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deel 111 · 

MIKROTECHNIEKEN EN 

HUN FUNDERI-NG 

Moderne theorievorming 
. en het samenspel tussen 

mikrotheorie en mikrotechnologie 



Klassieke verschillen 

Klassieke overeen
komsten 

Hoofdstuk I 

MODERNE STRAMIENEN 

'Exactheid' heeft nu een. wat andere betekenis dan vroeger, omdat exactheid 
tegenwoordig op een wat . andere wijze gefundeerd wordt. Hoofdstuk I verduidelijkt 
deze nieuwe situatle met behulp van het stramienbegrip. Dit begrip heeft betrekking 
op de te kiezen formele (wiskundige) benaderingen. 

De moderne mikrotechnieken hebben ook een nieuwe materiële (inhoudelijke) 
basis: ze berusten op mikrofysische theorieën, die op hun beurt bijzondere labora
toriumtechnieken veronclerstenen. Dit is het onderwerp van hoofdstuk 11. Hoofdstuk 111 
is gewijd aan mikrotechnologische ontwikkelingen in de industrie. 

De hoofdstukken 11 en 111 bevestigen, dat de mikrotheoretische inzichten van onze 
eeuw berusten op stramlenkeuzes: benaderingswijzen worden gekozen en met elkaar 
gecombineerd bij fundamentele theorieën. Dit Is ook het geval - zoals in hoofdstuk 111 
blijkt- bij het ontstaan van de vaste stof- en oppervlaktefysica: deze zijn specialisaties 
van de meer fundamentele theorieën (elektronentheorie en quantummechanica) 
omwille van industriële ontwikkelingen, zoals die van de transistor. 

I.A STRAMIENKEUZES 

§ 1 Stramienen, wat zijn dat? 

Om het stramienbegrip te Introduceren keren we nogrnaals terug naar de klassieke 
benaderingen. 

Weliswaar verschilden ook die klassieke benaderingen van elkaar. Boyle's empi
risme week bijvoorbeeld sterk af van Descartes' werkwijze, die gericht is op een con
ceptueel model over deeltjes. Voor Boyle waren dergelijke modellen slechts 'hypothe
ses'. In zijn mechanica ging Newton nog verder: hij weigerde zo'n hypothetisch 
model voor deze discipline te accepteren, zoals we hebben gezien. Toch bezitten die 
klassieke benaderingen ook een sterke overeenkomst. Deze overeenkomst heeft be
trekking op twee aspekten: ten eerste blijft hun succes beperkt tot de rnakrowereld 
en ten tweede zijn ze vrij van beslissingen over stramienen, zoals die hierna worden 
besproken. 

(1) De restrictie tot de rnakrowereld berust op de beperkte technische laboratori
umtechnieken van de klassieke periode. Pas in onze eeuw bestaat er een instrumen
tarium, dat technisch geschikt is om inzicht te verschaffen in het atoom en in de nog 
kleinere deeltjes. Van Boylé (t 1691) tot Mach (t 1916) hebben de empiristen dan 
ook niet ten onrechte geêist, dat fysici terughoudend moeten zijn bij hun uitspraken 
over die deeltjes: in die periode ontbreken immers de middelen om kritisch hun be
staan en eigenschappen vast te stellen. Zoals al opgemerkt, is het ook nu nog bij 
vele technieken niet nodig oin in te gaan op het gedrag van mikrodeeltjes; bij de 
werktuigbouw wordt de klassieke beperking tot de rnakrowereld als methodisch 
beginsel doorgaans nog gehandhaafd. In die zin wordt de onderscheiding tussen de 
rnakro- en mikrotechnieken nog steeds gebruikt. (2) Van de klassieke benaderingen 
heeft het tweede kenmerk betrekking op het stramien, op het klassieke denk- en 
werkpatroon voor de exacte en technische wetenschappen. De klassieke benade
ringswijzen verondersteHen, dat slechts één wis- en natuurkunde de 'ware' kan zijn. 
De füosofische grondslag voor dit uitgangspunt dateert nog van de Grieken. Euklides 
is er bijvoorbeeld van uitgegaan bij zijn keuze voor de vlakke meetkunde: overeen
komstig dat uitgangspunt meent hij, dat slechts één geometrie de 'ware' kan zijn, 
omdat er slechts één fysische werkelijkheid kan bestaan. In de klassieke periode 
wordt cUt stramien richting bepalend voor Newton bij zijn werk aan de mechanica. Dit 
geldt ook voor August Kar1 Krönig en Rudolf Oausius, die vanaf 1856/7 met de 
klnetische gastheorie de thermodynamica willen reduceren tot de vergelijkingen van 
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Kader 111.1-a: 
Het klassieke stramien van de mechanica en de Franse mathematische fysica 

D'ALEMBERT LAGRANGE 

Van Newton stamt de eerstè uitwerking van Descartes's Idee over een universele en streng 
mathematische mechanica. De voltooiing stamt van D'Aiembert, Lagrange en Laplace. Nadien 
wordt de mechanica gezien als de Ideale fysische theorie: andere inzichten zijn op dezelfde 
manier te ordenen en uit dezelfde basisbeginselen af te leiden. Zo ontstaat het ideaal van het 
klassieke stramien: één 'waar' formalisme - het liefst zelfs slechts één formule -. waarmee alles 
te verklaren Is. 

Jean-Baptiste Lerond d'Aiembert (1717-83) is de buitenechtelijke zoon van officier L.C. 
Destouches. Zijn moeder legt hem na de geboorte te vondeling bij de kapel van Saint Jean
Baptiste-Lerend. Hieraan heeft hij zijn voornaam te danken. Zijn vader, die zich over hem 
ontfermd heeft, verzint de achternaam bij de aanmelding voor het Collège des Quatres Nations. 
D'Aiemberts Traité de dynamlque (1743) schept een eenheid in de mechanica door de wetten 
van de statica en van de dynamica af te leiden uit dezelfde baslsbeglnselen. Om dit te bereiken 
demonstreert hij, hoe Newtons 3e wet toepasbaar Is bij uiteenlopende gevallen: op botsingsver
schijnselen, op afstandswerking en op werkingen van lichamen die met elkaar In verbinding staan 
(b.v. met een touw). In 1761 start hij met Diderot de Encyclopédie ou Dictionaire raisonné des 
Sciences. De opzet Is een overzicht van de resultaten van alle kunsten en wetenschappen. Er 
verschijnen 121 delen. D'Aiembert trekt zich terug na de publikatie van het 7e deel vanwege de 
kritiek van de kerk, die het project beschouwt als een poging om religieus geloof te vervangen 
door kennis. 

Joseph Louis Lagrange (1736-1813) zou een officiersopleiding gevolgd hebben, als zijn vader 
niet al het geld bij beursspeculaties verloren had. Er wordt een 'goedkopere' studie gekozen: die 
van de wis- en natuurkunde aan de Koninklijke Artillerieschool van Turijn. Aan dezelfde school 
wordt hij professor In de wiskunde. Zijn publikaties maken diepe indruk op D'Aiembert en Euler. 
Een ervan laat zien, dat differentiëren en integreren In beginsel algebraïsche operaties zijn. Op 
D'Aiemberts aanbeveling wordt hij in 1766 Eulers opvolger aan de Berlijnse Akademie. Daar werkt 
hij aan zijn Mécanique analytique. Over de opzet zegt hij in de inleiding: 

"Er bestaan al veel verhandelingen over de mechanica. Deze brengt echter een geheel nieuw 
schema. Ik herleid hier deze tak van wetenschap tot een aantal basisformules. De uitwerking 
levert alle vergelijkingen, die nodig zijn om elk probleem op te lossen. De methoden, die ik hier 
beschrijf, maken alle meetkundige of mechanica-constructies of -redeneringen overbodig. Die 
methoden berusten uitsluitend op algebraïsche bewerkingen" [ontleend aan Jeans]. 

Lagrange kan niet wennen aan het klimaat In Berlijn vanwege zijn slechte gezondheid; daarom 
vergt het boek te veel van zijn krachten. Het verschijnt pas in 1788, als hij al een jaar in dienst is 
van de Akademie te Parijs. Daar is hij getuige van de Franse Revolutie. Hij neemt geen politiek 
standpunt in en wordt daarom met rust gelaten. Met Laveisier sluit hij vriendschap. Diens onthoof
ding in 1795 beleeft hij met afgrijzen. In hetzelfde jaar wordt hij benoemd aan de École Polytech
nique. Zijn colleges zijn van meet af aan succesvol, ofschoon hij sinds 1766 geen onderwijs meer 
heeft gegeven. 
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Keuze uit formele 
stelsels 

Interpretatie van 
een stelsel 

Stelsel + interpreta
tie = stramien 

Stramien ~ paradig
ma 

Stramien < theorie 

Klassieke combina
tie van eenheid in 
stramien met het 

de mechanica. Dit geldt ook voor Faraday en Maxwell en later eveneens voor Hertz 
bij hun werk aan de leer over het elektromagnetisme. Zo berust het ontstaan van de 
drie grote klassieke theorieën voor een groot deel op een werkwijze, die slechts één 
formele wiskundige benadering accepteert: die van het klassieke stramien. 

Is het dan niet waar, dat er maar één materiële werkelijkheid bestaat? We zullen 
zien, dat het merendeel van de bètawetenschappers zich bij hun werk niet meer laten 
leiden door het antwoord op deze vraag. We stellen dit onderwerp nog even uit om 
eerst aandacht te schenken aan de volgende vragen: wat Is een stramien? Hoe 
bewerkt het een bepaald denk- en werkpatroon? 

Om dit In te zien bekijken we twee essentiële eigenschappen van een stramien. 
(1) Het berust ten eerste op een keuze voor een stelsel van basisvergelijkingen met 
de daarbij behorende deductieregels of berekeningsmethoden. Bij zo'n keuze 
kunnen verstrekkende verschillen in het geding zijn: wat voor het ene stelsel goed is, 
kan voor het andere fout zijn. Een optelling (de som van de hoeken vàn een drie
hoek) leidt afhankelijk van de axioma's in de geometrie tot 180°, tot een lager aantal 
of tot een hoger aantal graden [zie kader 4). Ook voor de logica en verzamelingen
theorie bestaan dergelijke verschillen sinds de eeuwwisseling. (2) Het tweede aspekt 
Is een interpretatie, die wordt toegevoegd aan het stelsel. Een interpretatie legt een 
relatie met de waargenomen verschijnselen, die passen bij de vergelijkingen van het 
stelsel. Bij de euklldlsche meetkunde worden de coördinaten bijvoorbeeld opgevat in 
een systeem van platte vlakken. Er wordt daarentegen aan een gekromde ruimte ge
dacht bij niet-euklidlsche geometrieên. Bij sommige benaderingen in de moderne 
mechanica stelt men zich de objecten voor als golven, bij andere als deeltjes. Die 
Interpretaties maken het mogelijk de vergelijkingen en axioma's toe te passen op de 
werkelijkheid en zij funderen op die manier de exacte berekeningen in de natuur- en 
technische wetenschappen. 

Een formeel stelsel vormt tezamen met een interpretatie een stramien. Dit 
fungeert als een bril bij het analyseren van technische apparaten en van de werkelijk
heid. Een stramien beïnvlOedt de opzet van de experimenten en de weg, waarlangs 
technologieën worden bedacht In de context van de exacte natuurkennis. Een stra
mien is In die zin een denk- en werkpatroon. Om misverstanden bij sommige lezers 
te vermijden zal de volgende opmerking van nut zijn: de betekenis van stramien is 
noch identiek met die van theorie noch met die van paradigma. Sommige historici 
werken met het veel omvattende begrip paradigma. Men zou op · grond van het 
voorafgaande kunnen zeggen, dat Boyle en Descartes verschillende paradigma's 
gevolgd hebben vanwege hun verschil in denk- en benaderingswijze. Zij gaan echter 
niet uit van verschillende stramienen: zij accepteren Immers beide dezelfde klassieke 
geometrie. Volgens andere historici (en volgens de neopositivistische filosofen) is 
elk geïnterpreteerd formalisme een theorie. Dit is een te enge opvatting van 'theorie': 
in feite is niet elk stramien een theorie en er zijn theorieën, die berusten op combina
ties van verschillende stramienen. Moderne theorieën zoals de quanturnmechanica 
implementeren immers verschillende stramienen: dat van de deeltjes en dat van de 
golven. Dit verschil vormt nog geen aanleiding om over verschillende quantummecha
nica's te spreken en om ze te beschouwen als twee van elkaar onafhankelijke theorie
en; dit zou wèl het geval zijn, als elk stramien een theorie zou zijn. Dat een stramien 
nog niet een theorie impliceert, blijkt uit Poincaré's interpretatie van de bolmeetkunde 

· [zie kader 14 en ook I.B, § 2 en § 3]: Poincaré heeft deze interpretatie niet serieus 
als een theorie bedoeld. Samengevat: er zijn dus verschillende paradigma's (zoals bij 
Descartes en Boyle), die niet een verschil in stramien impliceren. Er zijn theorieën 
(zoals de quantummechanica), die berusten op combinaties van stramienen. En er 
zijn stramienen bedacht (onder andere door Polncaré), die niet bedoeld zijn als de 
presentatie van een theorie. 

Laten we nu terugkeren tot de twee vragen, die we hebben laten liggen: moeten 
we niet aannemen, dat er maar één fysische werkelijkheid bestaat? En volgt uit die 
aanname niet, dat er maar één waar stramien bestaat? In tegenstelling tot de huidige 
pluriformiteit aan stramienen combineerde men in de klassieke periode inderdaad die 
twee uitgangspunten: alle natuurkennis moet een eenheid vormen en zij moet tevens 
passen in één waar stramien. De combinatie van die twee punten werd bijvoorbeeld 
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Kader 111.1-b: 
Het klassieke stramien in de mechanica en de Franse mathematische fysici (11) 

LAP LA CE 

Pierre Sirnon Marquis de Laplace (1749-1827) schrijft in 1769 een brief over onderwerpen van de 
mechanica aan D'Aiembert~ deze is er zeer van onder de indruk en bezorgt hem een benoeming 
aan de École Militaire. Aan dezelfde school legt in 1785 de jonge Napoféon Bonaparte zijn eind
examen af. Later zullen zij elkaar nog vaker ontmoeten. 

In zijn Exposition du Système du Monde (1796) ordent Laptace systematisch de inzichten die 
sinds Newton verworven zijn op het gebied van de mechanica. In dit boek formuleert hij ook zijn 
befaamde nevelhypothese: de zon bestaat aanvariketijk uit een hete gasnevel. Zoals er bij 
planeten een overeenkomst bestaat tussen de snelheid van de aswenteling en de mate van de 
afplatting, zo ook zou de zoonenevel zijn afgeplat door zijn aswenteling. Na een grote toename 
van de snelheid zouden ringen ervan losgeraakt zijn. Het ontstaan van de planeten is volgens 
Laplace toe te schrijven aan een afkoeling en aan het samenkrimpen van die ringen. 

Onder Napoléon wordt hij in 1799 minister van binnenlandse zaken. Hij roept zowel verbazing 
als irritatie op met zijn pogingen om politieke vraagstukken wiskundig te behandelen en op te 
lossen. Zijn ministerschap is dan ook van korte duur. Hij wordt al na enkele maanden ontslagen. 
Om de pijn te verzachten benoemt Napoléon hem tot lid van de senaat. Napoléon rnaakte later 
de volgende aantekening: 

"Laplace, een uitmuntend meetkundige, maakte snel van de gelegenheid gebruik om te laten 
zien, dat hij voor het vak van ambtenaar ongeschikt was. [ ... J Hij zat vol spitsvondigheden en 
schonk alleen aandacht aan haarkloverijen. Zijn denkbeelden waren wiskundig problematisch 
en hij bracht de geest van de infinitesimaalrekening over het bestuur.'' 

Van 1799-1825 werkt hij aan zijn Mécanique cé/este. Van dit vijfdelige werk worden de eerste 
delen opgedragen aan Napoléon. Als in 1814 diens troon wankelt, past Laplace zich opportunis
tisch aan en draagt dan zijn werken op aan Ledewijk de 18e. Hiervoor wordt hij beloond met een 
markiezaat 

In zijn Mécanique céleste analyseert hij met Infinitesimaalberekeningen tot in de details de 
bewegingen van de planeten. Terwijl Newton slechts enkele wisselwerkingen verdisconteert, 
slaagt hij erin de wederzijdse invloed van verschillende planeten op elkaar uit te rekenen. Hij wil 
ermee aantonen, dat de veranderingen in het zonnestelsel leiden tot een terugkeer van de 
aanvankelijke toestand. Zijn opzet is te laten zien, dat het zonnestelsel stabiel is. Newton had die 
veranderingen voor problematisch gehouden en daarbij gedacht aan de ondergang van het 
zonnestelsel of aan een noodzakelijke ingreep van de schepper. 
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gezien als een noodzakelijk middel om te komen tot de eenheid van de drie klassieke . 
basistheorieën. In de 19e eeuw Is dat streven sterk verbreid. Dat hebben we gezien 
bijvoorbeeld aan de formule van Coulombs wet [zie 11-11, § 1}, die als een succes 
wordt gezien vanwege het bereiken van een wiskundige overeenkomst tussen 
elektriciteitsleer en gravltatletheorie. Dat Is ook gebleken bij Faraday's streven om 
experimenteel verbanden te leggen tussen uiteenlopende gebieden van de werke~ 
lljkheid. Dat Is hier ook duidelijk geworden bij het bespreken van de Inzet van 
Maxwell en Hertz. 

Eén formalisme (het liefst zelfs één formule) zou de basis moeten vormen niet 
alleen voor alle natuurkennis maar ook voor alle technologieën. Zo wordt het eind
doel van de exacte en technische wetenschappen omschreven door Laptace in diens 
Essai philosophlque sur les probabilités van 1814: 

"Dit doel evenaart de kennis van die ene Intelligentie, die met haar Inzicht In één 
oogopslag alle natuurkrachten overziet. Met één formule berekent ze al de 

· bewegingen voor de grootste hemellichamen en voor de lichtste atomen. Niets is 
voor die Intelligentie onzeker: toekomst en verleden staan haar helder voor ogen. 
In zijn zoeken naar de waarheid wil de menselijke geest van die Intelligentie de 
kennis bereiken. De waarschijnlijkheidsberekeningen berusten op de twee 
tegengestelde aspekten van onze kennis: we kennen vele zaken grondig en toch 
kennen we ze nooit voldoende. • 

Laptace gaat uit van twee vooronderstellingen, die nu niet meer algemeen aanvaard 
worden en die zeker niet meer als leidraad dienen In de technologie. 

(1) Wat betreft de eenheid van alle berekeningsmethoden: in de lijn van de 
denktrant van zijn tijd meent Laplace, dat er slechts één 'waar' wiskundig systeem 
bestaat. Omdat het perteetste en eenvoudigste stelsel zo weinig mogelijk axioma's 
zou hebben, denkt Laplace aan een superlntelligentie, die slechts één axioma 
(formule) nodig heeft. Die aanname van één waar stelsel en die opvatting over een
voud worden nu niet meer algemeen gedeeld. 

(2) Wat betreft de waarschijnlijkheidsberekeningen: deze zijn volgens Laptace 
alleen nodig vanwege onze nog beperkte kennis. Zij zijn gaandeweg te vervangen 
door prognoses, die met een onafdingbare zekerheid de verschijnselen van de toe
komst kunnen voorspellen. De statistiek wordt overbodig, zodra het doel van de 
exacte kennis is bereikt. Laptace kan zich niet voorstellen, dat natuurprocessen of 
maatschappij-ontwikkelingen een onzekere afloop kunnen hebben en in die zin als 
het ware 'objectief waarschljnlijkheidsberekeningen rechtvaardigen. Dat zo'n 
rechtvaardiging tegenwoordig wel voor te stellen Is, zal blijken bij de behandeling van 
de quanturnmechanica In het volgende hoofdstuk. 

Is het eenheidsstreven van Laptace volledig verdwenen In onze tijd? Voor dit stre
ven bestaat een goede reden: eenheid schept overzicht en overzicht leidt tot correc
tles van detailinzlchten. Daarom Is dit streven niet geheel opgegeven. 

§ 2 Stramienen op verschillende niveaus 

Wat is er veranderd sinds Laplace? Deze vraag is op de verschillende niveaus · na te 
gaan: met name kan men onderscheid maken tussen 
a. het niveau van het fundamentele onderzoek, • 
b. het mikrotechnologische onderzoek en 
c. het rnakrotechnologische onderzoek. 

Wat betreft (a) het fundamentele onderzoek staan enerzijds uiteenlopende wis
kundige stelsels ter beschikking en is anderzijds de filosofische aanname over de 
eenheid van de fysische werkelijkheid niet weerlegd en dat is ook moeilijk te weer
leggen. De deeltjes- of hoge energiefysica zoekt dan ook nog naar de eenheid van 
de basistheorieën: de gravitatietheorie, die over het elektromagnetisme en de theo
rieën over de zwakke en sterke kernkrachten. Ook blijft het argument voor het 
zoeken naar eenheid nog vàn kracht: eenheid schept overzicht, zij leidt tot bijstel
lingen van de detailinzichten en ook tot nieuwe Inzichten en nieuwe technieken. De 
deeltjesfysica stimuleert tot het bouwen van geavanceerde apparatuur (deeltjesver
snellers) en tot de ontdekking van telkens nieuwe mikrodeeltjes. Niet het eenheids-
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Kader 111.2-a: 
Einstein en de axiomatisch deductieve methode (/) 

C-1 

C-2 

C-3 

C-4 

C-5 

C-6 

C-7 

In zijn toespraak "Geometrie und Erfahrung• van 27 januari 1921 voor de PreuBische Akademie 
der Wissenschaften zegt Einstein over zijn 'moderne' gebruik van wiskunde: 

"Die Mathematik genieBt vor allen anderen Wissenschaften aus einem Grunde ein .besonderes 
Ansehen; ihre Sätze sind absolut sicher und unbestreitbaar, während die aller anderen Wissen
schaften bis zu einem gewissen Grad umstritten und stets in Gefahr sind, durch neu entdeck
ten Tatsachen umgestoBen zu werden. [ ... ] Wie ist es möglich, daB die Mathematik, die doch 
ein von aller Erfahrung unabhängiges Produkt des menschlichen Denkens ist, auf die Ge
genstände der WirkUchkelt so vortrefflich paBt? Hierauf ist nach meiner Ansicht kurz zu 
antworten: lnsofern sich die Sätze der Mathernatik auf die WirkUchkelt beziehen, sind sie nicht 
sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Wirkllchkeit. Die volle Klar
heit über diese Sachlage scheint mir erst durch diejenige Richtung in der Mathernatik Besitz 
der Allgemeinheit geworden zu sein, welches unter den Namen 'Axiornatik' bekannt ist. Der von 
der Axiomatik erzielte Fortschritt besteht nämllch darin, daB durch sie das Logisch-Farmale 
vom sachlichen bzw. anschaulichen Gehalt sauber getrennt wurde; nur das Logisch-Farmale 
bildet gemäB der Axiomatik den Gegenstand der Mathernatik, nicht aber der mit dem Logisch
Forma/en verknOpfte anschauliche oder sonstige lnhalt. [ ... ] Dieser geschilderten Auffassung 
der Geometrie lege ich deshalb besandere Bedeutung bei, weil es mir ohne sie unmöglich 
gewesen wäre, die Reiativitätstheorie aufzustellen" [Sitzungsberichte, p. 3; cursief van A.S.]. 

Dit 'Logisch-Formale' is van een wiskundig bewijs de lijst van formules, waarvan elke formule 
ofwel een axioma is ofwel resulteert uit de toepassing van regels op voorafgaande formules. 
Sinds 1921 probeert men dit 'Logisch-Forrnale' weer te geven op een gemakkelijk te bevatten 
g'lanier. Een ervan (ontwikkeld door de school van Erlangen) is de hier afgebeelde opeenvolging 
van paperclip/lucifer-combinaties. Zij berust op twee zaken: 
1 De uitgangssituatie: hier één paperclip. Zo'n In beginsel willekeurig gekozen uitgangssituatie is 

vergelijkbaar met een axioma, dat het uitgangspunt kan vormen van een bewijs en ook elke 
daarna volgende formule. 

2 De afgebeelde opeenvolging berust op twee regels. Regel R-1 staat toe rechts naast een 
gegeven combinatie één paperclip te leggen en volgens R-2 mag er aan beide kanten van een 
combinatie één lucifer worden neergelegd. C-2 berust op de toepassing van R-2 op C-1 , C-3 
op die van R-1 op C-2, etc. 

Een axiomatisch stelsel Is de totaliteit van alle combinaties, die gegenereerd kan worden met de 
axioma's en de regels van dat stelsel. 
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streven is opgegeven maar de veronderstelde stramieneenheid. Verschillende stra
mienen staan ter beschikking bij dat streven. Zij kunnen met elkaar verweven worden. 
Einsteln bijvoorbeeld gebruikt bij hetzelfde onderwerp zowel euklidlsche als nlet
euklidlsche geometrie [zie I.B. § 3]. En ook Bohr verweeft met elkaar verschillende 
stramienen, als hij sommige aspekten van zijn atoommodel klassiek en andere met 
Plancks moderne quanturnbegrip behandelt [zie II.B, § 2). En bovendien verenigt 
Bohr de deeltjes- en golfbenadering met elkaar [zie II.B, § 3). 

Voor de mikrotechnologieën (b) geldt dit In een nog sterkere mate. De wis- en 
natuurkundige theorieên worden er instrumenteel (als instrumenten) gebruikt: bij de 
keuze voor het gebruik van die theorleên laat men zich leiden door vragen als: 

wat willen we weten van de objecten en 
wat willen we ermee doen. 

Voorbeelden hiervan vormen de vaste stof- en oppervlaktefysica, die aanvankelijk ge
richt zijn op de ontwikkeling van de vaste stofelektronica [zie 111]. Zowel bij het 
fundamentele als bij het toepasslngsgerichte onderzoek gaat men doorgaans instru
menteel te werk. De oude gaswetten worden nog gebruikt, tenzij Van der Waals' 
meer geavanceerde toestandsvergelijking tot significante afwijkingen leidt. Doen zich 
dergelijke afwijkingen niet voor, dan genieten klassieke berekeningsmetheden een 
preferentie boven de moderne, omdat deze doorgaans gecompliceerder zijn en het 
gevaar van fouten vergroten. 

Makrotechnologische analyses (c) beperken zich eveneens nog tot de uitgangs
punten van de klassieke wiskunde en natuurkennis. Die restrictie is nodig om tijd en 
inspanning te winnen voor de specialisatie en voor de concentratie op speciale eigen
schappen van dat deel van de makrowereld, waarop makra-analyses betrekking 
hebben. 

Toch heeft die beperking ook een gevaar. Zij gaat aan moderne ontwikkelingen 
voorbij en kan ruimte bieden voor het klassieke geloof in één waar stramien: voor 
het 'dogmatische' geloof, dat de exacte wetenschap slechts een denkpatroon zou 
tolereren. Zo'n dogmatisme Is vooral in het onderwijs te vermijden, omdat het leidt tot 
beperking van de fantasie bij jongeren, terwijl een fantasievolle aanpak nu juist nodig 
is voor vruchtbaar werk in de exacte en technische wetenschappen. 

§ 3 Techniekdidaktiek en stramlenen 

Hier in deel 111 ontmoeten we de Inspanningen, die nodig zijn geweest om oude 
vooroordelen te overwinnen en om nieuwe benaderingen en inzichten te bereiken. 
Meer nog dan het voorafgaande verduidelijkt dit deel, hoe fantasie en inzet vereist 
zijn bij het exact en technisch wetenschappelijke onderzoek. Telkens opnieuw staan 
we voor keuzes: op basis van de opzet van onze analyse en op basis van het 
karakter van ons onderwerp moeten we beslissen over benaderingswijzen, die 
vergaand verschillen in stramien. 

Dit modern methodische inzicht strookt niet met de verbreide schoolse aanpak. 
In het onderwijs wordt er vaak gesuggereerd, dat exacte wetenschapsbeoefening 
gelijk staat met het vinden van de enig juiste uitkomsten voor sommen. Deze school
se aanpak laat hooguit verschillende wegen toe om te komen tot hetzelfde goede en 
enig ware antwoord. Zij versluiert, dat uitgangspunten (axioma's) soms ter discussie 
moeten staan en tot essentlêel verschillende resultaten leiden. Zij verbergt van de 
exacte en technische wetenschap de fantasievolle en Intelligente werkwijzen, die 
sinds de laatste eeuwwisseling niet alleen mogelijk maar ook nodig zijn. 

In de 19e eeuw is er veel verzet geweest tegen de aanname van verschillende 
stramienen. Dat blijkt uit GauB' houding na het ontdekken van een alternatieve meet
kunde. Hij durft de ontdekking niet bekend te maken uit vrees voor protesten tegen 
de aanname van keuzemogelijkheden In de exacte wetenschap. Hij kiest daarom 
voor een voorzichtige weg en meent, dat je de mensen niet moet opzadelen met 
kwesties, die ze nog niet aankunnen. Sindsdien is er veel veranderd. Exacte en 
technische kennis wordt nog vaak gedoceerd vanuit de vrees, dat het overwegen van 
alternatleve benaderingen leidt tot het ondermijnen van de zekerheid, die men van de 
exacte wetenschap mag verwachten. Zo wordt vaak het oude vooroordeel gehand-

173 



Kader 111.2-b: 
Einstein en de axiomatisch deductieve methode (11) 

Hoe komt men van het formele spel van de zulver mathematische formules (zie kader 111.2-a) tot 
de wiskundige analyse van fysische of technische onderwerpen? Einstem antwoordt hierop: 

"Es ist klar, daB das Begriffssystem der axiomatische Geometrie aHeln Ober das Verhalten 
derartiger Gegenstände der Wlrklichkeit, die wir als praktisch starre Körper bezelchnen wollen, 
keine Aussagen liefern kann. Urn derartige Aussagen liefern zu können, muB die Geometrie da
durch ihres nur logisch-formaten Charakters entkleidat werden, daB den leeren Begriffsscha
men der axiomatische Geometrie erlebbare Gegenstände der Wirkllchkeit zugeordnet werden. 
Urn dies zu bewerkstelligen, braucht man nur den Satz zuzufügen: Feste Körper verhalten sich 
bezOglich ihrer lagerungsmögllchkeiten wie Körper der euklidischen Geometrie von drei 
Dimensionen: dann enthalten die Sätze der euklidischen Geometrie Aussagen über das 
Verhalten praktisch starrer Körper. [ ... } Wir wollen die so ergänzte Geometrie 'praktische 
Geometrie' nennen und sie im tolgenden von der 'rein axiomatischen Geometrie' unterschei
den. Die Frage, ob die praktische geometrie der Welt elne euklidische lst ader nicht, hat einen 
deutlichen Sinn, und lhre Beantwortung kann nur duch die Erfahrung gellefart werden.· 

De meetkunde heeft haar ontstaan te danken aan de behoefte om land te meten en is van daaruit 
gekomen tot de formele stelsels. Haar moderne beoefening gaat echter niet uit van de concrete 
dingen maar ("omgekeerd"} van de keuze voor een axiomatisch stelsel en brengt dit in verband 
(middels een interpretatie) met objecten van de werkelijkheid. Dit gebruik van wiskunde veronder
stelt (zoals het onderstaande schema Ulustreert) drie etappen: 
I De opbouw van een formeel stelsel begint met de introductie van elementaire oftewel niet

gedefiniêerde termen ('lijn', 'punt', e.d.). Ze worden gebruikt bij de omschrijving van andere 
termen (zoals 'parallel lopende lijnen'). Met die terminologie worden de axioma's geformuleerd. 
De regels bepalen, hoe met die axioma's de lijsten van formules gecrëerd kunnen worden. 

11 De elementaire en gedefiniëerde termen worden bij de toepassing van de wiskundige 
stelsels in verband gebracht met niet-zuiver wiskundige eigenschappen: grens van een 
landgoed, snijpunt van grenzen, e.d. 

111 In de derde fase wordt er bekeken, of de beoogde nauwkeurigheden bereikt worden met het 
stelsel, waarvoor gekozen Is. 

Globaal gesproken kunnen we zeggen, dat vanaf de eeuwwisseling exacte methoden op twee 
niveaus ontwikkeld en beoordeeld worden: in het zuiver formele kader van niveau I en in het 
kader van de verschijnselen van niveau 111. 
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haafd, dat exacte resultaten geen object van discussies of reflexles kunnen zijn. Toch 
berust exactheld op keuzes uit fundamenteel verschUlende alternatieve uitgangspun
ten (axioma's). 

Het exacte Is Intelligent, voorzover de uitgangspunten op een intelligente wijze 
gekozen zijn. Binnen het harnas van het klassieke geloof In de ene ware exacte 
methode bestond geen ruimte voor keuzemogelijkheden. Intelligente keuzes zijn 
mogelijk geworden sinds de ontdekking van de moderne alternatieve stramienen. 
Daaraan kan niet voorbijgegaan worden In een didaktiek, die de opleiding van 
intelligente mensen beoogt. 

De felle protesten· uit het verleden tegen de nieuwe visie op exactheid verduide
lijken de moeUijkheden, die de aanname van moderne denkramen en werkpatronen 
belemmeren. De geschiedenis kan helpen blokkades op te ruimen, die ook nu nog bij 
de jeugd een goede oordeelsvorming over exacte en technische kennis in de weg 
staan. Een aanzet tot de nieuwe kijk op exactheld stamt van Bolyal, zoals we nu 
zullen zien. -

••• 

1.8 STRAMIENEN BIJ HET GEBRUIK VAN WISKUNDE 

§ 1 De 'eigenwijze' Bolyaizoon doorbreekt het klassieke stramien! 

De Hongaar Janos Bolyai (t 1860) heeft op een bijzondere wijze bijgedragen tot de 
moderne visie op wiskundige stelsels en dus impliciet tot het moderne stramlenbe-

. grip. 
In zijn tijd behoort Hongarije nog tot Oostenrijk. Daarom Is het niet zo verwonder

lijk, dat hij wiskunde heeft. gestudeerd heeft aan de Militaire Akademie in Wenen: daar 
wordt dit vak In de 19e eeuw beter beoefend dan aan de Oostenrijkse en Hongaarse 
universiteiten. Janos' vader, Farkas Bolyal (t 1856) Is ook een wiskundige. Hij 
doceert in Duitsland als hoogleraar aan verschillende universiteiten. Vaak schrijft hij 
zijn zoon brieven en daarin geeft hij vele goed bedoelde adviezen om op de juiste 
rnanier het vak te beoefenen. Sommige van die adviezen maken op ons misschien 
een wat theatrale indruk. Een ervan luidt (vrij vertaald): 

"Ik bezweer U bij God! Ga geen relatie aan met het axioma van de parallel lo
pende lijnen. U moet die relatle verafschuwen als een liederlijke verbintenis. Dit 

. axioma roept een onvermijdelijke mist op, die met geen oog te doorboren is. Het 
is mij ook niet vergund het antwoord te vinden op de vraag, waarom men be
sloten heeft dit axioma in de meetkunde op te nemen. • 

Zonen negeren soms de opvattingen van hun vader om 'eigenwijs' hun eigen weg 
kiezen. Zo ook Janos: in tegenstelling tot het advies besteedt hij juist veel aandacht 
aan het 'verboden' axioma. En triomferend meldt hij in 1823 aan zijn vader: · 

"Ik volg nu een weg, die beslist tot een doel leidt. Weliswaar heb ik dit nog niet 
bereikt, maar de geboekte resultaten zijn nu al indrukwekkend." 

Wat is het punt van de discussie tussen vader en zoon? Hier discussiëren zij over het 
axioma, dat in ± -300 schoorvoetend door Euklides Is gekozen als een uitgangspunt 
van zijn stelsel: met een lijn I loopt slechts één lijn I' door een buiten I liggend punt 
P parallel. 'Parallel' betekent, dat de lijnen elkaar niet snijden, ookal worden ze tot in 
het oneindige verlengd. Dit oneindige roept bij de Grieken - zoals deel I heeft 
vermeld - bedenkingen op: het kan volgens hen leiden tot een onzekerheid (met be
trekking tot de niet geconstrueerde delen van de oneindige reeks). Zo'n onzekerheld 
is voor hen onverenigbaar met wetenschap. Dat blijkt uit Euklldes' Elementen, waar 
het gebruik van dit axioma zo veel mogelijk vermeden wordt. Later proberen de 
wiskundigen het 'kwaad' te beperken door het axioma af te leiden uit de andere axio
ma's. Ook Janos' vader heeft tevergeefs naar zo'n afleiding gezocht. Uit die eeu
wenlange pogingen kunnen we achteraf concluderen, dat twee aspekten van de 
axiomatisch deductieve methode niet goed begrepen of uit het oog verloren zijn. Ten 
eerste zou zo'n afleiding het probleem alleen maar verschuiven. Dit blijkt uit de 
volgende redenering. 
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Kader 111.3: 
Eerste aanzet tot de gewijzigde verhouding van de wiskunde tot de fysica en de techniek: Cart 
Friedrich GauB en Bernhard Riemann 

GauB (1777-1855) stamt uit een arm gezin. Tot 
zijn geluk wordt zijn intelligentie vroeg ontdekt en 
krijgt hij financiële steun van hertog Karl Wilhelm 
Ferdinand von Brauschweig. Hierdoor kan hij 
wiskunde studeren in Göttingen en promoveren 
aan de universiteit van Brauschweig (in Helm
stadt). Ook nadien biedt de hertog hem de finan
ciële ruimte om wetenschap te beoefenen en zich 
in de astronomie te specialiseren. In dit vakgebied 
aanvaardt hij een leer stoel in Göttingen, als de 
hertog is overleden. Na 1816 houdt hij zich ook 
bezig met praktische landmeetkunde vanwege 
een opdracht van de koning van Hannover. In 
deze context past zijn ontwerp van de heliotroop: 
een met zonnereflectoren uitgerust meetinstru
ment. Analyses van fundamentele aspecten van 
de landmeetkunde leiden tot zijn aantekeningen 
over een alternatieve meetkunde. Hij probeert 
tevergeefs hiervoor een toepassing te vinden door 
in de bergen grote afstanden te registreren met 
zijn heliotroop. In 1831 wordt op zijn voorstel in 
Göttingen Wilhelm Weber benoemd tot hoogleraar 
in de experimentele fysica. Tussen hen ontstaat 
een hechte vriendschap en samen richten ze de 
'Magnetische Verein' op. Hierdoor gemotiveerd 
komt GauB tot theoretische studies van het mag
netisme en interesseert hij zich ook voor techni
sche kwesties: tezamen met Weber construeert hij 
een elektromagnetische telegraaf voor het uitwis
selen van berichten tussen zijn sterrenwacht en 
Webers laboratorium. Na diens ontslag (1837) 
concentreert hij zich weer op astronomische en 
zuiver wiskundige vraagstukken. 

Omdat zijn vader dit wil, studeert Riemann (1826-
66) eerst theologie. Daarna begint hij met zijn 
wiskundestudie in Göttingen; hij volgt er de colle
ges van de dan al 70-jarige GauB. Hij studeert af 
in Berlijn om in 1850 weer terug te keren naar 
Göttingen. Vier jaar later presenteert hij er zijn Ha
bilitationsschrift met de beroemde rede over de 
axioma's ("Hypothesen") van de meetkunde. In 
1849 wordt Weber opnieuw benoemd in Göttin
gen. Zoals dat hem voordien gelukt is bij GauB, 
zo weet Weber ook Riemann enthousiast te ma
ken voor de fysica. Deze wijdt enkele studies aan 
de gastheorie. Riemann bezet de GauB-Ieerstoel 
vanaf 1859. Hij schrijft daarna weliswaar enkele 
werken die van zijn wiskundige genialiteit getui
gen, maar vanaf 1862 verkeert hij vaak in het zui
den, omdat hij lijdt aan een longziekte. Door zijn 
vroege dood is de grote Riemann slechts korte 
tijd hoogleraar geweest. 
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1 stel: SIs de genoemde problematische stelling van Euklides. 
2 stel verder: S Is afleidbaar uit A [ = een ander axioma van Euklides] 
3 dan is vanwege (1) en (2) ook A Impliciet problematisch; uit de afleidbaarheld 

blijkt Immers, dat aanname van de poblernatische S volgt uit de aanname van A. 
Ten tweede heeft die traditie blijkbaar uit het oog verloren, dat Euklides bewust voor 
dat axioma heeft gekozen en dat hem alternatieve wegen bekend zijn geweest. Zijn 
wat oudere tijdgenoot Arlstoteles overweegt immers nog de opbouw van een meet
kunde vanuit een ander axioma dan het hier boven genoemde. Doorslaggevend is 
voor Euklides waarschijnlijk geweest: het succesvolle gebruik van de vlakke meet
kunde door de landmeetkundlgen, metselaars en timmerlui. Daaruit kunnen we 
concluderen, dat hij de daarmee samenhangende moeilijkheden (zoals die van de 
oneindigheid) op de koop toe heeft genomen. Dat de keuzemogelijkheid uit het oog 
verloren is, blijkt uit de geciteerde woorden van Farkas Bolyai ("het is mij ook niet 
vergund het antwoord te vinden op de vraag, waarom men besloten heeft dit axioma 
in de meetkunde op te nemen"). 

Zo gezien heeft Janos Bolyai een oude keuzemogelijkheld herontdekt: hij durft 
het aan een vergeten axioma te kiezen om ermee een nieuw meetkundig stelsel op te 
bouwen. In 1825 heeft hij zijn stelsel uitgewerkt; zes jaar later presenteert hij het in 
een publicatie. De vakliteratuur besteedt eraan geen aandacht. Men weet blijkbaar 
niet, wat er gedacht moet worden over deze nieuwe wiskunde. Natuurlijk is Janos 
teleurgesteld. Zijn vader deelt die gevoelens en vraagt zijn vriend Carl Friedrich GauB 
te reageren op het artikel van zijn zoon. Op 6 maart 1832 antwoordt GauB: 

"Je zult verbaasd reageren op mijn mededeling. Ik kan de prestatie van jouw 
zoon niet bejubelen. Ik moest dan eerst mijzelf lof toezwaaien, omdat ik zelf al 35 
jaar geleden hetzelfde resultaat bereikt heb. Ik besloot toentertijd het niet te publi
ceren. De meeste mensen begrijpen namelijk niet, welk probleem precies ter 
discussie staat. Je moet het gehuil en gejammer eens horen, als het grote pu
bliek zich met de kwestie gaat bemoeien.· 

Hier zien we de [reeds genoemde] vrees van GauB voor de discussie, die los zal 
barsten, als bekend wordt, dat de meetkundige exactheid afhankelijk is van een keu-
ze. 

Ook blijkt hier, hoe GauB en Bolyai onafhankelijk van elkaar dezelfde ontdekking 
hebben gedaan. De samenloop van omstandigheden is in feite nog sterker: al in 1826 
heeft Lobatschevski aan de universiteit van Kasan een uiteenzetting voorgelegd met 
daarin een meetkunde, die uitgaat van hetzelfde axioma als dat van GauB en Bolyal: 
Lobatschevksl is met zijn publicatie dus vijf jaar vroeger dan Bolyai. 

Een tijd Is blijkbaar soms rijp voor een revolutionaire wending. Gelijktijdige 
ontdekkingen of uitvindingen doen zich vaak voor. Dat weten we van de boekdruk
kunst. Dat is in het voorafgaande gebleken bij de tele- en mikroskopie; en hetzelfde 
zal hierna blijken bij de vacuümtechnleken. Hier doet zich echter een speciaal geval 
voor. Het oud vertrouwde stramien van de Euklidische meetkunde is rond 1800 
problematisch geworden. Enerzijds Is deze wiskunde ver genoeg ontwikkeld en in 
vele gebleden toegepast. Anderzijds Irriteert de onduidelijkheld met betrekking tot het 
axioma van de parallel lopende lijnen en men wil daarom weten, waarop axioma's 
precies berusten. Dit leidt tot felle kritieken (onder andere van Bolzano) op Euklides' 
presentatie van zijn meetkunde. In feite betekent dit, dat men is gaan zoeken naar de 
structuur van hetgeen wij 'axiomatisch deductief stelsel' noemen. In die zin is het niet 
zo verwonderlijk, dat GauB, Bolyai en Lobatschevski nagenoeg gelijktijdig die 
structuur doorzien en alternatieve mogelijkheden (her)ontdekken. 

Hoe wordt er gereageerd op de nieuwe meetkunde? Gaul3' vrees blijkt gefun
deerd: velen begrijpen niets meer van de exactheid van een wiskunde met funda
menteel verschillende uitgangspunten. De Nederlandse filosoof Bolland (t 1922) 
behoort tot hen, die die ontwikkeling ongedaan willen maken maken. Hij schrijft (vrij 
geciteerd): 

De afwijkende wiskunden zijn nutteloos. Ze leiden slechts tot fantasterijen. Alleen 
danzij onze natuurlijke aanleg ervaren we, hoe in de objectiviteit de ruimte en de 
tijd zijn gevormd. 

Voor Bolland Is de euklidische meetkunde nog steeds de 'objectieve' en 'ware'. De 
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Kader 111.4: 
Poincaré op zoele naar fysische interpretB.tles voor de alternatleve wiskunde 
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De bovenstaande tekening illustreert Polncaré's overwegingen over de zogenoemde 'platte' 
mensen: hadden we een lichaam zo plat als een blad papier, dan was de bolmeetkunde meer 
acceptabel geweest dan de vlakke euklidtsche. Deze veronderstelling Is niet erg plausibel: de 
bolmeetkunde is Immers pas relevant bij zeer grote afstanden, waarbij die van ons lichaam in het 
niet vallen. Bij het aardoppervlak Is dat het geval, als ervan de kromming van . belang wordt bij 
onze afstanetsberekeningen of plaatsbepalingen (In de bouwkunde Is dat nooit het geval, bij de 
plaatsbepaling van een schip op zee doorgaans wel). Toch is Poincaré's overweging een mooie 
illustratie van de wijze, waarop er tegen het eind van de vorige eeuw gezocht is naar een nieuwe 
relatie tussen wis- en natuurkunde. 

Henri Poincaré (1854-1912) is .van huis uit ingenieur, maar hij interesseert zich toch voor 
uiteenlopende waagstukken, waarvan sommige een fundamenteel karakter hebben. Zijn proef
schrift van 1979 is hiervan een voorbeeld: het behandelt een strikt wiskundig onderwerp (partiële 
differentiaalvergelijkingen). Na 1883 is hij In Parijs eerst repetitor aan de École Polytechnique en 
later hoogleraar aan de Sorbonne. Zijn colleges leiden tot een 500-tal publikaties over uiteen
lopende onderwerpen. 
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rest Is nutteloze fantasie. 
Waarop berust GauB' vermoeden, dat juist is gebleken? Hij heeft haar ontleend 

aan de rol, die de wiskunde gespeeld heeft In de ontwikkelingen: Galileï en Kepler 
hebben de euklidische meetkunde gebruikt voor de formulering van hun wetten en 
Newton heeft ermee de mechanische bewegingen beschreven. Door die successen 
groeide de 'timmermansmeetkuncle' uit tot de algemeen geaccepteerde basis voor de 
gehele klassieke wetenschap. ledereen ging geloven, dat ze de enig 'ware' was. 
Reflecterend over de mechanica van Newton had de filosoof Immanuel Kant al in 
1772 die meetkunde verheven tot het a priori vaststaande stramien voor alle natuur
wetenschappelijke kennis. De thermodynamica en de leer over het elektromagnetisme 
geven in de 19e eeuw geen aanleiding tot twijfels aan die filosofie, die aan de 
klassieke mechanica ontleend Is. Zij lijkt in de 19e eeuw zelfs bevestigd te worden 
door het geloof van Herz en anderen in de eenheid van de klassieke mechanica en 
de twee andere klassieke theorieën. Die filosofie delend verwijt Bolland de mathema
tici zich bezig te houden met zaken, die in geen verband staan tot de objectieve 
werkelijkheid, die de fysici van Galileï tot Maxwell hebben beschreven. GauB ziet in, 
dat de relatie tussen wis- en natuurkunde en techniek opnieuw ter discussie staat 
door de ontwikkeling van alternatieve stelsels. De mogelijkheid van verschillende 
stelsels impliceert volgens hem het volgende voor de wiskunde: met idealisaties en 
abstracties kan zij blijkb8ar stelsels ontwerpen, die afwijken van het stelsel, dat tot 
nog toe met succes In de fysica en technologie Is gebruikt. Haar object verschilt dan 
ook van dat van de fysica en technologie (hierop is impliciet in deel I al gewezen: 
wiskundigen bestuderen b.v. niet gegeven aantallen maar · getallen). In zijn eerste 
overweging legt GauB de nadruk op het feit, dat de zuivere wiskunde aan de dingen 
bepaalde eigenschappen en relaties ontleent. Zij plaatst hen in een ideale context 
zonder aandacht te schenken aan de reële context, waaraan die eigenschappen en 
relaties ontleend zijn: 

"De wiskundige abstraheert volledig van het karakter van de objecten en van de 
inhoud van de relaties van die objecten. De wiskundige concentreert zich alleen 
op de aftellingen en op de relaties zonder de objecten te observeren". 

GauB is nog ontevreden met deze formulering. Hij vindt ten eerste, dat er aange
toond moet worden, dat ook de sitenatieve wiskunden bruikbaar zijn. Daarom 
probeert hij ijverig empirische interpretaties ervoor te vinden (zie kader 111.3). Ten 
tweede leiden de nieuwe stelsels tot een nieuw inzicht in de relatie tussen de 
wiskunde enerzijds en de fysica en de techniek anderzijds. Die relatie is precies te 
omschrijven. Daarom draagt hij in Göttingen - waar hij hoogleraar is - een student op 
om zich bezig te houden met het probleem: welke rol spelen axioma's in de wis
kunde? 

Deze student is Bemard Riemann. Zijn studies leiden tot een nieuw type niet
euklidische meetkunden: de naar hem genoemde sferische of bolmeetkunden (zie 
kader 111.3). Het antwoord op het probleem formuleert hij in 1854 in zijn Habilitati
onsvortrag. Zo'n rede vormt in Duitslanel een examenonderdeel van de Habilitation; 
deze wordt doorgaans in Duitslanel geëist van kandidaten, die hoogleraar willen 
worden. Van Riemanns rede suggereert de titel Over de hypotheses, die aan de 
meetkunde ten grondslag liggen reeds het antwoord op GauB' probleem. Het dankzij 
Riemann verworven inzicht wordt hier in twee punten samengevat. 

(1) Wiskundigen kiezen axioma's als uitgangspunten. Hebben ze geluk, dan 
komen ze daarmee tot strenge ("automatische") bewijzen van ste!lingen. Deze vormen 
tezamen met de axioma's één hecht stelsel: wordt slechts één axioma vervangen 
door een ander, dan kan dat ingrijpende gevolgen hebben. De opbouw van het 
gehele stelsel moet dan opnieuw worden gegarandeerd. Het bereiken van een mooi 
consistent stelsel vanuit de keuze van uitgangspunten is dan ook een kwestie van 
geluk. In die zin zijn axioma's hypothetische uitgangspunten. 

(2) Wiskundige stelsels vormen op hun beurt een uitgangspunt en instrument om 
ermee fysische wetten en de technologische inzichten te formuleren. Omelat verschil
lende wiskundige stelsels ontworpen kunnen worden (zoals euklidische en niet-eukli
dische), berust het gebruik van wiskunde op keuzes; de keuze voor een stelsel ga
randeert nog geen succes. Dit blijkt pas bij het natuur- en technisch wetenschap-
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Kader 111.5-a: 
Einstein (1879-1955) 

De foto stamt uit 1905, het jaar waarin Einsteln In dierist zijnde van het octrooibureau van Bern 
vijf artikelen publiceert, waaronder dat van de speelale relativiteitstheorie en dat over de nieuwe 
theorie van het licht. 
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pelijke onderzoek. Zo vormen de axioma's nogmaals risicovolle hypothetische uit
gangspunten (dit keer tezamen met de afgeleide stellingen). 

Het besproken stramienbegrip staat dan ook reeds Riemann duidelijk voor ogen. 
Later, in 1923, legt Einstein de nadruk op het tweede risico, als hij over het gebruik 
van wiskunde bij zijn relativiteitstheorieën een toespraak houdt voor de Preussische 
Akademie der Wissenschaften. Hij zegt dan: 

"Voorzover wiskundige stellingen geen betrekking hebben op de werkelijkheid, 
zijn ze zeker; voorzover ze er wel betrekking op hebben, zijn ze onzeker''. 

Sinds Riemann en Einstein zien de mathematische fysici en allen die wiskunde 
gebruiken zich dan ook genoodzaakt vragen te stellen als: 

is het juiste stelsel gekozen? 
bereiken we ermee de beoogde precisie? 
wat bereiken we met andere stelsels? 

Met plastische beelden heeft Poincaré (t 1912) deze nieuwe visie op het gebruik van 
wiskunde verduidelijkt. Nadien is ook Einstein van die visie uitgegaan bij zijn relativi
teitstheorieën. 

De 'eigenwijze' Janos Bolyai heeft dan ook een Indrukwekkende revolutie ontke
tend. Door de adviezen-van zijn vader in de wind te slaan en een andere aanpak te 
kiezen heeft hij de weg gebaand voor een nieuwe visie op de wiskunde en haar toe
passingen In de natuurwetenschap en in de technologie. 

Eigenlijk kan men sindsdien pas strikt over 'toepassingen' spreken. Voordien is 
de wiskunde immers vereenzelvigd met een (abstracte) kennis van de technische en 
de natuurverschijnselen. 

§ 2 Instrumenteel gebruik van wiskunde 
door Poincaré's platte mensen 

Aan Henri Poincaré's werken is het volgende verhaal te ontlenen, dat hier vrij wordt 
naverteld. 

Op een keer overnacht Henri In een hotel te Parijs. Hij leidt aan slapeloosheid en 
hij denkt na over het gevolg van de volgende ingreep door een opperwezen. Het 
verandert 's nachts van alle dingen de afmetingen, waar de Parijsenaars volgende 
dag mee te maken krijgen: de Eifeltoren, de gebouwen, de huizen en straten en de 
geparkeerde voertuigen. Als de bevolking ontwaakt, hebben al deze dingen - zo 
fantaseert Henri - slechts één honderdste van hun oorspronkelijke afmeting. Die 
verandering ondergaan ook de mensen zelf en eveneens de dieren, de planten en -
niet te vergeten - ook de meetlatten en de andere meetinstrumenten. Hetzelfde ge
beurt met de aardbol en het zonnestelsel. 

Hoe reageren de mensen de volgende morgen? Nadenkend komt Henri tot de 
slotsom, dat geen enkele reactie te verwachten is. Zoals gewoonlijk zullen de 
employée's naar hun werk gaan, de treinen hun gebruikelijke weg volgen, de winke
liers hun zaken openen en de kranten zullen geen aandacht besteden aan de toch 
niet geringe verandering. 

Wat moet er gebeuren, opdat de Parijse bevolking wèl in de war raakt? Dat 
gebeurt, als het opperwezen de dimensies verandert. Dit opperwezen laat daarom in 
Hemi's fantasie de Parijsenaars zonder hoogte wakker worden: ze hebben alleen nog 
een lengte en een breedte. Datzelfde overkomt de andere wezens en dingen: aan de 
gebouwen, aan de bergen en aan de dalen wordt de hoogte als dimensie ontnomen. 
Wel behoudt de aarde dezelfde ronde vorm als voorheen. Zo plat als een blad papier 
schuiven de mensen met hun hoofd en hun voeten op de grond over de ronding van 
de aarde [zie kader 111.4]. De Parijsenaars zullen de kluts kwijt zijn. Ze hebben zich 
voordien in de ruimte georiënteerd naar drie dimensies en die dimensies uitgezet in 
platte vlakken; zo zijn ze gekomen tot een euklidische voorstelling van die ruimte. Nu 
zullen ze uitgaan van een nieuwe ruimtevoorstelling met alternatieve (impliciet 
veronderstelde) uitgangspunten: met andere axioma's en stellingen, dan ze gewend 
zijn. Poincaré legt uit, wat er is veranderd: 

"Wat voor hen de rol van een rechte lijn speelt, is de kortste weg tussen twee 
punten van een boloppervlak; dat wil zeggen: een boog van een cirkel; in één 
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Kader 111.5-b: 
De rosettevorm van Mercurius' periheliumdraaiing 

Het perihelium van een planeet is dat baandeel, waar de planeet zich bevindt in de buurt van de 
zon als brandpunt [zie de 2e figuur van kader 11.3]. Het bijzondere van de Mercuriusbaan is, dat 
zij een rosenevorm aanneemt: het tweede brandpunt van de ellips draait om de zon [zie onder
staande tekening]. De Mercuriusbaan speelt een bijzondere rol bij het ontstaan van de algemene 
relativiteitstheorie en de rosenevorm van elektronenbanen vormt een object van heftige discussies 
bij het zoeken naar de juiste formulering van de quanturntheorie [zie 11.8, § 2]. 

Zijn algemene relativiteitstheorie uitwerkend past Einstein de vergelijkingen van de gekromde 
ruimte toe op de planeetbanen. Hij komt tot waarden, die stroken met de newtoniaanse 
mechanica. Alleen bij Mercurius stuit hij op een grote afwijking. Nu was de baan al lang proble
matisch: de draaihoek week ± 43 boogsekonden per eeuw af van de voorspelling op basis van 
de oude mechanica. Einsteins berekeningen leiden tot precies die afwijking aan boogsekonden. 
Wat In de oude mechanica problematisch was geweest, wordt in zijn mechanica exact te 
voorspellen. Hij ziet hierin de bevestiging van zijn theorie. Op 28 november 1915 schrijft hij 
hierover enthousiast aan Sommerfeld: 

?"_. ~~,........., ~~ ~~, ........._...---) 
~~ -..:d.Ä_...,.._ .Al~---~~ .... -c... 
.~ ~~I ~, c.-..t4 ... .., • .._ .,L J..~ ?~-

~~~~~t.~~ 

Mercurius 
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"Das Herrliche, was ich erlebte, war 
nun dass sich nicht nur Newtons 
Theorie als erste Näherung, sondern 
auch die Perihelbewegung des Mer
kur (43" pro Jahrhundert) als zweite 
Näherung ergab" 
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woord: hun meetkunde Is de sterische meetkunde. ( ... ) De meetkunde van 
Riemann Is de sferische · meetkunde , ... }. Op een boloppervlak kan men door 
twee gegeven punten In-het algemeen slechts één grote cirkel trekken ( ... ). Maar 
er is een uitzondering: als de gegeven punten tegenpunten zijn, kan men door de 
twee punten oneindig veel grote cirkels laten gaan. Evenzo gaat in de meetkunde 
van Riemann 1 ... ) door twee punten In het algemeen slechts één rechte lijn, maar 
er zijn uitzonderingsgevallen waarin door twee punten oneindig veel rechte lijnen 
kunnen gaan. • 

Conform dit gefantaseerde experiment analyseert Poincaré de wijzen, waarop wij 
dimensies waarnemen. Met verschillende analyses laat hij overtuigend zien, waarom 
de hoogte als derde dimensie moeilijker preeles Is In te schatten dan de andere twee. 

Met het verhaal illustreert Poincaré zijn stelling over de aanname van de gametri
scha stelsels: hij meent, dat onze lichaamsbouw de preferentie voor de oud vertrouw
de euklidische meetkunde be"(nvloed heeft: hadden we een plat lichaam gehad, dan 
was de preferentie niet dezelfde geweest. Deze stelling lijkt een beetje op Bollands 
aanname, dat de euklidische meetkunde 'waar' Is vanwege onze natuurlijke aanleg; 
maar Bolland gelooft, dat alleen de euklidische meetkunde de ware is en verdedigt 
dan ook een filosofie, die past bij de klassieke wetenschapsbeoefening. Zo beperkt 
stelt Poincaré zich niet op: voor hem Is er geen meetkunde, die de aanspraak kan 
maken de enig ware te zijn. Einstein daarentegen verduidelijkt met zijn [hier in § 1 
geciteerde] woorden een iets andere houding: de wiskunde kan alleen wiskundige 
zekerheden verschaffen; zif verschaft geen zekerheid over fysische of technische 
ondecwerpen. Deze Is alleen te bereiken, als er met succes volgens stramienen ge-

. werkt is. · 

§ 3 Einsteins relativiteitstheorieën 
en diens instrumentele benadering 

In 1905 presenteert Einstein zijn speciale relativiteitstheorie en in 1916 zijn algemene. 
Deze theorieën introduceren een nieuwe visie op de mechanica. Ook bevrijden zij de 
natuurkennis van de eis, dat In alle situaties één stramien de 'ware' beschrijving van 
de fysische ruimte en van de mechanica-objecten garanderen moet. 

Om duidelijkheid te verschaffen in de wijze, waarop dit Inzicht verworven Is, 
onderschelden we in de ontwikkeling vier etappen: 
1 de etappe van Newtons mechanica, 
2 de in de 19e eeuw ontdekte mogelijkheid een nieuwe mechanica te ontwikkelen, 
3 Einsteins speclate relativiteitstheorie (1905) 
4 Einsteins algemene relativiteitstheorie (1916). 

Wat betreft de eerste etappe (1): als referentiepunt voor de kosmische bewe
gingen hadden de Oude Grieken doorgaans gekozen voor het centrum van de aarde, 
omdat ze dit voor het middelpunt van het heelal hielden. Sinds Copernicus zoekt de 
mechanica een nieuw referentiekader. Newton doet hiervoor beroep op de absolute 
ruimte met een euklldische structuur. Ten opzichte van deze ruimte bepaalt hij 
driedimensioneel de bewegingen met de drie coördinaten, die - grof gezegd -
overeenkomen met de drie dimensies, die de timmerman in platte vlakken uitzet: 
lengte, hoogte en breedte. 

De tweede etappe (2) Is het niveau, dat wordt bereikt, als de experimentele 
optica van de 19e eeuw laat zten, dat de lichttransmissie in principe (in vacuüm!) de 
constante snelheid c heeft. Maxwell berekent wiskundig en Hertz bevestigt experi
menteel, dat hetzelfde voor het elektromagnetisme geldt. Zo leiden optica en elektro
magnetisme tot de nieuwe natuurconstante c. De veronderstelling, dat geen object 
zich sneller beweegt dan het Hcht, maakt de lichtsnelheid c tot een limiet; relatief tot c 
kan men elke snelheid bepalen: c wordt zo voor elke beweging de maat. In 1904 
doet Poincaré dit voorstel in zijn rede voor het Internationale Congres over Kunsten 
en Wetenschappen te St. Louis: 

·op grond van al die resultaten is het mogelijk om te komen tot een geheel nieu
we mechanica, die ervan uitgaat, dat geen object zich sneller kan bewegen dan 
hel licht". 
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Kader 111.5-c: 
Einstein, violist 

In 1934 geeft Einstein een vioolconcert in New Vork waarvan de baten (6.500 dollar) ten goede 
komen aan wetenschappers, die uit Duitsland gevlucht zijn. In 1941 geeft hij nogmaals een 
benefietconcert omwille van de verzorging van hulpbehoevende kinderen. 

184 



T oepassings gebied 
van theoriën 

Opnieuw: toepas
singsgebied van 
theoriën. 

De derde etappe (3) Is het niveau van Einsteins speelale relativiteitstheorie; daarin 
wordt de door Polncaré aangegeven weg gevolgd: naast de drie bekende coördina
ten wordt ook de lichtsnelheld c gebruikt om snelheden te bepalen. Voor Newton 
was het nog onmogelijk geweest om beroep te doen op deze maat voor beweging. 
De optica van zijn tijd was Immers nog niet zo ver gevorderd. Herhaaldelijk vestigt 
Einstein er de aandacht op, dat zijn relativiteitstheorie primair berust op de verwor
venheden van de leer over het elektromagnetisme. Daarnaast ontleent Einstein de 
transformatiemethodiek aan de werken van Lorentzen komt zo tot de vaststelling [zie 
kader 111.5-b]: 

"De ervaring heeft tot de overtuiging geleid dat enerzijds het relativiteitsprincipe 
geldt en dat anderzijds de voorplantingssnelheld van het licht in vacuOm gelijk 
gesteld moet worden aan een constante c. Door deze twee postulaten met elkaar 
te verenigen ontstond de transformatiewet voor de [ ... ) coördinaten x, y en z en 
de tijd t van de gebeurtenissen die het natuurgebeuren vormen." 

We ontmoeten hier Einsteins gebruik van de term "relativiteitsprincipe"; uit de context 
blijkt, dat dit principe niets gemeen heeft met 'relativisme', dat het onderwerp van de 
volgende paragraaf vormt. 

Wat is voor de speelale relativiteitstheorie het gebied voor haar toepassing? Ein-
stein gaat hierop expliciet in: 

"De klassieke mechanica moest eerst aangepast worden, voordat overeenstem
ming met de eis van de relativiteitstheorie kon worden bereikt. Deze aanpassing 
betreft evenwel hoofdzakelijk alleen de wetten voor snelle bewegingen, waarbij de 
snelheden v van de materie niet al te klein zijn ten opzichte van de lichtsnelheid 
c. Dergelijke snelle bewegingen kunnen we alleen waarnemen in experimenten 
met elektronen en ionen; bij andere bewegingen zijn de afwijkingen te gering 
om in de praktijk waarneembaar te zijn" [cursief van A.S.). 

Wordt de lichtsnelheid (de constante c) benaderd, dan stuiten we op de . bijzondere 
eigenschap van het relativistische massabegrip, dat al in het inleidende deel 0 is 
genoemd: 

m = m0 • 1/v'{1 - (vfc)2
} 

Significant worden die afwijkingen bij het gedrag van elektronen en lonen. De 
volgende hoofdstukken vermelden voorbeelden van die afwijkingen. Voor de techno
logie geldt hetzelfde: de speciale relativiteitstheorie wordt relevant, zodra het gedrag 
van snelle deeltjes in de techniek in het geding Is. Aan de werken van Einstein 
kunnen we zo het bewustzijn ontlenen, dat er (technologische) gebieden zijn, waar 
theorieên als de relativiteitstheorie niet zinvol toe te passen zijn. 

De vierde etappe (4) is die van de algemene relativiteitstheorie, die een verband 
legt tussen de kosmische ruimte, de gravitatievelden en de materie. 

Zoals bij de speciale theorie bepaalt Einstein ook voor de algemene relativiteits
theorie het bereik, waar haar toepassing noodzakelijk wordt. Newtons mechanica en 
Euklides' meetkunde blijven betrouwbare gidsen bij astronomische observaties. 

"( ... ) op zich is het denkbaar dat onze wereld weinig afwijkt van de euklidische. 
Deze opvatting ligt zelfs voor de hand, omdat uit berekeningen volgt dat zelfs 
massa's van de grootte van de zon de metriek van de omgevende ruimte slechts 
zeer minimaal beïnvloeden·. 

Deze "minimale" invloed berekent Einstein in 1915; hij voorspelt dan een afwijking van 
1".72. De Royal Society stuurt in 1919 twee expedities uit om de zonsverduistering 
van 29 mei te registreren: een naar Brazilië en een naar de Afrikaanse Westkust; deze 
laatste staat onder de lelding van Arthur Eddington. De waargenomen afwijking blijkt 
niet geheel in overeenstemming met Einsteins voorspelling en is: 1".75 ± 06. Toch 
twijfelen alleen nog outsiders aan de juistheid van de algemene relativiteitstheorie. 

Uit het bovenstaande blijkt ook, dat het niet in strijd is met Einsteins visie, dat 
astronomen en ruimtevaarttechnologen doorgaans nog uitgaan van de klassieke 
mechanica. Dit is kenmerkend het Instrumentele gebruik van theorieën door na
tuurwetenschappers èn technologen. 

De algemene relativiteitstheorie Is de eerste succesvolle theorie die berust op het 
gebruik van een niet-euklidische meetkunde: de sferische van Riemann. De aan de 
materie gebonden ruimte blijkt in principe een sferisch karakter te hebben. Dat is 
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Kader 111.6: 
Eschers spel met dimensies 
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echter alleen het geval, voorzover de materie Idealiter gelijkmatig verdeeld is. 
Einstein zegt hierover: 

"Uit berekeningen volgt, dat de wereld bij een gelijkmatige verdeling van de mate
rie noodzakelijkerwijs sferisch (of elliptisch) zou moeten zijn. Omdat de materie in 
werkelijkheld in detaU ongelijkmatig verdeeld is, zal de werkelijke wereld In detail 
van het sferische gedrag afwijken. • 

Sinds de algemene relativiteitstheorie behoort het postulaat van de ene en 'ware' 
meetkundige structuur van de gehele realiteit tot het verteden. Er kunnen zelfs ver
schillende meetkunden gebruikt worden bij de analyse van één onderwerp, zoals in 
dit geval: de ruimtelijke spreiding van de materie. 

*** 

I.C STRAMIENEN IN DE MODERNE TECHNIEK 

§ 1 Instrumentalisme Is geen relativisme! 

Relativistisch (of subjectivistisch) is een oordeel, als het alleen berust op het individu
ele Inzicht en het eigenbelang van hem/haar die oordeelt. Een relativisme (of subjec
tivisme) Is onverenigbaar met de opzet van de exacte en technische wetenschap: 
haar neutraliteit zou ernstig worden geschaad! Is het instrumentalisme niet verwant 
met het relativisme? 

Wie instrumenteel werkt, kiest de theorieën en methoden afhankelijk van hetgeen 
hij wil weten over zijn onderwerp en hetgeen hij ermee wil gaan doen. Is dit geen 
relativisme? De angst voor het subjectivisme heeft een rol gespeeld in de 19e eeuw. 
Het heeft het protest bevorderd tegen een pluriformiteit van de stramlenen bij de 
exacte en technische kennis. Bij deze globale bewoordingen lijkt het verschil tussen 
instrumentalisme en subjectivisme klein. Toch is het groot. Een vergelijking van 
stramienen met instrumenten zal dit verduidelijken. 

In een goed uitgeruste gereedschapskist van een timmerman bevinden zich van 
elk gereedschapssoort vele exemplaren: verschillende hamers, verschillende schaven, 
verschUlende beitels, etc. Welke hamer moet de timmerman gebruiken? Dat staat niet 
a priori vast. Het antwoord hangt af van de grootte van de spijker en ook van het 
materiaal, waarin de spijker geslagen moet worden. Een kleine spijker kan met een 
moker in zacht hout geslagen worden. Maar dit gebruik is oneigenlijk en leidt gemak
kelijk tot beschadigingen. 

Op een vergeUjkbare wijze erkent de instrumentalist een vereiste relatie tussen 
het te gebrulken Instrument, 
het te bewerken voorwerp en ... 
het te bereiken doel. 

In die zin Is objectiviteit In de moderne betekenis van het woord afhankelijk van drie 
criteria. In die zin ook werkt de moderne fysicus Instrumenteel. Zoals Einsteln kiest hij 
zijn meetkundige stelsel als Instrument afhankelijk van de ruimtestructuur, die hij 
analyseert, en afhankelijk van de mate van de nauwkeurigheid, die hij nastreeft. Bij 
het verband tussen kosmische ruimte, gravitatievelden en materie (op dit verband 
gaat de algemene relativlteltstheore Jn) stuit hij (zoals Einstein) op de sferische struk
tuur van de kosmische ruimte en houdt hij een bolmeetkunde van Riernann voor de 
meest geschikte. Dit Is althans het geval, als hij Idealiseert en afziet van de her en der 
ongelijkrnatig verdeelde materie, zoals we hebben gezien. Bij de berekening van de 
afstanden tussen de hemellichamen zal hij - zoals besproken - doorgaans geen ge
bruik rnaken van de relativiteitstheorieën en ook niet van de alternatleve meetkunden. 
Instrumentalisme Is dan ook geen relativisme: de keuzes berusten op 'objectieve' 
eigenschappen en zijn van het onderwerp en het doel afhankelijk. 

Wat voor de natuurkennis geldt, geldt ook voor de technologie. De instumentele 
houding van ruimtevaarttechnologen en kananiers is hier al vermeld: hun onderwer
pen en technische doeleinden staan het toe om zich bij de analyses te beperken tot 
ervarings- of klassiek technische natuurkennis. 

Een bijzondere aandacht verdient de ontwerpsfeer. Door het instrumentalisme 
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Kader 111.7: 
De Nederlandse fysicus Hendrik Casimir (1909*) 
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zijn de grenzen tussen natuurkennis en (artistiek of technologisch) ontwerpen minder 
scherp geworden. Aan dit onderwerp zijn de werken van Escher gewijd. Doorgaans 
zijn artlsten niet gemakkelijk te lnterpreren. Toch zullen we hier een poging wagen 
vanuit de besproken onderwerpen. 

§ 2 Escher en de moderne natuur- en technische wetenschap 

De benaderingen van de klassieke periode gingen ervan uit, dat natuurkennis geheel 
afhankelijk is van 'objectief' gegeven structuren. Sinds de eeuwwisseling blijken 
formele stelsels te berusten op 'ontwerpen' van de menselijke geest. Geïnterpreteerde 
stelsels fungeren als raamwerken voor de natuurkennis en voor verwerking van 
informatie. Bij de natuurkennis gedraagt zich de menselijke geest niet zo passief, als 
vroeger Is aangenomen. 

Op deze problematiek speelt Escher (t 1972) In op een artistieke wijze. Zijn 
prenten drukken het spanningsveld uit tussen Inhoudelijke informatie en geometrische 
vorm of vormgeving. 

De schilderkunst is op zich al interessant in deze context, omdat zij doorgaans 
op een plat vlak uitbeeldt, wat we driedimensionaal waarnemen dankzij onze recht 
opstaande houding en onze beide ogen. In een van zijn tekeningen slaagt Escher 
erin om van onderdelen van voorwerpen een sferische vorm te suggeren, terwijl ze 
feitelijk gegeven zijn in een systeem van platte vlakken {zie kader 111.6]. De prent 
verduidelijkt het verschil tussen de creativiteit bij natuurkennis en de creativiteit bij ·(ar
tistiek) ontwerpen: wordt Eschers sferische vormgeving vanuit natuur- en technische 
wetenschappelijke criteria beoordeeld, dan is ze af te wijzen; ze leidt tot een signifi
cante afwijking: de prent correspondeert niet met de bouwtekening van het afgebeel-
de gebouw. · 

Het instrumentalisme berust enerzijds op keuzemogelijkheden; anderzijds 
impliceert het geen relativisme of onbeperkte vrijheid: de limiet wordt gevormd door 
de significante afwijkingen, die zich voordoen als de precisie uitblijft, die door de 
theorieën of door de te construeren produkten worden voorgeschreven. 

Bouwkundige vormgevers - de zogenaamde 'akademische' - bedenken wel eens 
vormen, die nooit gerealiseerd kunnen worden. In de praktijk worden de ontwerpers 
gewoonlijk beteugeld door de constructeurs, die zich doorgaans direkt naar prakti
sche normen richten. De zin van de niet-realiseerbare ontwerpen is te vergelijken met 
de idealisaties in de natuur- en technische wetenschappen: het kan zinvol zijn ervan 
uit te gaan of ze te benaderen. 

§ 3 Stramienen bij informatieverwerking 

De nieuwe toepassing van formele stelsels wordt een algemeen beginsel voor de 
'moderne' natuurwetenschap en technologie: niet alleen bij het ordenen van ruimtelij
ke informatie maar ·ook bij andere vormen van informatieverwerking staan alternatieve 
stelsels ter beschikking. 

In de logica, informatica en theoretische computerkunde verschillen de klassieke 
stelsels van de moderne. De klassieke werken slechts met twee waarden: 1 (één) en 
0 (nul). De moderne kennen meer waarden. Het verschil is verstrekkend. Dit staat 
vast sinds Sovjetingenieurs in 1956 de eerste niet-klassieke computer hebben 
.geconstrueerd. 

Zoals de meetkunde heeft de logica een lange geschiedenis, die bij Aristoteles 
begint. Tot 1850 wordt ze opgevat als de leer over het denken. Nog langer dan in de 
meetkunde is in de logica de stramieneenheid aangenomen: er zou slechts één 
correcte vorm van argumenteren bestaan. 

Boole's en De Morgans publicaties van ± 1850 betekenen de eerste pogingen 
om de klassieke logica te 'gieten' In de vorm van een stelsel van wiskundig geformu
leerde axioma's en regels. Hl~rdoor wordt de structuur van logische stelsels duidelijk 
en kunnen er ln beginsel alternatieve stelsels ontwikkeld worden. De Nederlander 
Brouwer heeft een eerste stap gezet in die richting. Brouwers Ideeën zijn streng 
axiomatisch uitgewerkt door zijn leerling Heyting. De besproken ontwikkeling in de 
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I I 

Kader 111.8: 
Thomas A/va Edison (1847-1931) 

Edison werkt hier met een Sprengelpomp [zie II.A, 2.3] aan de eerste uitvinding van zijn 
gloeilamp. 
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Het spiraalbegrip 

meetkunde is dan ook niet uniek. 

§ 4 Casimirs wetenschap/techniek-spiraal 

4.0 Wat betekent hier 'spiraal'? 
De relatie tussen stramienen en theorieën enerzijds en de technieken en technische 
kennis anderzijds wordt ·tot uitdrukking gebracht in de leer van de wetenschap/tech
niek-spiraal, die in de jaren zeventig geformuleerd is door Hendrik Casimir. 

Casimir is hier al enkele keren geciteerd. Met enkele belangrijke publicaties heeft 
hij bijgedragen tot de moderne fysica (Casimiroperator, Casimireffect en Onsager jCa
simir-vergelijkingen zijn naar hem genoemd). Hij is ook de President geweest van de 
KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen). Gedurende decennia 
is hij bovendien - zoals al opgemerkt - verantwoordelijk geweest voor de Philipsre
search in de gehele wereld. In 1979 viert hij zijn 70e verjaardag en houdt hij een rede 
voor de KNAW, waarin hij zijn visie presenteert over de wetenschap/techniek-spiraal. 
Deze visie is een samenvatting van de ervaringen, die hij heeft opgedaan in vele jaren 
van moderne wetenschapsbeoefening in universitaire en industriële laboratoria. 

Zijn uitgangspunt is de vaststelling, dat de moderne wetenschap en mikrotech
niek geheel op elkaar zijn aangewezen: de een kan zich niet ontwikkelen zonder de 
ander. De technologie, die op eigenschappen van de mikrodeeltjes berust, veronder
stelt grondige kennis van de mikrowereld en deze kennis berust wederom op experi
menten, die onmogelijk zijn zonder een geavanceerde technologie. Omgekeerd is 
ook de mikrowereld niet exploreerbaar zonder geavanceerde technologie, die op 
mikrofysische kennis berust [facetten van deze stellingen ontmoeten we in de · 
volgende hoofdstukken]. 

De ontwikkeling van deze met elkaar verstrengelde wetenschap en techniek 
noemen we: spiraalontwikkeling. Het woord 'verstrengeling' duidt hier op een 
vergaande wederzijdse afhankelijkheid; wat dit in concreto betekent, zien we hierna in 
de subparagrafen 4.1 en 4.2. Bekijken we eerst, waar het woord 'spiraal' vandaan 
komt. 

De economie kent ook zo'n spiraal: die van de lonen en prijzen. Stijgen de lonen, 
dan berekenen de bedrijven die verhoging door in de prijzen. De vakbonden eisen 
dan prijscompensaties en de bedrijven zullen hiermee instemmen om stakingen te 
vermijden. Dit automatisme werkt, zolang de markt groeit en de produktiviteit toe
neemt. Is dit niet het geval, dan zijn de hoge lonen niet op te brengen door de 
bedrijven en komen er bezuinigingen, zodat de werkeloosheid toeneemt en de 
consumenten op hun beurt de hogere prijzen niet meer kunnen betalen. Zo kan de 
spiraalbeweging stijgend of dalend zijn. In een beperkte mate kunnen de regeringen 
het automatisme van die spiraalbeweging beïnvloeden: ze kunnen voor een tijd loon
of prijsverhogingen verbieden of aan de industrie injecties geven door te investeren. 

De mikrotechnologische wetenschap/techniek-spiraal is een soortgelijk proces. 
Mikrotechnische laboratoriuminstrumenten ontsluiten de mikrowereld en funderen 
mikro-inzichten. Op hun beurt maken mikrotheorieën weer nieuwe mikrotechnièken 
mogelijk: ze zijn onmisbaar voor nieuwe produktie- of laboratoriumtechnieken. Rege- . 
ringen of bedrijven kunnen regulerend optreden door geld beschikbaar te stellen of 
door het tegengestelde te doen. Hun land zal dan mikrotechnische know how ver
werven of - in het andere geval - achterop raken in de ontwikkeling. Deze stellingen 
lijken triviaal, maar zij roepen toch enkele vragen op: 

4.1 gaat in op de vraag: waarom zich die ontwikkelingsvorm niet voordoet in de 
klassieke technologie; 
4.2 bespreekt de kwestie: hoe die ontwikkeling begonnen is; 
en het onderwerp van 4.3 is de vraag, hoe de spiraalgedachte te combineren is 
met die van de moderne stramienen. 

4.1 Industriële en akademische spiraalontwikkelingen 
De onderstaande theses 1 en 2 (met hun toelichtingen 1a, 1 b en 1c) karakteriseren 
de klassieke situatie, waarin zich de spiraalontwikkeling nog niet voordoet. De lezer 
gaat zelf na, hoe de theses in het voorafgaande gefundeerd zijn bij de behandeling 
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Kader 111.9-a: 
Van der Waals en Kamerlingh Onnes (/) 

Heike Kamerlingh Onnes (links zittend) en Van der Waals rechts in het laboratorium in Leiden 
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van de drie klassieke basistheorieën 
These t: in de klassieke periode bestaat er tussen de technische ontwikkelingen 
en de theoretische (zoals die van de klassieke mechanica en van de thermody
namica) een wisselwerking. 

'Wisselwerking' betekent hier: wederzijdse invloed van twee zelfstandige polen. Om 
de inzichten van de klassieke mechanica of van de thermodynamica te toetsen is nog 
geen bijzondere technologie nodig, die onbekend is aan de Industrie. 

Subthese ta: de klassiek wetenschappelijke instrumenten hebben nog een huis-, 
tuin- en keukenkarakter: hun ontwerp of constructie veronderstelt nog niet een 
bijzondere scholing of opleiding, zoals dat bij mikrotechnische instrumenten het 
geval is. 

Slingerinstrumenten, klok, blaasbalg, rnano- en barometer, verrekijker, vergrootglas 
(zoals dat van Antoni van Leeuwenhoek), weegschaal en thermometer worden niet 
alleen in het laboratorium maar ook in het dagelijkse leven van de klassieke periode 
gebruikt. Hun 'wetenschappelijke' karakter verkrijgen ze door verfijningen. Dit kan 
daarentegen niet worden gezegd over de vacOOrndeeltjesversnellers, die nodig zijn 
voor het huidige onderzoek In de hoge energlefyslca: deze worden ontworpen en ge
construeerd door specialisten met een bijzondere opleiding, die weinig verwant is met 
de hoge energiefysica zelf [we komen hierop terug). 

Subthese tb: de klassieke mechanica en thermodynamica putten hun informatie 
uit voorafgaande produktontwikkelingen. 
Subthese te: klassieke mechanica en thermodynamica maken efficiëntere 
produktontwikkelingen mogelijk. 

Die theorieën hebben niet geleid tot de ontsluiting van principiëel nieuwe tech
nologieën, die zonder die theorieën onvoorstelbaar geweest waren. Wel hebben ze 
de reeds bestaande mechanische of thermatechnische machines verbeterd: zoals 
efficiënter werkende stoommachines en dergelijken. De moderne industriële electro- · 
nica was daarentegen niet tot stand gekomen zonder de voorafgaande elektronenthe
orie. 

In hoeverre zijn de in these 1 genoemde polen zelfstandig geweest? Onafhanke
lijk van elkaar zijn de klassieke techniek en wetenschap beoefend: de techniek 
omwille van de broodwinning en de wetenschap omwille van haar eigen intrinsieke 
waarde. De klassieke wetenschapsbeoefening Is vergelijkbaar met de huidige beoe
fening van de kunsten zoals de muziek: de allereerste opzet is daarbij niet - zoals in 
de techniek - om te voorzien in de primaire levensbehoeften. 

These 2: Het elektromagnetische vormt een 'tussengebied': het wordt nog gere
kend tot het klassieke onderzoek, omdat op makra-objecten (zoals bij de 
klassieke mechanica en thermodynamica) probleemloos kan worden toegepast 
zonder analyse van het gedrag van de atomaire of subatomaire structuren. Maar 
in tegenstelling tot de klassieke mechanica en theormodynamlca berust zij niet 
op de reflectie over bestaande productietechnieken. 
Subthese 2a: Het elektromagnetisme heeft geleid tot laboratoriumtechnieken, die 
in de Industriële context onbekend zijn geweest. 
Subthese 2b: Het elektromagnetisme heeft ook geleid tot voordien ongekende 
produktietechnieken en industriebranches (voor elektromotoren e.d.). 

Het onderzoek op het gebled van het elektromagnetisme heeft al een 'modem' ken
merk: 0rsted, Faraday, Maxwell en Hertz doen hun onderzoek niet omwille van 
nieuwe fabrikagemethoden en ze ontlenen ook niet aan die methoden hun kennis, 
zoals al gebleken Is in deel IJ. Bijzonder duidelijk Is dat bij Faraday, die zijn goede 
baan opgeeft om vol idealisme en zonder praktische doeleinden na te jagen zijn werk 
dienstbaar wil rnaken aan de wetenschap. Een soortgelijke instelling heeft ook 
Maxwell gehad, ofschoon hij uit een geheel ander maatschappelijk milieu stamt. Hun 
onderzoeksresultaten hebben echter wel tot nieuwe industriebranches geleid. 

Ofschoon het elektromagnetisme nieuwe technieken mogelijk maakt en niet 
berust op de reflectie over produktietechnleken, wordt het toch tot de klassieke 
onderzoeksgebieden gerekend. Hiervoor bestaan twee redenen. 

Ten eerste is Maxwells kijk op de mikrowereld vergelijkbaar met die van Descar
tes: de experimentele bevestiging zowel van Descartes deeltjes als van Maxwells 
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Kader 111.9-b: 
Van der Waals en Kamerlingh Onnes (11) 

De In Leiden geboren Johannes Hendrik van der Waals (1837-1923) is eerst onderwijzer. Na het 
behalen van enkele MO-akten begint hij aan zijn natuurkundestudie in Leiden. Als 35-jarige 
verdedigt hij daar zijn proefschrift Over de continuïteit van den gas- en vloeistoftoestand met 
daarin de toestandsvergelijking [zie II.A, 2-4}. Om dit boek te kunnen lezen vindt Maxwell het de 
moeite waard Nederlands te leren. Diens eerste commentaar op Van der Waals' werk Is: 

"Het lijdt geen twijfel dat zijn naam spoedig tot de meest vooraanstaande in de moleculaire 
wetenschap zal behoren". 

Het Atheneum van Amsterdam wordt in 1877 omgevormd tot een universiteit. De eerste 
hoogleraar in de natuurkunde van deze nieuwe universiteit is Van der Waals. Zijn toestandsverge
lijking vormt tezamen met zijn twee andere ontdekkingen - de wet van de overeenkomende 
toestanden (1880) en de theorie van de binaire mengsels (1889) - het theoretische uitgangspunt 
voor Kamertingh Onnes' experimentele onderzoekingen in het kryogeenlaboratorium van Leiden. 

De kryogene wetenschap is niet alleen van belang voor laboratoriurndoeleinden. De combinatie 
van vloeibare zuurstof en waterstof dient voor het lanceren en voortstuwen van raketten; vaste 
brandstoffen zouden daarbij te veel ruimte innemen. Vloeibaar waterstof wordt gebruikt om de 
astronauten in leven te houden: uit de uitgeademde kooldioxyde wordt ermee zuurstof gewonnen. 
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Casimir over de 
lndustriëel techni
sche relevantie van 
fundamenteel on
derzoek. 

Mikrokennis met 
industriële doelstel
lingen. 

Mikrokennis die 
(nog) geen industri
ële doelstelling kent. 

elektromagnetische molekulen heeft ontbroken en beide conceptuele modellen zijn 
onhoudbaar gebleken. Het tweede en meer belangrijke argument is, dat de leer van 
het elektromagnetisme (evenals Descartes' traagheldsbeglnsel) technisch toegepast 
wordt zonder in detail het gedrag van atomen of subatomaire deeltjes te bestuderen. 
Een voorbeeld is de elektrotechnische analyse van het Ionosfeergedrag omwille van 
antennes: daarbij wordt het elektromagnetisme toegepast zonder het specifieke 
gedrag van de ionen te verdisconteren. 

Sinds Faraday en Maxwell is het fundamentele onderzoek initiatiefnemer gewor
den: mechanica en thermodynamica verwerkten de in de context van de techniek 
verworven informaties en stonden daarom nog dichter bij de werkwijze van de erva
ringstechnlek. Casimir beschrijft op plastische wijze de nieuwe rol van het fundamen
tele onderzoek: 

"Men zou zich kunnen afvragen of de elektrische energie en de elektrische over
brenging van kracht niet gevonden hadden kunnen worden door fabrikanten van 
stoommachines, die vonden dat steeds langere drijfriemen een onaangename 
manier waren om het vermogen van de stoommachine over te brengen op weef
getouwen en andere toestellen. Wel, dit is niet op die manier gebeurd en ik kan 
me moeilijk voorstellen dat het zo gebeurd zou zijn. Hoogstens zouden zij in 
plaats van platte drijfriemen · de V-snaar hebben uitgevonden en uiteindelijk 
hebben ze dat ook. De elektriciteit daarentegen kwam voort uit onderzoek van 
natuurverschijnselen. Onderzoekers als Faraday en Maxwell vonden de wetten 
van de elektromagnetische Inductie, daarna kwamen de dynamo en de elektro
motor. Men zou zich kunnen afvragen of de radiogolven niet zouden kunnen zijn 
uitgevonden door dirakteuren van postkantoren, die meenden dat de snelheid 
van de postkoetsen moest worden opgevoerd en dat het kreupel worden van 
paarden ernstige bezwaren aan het transport van brieven In de weg legde. Het is 
niet de weg waarlangs de elektromagnetische golven zijn ontdekt. Dat ging via de . 
theoretische inzichten van Maxwell, via speculaties dat licht een trilling zou 
kunnen zijn in elektrische en magnetische velden. Daaruit ontstond het denkbeeld 
dat dergelijke trillingen ook wel bij lagere frequenties zouden kunnen plaatsvinden 
en Hertz heeft dit door proeven aangetoond. Tien twintig jaar later gingen deze 
elektromagnetische golven een rol spelen in de transmissie van gegevens, eerst 
van morsesignalen, later ook van taal, beelden (televisie) en wat dies meer zij." 

Met betrekking tot de mikrotechnologie is het nuttig de industriële context te onder
scheiden van de akademische. These 3 karakteriseert de industriële context, these 4 
de akademlsche. 

These 3: In de industriële mikrotechnologie zijn technische en theoretische ont
wikkeling zo op elkaar aangewezen, dat plastisch over een spiraal of kringloop 
gesproken kan worden. 
Subthese 3a: De technische manipulatie van de (sub)atomaire deeltjes veronder
stelt Instrumenten, die zelf wederom mikrotechnische Inzichten veronderstellen. 
Subthese 3b: De theoretische exploratie van de mikrowereld is niet mogelijk 
zonder instrumenten, die op een mikrotechnische know how berust. 

Bij 3a Is te denken aan voorbeelden als tv-opname- en -weergavebuizen: hun 
ontwikkeling vanuit Brauns buis berust op de elektronentheorie, die zelf berust op in
strumentaria, zoals die van Millikans oliedruppeltjesmethode. Uit 3b en 1 a blijkt het 
verschil in de werkwijzen bij makro- en mikrokennis. 

These 4: De kringloop bezit een vorm van autonomie in de context van de hoge 
energiefysica, zoals die in de CERN bij Genève wordt beoefend. 

De West-Europese staten betalen het ondet7.oek van de CERN ( = Centre Européen 
peur la Recherche Nucléaire). De kosten zijn niet gering. Er worden kilometers lange 
ringvormige tunnels gebouwd met een doorsnee van een tien meter: bovendien 
moeten ze vacuüm gepompt kunnen worden. In die tunnels wordt de deeltjesversnel-
ling bereikt. · 

De daarvoor vereiste technische know how Is van een Nobelprijsniveau: in 1983 
is die prijs Inderdaad toegekend aan de Nederlander Sirnon van der Meer vanwege 
zijn ontwerp van zo'n versneller. De in subthese 1a beschreven ondersteuning van 
het fundamentele onderzoek Is dan ook vergaand gewijzigd. 
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Kader 111.10: 
J.J. Thomsons apparatuur 

Kathode 
+ 

Afbuigings
gebied 

Verplaatsing 

DriftEebied 

Buis waarmee J . .J. Thomson de massa/lading-verhouding mat. De kathode is met een draad door 
de wand van de glasbuis verbonden met een generator, die voor de negatieve lading zorgt. De 
anode en coiHrnator zijn via een andere draad met de generator verbonden, zodat de negatieve 
lading naar de generator kan terugstromen. De afbuigplaten worden gevoed door een batterij en 
krijgen ervan een positieve respectievelijk negatieve lading. Van de kathodestralen, die afgestoten 
worden door de kathode, passeren enkele de spleten in de anode en de collimator. Hierdoor 
ontstaat een stralenbundel, die afgebogen wordt in het afbulglngsgebied en die een lichtpunt · 
veroorzaakt op de glaswand. 
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Wat betekent hier 
'autonoom'? 

Edison als uitvinder 

Edison over wis- en 
natuurkunde 

Edisoneffect en 
noodzaak van nader 
onderzoek. 

De autonomie van de kringloop heeft betrekking op de specialistische · know how 
en kennis en Is niet financieel bedoeld. In hoge mate Is het onderzoek afhankelijk van 
de overheidsgelden. Industriële steun Is niet te verwachten. Het doel is het reeds 
vermelde Inzicht In de relaties tussen de gravitatie-, elektromagnetische en (sterke en 
zwakke) kernkrachten. Verbeteringen van produktiewijzen worden niet beoogd en ook 
niet direkt verwacht. Enerzijds Is dit onderzoek een voortzetting van een Instelling 
zoals die van Faraday en Maxwell. Anderzijds roept het gebrek aan maatschappelijk 
nut discussies op In tijden van bezuinigingen. In die zin Is dit onderzoek geenszins 
autonoom. 

De In these 4 genoemde autonomie heeft betrekking op het ontbreken van een 
inspraak en van een mogelijkheid de ontwikkeling te sturen. Dit is een noodzakeljjk 
gevolg van het vergaande specialisme, dat vereist Is om Inzicht te krijgen in de opzet 
van het onderzoek. In beeldspraak kan er weliswaar gesproken worden over de 
nieuwe deeltjes (de bosonen), die met de versnellers worden opgewekt. Maar de 
competente beoordeling Is voorbehouden aan een kleine selecte groep specialisten. 
Geen politicus kan zich een adekwate voorstelling maken van de inhoud of het nut. 

Van het elektromagnetisme was nog relatief snel de relevantie duidelijk. Zoals hier 
zal blijken, zijn ook bij de elektronentheorie en de quanturnmechanica technische 
doeleinden nagestreefd. Zo gezien stonden de oogmerken van het fundamentele on
derzoek In het ver1eden dichter bij het voorstellingsvermogen van de buitenstaanders 
dan dat nu het geval Is bij de hoge energlefysica. Het toppunt van de technologie 
staat - hoe paradoxaal dat ook mogen lijken - ver verwijderd van direkt tastbare 
behoeften van de samenleving. 

4.2 Start van de spiraalbeweging: Edison en Kamerlingh Onnes 
Edison is enerzijds de grootste uitvinder aller tijden; anderzijds verpersoonlijkt hij -
zoals hier zal blijken - de noodzaak van industriëel research voor het oplossen van 
vraagstukken, waarop ontwerpers stuiten. Kamer1ingh Onnes is als het ware aan de 
andere kant begonnen: enerzijds Is hij primair geconcentreerd geweest op fundamen
tele verschijnselen; anderzijds verpersoonlijkt hij- zoals hier zal blijken -de noodzaak 
van de speelale technische assistentie bij fundamenteel onderzoek en de nuttige spin 
of van dit onderzoek voor de ontwikkeling van produktietechnieken. 

Dat Thomas Alva Edison (1847-1931) tot de meest geniale uitvinders behoort, 
blijkt uit zijn 1.003 oktroolen. Ze hebben betrekking op uiteenlopende zaken zoals de 
elektrische schrijfmachine, de mlmeograaf (5 oktroolen), de telefonie In het algemeen 
en het telefoontoestel in het bijzonder (184), de elektrische tram (25), de fonograaf 
(195), de filmapparatuur (9), de elektriciteit en het elektrische licht (389), de batterij 
(141), de radio (2) en vele andere zaken. 

De cijfers Illustreren zijn Intensieve aandacht voor het elektrisch licht: geen in
spanning is hem te veel geweest om stapsgewijze. het glóeilampsysteem te vervolma
ken. Een niet minder grote belangstelling heeft hij gehad ·voor de telefoon, ofschoon 
die niet door hem zelf Is uitgevonden maar door Alexander Graham Bell. 

Enerzijds heeft Edison weinig bewondering gehad voor akademici. Hij heeft geen 
universitaire opleiding genoten en ook niet willen suggereren, dat hij een akademisch 
niveau bereikt zou hebben. Hij Is de trotse uitvinder, die over de mathematische 
aanpak bijvoorbeeld onverbloemd zegt: 

•1k word doodziek van die wiskundigen. Als je hen vraagt iets uit te werken, dan 
pakken ze een stuk papier, kliederen het vol met A's, Bs, X-en en Y-en ... strooien 
er een handvol punten en komma's over uit en komen dan met een antwoord dat 
nergens op slaat.· 

Anderzijds ziet hij als eerste In, dat het voor bedrijven nuttig kan zijn wis- en natuur
kundigen in dienst te nemen. Tot die overtuiging komt hij onder andere door de ont
dekking van het naar hem genoemde Edison-effect. Hij heeft het zelf nooit begrepen 
of er niets ·mee kunnen doen. Maar hij Is er wel van overtuigd geweest, dat er een 
praktisch nut mee te bereiken zou zijn, zodra het theoretisch begrepen werd. Het Is 
Inderdaad gebeurd: Flemings analyse van het effect leidt tot de diode [zie 2.1 van 
III.C]. 

Die twee aspekten tezamen leiden tot het inzicht dat Edison symbool staat voor 
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Kader 111.11-a: 
LIJdwig Bollzmann (1844-1906}, exponent van de corpusculaire benadering in de Duitstalige 
landen 
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Kamerfingh Onnes 
als onderzoeker. 

Noodzaak van ge
specialiseerde ont
werpkunde bij de 
lage temperaturen
fysica. 

de moderne industriëlen, die enerzijds kritisch staan ten aanzien van het industriële 
nut van fundamenteel onderzoek en die anderzijds dit onderzoek ook voor onont
beerlijk houden voor Industriële ontwikkelingen, als dit In goede banen wordt gelelet 

Helke Kamerfingh Onnes (1853-1926) heeft in tegenstelling tot Edison zijn gehele 
leven aan onderzoek gewijd. Na zijn natuurkundestudie in zijn geboortestad Gronin
gen heeft hij daar ook zijn proefschrift geschreven. Het is een mathematische studie 
van Foucaultslingers en daarom van een nogal fundamenteel onderwerp. In 1882 
wordt hij in Leiden hoogleraar in de experimentele fysica, waaraan hij een baanbre
kende rol toekent, die tot uitdrukking komt In zijn leuze van meten tot weten. 

De betekenis ervan wordt duidelijk, als men zich concentreert op het werkterrein, 
waarvoor Kamerfingh Onnes kiest: de lage temperaturenfyslca. In zijn tijd worden op 
dat gebied barrières doorbroken: vanaf 1877 hebben Raouel Plcket in Genève en 
Louis Calliet in Parijs Indruk gemaakt door eerst stikoxyde en koolmonoxyde en later 
zuurstof en stikstof vloeibaar te rnaken bij lage temperaturen (van ± -218° C) en 
hoge druk. Voordien was van deze gassen aangenomen, dat ze principiëel niet 
vloeibaar te rnaken zouden zijn. Zo kon via experimentele weg een eeuwenlang 
gekoesterd fundamenteel misverstand geêlimineerd worden. 

Kamertingh Onnes wijst niet radicaal alle theoretische kennis af. De Van der 
Waalstoestandsvergelijking is volgens zijn eigen zeggen hem een belangrijke gids 
geweest bij zijn belangrijke succes van het vloeibaar rnaken van helium (bij -269° C). 
Maar gaswetten en toestandsvergelijking zijn niet in staat een nauwkeurig inzicht te 
geven in het specifieke gedrag van gassen. In die zin kan aan Kamerlingh Onnes een 
empiristische houding toegeschreven worden: verschillende onder zijn leiding 
geschreven proefschriften geven een exact inzicht in de mate waarin de individuele 
gassen In hun gedrag afwijken van de gaswetten. Die geschriften laten zien, wat van 
meten tot weten in de praktijk betekent. · 

Na de aanvaarding zijn ambt als hoogleraar begint Kamertlngh Onnes aan de in
richting van zijn lage temperaturenfysische laboratorium. Zo'n Inrichting vergt tijd, 
zodat hij niet direkt op internationaal niveau kan meeconcurreren: niet hij maar James 
Dewar Is dan ook (in 1898) de eerste, die erin slaagt waterstof vloeibaar te maken. 
Maar In 1906 is zijn apparatuur al zo geperfectioneerd, dat hij 41iter waterstof per uur 
kan leveren. Twee jaar later heeft hij wel de primeur met helium. En in 1922 (dus vier 
jaar voor zijn dood) heeft hij een vacuümpomp ontwikkeld, die hem in staat stelt het 
abolute nulpunt tot 0,8° te naderen. Een geheel nieuw bereik van verschijnselen 
worden daardoor exploreerbaar bij deze temperaturen zoals fluoriscentie, fosforiscen
tie en in het bijzonder supergeleiding. Ofschoon de ontdekking van dit laatste 
verschijnsel aan Holst toe te schrijven is [zie deel 11], trekt niemand In twijfel, dat 
Kamertingh Onnes terecht de Nobelprijs is toegekend. 

Tot die prestaties was hij nooit In staat geweest zonder een verband te leggen 
tussen theoretische Inzichten en technische ontwikkelingen van de laboratoriumappa
ratuur. Bovendien is de medewerking van speelaal daartoe opgeleide technici daarbij 
onontbeeriijk geweest. In het bijzonder geldt dat voor de constructie van de heliumli
quefactor, waarbij Rim een onmisbare know how heeft ingebrácht. Deze relatie 
tussen theoretische kennis en technische ondersteuning is nog niet die van het 
huidige onderzoek in de hoge energlefyslca. Casimir, die zelf gewerkt heeft in het 
Kameriingh Omes' laboratorium, probeert de juiste proporties weer te geven: 

•ontwerp en bouw van de waterstof- en heliumliquefactor was voor een groot ge
deelte zijn [Rlms] werk. ( ... ] Er wordt wel eens gezegd, dat Kamertingh Onnes er 
nooit in geslaagd zou zijn helium vloeibaar te rnaken zonder Rim, maar dat is 
maar ten dele waar. Kamerflngh Onnes was zeer bekwaam in het kiezen van 
goede technici en hij zou vast wel iemand anders hebben gevonden; Rim zou 
nooit of te nimmer op het denkbeeld zijn gekomen een heliumliquefactor te 
bouwen zonder de opdracht en de aanwijzingen van Kamertingh Onnes. • 

De verzelfstandiging van de produktie van laboratoriuminstrumenten neemt na 
Kamertingh Onnes telkens sterker toe. 

Galilef, Guericke, Boyle, Huygens, Papin, Newton en ook Volta, Davyen Faraday 
maakten nog zelf de instrumenten voor hun proeven. Speciaal opgeleide technische 
assistentie is daarentegen nu onmisbaar bij het fundamentele onderzoek in de 
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Kader 111. 11-b: 
Ernst Mach (1838-1916), opponent van de corpusculaire benadering in de Duitstalige landen 

200 



Nogmaals het ver
schR tussen de 
klassieke en de 
moderne werkwij
zen. 

Industrie en aan de universiteiten. De genoemde Nobelprijs van Sirnon van der Meer 
Is hiervoor het standaardvoorbeeld geworden. 

4.3 Stramlenen en andere aspekten van de mikrotechnologische benaderingen 
De exploratie en bewerking van de mikrowereld veronderstellen een technisch 
Instrumentarium, dat zich ontwikkelt volgens de zojuist beschreven afhankelijkheld 
van mikrotheoretische Inzichten. Daarnaast speelt de [in I.A en I.B besproken] keuze 
voor stramlenen een belangrijke rol. 

Die veranderingen zijn Ingrijpend en beïnvloeden essentlëel de benaderingen in 
de mlkrotechnologle. Dit verhindert niet, dat deze benaderingen toch ook een 
overeenkomst bezitten met die· van de klassieke periode. De combinatie van Idealise
ring en experimentele benadering, zoals die In het werk van Galileï tot uitdrukking 
komt, speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het ond.erzoek In de halfgeleiders, die 
transistoren mogeliJk maken. Conceptuele modelvoorstellingen, vergelijkbaar met die 
van Descartes, stimuleren onder andere Bohr tot het zoeken naar de atoomstructuur. 
Aan het vinden van de quanturnmechanica gaat een empirische kritiek op alle model
voorstellingen vooraf; dit 'empirisme' Is stellig niet toleranter dan dat van Boyle. De 
quanturnmechanica Is uiteindelijk het resultaat van een formeel/systematiserende 
benadering, die overeenkomsten vertoont met die van Newton. 

Door die overeenkomsten zien sommige methodologen zelfs geen verschil tussen 
de klassieke en moderne ontwikkelingen. Zij wijzen een kwalitatief verschil af tussen 
de klassieke en de moderne ontwikkelingen. Zij doorzien niet, dat stramienplurifor
miteit een essentlêel nieuwe en fantasievolle aanpak betekent. Zij gaan ook voorbij 
aan het feit, dat het mikrotheoretische en -technologische onderzoek een complexe 
planning en organisatie vereist, die ernaar streeft de verschillende theoretische en 
technische kennisontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Hoe complex die planning 
en organisatie kunnen zijn, zal In hoofdstuk 111 van dit deel worden verduidelijkt door 
na te gaan, wat er tijdens het transistoronderzoek goed en mlnder goed vertopen Is. 

******* 
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Kader 111.12: 
Experimenten met kathodestraalbuizen 

Met het Malteser kruis in deze buis laat Crookes zien, dat de kathodestralen een rechtlijnige vorm 
hebben. Uit de hier onder afgebeelde opstelling blijkt de kracht van de stralen: langs de rails 
bewegen ze het propellertje door botsingen tegen de bovenkant ervan. Is de druk - zoals hier in 
de onderste buis - teruggebracht tot ± 1 /700 van die van de atmosfeer, dan nemen de stralen de 
volgende kleuren aan: bij I is het licht goudgeel en na de donkere tussenruimte is het bij 11 blauw; 
na een wat grotere donkere ruimte zijn violette lichtlagen zichtbaar tot bij de anode A. 
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Verzet tegen aanna
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in duitstalige lan
den. 

Afwijzing ook van 
de kinetische gas
theorie door Mach 
vanwege de deel
tjeskwestie 

Hoofdstuk 11 

KENNIS VAN DE MIKROWERELD 

11. A EERSTE EXPLORATIE VAN DE MIKROWERELD 

§ 1 Elektronen 

1.1 'Onvoorstelbare' deeltjes! 
De aanname van een subatomaire wereld met elektronen en andere kleine deeltjes 
stuit rond 1900 op verzet in de Duitstalige landen. Tegenwoordig kunnen we ons dat 
moeilijk nog voorstellen. Transistorradio's, televisies, radarinstallaties en computers 
regelen ons dagelijkse leven. Hun ontwerp berust op kennis van mikrodeeltjes. Zelfs 
het grote publiek twijfelt allerminst aan het bestaan van de krachten van de subato
maire wereld; sommigen maken zich zorgen om de gevaren van de kernenergiever
zorging. 

Dat verzet tegen het Idee van een mikrowereld heeft een natuurfilosofische 
achtergrond gehad: elektronen zijn onverenigbaar met Herz' wereldbeeld over de 
materie als één ononderbroken geheel ('continuüm') van aethergolven, waar geen 
plaats is voor deeltjes. Overtuigd van Hertz' gelijk hebben Ostwald en Mach het 
woord "atoom" zelfs uit de taal van de fysica willen verbannen; en de chemici zouden 
het alleen als een rekeneenheid moeten zien. 

Ludwig Boltzmann neemt in de Duitstalige landen een uitzonderingspositie in. Dit 
is verklaarbaar, doordat hij niet alleen aan Maxwells leer over het elektromagnetisme 
werkt maar ook aan de kinetische gastheorie, die ervan uitgaat, dat gassen samen
gesteld zijn uit deeltjes, die zich voortdurend bewegen en met elkaar botsen. Ook 
voor de ontwikkeling van deze theorie heeft Maxwell een belangrijke impuls gegeven. 
Zo beroepen zich zowel de atomisten als ook hun tegenstanders op Maxwell. 
Spottend spreekt Mach over Boltzmann als "de laatste zuil van het atomisme". Hoe 
onheus en onverstandig de kritiek soms is geweest, illustreert een passage uit een 
boekbespreking uit 1900: · 

"Zoals bekend, is de kinetische theorie even onjuist als andere theorieën over 
gravitatie. Vooral de uitleg van het beginsel van behoud van energie is daarin 
weerzinwekkend. Wie eigenwijs is en toch die theorie wil leren kennen, die neemt 
Boltzmanns boek ter hand." 

In 1906 pleegt Boltzmann zelfmoord. Heeft hij zich de discussie te sterk aangetrok
ken? Sommigen (zoals Casimlr) hebben dat vermoeden. Ofschoon dit niet zeker Is, 
heeft Boltzmann zich toch wel voor een martelaar gehouden. Bekend is zijn wat thea
trale uitspraak van 1897: 

"Over de rnalekuien meen Ik met gerust hart te kunnen zeggen: en toch bewegen 
ze". 

Met deze zegswijze vergelijkt hij zijn lot met dat van Galileï; deze zou na zijn veroor
deling gezegd hebben: 'en toch beweegt zij [de aarde] zich!' Als Boltzmann tot zijn 
daad overgaat, zijn de grote geesten van onze eeuw reeds gefascineerd door de 
mikrodeeltjes. Het succes van zijn Inzet is dan ook niet uitziehtsloos geweest. 

1.2 Elektronentheorie: verstrengeling van mikrotheorie en -techniek 
Een andere positie dan in de Duitstalige landen nemen in die tijd de Fransen en de 
Britten in: zij laten zich minder leiden door het streven naar een allesomvattend 
fysisch wereldbeeld. Een verbod op de corpusculaire benadering Is voor de Britten 
onvoorstelbaar: traditioneel zijn ze nuchter empirisch ingesteld, houden ze de aanna
me van deeltjes voor een werkhypothese en van Maxwell weten ze, dat hij (na een 
aanvankelijke terughoudendheid ten aanzien van die 'speculaties') molekuulmodellen 
heeft bedacht zowel voor de leer van het elektromagnetisme als voor de kinetische 
gastheorie. Daarnaast zijn de ontwikkelingen in de scheikunde vanaf Berzelius en 
Avogade voor Maxwell een argument om de samenstelling van rnalekuien uit atomen 
aan te nemen. In zijn rede van 1870 voor de Britsh Association for the Advancement 
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Kader 111.13-a: 
Ervaringstechnlsche pompen (I) 

Unks boven: de pomp Is gebaseerd op het dubbelzulgerprlncipe; Boyle past dit als eerste toe; 
later Is het verbeterd door Hauksbee, Leupold en 's Gravesande. Rechts boven: de Bianchipomp. 

De onderstaande tekening laat zien, hoe Kleernann de dode ruimte heeft geêllmineerd . 

. \ •• 
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J.J. Thomson 
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Verstrengeling van 
elektronentheorie en 
vacuümtechnologie. 

of Science stelt hij voor om aan de chemische reacties de standaardgewichten voor 
de atomen te ontlenen. 

Ofschoon die houdingen In de landen verschillen, experimenteert heel fysisch 
Europa toch met hetzelfde Instrumentarium: men probeert meer te weten te komen 
over het elektromagnetisme door te experimenteren met de kathodestraalbuis: hierin 
worden bij voldoende stroom Jichtgolven vanuit de kathode uitgestraald. [zie kader 
111.12) 

In 1895 laat de Fransman Jean Baptiste Perrin een elektromagneet inwerken op 
die lichtgolven. Ze worden erdoor omgebogen. Blijkbaar bestaan ze niet alleen uit 
aethertrillingen. De reactie op de magneet duidt op deeltjes met een bepaalde lading. 
Dat die lading negatief Is, stelt Perrin vast met een Faradaykool, die de lading 
aanneemt van lichamen, waarmee zij In aanraking komt. 

Het verbazingwekkende van de elektronenhypothese op dat moment is, dat Hertz 
voordien dezelfde stralen heeft onderzocht op deeltjes en ze niet heeft gevonden. 
Heeft hij zich als experimentator laten misleiden door zijn aetherstoffilosofie? 

Dit vraagt zich Joseph John Thomson af, als hij in 1897 Perrins proeven heeft 
herhaald In zijn laboratorium van het Trlnity College te Cambridge en gekomen Is tot 
de bevestiging van Perrins elektronhypothese. [zie kader 111.10) Hij vergelijkt Perrins 
verslag met dat van Hertz en stuit op een belangrijk verschil: Hertz' vacuüm Is onvol
doende geweest om de invloed van de magneet zichtbaar te maken. Dit Is een van 
de gebeurtenissen, die leiden tot meer inzet voor de vacuümtechnologie [zie § 2). 

Door de massa van het elektron te berekenen wordt het Thomson duidelijk, dat 
hij een bijzonder deeltje heeft ontdekt: de massa blijkt 1/1837-ste te zijn van die van 
het waterstofatoom. Als meetresultaat is dit verrassend: er was Immers weinig bekend 
van de atomen; uitgaande van de chemische reacties kende men alleen hun relatieve 
gewichten en dit nog wel uiterst Indirekt en daarom wilden sommigen de atomen en 
molekulen slechts voor scheikundige rekenmodellen houden. Het atoommodel was 
nog een geheel onontgonnen gebied. Menig experimentator had zo'n geringe massa 
daarom voor een meetfout gehouden. 

Zo gezien is het niet zo verwonderlijk, dat Mach en zijn volgelingen nog twijfelen 
aan de juistheld van Perrins en Thomsons conclusie. Toch ondermijnt de elektronen
hypothese snel het klassieke wereldbeeld. De ontdekking van andere verschijnselen 
bespoedigt dit proces: ook zij blijken onverenigbaar met de klassieke Inzichten. 
Hiertoe behoren: 

de Röntgenstralen in 1895, 
de Becquerelstralen In 1896, 
de radio-actlvitelt In 1897 door M. Curie, 
de u- en p-stralen in 1898 door Rutherford en 
de y-stralen In 1899 door Vlllarcl. 

Het elektron neemt echter een bijzondere plaats in: op uiteenlopende gebieden leidt 
zijn ontdekking tot Ingrijpende ontwikkelingen. 

De vacuümtechnieken bijvoorbeeld blijken van belang voor de verdere studie van 
elektronengedrag. Zij ondergaan dan ook na 1900 een imponerende evolutie. De 
ontwerpers van de vacuümpompen zijn later weer - omgekeerd - afhankelijk van 
kennis van de mikrowereld. Bovendien wordt het nut van die pompen ontdekt In 
de industriële technologieën. Daarom gaan we In § 2 nader in op die technieken. 
Dankzij de verbeterde vacuümtechnieken en het Inzicht In elektronengedrag 
wordt een bevredigende uitleg bereikt voor het foto-effect van de foto-cellen met 
hun bekende industrlëel technische toepassingen. Dit Is het onderwerp van § 3. 
Vanaf de uitvinding van de telefoon In 1875 werkt men in de USA aan de aanleg 
van het telefoonnet. De elektronentheorie dient als een belangrijke gids bij de 
verbetering van de versterker, waarvan het vacuüm gewijzigd moet worden. Dit 
laat hoofdstuk 111 zien. 
In 1897 richt Guglielmo Marconl de Wireless Telegraph and Slgnal Company op. 
Een jaar later brengt hij een draadloze radiotelegrafieverbinding tussen Engeland 
en Frankrijk tot stand en vier jaar later een tussen Engeland en Newfoundland. 
Een nuttig Instrument blijkt de in 1905 door Kart Ferdinand Braun uitgevonden 
kristaldetector te zijn. Als erkenning wordt aan Marconi en Braun tezamen de 
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Kader 111.13-b: 
Ervaringstechnlsche pompen (11) 

A 

Het Toricellibeginsel, zoals dat gerealiseerd is in de GeiBierpomp van 1855 (links) en in de 
Sprengelpomp van 1873 (rechts). 

Links onder: Gaede's draaischijfpomp uit het jaar 1908. Dit ontwerpbeginsel is al lang voordien 
gebruikt bij waterpompen, zoals blijkt uit Rupprechts waterpompontwerp van 1657 (rechts onder). 
Voor het bereiken van een voorvacuüm zijn draalschijfpompen nu nog In gebruik. 
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Nobelprijs toegekend in 1909. Maar de radio verkeert dan toch nog in een 
elementair stadium, dat niet verlaten had kunnen worden zonder elektronen
theorie en de verbetering van het vacuüm van de elektronenbuizen. 
Braun is in 1897 ook de ontwerper van de naar hem genoemde buis. Mede 
dankzij een goede kennis van het elektronengedrag is deze vacuümbuis ont
wikkeld tot een onmisbaar onderdeel voor de radar en voor de televisie. Hoofd
stuk 111 gaat in op details van de televisiebuizen. 
De elektronenhypothese roept de vraag op naar de atoomstructuur. Thomson en 
Rutherford formuleren hiervoor een model. Dit betekent de start voor het zoeken 
naar het geschikte (quantumtheoretische) atoommodel en dit wederom leidt tot 
de formulering van de quanturnmechanica [zie II.B]. 

Zo legt de elektronenhypothese relaties tussen theoretisch en technisch verschillende 
vakgebieden. In het bijzonder blijkt het theoretische en praktijk gerichte werk aan de 
elektronentheorie verstrengeld te zijn met de vacuümtechnologie. 

§ 2 Vacuümtechnologie 

2.1 Het huidige gebruik van vacua 
Hoogvacuümtechniek "doet me [ ... ] denken aan de opmerking die men in de 
vroegere jaren wel eens over Philips' gloeilampen maakte. Vóór de eerste 
wereldoorlog en voordat het bedrijf zelf veel eigen produkten uit grondstoffen 
maakte, [ ... ]werd wel eens gezegd dat het enige van Nederlandse bodem In een 
gloeilamp het vacuüm was" 

Dit zijn Casimirs woorden in zijn reeds vermelde toespraak voor de KNAW van 1979. 
Hij heeft ingrijpende veranderingen van dichtbij meegemaakt. Plastisch schetst hij ze 
als volgt: 

In "een versneller van CERN heeft men te maken met . een geëvacueerde cirkel
vormige buis, [ ... ] bijna zeven kilometer lang, die inderdaad zeer goed luchtledig 
gepompt moet worden. In mijn jeugd gold een druk die gemeten in de hoogte 
van een zuil van kwik een miljoenste millimeter was als een zeer goed vacuüm. 
Bij Philips sprak men graag over een eenheid, dat kwam overeen met een 
kwikzuil van een honderdduizendste millimeter (natuurlijk mat je het op een 
andere manier) en in de oude tijd was een eenheid een nauwelijks bereikbaar 
vacuüm. Tegenwoordig Is zo iets een ruw voorvacuüm en zijn de drukken waar 
men mee werkt duizenden malen - soms wel een miljoen maal - lager. Voor de 
elektronische besturing van de magneten die de stralen In de juiste baan moeten 
leiden is electronica nodig die aan zeer bijzondere eisen moet voldoen. Voor het 
waarnemen van enorme vaten met vloeibare waterstof en voor het verwerken van 
de resultaten worden zeer grote computersystemen gebruikt." 

De ultrahoogvacuümapparatuur van de CERN, die Casimir hier noemt, bewijst vier 
jaar na zijn rede (in 1983) haar nut bij de creatie van nieuwe deeltjes (de W- en 
Z-deeltjes). Hun bestaan is zo kort, dat ze alleen waarneembaar zijn met draden, die 
gespannen zijn in de vacuümtunnel en aangesloten op een computer, die het 
ontstaan en vergaan van de deeltjes nauwkeurig reglsteert. Zo wordt In de hoge 
energiefysica de traditie van Perrin en Thomson voortgezet, die al op jacht waren 
naar deeltjes met vacuümtechnieken: 

Aan de vacuümtechnieken zijn ook belangrijke industriële ontwikkelingen te 
danken. In 1.2 zijn enkele genoemd. Daaraan is nog toe te voegen, dat die technie
ken ook gebruikt worden bij de vormgeving van vele produkten: kasten van TV-toe
stellen en tekstverwerkers, vulpennnen, carrosserieën van auto's en bureaulampen 
krijgen hun uiterlijke vorm door de toepassing van de techniek van de plastische 
vacuümvormgeving. Ook zijn de vacuümtechnieken onmisbaar bij talloze produktie
methoden: bij metallurgische of chemisch technologische fabricages van zuivere 
stoffen door smelten, destilleren, gieten of sinteren; bij medische conserveringsme
thoden zoals het drogen en vriesdrogen van temperatuurgevoelige stoffen (zoals 
serums, antibiotica, weefsels en bloed); bij opdampinstallaties van vele fabricage
processen zoals die van oppervlaktespiegels, die van schakelkringen in de elektroni
sche industrie. 
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Kader 111.14: 
Daniel Bemoulli's Hydrodynamica 

"De voornaamste kenmerken van elastische flulcla zijn: (1) ze zijn zwaar, (2) bij het ontbreken van 
een belemmering breiden zij zich uit In alle richtingen (3) en ze kunnén naar believen worden 
samengeperst door de toename van een druk. De lucht heeft dergelijke eigenschappen [ ... ). 
Bekijken we de cylindervormige behouder ACDB met de deksel EF met daarop het gewicht P. In 
de holle ruimte ECDF bevinden zich uiterst kleine dèeltjes In een zeer snélle beweging. Met hun 
voortdurende botsingen houden zij de deksel omhoog. Zo vormen deze lichaampjes een elastisch 
fluldum, dat zich bij het verwijderen of vermlnderen van gewicht P uitbreidt en bij de toename 
ervan samengeperst wordt. Wij beschouwen de lucht als een dergelijk fluldum, dat In de 
voornaamste eigenschappen overeenkomt met de elastische fluida." (ontleend aan §§ 1-4 van 
hoofdstuk 10 van 0. Bernculil's Hydrodynamica) 

Barnoulil gebruikt de tekening In het mldden voor het formuleren van zijn continu'lleltsvergelij
klng; de rechtse tekening vermeldt de letters van onze tekst. 

A2 
J_..Lo.------ ---e~

- --:--
'iat 

Kader 111.15: laminaire en turbulente stromlngen 

Unks: schematische voorstelling en foto van een (experimentele) laminaire stroming. Rechts: het 
verschil tussen laminaire en turbulente stroming. 
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Probleemstelling 
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Vacuümbegrippen 

Hoe Is de vacuümtechnologie verbeterd om Jn onze tijd te kunnen voldoen aan 
die functies bij het onderzoek en de prÓduktie? Binnen het kader van de tot 1900 
gevolgde benadering was dit onmogelijk geweest: die had toen haar grens bereikt. 
Elke volgende stap stuitte op een dilemma. De nu volgende subparagrafen (2.2-2.5) 
gaan in op vragen als: waarin bestaat dit dilemma? hoe is het overwonnen? wat is 
het uiteindelijke resultaat? 

2.2 Dilemma's in de vacuümtechnologie 
Er is al vermeld, dat Hertz' vacuüm in 1897 onvoldoende is het elektron waar te 
nemen. Hierop kan Hertz niet meer reageren: in 1894 is hij overleden. 

De vacuümtechnologie in die tijd al erg oud. Toch verkeert ze dan nog in een 
elementair stadium. Is dat niet verwonderlijk? Het vacuüm ligt immers als het ware 
dicht bij huis! Alexandrijnen zoals Strata ontlenen aan alledaagse verschijnselen, dat 
met vacuüm krachten opgeroepen kunnen worden: een met de mond leeggezogen 
dop blijft aan de tong hangen. En Strato's stadsgenoot Hero realiseert al toepassin
gen van die krachten: het automatisch openen en sluiten van tempeldeuren met over
of onderdruk [zie kader 13]. 

Guericke heeft die technieken opnieuw geïntroduceerd. Zien we af van enkele 
constructleve verbeteringen [die in 2.3 worden besproken], dan kunnen we zeggen, 
dat essentiële veranderingen uitblijven tot de laatste eeuwwisseling. De reden is 
achteraf duidelijk: met de ervarlngstechnieken, die toegepast zijn in de antieke en ook 
in de klassieke periode, blijven essentlëel nieuwe verbeteringen buiten bereik. Bij 
nader inzien heeft een dilemma de ontwikkeling afgeremd: 

molekulaire, atomaire en subatomaire deeltjes kunnen enerzijds alleen worden 
bestudeerd bij goede vacuümtechnieken; dit blijkt uit Thomsons oordeel over 
Hertz' instrumentarium; 
anderzijds kan zonder kennis van die deeltjes de vacuümtechnologie niet worden · 
ontwikkeld boven het ervaringstechnische niveau van Guerlcke. 

Lang voordien heeft een ander dilemma de ontwikkeling belemmerd. Het had de 
volgende vorm: 

Enerzijds betekent "vacuüm": leegte, het ontbreken van elke entiteit. Wat niet 
bestaat, kan niet worden gekend en kan niets veroorzaken. Het past niet in een 
heelal, dat volgens mechanische of hogere beginselen (zoals biologische) werkt. 
Daarvan uitgaande hebben Aristoteles en Descartes het bestaan van een vacuüm 
uitgesloten en hun fysica uitgewerkt. Torricelli's buis werd vanuit deze uitgangs
punten gezien als een neiging van de natuur om vacua te vermijden. 
Anderzijds bevredigde zo'n antwoord niet, want hoe kan het niets zo'n neiging 
van de natuur oproepen? En hoe kan iets worden gevuld, dat niet bestaat? 

Guericke doorbreekt dit dilemma door vacua met verbeterde technieken te scheppen. 
Een uitweg voor het nieuwe dilemma Is rond de eeuwwisseling ook gevonden via 

technische vernieuwingen. Maar deze zijn bereikt dankzij een nieuW conceptueel 
uitgangspunt; het heeft een voor de hand liggend karakter: wegpompen van lucht 
roept verdunning op. Technische verbeteringen veronderstellen dan ook meer kennis 
van het gasgedrag bij verdunning; die kennis heeft betrekking op de relatie tussen de 
gasmolekulen, hun tussenruimten en de gehele ruimte, die door het gas wordt gevuld 
(de behouder, de transportbuls). Die relatie leidt tot de volgende vragen: botsen de 
deeltjes vanwege de grotere tussenruimten bij verdunning minder vaak? bij welke 
druk overtreffen de botsingen met de wand die van de deeltjes onderling? 

Impliciet wordt de antieke opvatting van vacuüm als leegte (als "niets") geêlimi
neerd door deze vragen en vervangen door een nieuw relatief begrip: vacuüm wordt 
niet meer gezien als een absolute leegte maar relatief als de ruimte van een gas met 
een druk die lager is dan die van de atmosfeer (dit relatieve begrip wordt ook nu nog 
gehanteerd; in 1958 definiëert bijvoorbeeld de American Vacuum Society: in een 
vacuüm is de dichtheid van de rnalekuien geringer dan 2,5 x 1019 molekulenjcm3). . 

Zoals de oplossing van het eerste dilemma is vertraagd door het aristote
lisch/cartesiaanse postulaat, zo wordt die van het tweede afgeremd door Hertz' 
hypothese over een setherstof als een ononderbroken continuüm, dat het bestaan 
van deeltjes uitsluit. In 1.1 Is al gebleken, hoe deze hypothese onverenigbaar is met 
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Kader 111.16-a: 
Initiatiefnemer van de kinetische gastheorie: Hermann von Helmholtz (1821-94) 
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Boltzrnanns kinetische gastheorie. Over de noodzaak van het conceptuele deeltjes
model zegt Caslmir: 

"Ik kan me moellijk voorstellen dat men ooit een continuurn-theorie zou kunnen 
rnaken voor dergelijke merkwaardige verschijnselen bij een zeer hoge mate van 
verdunning. • 

2.3 Ervaringatechnische uitweg voor het eerste dilemma 
De eerste pompen van het klassieke tijdperk zijn in de 17e eeuw ontwerpen door 
Guerlcke, Boyle, Hooke en Huygens. Een eeuw later vereenvoudigen Leupold (t 
1727) en 's Gravesande (t 1742) de mechanische arbeid [zie kader 111.13-a }. Weer 
een eeuw later is de aandacht gevestigd op de 'dode' ruimte: Blanchl's ontwerp van 
1851 beperkt hiervan de invloed. Een betere oplossing is het elimineren van die 
ruimte. Op dit Idee komt Schöbl in 1851, en Kleernann In 1882. Bij hun ontwerpen zijn 
de zuigers niet plat maar hebben ze eenkonischeen spitse vorm [zie kader 111.13-a ]. 
Z~ wordt de machinale werking telkens verbeterd.. Maar principiëel nieuwe ontwerp
beginselen worden niet aan de natuurkennis ontleend. De toegepaste inzichten 
beperken zich tot empirische wetten zoals die van Boyle en die van Gay-Lussac en 
die van de communicerende vaten. 

Er komt ook geen fundamentele wijziging In de 19e eeuw, ofschoon dan GeiBier 
en Spangier hun belangrijke pompen ontwerpen. Bij de GeiBierpomp van 1855 wordt 
een met kwik gevulde behouder op en neer bewogen. Door het gewicht van het kwik 
wordt een onderdruk 'getrokken'. Een tweewegkraan sluit het bereikte vacuüm af en 
dan begint het proces weer opnieuw [zie kader 111.13-b }. De Speng/erpomp van 1862 
'trekt' het vacuüm door de zuigkracht van het kwik, dat loopt langs de opening van 
een buisje, dat verbonden Is met het te evacuëren vat. De werking van deze pompen 
berust op het Torricellibeginsel. De naam duldt op de ouderdom ervan. Toch vormen 
deze pompen het breekijzer om aan de mikrowereld haar geheimen te ontfutselen: 

Met een GeiBierpomp ontdekt Plücker in 1858 de gasontlading: bij verdunning 
neemt de groene fluorlscentie bij de kathode toe en de lichtschijn bij de anode 
af. 
Crookes experimenteert in 1875 met schaduwen in kathodestralen en laat zo 
zien, dat ze een rechtlijnige vorm hebben. 
Van kathodestralen stelt Gromweil Varley de negatieve lading vast In 1876. 
Hertz observeert In 1887, dat ultraviolet licht de elektroden beïnvloedt; dit wordt 
later herkend als een verschijningsvorm van de fotocel. 
In 1898 constateert Wien de positieve lading van kanaaJstralen. 
Hel eerste werk aan de elektronentheorie berust nog op experimenten met 
vacuümtechnieken van de 19e eeuw. 
Hetzelfde geldt voor het werk aan de Röntgenstralen. 
En ook voor de in 1.2 genoemde buis van Braun uit het jaar 1897. 
Edison realiseert zijn eerste gloeilampontwerp met een Sprengierpomp in 1897. 

Al deze vindingen berusten nog op pomptechnleken, die sinds Guerlcke alleen met 
ervaringstechnische kennis zijn verbeterd. Hoe Is· het tweede dilemma van 2.2 
opgelost, opdat dit vacuümtechniekniveau overwonnen kon worden? Met deze vraag 
houçlen we ons bezig in de volgende subparagrafen. 

2.4 Corpuscu.lair opgevat is •v.-cuüm' een relatief begrip: 
vacuüm. en kinetische theorie 

De eerste aanze~en tot een corpusculaire benadering van het vacuüm zijn oud; zij 
stammen van Robert Boyle, lsaac Newton en Daniël Bernoulll. In de 19e eeuw 
worden opnieuw bekeken, als de chemie enige duidelijkheid heeft verschaft over de 
g~oorten en als de begrippen van onderdruk en overdruk vertrouwd zijn vanuit de 
stQOmmachinetechniek en de thermoctynamica. 

Boyle doet een suggestie voor een Interpretatie van het vacuüm, als hij In 1662 
de gegevens presenteert, die met de U-buis van kader 35 verzameld zijn en die de 
naar hem genoemde wet funderen. Ofschoon hij nauwelijks waarde hecht aan 
verklaringen met hypotheses, formuleert hij toch dergelijke gedachtegangen: men zou 
zich volgens ~m kunnen voorstellen, dat cartesiaanse deelijes of anderssoortige 11-
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Kader 111.1~b: 
Initiatiefnemer van de kinetische gastheorie: Rudolf Clausius (1822-88) 
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Turbulente stroming 

chaampjes In het afgesloten gedeelte van de U-buis samengeperst of uit elkaar 
getrokken worden om zo de toe- of afname van de druk te bewerkstelligen. Eigenlijk 
heeft Boyle het vacuOm dus al in een zekere zin modern opgevat als een relatief be
grip [zie 2.2): als een ruimte met een geringere druk dan één atmosfeer. 

In het 2e deel van Newtons Principia (1687) behandelt elastische fluida: ze zijn 
samengesteld uit deeltjes, die krachten kunnen uitoefenen. Deze benadering is niet In 
strijd met Newtons welgering een corpusculaire verklaring te geven voor de gravita
tiekracht. Dit Is immers een toepassing van zijn krachtentheorie en niet een verklaring 
voor het ontstaan van die krachten. Ofschoon dat 2e deel van de Principia geen bij
drage van blijvende aard bevat, speelt In de gastheoretische ontwikkelling toch een 
zogenoemd 'newtoniaans programma' een rol: hieronder wordt verstaan de poging 
om het gasgedrag te verklaren vanuit deeltjes, die met newtoniaanse krachten uitge
rust zijn. 

In Newtons tijd is nog niets bekend over de gassoorten; elastische fluida is dan 
het verzamelbegrip voor vloeistoffen en lucht. In die zin Is het niet zo verwonderlijk, 
dat een hoofdstuk van Daniel Bernoulll's Hydrodynamica (1738) gewijd is aan lucht. 
Maxwell en anderen beschouwen dit hoofdstuk als de eerste aanzet tot de kinetische 
gastheorie. Weliswaar doen inderdaad enkele passages ervan denken aan de Van der 
Waalsproblernatiek. Maar Bernouilli's Inzichten zijn toch nog ver verwijderd van die 
van de 19e eeuw. Bespeurbaar is veeleer een invloed van Descartes: Bernoulli's deel
tjes ondergaan druk- en stootbewegingen en ze zijn niet uitgerust met newtoniaanse 
krachten. Een tweede verschil Is, dat de newtoniaanse benadering uitgaat van 
puntmassa's en dat Bernoulli de deeltjes cartesiaans beschouwt als objecten, die 
geen andere kwaliteit bezitten dan een bepaald volume (toch zullen we een overeen
komst van zijn benadering met die van Van der Waals vaststellen). 

We vinden in Bernoulli's boek ook de gegevens voor de naar hem genoemde 
continuneltsvergelijking [zie kader 111.14 ]: zijn S1 en S2 de doorsneden van een bui
zensysteem en zijn v1 en v2 de snelheden van het fluïdum bij S1 en S2, dan geldt ... 

S1.v1 = S2.v2 = constant 
Met betrekking tot de vacuOmproblernatlek is er In de stromingsleer van de 19e eeuw 
de belangrijke impuls uitgegaan van Jean-Louis-Marie Poiseuille. Deze Franse arts 
doet vele proeven om inzicht te krijgen In de bloedsomloop. Hij werkt daarbij met 
vloeistoffen In dunne buizen. In zijn Mowements des liquides dans /es tubes de petit 
diamètre (1844) publiceert hij zijn gegevens en deze funderen de vergelijking over de 
hoeveelheld vloeistof V met de viscositeit ", die in tijd t stroomt door een capillair 
met lengte I en straal r en waarbij de druk aan het begin van de buis Po Is en aan het 
eind p1: 

V jt = rc/8. r4/'ll . (p1 -po) 
Tot dit inzicht komt ook de Duitse waterbouwkundige Ingenieur G. H. L Hagen (t 
1884). De vergelijking heet daarom: de HagenjPouseuille-wet. Deze wet stimuleert 
nader onderzoek, als twee beperkende randvoorwaarden voor de geldigheid worden 
ontdekt: 

de snelheld mag niet te hoog zijn en ... 
de druk niet te laag. 

Voldoen stromingen aan deze voorwaarden, dan zijn ze laminair: bij de verklaring kan 
hun gedrag opgevat worden als die van lagen ('lamellen'), die zich langs elkaar 
schuivend voortbewegen [zie kader 111.15 ). Bij een normale druk bestaat er voor een 
vloeistof of een gas een kritische snelheid, waarbij de stroming turbulent wordt: de 
HagenjPousseuille-wet is dan niet meer van toepassing. Die kritische snelheid is voor 
een gas en een buis: evenredig met de viscositeit en omgekeerd evenredig met de 
buisdikte. In 1876 ontdekt Emil Warburg (hoogleraar in de natuurkunde te Freiburg), 
dat de wet evenmin betrouwbare voorspellingen garandeert bij een te lage druk. De 
Deen Knudsen wordt gefascineerd door de ontdekking van deze uitzondering op de 
wet. In zijn laboratorium aan de universiteit van Kopenhagen stelt hij het bijzondere 
gedrag vast van de gassen in een verdunde toestand: worden van de rnalekuien de 
botsingen met de wand frequenter dan die van de rnalekuien onder elkaar, dan is het 
geleidingsvermogen van de stroming niet meer afhankelijk van de viscositeit maar 
evenredig met de absolute temperatuur en omgekeerd evenredig met de molaire 
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Kader 111.17: 
Kinetische pompen 

Q ') 

Links: Gaede's molekulaire pomp uit het jaar 1913. In koker G draait met grote snelheid de 
metalen cilinder C in de richting van de pijl. De ruimte H tussen G en C is ± 1 cm. · In H bevinden 
zich aan beide zijden van metaaldeel E de openingen m en n. Ze staan in verbinding met de 
buizen V en P. Aangezien gasdeeltjes die een wand treffen daarop meestal een korte tijd blijven 
kleven, worden ze in H door C meegetrokken van V naar P. Deze extra-snelheid van hen ging 
verloren bij botsingen met andere gasdeeltjes; daarom is P aangesloten op een voorvacuüm. Dit 
ontwerp van Gaede berust op een toepassing van Maxwells gastheoretische wetten en van de 
eigenschappen van de in 1909 vastgestelde Knudsenstroming. 

Rechts: in een diffusiepomp verhit onderin een verwarmingselement de pompvloeistof (kwik of 
een olie met geringe verzadigingsdruk). De damp hiervan stroomt via een buis in het te evacue
ren vat, slaat daar neer en condenseert vanwege de afgekoelde wand. De gasdeeltjes krijgen een 
naar beneden gerichte snelheid, als ze in contact komen met de damp. Op deze wijze worden ze 
onttrokken aan het te evacueren vat. Ook de diffusiepomp Is te beschouwen als een toepassing 
van de kinetische gastheorie. 
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massa van het gas. Ter onderscheiding van de laminaire en van de turbulente 
stromlngen wordt deze genoemd: molekulaire of Knudsenstroming. Om tot zijn 
resultaat te komen doet Knudsen beroep op de verworvenheden van de kinetische 
gastheorie: hij maakt onder andere gebruik van begrippen als vrije weglengte, 
molekuulvolumina en molekuulbotsingen en van de constante van Boltzmann. 

Chemische gastheorie en thermodynamica stimuleren vanaf het midden van de 
19e eeuw tot pogingen om de gastheorie te formuleren. Het meest bekend geworden 
is de sprekende titel van Rudolf Clausius' artikel uit het jaar 1857: That kind of motion 
which we cal/ Heat. Het onderzoekgebied Is echter niet door Clauslus ontsloten, 
maar door Helmholtzen Krönig. In een opstel van 1847 (gewijd aan het behoud van 
energie) maakt Hermann van Helmholtz de programmatische opmerking: 

"Het Is de taak van de theoretische fysica om alle natuurverschijnselen te 
verklaren in termen van deeltjes, die op elkaar krachten uitoefenen. [ ... ] Kunnen 
we warmte opvatten als een ekwivalent van kracht? De experimenten van 
Rumford, Joule en anderen geven een Indicatie, dat warmte voortgebracht wordt 
door beweging en wij concluderen, dat warmte een soort molekulaire beweging 
is, zodat dezelfde beginselen erop kunnen worden toegepast" [cursief van H. v. 
Helmhotz, "Über die Erhaltung der Kraft"] . 

Helmholtz kiest feitelijk niet voor Bernculii's werkwijze (zoals sommige van zijn 
tijdgenoten denken) maar voor het newtoniaanse programma: de deeltjes worden 
gezien als dragers van krachten. Dit geldt ook voor Krönig, die in 1856 warmtever
schijnselen beschrijft volgens de door Helmholtz geformuleerde methode. 

Ook Clauslus volgt die benadering. In zijn publicaties over de thermodynamica 
vermijdt hij echter elke vermelding van de kinetische gastheorie, opdat de gewaagde 
aannamen van de tweede theorie geen afbreuk doen aan de verworvenheden van de 
eerste. Clauslus neemt naast de rechtlijnige bewegingen van de rnalekuien ook een 
roterende aan. En in 1858 introduceert hij (als eerste) het belangrijke begrip van de 
gemiddelde vrije weglengte voor de beweging van molekulen; hierdoor wordt een 
streng wiskundige behandeling mogelijk voor begrippen als warmtegeleiding, diffusie 
en viscositeit. De aanleiding om dit nieuwe begrip te introduceren Is de kritiek van de 
Nederlandse metereaJoog C.H.D. Buys-Ballot (t 1890). Deze wijst op een probleem: 
bewogen gasmolukulen zich overeenkomstig Clausius' aanname met honderden kilo
meters per seconde, dan vergden diffusie en gasvermenging nauwelijks enige tijd. De 
aanwezigheid van waterstofsulfide of chloor in de ene hoek van een kamer is echter 
pas na enkele minuten waar te nemen in de andere hoek van die kamer. In zijn 
reactie van 1858 introduceert Clauslus het begrip gemiddelde weglengte. Dit heeft 
weliswaar een blijvende betekenis gekregen, maar zijn reactie bevat toch geen bevre
digend antwoord op Buys-Ballots objectie. Dit is begrijpelijk: de gastheorie worstelt in 
die tijd nog met de beschrijving van de ideale gassen en kan daarom nog niet ingaan 
op Buys-Ballots probleem, dat betrekking heeft op het gedrag van de reële gassen. 

Deze discussie trekt de aandacht van Maxwell. Om andere redenen dan Buys
Ballot denkt hij, dat er niets deugt van de kinetische gastheorie. Dit blijkt uit zijn brief 
van 1859 aan Sir Stokes: 

"Ik zag [ ... ] een artikel van Clauslus over de hypothese, die de elasticiteit van 
gassen toeschrijft aan de snelheid van de deeltjes en aan hun weg, die recht Is 
tenzij ze elkaar dicht naderen, wat opgevat wordt als een botsing. [ ... ] Het leek 
me de moeite waard een kritisch onderzoek te wijden aan die hypothese over 
vrije deeltjes, die op botsingen reageren. Het leek me ook de moeite waard om 
die hypothese te vergelijken met de verschijnselen die verklaard worden met de 
'gemiddelde weg'. Ik ben begonnen bij het begin: ik bouwde een theorie op over 
bewegingen en botsingen van vrije deeltjes, die alleen reageren op botsingen. En 
ik paste die theorie toe op de interne wrijving van gassen, op de gasdiffusie en 
op de warmtegleiding van een gas [ ... ]." 

Maxwell legt dan uit, hoe hij de zaak zou aanpakken, als hij een gastheoreticus was. 
Hij zou niet uitgaan van de gebruikelijke aannamen, dat van alle molekulaire bewegin
gen de snelheid identiek zou zijn of na verloop van tijd identiek zouden worden. In 
tegenstelling daartoe analyseert hij de gevolgen van de aanname, dat botsingen 
leiden tot een statistische verdeling van snelheden, waarin met een bepaalde waar-
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Kader 111.18: 
Mikrotechnische pompen 

Links: honingraat-anode van de ionengenerpomp (zie 2.6). In tegenstelling tot de pompen van de 
kaders 13-a, 13-b en 17 behoort deze pomp tot dt mlkrotechnologie. 

Kader 111.19: 
Foto-elfeet 
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Het foto-effect (rechts boven) is door Lenard bestudeerd met de hier links onder weergegeven 
opstelling. Voor de praktische toepassing denken we aan een vacuümbuis, zoals die rechts onder 
Is afgebeeld: in het donker Is het stroomcircuit van de elektroden B en C onderbroken; valt er 
licht op de metaallaag A, dan brengen de elektronen de verbinding tot stand tussen B en C. 
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schijnlijkheld alle snelheden voorkomen. Later zal Boltzmann deze statistische 
benadering uitwerken. Maar Maxwell Is zich aanvankelijk niet bewust een bijdrage 
geleverd te hebben tot de kinetische gastheorie. Dat blijkt uit een passage uit de brief 
na de wiskundige afleidingen: 

•[ ... ] Ik weet niet, In hoèverre deze speculaties met de feiten overeenstemmen. 
Maar zelfs als dit niet het geval is, dan nog Is Clauslus' ( ... ) theorie onjuist. Ik ben 
in staat geweest - en Ik heb ook de behoefte daartoe gevoeld - om een afleiding 
te vinden voor de beweglngswetten van de systemen van deeltjes die alleen op 
elkaar reageren middels botsingen. Ik heb dit gedaan bij wijze van een oefening 
in de mechanica: [cursief van A.S.) 

Het onderwerp van de kinetische theorie Is - en daarop is hier al gewezen - het ideale 
gas. Bij de Newtonbenadering betekent dit, dat de gasdeeltjes worden opgevat als 
met krachten uitgeruste puntmassa's. In een zekere zin verlaat Van der Waals deze 
werkwijze. In zijn toestandsvergelijking van 1873 houdt hij rekening met de volumina 
van de gasdeeltjes (en In die zin Is er een zekere overeenkomst met Bernculii's 
benadering): · 

(p + ajV2
) . (V - b) = R . T 

Het gasdeeltjesvolume wordt door de vergelijking in verband gebracht met de 
temperatuur en het vacuüm. R, a en b zijn constanten. Met (V - b) wordt de uitge
breidheld van de rnalekuien verdisconteerd. Voor (p + ajV2

) heeft Van der Waals 
aanvankelijk (p + K) aangenomen om rekening te houden met de onderlinge aantrek
king van de botsende molekulen. Later ontdekt hij, dat de grootheden gelijk zijn. De 
vergelijking betekent een verbetering van zowel Boyla's gaswet (P. V = c) als van 
Gay-Lussac (T. V = c). Zij veronderstelt niet de puntmassa-ldeallsatie. Hierdoor heeft 
zij een meer reële en meer praktische betekenis. 

2.5 Gaede: voorvacua en hoogvacua 
Martin Knudsen (t 1949), Wolfgang Gaede (t 1945) en lrvin Langmuir (t 1957) 
hebben van die inzichten gebruik gemaakt bij hun studies van het vacuüm om betere 
pompen te ontwerpen. De warmte- en stromingsleer heeft echter tegen het eind van 
19e eeuw niet alleen verrassende eigenschappen aan het licht gebracht, maar ook 
een hoge mate van complexiteit aangenomen: sommige kinetische kwesties zijn pas 
bevredigend opgelost, nadat de quanturntheorie ontwikkeld Is. · 

Bij hun selectie van relevante inzichten voor de vacuümpompen gaan de ontwer
pers uit van het reeds vermelde en 'voor de hand liggende' criterium: evacuëren leidt 
tot verdunning en verdunning leidt tot een verandering van de relatie tussen de mole
kuulvolumlna, de vrije weglengten en .de wanden (van de behouder of de geleidende 
buis). Wat op die relatie betrekking heeft, is relevant voor de pompverbeteringen. In 
die zin zijn de vernieuwingen te danken aan een relatief eenvoudig uitgangspunt, 
ofschoon ze berusten op theoretisch complexe inzichten. 

Wolfgang Gaede Is hoogleraar aan de technische universiteit van Karlsruhe, als 
hij zich Inzet voor de vacuümpomptechniekontwikkeling. Zijn eerste pompontwerpen 
berusten nog op ervaringstechnische kennis. Dit geldt bijvoorbeeld voor zijn 
draalschijfpomp [zie kader 111.13-b}. Vanaf 1905 maakt Gaede zich de warmte- en 
stromingsleer eigen en ontdekt hij het praktische nut van Knudsens onderzoek. Van 
de resultaten hiervan maakt hij gebruik bij zijn turbomolekulairpomp van 1913 [zie 
kader 111.17 ] en ook van Maxwells beginsel over de van de druk onafhankeleijke 
viscositeit (interne wrijving). Deze alegenschap Is door Maxwell ge'1llustreerd met een 
proef, omdat het een contra-intu'llief karakter heeft. Deze proef is feitelijk een herha
ling van Boyla's slingerexperiment (dat ook Newton voor zijn doeleinden heeft 
gebruikt [zie kader VI]): in de open lucht en in een vacuüm is het aantal slingerbewe
gingen gelijk. Later bestudeert Gaede proefondervindelijk het gedrag van gasmoleku
len in kwikdampen. Dit onderzoek leidt in 1915 tot zijn eerste ontwerp voor een kwik
diffusiepomp [zie kader 111.17 ]. 

Molekulair- en diffusiepompen worden nu nog gebruikt voor het bereiken van 
hoogvacua. In die zin heeft Gaede's inzet een baanbrekende en bliJvende betekenis 
gehad. Om verschUlende redenen veronderstellen de hoogvacuümpompen een be-
staand voorvacuOm: · 
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Kader 111.20: 
Niels Bohr (1885-1962} 

218 



Sorpties 

Fysische adsorptie 

Chemische adsorp
tie 

Hertz' probleem 

Lenards uitleg 

de molekulairpomp kan niet opboksen tegen de zware druk van de atmosfeer, 
omdat de rotor van de pomp aan de molekulen een gerichte snelheid geeft en 
deze gaat verloren bij te vele botsingen met andere molekulen; 
de diffusiepomp werkt op basis van een kwik- of oliedampscherm, dat niet kan 
ontstaan bij normale druk. 

2.6 Ultrahoogvacua 
De genoemde molekulair- en diffusiepompen berusten op het gastransportbeginsel: 
het 'verplaatsen' van gasmolekulen. Bij het ontwerpen kan men ook uitgaan van het -
gasopslagbeginsel. Hierop berusten de sorptlepompen. Er zijn twee soorten sorpties: 
bij absorptie dringt het sorbaat diep door in de sorbent, bij adsorptie wordt het 
sorbaat vastgehouden op het oppervlak van de sorbent. In het laatste geval worden 
de molekulen gebonden door zwakke Van der Waalskrachten ('fysische adsorptie') of 
middels een chemische binding ('chemische adsorptie'). 

Op basis van fysische adsorptie werkt de cryopomp: hiervan wordt de tempera
tuur van het adsorberende vaste stofoppervlak lager gehouden dan de condensa
tietemperatuur van de te binden gasmolekulen. Het oppervlak is een zeer poreus 
materiaal (bijvoorbeeld zeoliet). 

Chemische adsorptie wordt bereikt middels gatterlagen (van het Engelse "to get": 
te pakken krijgen). Een bijzonder soort chemische adsoptiepomp is die van de lonen
getterpomp. Deze Is uitgerust met buisvormige anoden, waarvan de positieve 
spanning ca 3000 Volt Is. Aan beide zijden van de bulzen bevinden zich kathodepla
ten (doorgaans van titaan). Evenwijdig aari de as van de anodebuis ·werkt een 
magnetisch veld. Een In het te evacuëren vat aanwezig elektron gaat hierdoor een 
spiraalvormige baan beschrijven In de anodebuls. Bij een bosting met een gasmole
kuul, wordt dit geïoniseerd. Met grote snelheld komen de ionen dan terecht op de 
kathodeplaat het daarvan weggeslagen (gesputterde) materiaal wordt opgevangen 
door het oppervlak van de anode. Door mlddel van een honingraatvorm wordt 
bereikt, dat de anode voor het gatterproces een groot oppervlak beschikbaar heeft. 
[zie kader 111.18] 

De beschrijving van de werking verduidelijkt, dat de lonengetterpomp behoort tot 
de mikrotechnieken In de strikte zin van het woord (bij de vraag, of molekulair- en 
diffusiepompen een mikrotechnisch karakter hebben, kan men twijfelen; de daarbij 
gebruikte inzichten hebben immers een overwegend fenomenologische karakter). 

§ 3 Foton, foto-effekt, fotocel 

De vacuümtechnologie is rond de eeuwwisseling weliswaar nog 'primitief' maar toch 
voldoende voor het vergaren van de empirische kennis, die een bevredigende 
verklaring van een technisch niet onbelangrijk verschijnsel mogelijk maakt: het 
foto-effect van · de fotocellen, die lichtimpulsen omzetten in elektrische signalen, die 
bijvoorbeeld lelden tot het sluiten van liftdeuren. [zie kader 111.19] 

Het effect Is vóór de eeuwwisseling ontdekt door Hertz en deze heeft ook - zij 
het vergeefs - naar een verklaring gezocht. Bij de proeven met de kathode
straalbuizen springen vonken tussen de elektroden, als de kathode met licht wordt 
bestraald. De kleur van het licht blijkt van belang: bij ultravlolet licht springen de 
vonken eerder dan bij rood licht. Na Hertz' overlijden continueert zijn voormalige 
assistent Philipp Lenard (t 1947) het onderzoek. Deze boekt weliswaar een eerste 
succes, maar dit bereikt hij door gebruik te maken van Thomsons elektronenhy
pothese en door dus impliciet de natuurfilosofie van zijn leermeester Hertz op te ge
ven. In 1899 bereikt hij de volgende uitleg: 

Elektronen komen vrij bij de bestraling van een metaal met licht van een kleine 
golflengte en dus met een hoge frequentie (het effect blijkt later ook afhankelijk te 
zijn van de metaalzuiverheid). 
De lichtintensiteit (lichtsterkte) bepaalt het aantal elektronen dat vrijkomt; dit is 
met een galvanometer vast te stellen. 
De lichtfrequentie bepaalt daarentegen de snelheid van de vrijkomende elektro
nen: deze snelheld wordt gering of bijna nul bij de benadering van een drempel: -
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Kader 111.21-a: 
Eerste fannu/eringen van het atoommodel (/): 
J.J. Thomson 

Na de ontdekking van het elektron en de vaststelling van de massa werkt J.J. Thomson aan een 
model voor het atoom. Het wordt door zijn plagende collega's van het Trinitycollege te Cam
bridge soms het krentenbroodmodel genoemd. Inderdaad is dit een aardige en plastische 
benaming. Men kan zich namelijk Thomsons atoom voorstellen (zoals hier boven) als een positief 
geladen basissubstantie met daarin elektronen verspreid als krenten in een krentenbrood. De 
positieve basissubstantie trekt de negatief geladen elektronen naar het centrum. Maar omdat deze 
zich wederzijds afstoten, vindt er in dat centrum geen samenklontering plaats. Elektronen aan de 
rand van de basissubstantie kunnen het atoom gemakkelijk verlaten; zo ontstaat een positief ion. 
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bijvoorbeeld bij rood licht met zijn grote golftengte en lage frequentie. 
Deze vaststellingen zijn niet In overeenstemming met de golftheorie van die tijd, zoals 
die van Hertz: volgens deze theorie moest er een evenredig verband bestaan tussen 
de lichtintensiteit en de snelheld van de elektronen. 

Van Lenards bevindingen maakt Elnsteln In 1905 gebruik bij zijn oplossing, die nu 
nog wordt aanvaard. Daarbij Introduceert hij het begrip lichtquanturn oftewel foton. In 
overeenstemming met Plancks hypothese neemt hij aan, dat een foton een energie E 
heeft, die alleen afhangt van de frequentie v van de straling E = h. v, waarbij h de 
constante van Planck is. Einsteins uitleg is de volgende: 
1 Om te kunnen ontsnappen aan het metaal heeft het elektron een minimale ont

snapplngsenergie nodig en deze Is afhankelijk van het metaalsoort. Een elektron 
komt vrij uit een metaal door de opname van de energie van een foton van het 
licht waarmee het wordt bestraald. Absorptie van meer dan één foton door een 
elektron is onmogelijk. Daaruit volgt, dat de fotonenergie h. v op zijn minst gelijk 
moet zijn aan de vereiste ontsnapplngsenergie (dit verklaart, waarom elektronen 
alleen dan vrijkomen, als de lichtfrequentie groter is dan de drempelwaarde, die 
afhankelijk is van de metaalsoort). Daarom is niet elk licht geschikt en niet elk 
metaal bruikbaar. 

2 Het aantal vrijkomende elektronen Is evenredig aan het aantal op het metaal 
vallende fotonen en is dan ook afhankelijk van de lichtintensiteit. 

3 De snelheld van de vrijkomende elektronen is daarentegen alleen afhankelijk van 
de lichtfrequentle: de maximale energie en dus de . maximale snelheid, die de 
elektronen over hebben bij het verlaten van het metaal, Is het verschil van . de 
fotonenergie h. v en de ontsnapplngsenergie. 

Niet allen accepteren deze uitleg: Planck is in dit verband al genoemd en Sommer
felds aanvankelijke afwijzing zullen we nog ontmoeten. Maar de quanturnbenadering 
verkrijgt door Elnsteins analyse In leder geval bekendheid en als zij later tot nog meer 
successen leidt - zoals uit het volgende deelhoofdstuk zal blijken -, staat niets een 
algemene acceptatie meer in de weg. 

*** 

11.8 QUANTUMMECHANICA, EEN NIEUWE SYNTHESE 

§ 1 Bohrs Kopenhagen 

Einsteins aanname van fotonen betekent na Thomsons experimenten een nieuwe 
schok voor hen, die een definitieve en alomvattende synthese denken te bereiken met 
de continuümtheorie: hiermee zijn elektronen, quanta en fotonen niet gemakkelijk in 
overeenstemming te brengen, omdat ze aan deeltjes doen denken. Met succes legt 
de Deense fysicus Niets Bohr (1885-1962) een verband tussen die 'schokkende' 
aannamen: voor hem vormen ze de stukjes van de legpuzzle, die leidt tot een 
representatie van de atoomstructuur. 

Bohrs proefschrift van 1911 Is gewijd aan de elektronentheorie. Een technisch 
relevant onderwerp heeft hem gemotiveerd tot die studie. Hij is dan van mening, dat 
het klassieke elektromagnetisme geen bevredigende verklaring geeft voor de 
magnetische en elektrische eigenschappen van metalen en dat zo'n verklaring moge
lijk wordt, zodra het gedrag van metaalelektronen bekend is. 

· Na het behalen van zijn doctorsgraad aan de universiteit van Kopenhagen wil hij 
zich verder bekwamen in dit onderwerp. Daarom gaat hij naar Cambridge, waar 
Thomson nog steeds verbonden Is aan het Trinlty College en er aan een atoommodel 
werkt. Zij komen echter niet tot een goede samenwerking. Bohr Is nogal precies. 
Thomson Interesseert zich meer voor Ideeën. In zijn ijver wil Bohr zijn leermeester 
Thomson behoeden voor slordigheden. Hij denkt van nut te zijn door Thomson op 
berekenlngsfouten te wijzen. Maar deze houdt daar helemaal niet van. Een bijkom
dende omstandigheid is, dat Bohr in die tijd het Engels nog niet goed beheerst. 
Hierdoor rnaken zijn overigens goed bedoelde correcties een extra slechte indruk [zo 
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Kader 111.21-b: 
Eerste formuleringen van het atoommodel (11): Rutherford 

Goudfolie Alfadeeltjes 

Radium 
Zinksulfide schermen 

De Australiër Rutherford komt in 1895 naar Cambridge en werkt er in Cambridge samen met 
Thomson. Na Becquerels ontdekking van de radio-activiteit in 1896 concentreert hij zich op dit 
verschijnsel en stuit daarbij op het verschil tussen de alpha- en bètastraling. Als hoogleraar in 
Montreal (vanaf 1897) doet hij een proef, die vergelijkbaar is met die van Perrin en Thomson: met 
behulp van elektrische en magnetische afbuigingen komt hij tot de ontdekking van de alphadeel
tjes van uranium. Terug In Engeland aan de universiteit van Manchester laat hij twee medewer
kers (Gelger en Masden) nagaan, of alphadeeltjes verstrooid kunnen worden. Dat lukt in 1909 met 
de volgende opstelling [zie boven]: alphadeeltjes van radium worden verstrooid door een 
goudfolie, zoals blijkt uit de plaatsen, waar zij inslaan op de schermen. Hieruit blijkt, dat aan 
goudatomen een enorme energie toe te schrijven is. De elektronen kunnen de verstrooiing niet 
veroorzaken: daarvoor zijn ze in verhouding tot de alphadeeltjes te klein. Vanwege de hoge 
energie van de alphadeeltjes moet er ook worden aangenomen, dat deze dicht in de buurt komen 
van de deeltjes die ze ontmoeten. Na lang worstelen met dit raadsel komt Rutherford in 1910 vlak 
voor Kerstmis tot de oplossing: de aanname van een uit positieve deeltjes bestaande kern voor 
elk atoom [zie onder]. Het woord "kern" wordt In 1912 geïntroduceerd. Bohr is dan in Manches
ter! 
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vermoedt hij later zelf]. 
Om die zich telkens herhalende pijnlijke situaties te ontlopen zoekt Bohr een 

andere leermeester. In 1911 leest hij een artikel van Rutherford, die dan In Manches
ter met een ander atoommodel bezig Is dan J.J. Thomson. Rutherfords model komt 
voor een deel overeen met de bekende voorstelling In onze schoolboeken: een 
positief geladen kern met daar omheen negatief geladen elektronen In cirkelbanen. 
Alleen de neutronen ontbreken nog: deze zijn dan nog niet ontdekt. Bohr verhulst 
dan ook naar Manchester en komt er tot een goede samenwerking met Rutherford. 
Tot diens model wil Bohr een bijdrage leveren. Maar hij kan dat werk niet afmaken In 
Manchester, omdat hij - na enige verwikkelingen - benoemd wordt tot hoogleraar in 
Kopenhagen. Daar heeft zich Knudsen tezamen met anderen ingezet voor Bohrs 
benoeming. In Denemarken zet hij zijn werk aan het atoommodel voort. Hij ontdekt, 
dat enkele Implicaties van Rutherfords model onverenigbaar zijn met waarnemingen 
zoals die van de atoomspectra. In 1913 komt hij tot de volgende correctles van het 
model: 
1 Elk elektron verkeert In een bepaalde energletoestand. Zo'n toestand komt over

een met een preeles omschreven baan rond de kern. 
2 Verandert de energietoestand van een elektron, dan gebeurt dat niet geleidelijk 

maar sprongsgewijze. Dit betekent voor het elektron de overgang naar een lagere 
of hogere baan rond de kern. 

3 De sprong naar een lagere energietoestand gaat gepaard met de emissie van 
een lichtquantum. Belangrijke waarnemingen lijken hiermee bevredigend ver
klaard te kunnen worden. 

Zo legt Bohr een verband tussen Thomsons elektron, Plancks quanturn en Ruther
fords atoomvoorstelling. We zien hier ook een voorbeeld van een combinatie van 
twee benaderingen [vgl. I.A, § 2]: 

de klassieke benadering van de onder 1 genoemde energietoestand van het elek
tron gaat hier samen 
met de quanturnbenadering van de onder 2 en 3 vermelde aspekten. 

Bohrs model wordt in de literatuur veel besproken en oogst er grote bewondering. In 
aansluiting daarop stelt de Deense regering mlddelen ter beschikking voor de 
oprichting van een eigen instituut. Hiervan gaat later een grote aantrekkingskracht uit. 
Naar Kopenhagen komen meer dan 444 jonge fysici, die geïnteresseerd zijn In de 
nieuwste ontwikkelingen. Naast Pauli, Helsenberg, Gamow, Landau en Von 
Welzsäcker behoren hiertoe 18 Nedertanders, zoals de reeds genoemde Hendrik 
Caslmir, Hans Kramer (die In 1946 gekozen wordt tot president van de Wetenschap
pelijke Afdeling van de Atoomenergiecommissie van de VN) en Abraham Pais (de 
bekende Einsteinbiograaf). 

§ 2 Het Bohr /Sommerfeld-atoommodel 

Een van de enthousiaste reacties op Bohrs atoommodel komt van Arnold Sommer
feld (t 1951). Deze stamt uit Koningsberg; daar studeert hij wis- en natuurkunde en 
volgt hij de colleges van de bekende wiskundige David Hilbert. Vanaf 1893 werkt hij 
aan zijn Habllitatlonsschrift onder lelding van Felix Klein in Göttlngen, die daar de 
GauB-Ieerstoel bezet. Nadien Is hij hoogleraar In uiteenlopende vakgebleden aan 
verschillende Instellingen: 

eerst (vanaf 1897) aan de mijnbouwakademie van Clausthai in de wiskunde, 
daarna (vanaf 1900) aan de Technische Unlversität van Aachen in de technische 
mechanica en 
ten slotte (vanaf 1906) aan de Universität München in de theoretische fysica. 

Zijn twee bekendste promovendi In München zijn Pauli en Heisenberg. De In Wenen 
geboren Wolfgang Pauli (1900-58) gaat naar Göttlngen, als hij in München klaar Is 
met zijn proefschrift (1921). Daar Is hij een jaar assistent van Born en vervolgens 
werkt hij een jaar onder leiding van Bohr In Kopenhagen. In Hamburg schrijft hij zijn 
Habllitationsschrift en in 1926 wordt hij daar part time hoogleraar. Maar een jaar later 
vertrekt hij al naar Zürich, waar hij benoemd is tot full time hoogleraar aan de Eid
genössische Technische Hochschule. Dit blijft hij tot het eind van zijn korte leven. 

223 



· Kader 111.22-a: 
Zij die goKvergelijkingen voor de quanturnmechanica formuleerden (1): Louis Victor Prince de 
Broglie (1892-1987) 

... 

De golf/deeltje-dualiteit van het elektron stamt van De Broglie, die dit idee in 1924 als eerste naar 
voren brengt in zijn proefschrift voor de Parijse Sorbonne: Recherches sur la Théorie des 
Quanta. Later (in het voorwoord van Dugas' boek over Boltzmann) reflecteert De Broglie over de 
vraag, hoe verschUlende benaderingen bij de studie van atomen en elektronen kunnen ontstaan: 

"Omwille van de interpretatie van de concrete feiten vormden sommigen concrete beelden en 
ook abstracte en schematische voorstellingen. Dat gebeurde wetenschappelijk maar toch ook 
intunief. Gebruikmakend van die beelden en voorstellingen formuleerden zij hun theorieên, met 
behulp waarvan de mechanische verschijnselen te begrijpen en te voorspellen zijn. 

Anderen waren meer liefhebbers van strenge formalismen. Zij probeerden begrippen en 
postulaten te ontlenen aan de experimentele feiten om streng formeel conclusies te deduceren 
zonder een beroep te doen op de wijze waarop men zich de objecten zou moeten voorstellen. 

Zo ontstond op het gebied van de mechanica de tegenstelling, die op vele anderen 
gebieden van de natuurkunde ook tot uitdrukking komt: de school van de atomisten en die 
van de energetici. Na het immense succes van de atomisten is deze tegenstelling weer 
herleefd in een nieuwe vorm in de huidige quantumfysica" [ontleend aan W. Stiller, W. 
Boltzmann, p. 152/3]. 

Met zijn complementariteitsbeginsel heeft Bohr vermeden, dat de tegenstelling bij de quanturnme
chanica een dramatische vorm aan zou nemen, zoals dat het geval is geweest in de tijd van 
Boltzmann en Mach. 
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Werner Heisenberg (1901-76) stamt uit Würzburg; twee jaar na Paull promoveert hij 
bij Sommerfeld en vestigt zich daarna ook in Göttingen. Onder leiding van Barn 
schrijft hij er zijn Habilitationsschrift. Na een bezoek aan Bohrs instituut gedurende de 
winter 1924/5 wordt hij in 1927 benoemd tot hoogleraar in Leipzig. Sommerfeld 
draagt hem in München voor als zijn opvolger. Dit stuit op hevig verzet van de 
Nasi-natuurkundigen: zij houden Heisenberg voor een 'witte jood' vanwege zijn in
stemming met de relativiteitstheorie en zijn inzet voor de quantummechanica. In 1941 
wordt hij verbonden aan het Kaiser-Wilhelm-lnstitut, dat later Is omgedoopt in 
Max-Pianck-lnstitut. Vanaf 1958 Is hij gelijktijdig hoogleraar in Göttingen, München en 
Ber1ijn. 

De vermelding van die namen, plaatsen en jaartallen geeft aan, dat slechts weinig 
mensen gewerkt hebben aan de revolutionaire theorieën en dat Kopenhagen, 
München en Göttingen de belangrijkste centra voor de vernieuwing zijn geweest. 

Sommerfelds instemming met Bohrs atoommodel stamt uit het jaar 1913. Hij is 
dan nog maar pas 'bekeerd' tot de aanname van het quantumbegrlp. Aanvankelijk 
heeft hij evenals Planck skeptisch gestaan tegenover Einsteins gebruik ervan. Maar in 
1910 wordt het quanturnbegrip opnieuw toegepast: dit keer door Nernst in de warm
teleer. In 1911 wordt er aan het begrip een congres gewijd in Brussel. Sommerfeld is 
er gastspreker. Uit zijn toespraak blijkt, dat hij een overtuigde voorstander geworden 
Is. In zijn voordracht formuleert hij in beginsel het Idee, dat Bohr in die tijd al aan het 
uitwerken is: het quanturnbegrip zal onmisbaar zijn bij het zoeken naar een ophelde
ring over de atoomstructuur. Twee jaar later publiceert Bohr zijn quanturntheoretische 
correcties van het Rutherfordmodel. Sommerfeld reageert enthousiast. Maar hij 
ontdekt op zijn beurt implicaties van Bohrs model, die niet in overeenstemming zijn 
met de waarnemingen. De door Sommerfeld voorgestelde correcties leiden tot het 
beroemde Bohr /Sommerfeld-model: 
1 In Bohrs model heeft het elektron slechts één vrijheidsgraad: het kan van de ene 

energiecirkel springen naar een andere. Sommerfeld staat meer vrijheidsgraden 
toe, die hierna vermeld staan. 

2 Een elektronenbaan kan een ellipsvorm aannemen. 
3 De ellipsbaan (voorgesteld op een plat vlak) kan om een van de brandpunten 

draaien, zodat een stelsel van ellipsbanen ontstaat, dat vergelijkbaar Is met de 
rosenevorm voor de bewegingen van de planeet Mercurius {zie kader 111.5-b] 

4 Ook het ellipsvlak met de kern in een brandpunt kan veranderen. 
Sommerfeld wordt wel eens 'de herboren Kepler' genoemd: hij zou ellipsbanen zoals 
die van de planeten in de atoomstructuur hebben aangenomen. Tegen een letterlijke 
interpretatie hiervan hebben zijn leer1ingen Paull en Heisenberg zich furieus verzet. 
Volgens hen is dat spreken over banen niet strikt en niet plastisch op te vatten. 
Rhetorisch vragen ze: hoe kun je spreken over banen van niet geobserveerde objec
ten? De aanname in het atoommodel van een formule, die zich ook leent voor de 
beschrijving van een ellips, impliceert nog niet de acceptatie van een ruimtelijke 
elllpsbeweging. ·Heeft Sommerfeld een strikt ruimtelijke overeenkomst aangenomen 
tussen planeetbeweging in het zonnestelsel en elektronbeweging in het atoom? Of 
heeft hij die overeenkomst alleen maar heuristisch bedoeld, zodat hij het zonnestelsel 
slechts heeft gebruikt als een hulpmiddel om de juiste wiskundige presentatie te 
vinden voor de bewegingen van de mikrodeeltjes in de atoomstructuur? 

Volgens Heisenberg en Pauli Is dit laatste het geval is geweest. 

§ 3 Göttingen: Helsenbergs en Paull's 'moderne' empirisme 

Met spot schrijft Paull aan Heisenberg over het plastische atoommodel van de 
Neder1andse fysicus Hans Kramer: 

·er zijn van die zwakke mensen, die de steun van welomschreven elektronenba
nen nodig hebben en mechanische modellen niet kunnen missen!" 

Pauli weet zich verzekerd van Heisenbergs Instemming met deze kritiek (na de 
oplossing van de voornaamste quanturnmechanische problemen staan zij later con
ceptuele modellen weer toe; maar in het midden van de jaren twintig wijzen zij die -
af). In 1925 schrijft Helsenberg in dezelfde denktrant als Pauli: 
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Kader 111.22-b: 
Zij die golfvergelijkingen voor de quantumrnechanlc tonnu/eetden (//): Erwin Schrt'Kiinger (1887-
1961} 

_, \ ··~ ~::-, 
··.:. 
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"Mijn streven is erop gericht het begrip van de onwaarneembare banen volledig 
uit te roeien om het te vervangen door meer geschikte begrippen". 

De kritiek zou ook Bohr moeten treffen, die ook beroep doet op conceptuele voor
stellingen. Hij geniet echter meer autoriteit dan Kramer en daarom wordt hij met meer 
respect benaderd. In zijn brief aan Bohr legt Pauli uit, waarom hij zo gekant is tegen 
de plastische voorstellingen van banen: 

"Ik ben er stellig van overtuigd, dat een echt bevredigende natuurkundige theorie 
niet alleen geen beroep mag doen op onwaarneembare grootheden, maar dat zij 
ook een verband moet zien te leggen tussen alle waarneembare grootten. • 

In een zekere zin past Helsenbergs en Pauli's houding in de BoylefMach-traditie en 
men heeft zich in Göttingen Inderdaad laten inspireren door de empiristisch-positivisti
sche literatuur van Machs volgelingen. Die houding van Heisenberg en Pauli is in een 
zekere zin vergelijkbaar met Newtons houding ten aanzien van de cartesiaanse deel
tjes: om zich op de mathematische formulering van de mechanicawetten te concen
treren laat Newton die deeltjes bulten beschouwing, omdat ervan geen mechanische 
invloed waar te · nemen is. Newtons wiskundegebruik Is echter nog klassiek en 
daarom nog verbonden met een plastisch voor te stellen ('ware') euklidische ruimte. 
In tegenstelling daartoe gebruiken Heisenberg en Pauli de formele stelsels instrumen
teel: zonder een geloof in een 'ware' wiskunde. Maar wel in overeenstemming met 
Newtons benadering dienen volgens hen de stramienen uitsluitend om ermee 
empirische data te verwerken zonder na te denken over hetgeen zich 'achter' de 
verschijnselen zou kunnen afspelen. Impliciet sluiten ze daardoor niet uit, dat de voor
spelde resultaten kunnen indruisen tegen de 'alledaagse' voorstellingen en verwach- · 
tingen. Door dit moderne empirisme is de quanturnmechanica tot haar inderdaad 
moellijk voor te stellen resultaten gekomen. Heisenberg en Pauli proberen mede
standers voor hun standpunt te vinden. 

Dit gebeurt onder andere tijdens de zogenoemde Bohrfestspiele in Göttingen. Bij 
die gelegenheden houdt Bohr een voordracht over zijn nieuwste resultaten. Na die 
voordracht volgen telkens heftige discussies, die elke bijeenkomst tot een unieke 
belevenis rnaken voor de deelnemers. Tijdens een van die Festspiele benadert 
Heisenberg Einstein, die tot de trouwe bezoekers behoort. Van hem verwacht 
Heisenberg instemming. Bij zijn relativlteisttheorleën is Einstein immers ook uitgegaan 
van zo'n empiristisch standpunt. Maar in de jaren twintig houdt Einstein zich met 
andere zaken bezig en is hij tot andere methodische inzichten gekomen. Bij elk 
theoretisch vraagstuk - zo is dan zijn mening - stuit je op bijzondere objecten, die 
niet direkt waarneembaar zijn. 

Dit betekent, dat Einstein conceptuele modellen toestaat (en in die zin een 
continuneit erkent met de klassieke natuurkunde, waarin die conceptuele modellen 
een belangrijke rol spelen, zoals we hebben gezien). De moderne conceptuele 
modellen hebben betrekking op elektronen, neutronen en atomen: deze zijn slechts 
indirekt waar te nemen; we observeren alleen hun werking en hun invloed: belletjes, 
gelulden en dergelijke. lndirekte waarnemingen kunnen misleiden (zoals die van een 
vis in een bolle viskom). De conclusies hebben daarom het karakter van een 'gok'. 
De dirakte en de indirekte waarnemingen vormen tezamen een interpretatie, die wordt 
toegevoegd aan een formeel stelsel. Zo ontstaat een stramien. Dat stramienen een 
hypothetische karakter hebben voor Riemann en Einstein, is al besproken [in I.B). 

Ook Bohr laat zich niet verielden tot een verbod op de conceptuele modellen. Hij 
komt zelfs niet op die gedachte, als in 1927 met elkaar onverenigbare modellen 
ontwikkeld zijn, die verschillende quamumbenaderingen met eigen specifieke 
berekeningsmetheden rechtvaardigen: 

de deeltjesbenadering, zoals we die hebben gezien in het Bohr jSommerfeld
model en 
de golfbenadering (die door Schrödinger en De Broglie uitgewerkt wordt in de 
jaren twintig. 

Als oplossing bedenkt Bohr het complementariteitsbeginsel: 
1 Afhankelijk van de probleemstelling kiezen we voor een deeltjesbenadering of een 

golfbenadering (van de golfmechanlca). Een elektron is voor te stellen als golf of 
als deeltje. De deeltjes blijken soms zo'n intensief 'contact met elkaar te hebben, 

227 



Kader 111.23: 
VOOitrelckers in Göttingen 

FELIX KLEIN (1848-1925) 

DAVID HILBERT (1862-1943) 

MAX BORN (1882-1970) 
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dat we wel moeten aannemen, dat hun bestaan als het ware opgaat in, dat van 
een golf. 

2 Zo zijn de benaderingen complementair: de resultaten vullen elkaar aan; 
3 Voorzover de ene gevolgd wordt, blijft de ander buiten beschouwing. Door zo het 

samengaan van de beide benaderingen te vermijden, worden contradicties 
uitgesloten. 

Bohrs complementariteitsbeginsel bevestigt hetgeen hier is gezegd over het 'Instru
mentele' gebruik van stramienen en dit gebruik is in het klassieke tijdperk nog 
onvoorstelbaar geweest. 

Heisenberg en Pauli hebben echter belangrijke resultaten geboekt door zich 
(voorshands althans) van alle conceptuele modellen te distantiëren en zich posi
tivistisch alleen op de relaties tussen formele stelsels en empirische gegevens te 
fixeren. De voornaamste van die resultaten zijn de volgende drie. 
1 Het Pauliverbod van 1924, dat door Sommerfeld bij wijze van grap "het bureau 

van woningtoezicht voor de elektronen• wordt genoemd. Het verbiedt aan te 
nemen, dat twee elektronen van een atoom in dezelfde toestand verkeren. Met 
een toestand correspondeert een quantumgetal. Als Pauli in 1924 het verbod 
formuleert, zijn drie van die 'toestanden' bekend: 
- de uitbreiding, 
-de vorm en ... 
- de crientering van de baan. 
Pauli gebruikt het woord ,oestand" om het woord "baan" te vermijden. In 1925 
stellen de Neder1anders Goudsmit en Uhlenbeck van de elektronen een vierde 
toestand vast: de elektronenspin (Eng.: ,o spin" betekent in dit geval: om de 
eigen as draaien). 

2 In 1925 ontdekt Heisenberg de elektroneneigenschap, die leidt tot Borns en Jor
dans matrixmechanische analyse [zie§ 4]. 

3 Vanuit dit moderne empirisme zijn inzichten verworven, die Heisenberg later op 
het idee brengen om een van de stoutmoedigste aannamen van de moderne na
tuurkennis te formuleren: de onzekerheidsrelatie. 

De onzekerheid, waarvan hier sprake is, berust op het feit, dat een deeltje is als 
mikrofysisch golfpakket verspreid is over een afstand en deze afstand Is de onzekere 
positie van dat deeltje. De onzekerheid is op de eerste plaats eigen aan het deeltje en 
is niet - zoals bij Laplace - toe te schrijven aan onze gebrekkige kennis. De onzeker
heid berust op het feit, dat van de mikrodeeltjes de Impuls, de plaats en de andere ei
genschappen nooit geheel van elkaar gescheiden kunnen worden, zoals dat · bij 
makra-objecten het geval is. 

In probleemsituaties is het blijkbaar nuttig niet al te sterk te vertrouwen op inge
burgerde modellen en terug te keren tot de precies geregistreerde gegevens. Zijn de 
formele problemen opgelost, dan kunnen de plastische voorstellingen (de 'concep
tuele modellen') weer een vruchtbare gids zijn. 

§ 4 De geboorte van de quantummechanica: 
toevalliger kan het niet! 

Na het behalen van hun doctorsgraad in München gaan Pauli en Heisenberg naar 
Göttingen, waar sinds 1902 Felix Klein en David Hilbert hoogleraar in wiskunde zijn. 
Hilbert is al voor zijn komst naar Göttingen beroemd vanwege zijn logische analyses 
van de axiomatisch deductieve structuur van euklidische meetkunde. In Göttingen 
concentreert hij zich in samenwerking met Klein op het toepassen van de wiskunde in 
de fysica. Voor gezamenlijke studles van dit onderwerp richt hij een werkgroep op. In 
1904 wordt ook Max Bom lid van de werkgroep, als hij tot hoogleraar in de fysica 
benoemd is. Door een toeval past hij goed In de groep: tijdens zijn studie In zijn 
geboortestad Breslau had zijn studiebegeleider hem erop gewezen, dat hij zijn wis
kunde moest bijspijkeren, omdat dit voor de moderne fysici telkens belangrijker werd. 
Hierdoor en door ook nog lid te worden van Hilberts groep is Barn later later in 
1922-25 toevallig competent om de jonge briljante onderzoekers Pauli, Heisenberg en 
Jordan te begeleiden bij hun onder:zoek. 
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Kader 111.24: 
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Een ander toeval heeft betrekking op Jordan (t 1980). Deze stotteraar heeft in 
1921/2 fysica willen studeren aan de Technische Hochschule van Hannover. Maar 
het fysica-onderwijs vindt hij daar zo slecht, dat hij 'van armoed' wiskundecolleges 
volgt. In 1922 is hij In Göttingen om de colleges te volgen van Robert Pohl. Deze is 
dan al een beroemdheld in de oppervlakte- en vaste stoffyslca. Maar om tijd voor zijn 
onderzoek te sparen geeft Pohl zijn colleges 's morgens om 7 of om 8 uur. Voor 
Jordan Is dat te vroeg. En hij volgt daarom maar weer 'van armoed' het onderwijs In 
de wiskunde. Toch is Jordans natuurkundekennis in 1924 voldoende om in dit vak te 
promoveren bij Born. 

In 1925 leiden die toevalligheden tot een samenloop van omstandigheden. 
Heisenberg doet dan in Göttlngen experimenten om meer te weten te komen over 
het elektronengedrag. Hij Is In tijdnood, omdat hij naar Cambridge moet gaan voor 
gastcolleges. Vóór zijn vertrek stuit hij op een verrassende zaak: de gebruikelijke 
vermenlgvuldlglngsregels blijken niet toepasbaar bij het beschrijven van het elek
tronengedrag met kwadratische schema's (de vertrouwde commutatlviteitsregel blijkt 
niet te gelden; a.b = b.a is een voorbeeld van een commutatie; a.b " b.a is ermee 
in strijd; op details kan hier niet worden ingegaan). Heisenberg controleert zijn 
observaties zorgvuldig, maar komt niet tot andere resultaten. Meer tijd heeft hij niet. 
Daarom vraagt hij Born het resultaat te bekijken en vertrekt naar Cainbrldge. 

Born leest Heisenbergs conceptartikel en legt het dan ter zijde. Toch blijft hij in 
gedachten ermee bezig. Na enige dagen leest hij het opnieuw en dan 'rinkelt' er iets. 
De wiskunde, die hij van zijn studiebegeleider in Breslau had moeten leren en 
waaraan hij gewerkt had in samenwerking met leden van Hilberts groep, bezit 
dezelfde verrassende eigenschap. Deze wiskunde heet 'matrlxalgebra'; de toepassing 
ervan op Helsenbergs ontdekking wordt later 'matrixmechanica' genoemd. Born heeft 
geen tijd deze toepassing uit te werken, omdat hij een vacantie heeft gepland. Hij 
biedt Pauli een assistentschap aan om de taak uit te voeren. Deze weigert: 

"Professor, Uw plan zal tot gevolg hebben, dat Helsenbergs fysisch originele 
vondst bezoedeld wordt met rnathematische futiliteiten" . 

Pauli heeft lef. In Duitsland Is het niet de gewoonte professoren op die rnanier te 
woord te staan. Pauli meent Oater herroept hij die mening), dat Helsenbergs resulta
ten aan duidelijkheid verliezen, als ze vertaald worden In een formeel stelsel. Na 
Pauli's welgering denkt Born aan Jordan. Had hij goed nagedacht, dan was hij eerder 
op het Idee gekomen, dat Jordan de beste keuze moest zijn. Deze had immers 'toe
vallig' wiskunde in Hannover en in Göttingen gestudeerd. Jordan heeft dan ook 
weinig tijd nodig: uitgaande van enkele basisvergelijkingen en -begrippen slaagt hij 
erin de ontdekte quanturnverschijnselen te beschrijven. Zo is voor de mikrowereld 
Newtons mechanica vervangen door een nieuwe. Een reeks toevalligheden heeft tot 
de matrixmechanica geleid. Tijdens het werk hieraan vraagt Jordan om advies aan 
Helsenberg. Deze antwoordt verbaasd vanuit Cambridge: 

"De wiskundigen in Göttingen spreken over mijn matrices, maar ik zelf weet 
beslist niet, wat een matrix Is: 

Toch wordt Helsenbergs naam nadien altijd in verband gebracht met dit cruciale deel 
van de quantummechanica. Toevalliger kan het niet! 

§ 5 Technische Inzichten beoogd met de elektronentheorie en de 
quanturnbenaderingen 

Toen Perrin en Thomson het elektron ontdekten, postuleerden ze nog geen nieuwe 
mechanica. Ook bij het bepalen van de lading en massa van het elektron, gingen zij 
nog klassiek te werk: Perrin dacht nog niet aan een lading, die niet zou stroken met 
de klassieke elektriciteitsleer; Thomson dacht nog niet aan een massa die ontoegan
kelijk zou zijn voor de newtonlaanse mechanica. In 1905 deed Einstein echter wel 
beroep op het niet-klassieke quanturnbegrip om ermee het elektronengedrag te 
beschrijven. In 1913 speelde dit begrip een centrale rol in Bohrs analyses van de 
atoomstructuur. In de jaren 1925-30 vormde het quanturn het kernbegrip bij de 
formulering van de basisbegrippen en -vergelijkingen voor de nieuwe mechanica. 

Dit Is een schets van de zojuist besproken ontwikkelingen. Concentreren we ons 
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Kader 111.25: 
Paul Ehrenfest {1~ 1933} 
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Bron van geloof in 
het technische nut 
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nu op de vraag, welke produkttechnische motivaties een rol gespeeld hebben ... 
1 bij de start van de elektronentheorie, 
2 bij de inzet voor de quantumtheorle, 
3 bij zoeken in de jaren 1925-30 naar de basiswetten van de quanturnmechanica 
4 en bij de ontwikkelingen vanaf 1930. 

Bij de ontdekking van het elektron (1) Is Thomson evenals zijn Britse voorganger 
Faraday gedreven door een empirisch experimentele nieuwsgierigheid met een 
uitgesproken akademisch karakter. In het tweede decennium van onze eeuw wordt 
de relevantie van de elektronentheorie gezien voor de telegrafie, de telefonie en de 
radio. En In 1911 Is Bohr biJ het werk voor zijn proefschrift gedreven door een 
technisch relevante doelstelling: van de elektronentheorie verwacht hij een beter in
zicht in de elektrische en de magnetische eigenschappen van metalen. 

Bohrs quanturntheoretische onderzoek omwille van het atoommodel (2) sluit aan 
op het werk van Thomson en van Rutherford. In principe heeft ook dit werk een 
akademisch karakter. Maar omelat het elektronengedrag niet te scheiden Is van 
atoomstuctuur, heeft men daarbij toch ook indirekt een industriële relevantie voor 
ogen gehad. In het bijzonder Is Rutherford op de problematiek van de atoomstructuur 
gestuit vanuit een context van praktijkgericht onderzoek: met een zelf gevonden 
detector haalt deze Australiër In 1894 het afstandsrecord bij de transmissie van 
radiogolven (in 1908 ontvangt hij de Nobelprijs voor chemie vanwege zijn onderzoek . 
van het radioactieve verval van elementen en zijn bijdragen tot de scheikunde van de 
radioaktieve materie). 

Het werk aan de quanturnmechanische vergelijkingen {3) heeft een ·sterk 
akademisch karakter in de werken van Heisenberg, Schrödingen, Bom, Jordan. en 
Bloch. Het meest uitgesproken is Pauli's houding. Volgens zijn indruk [meegedeeld in 
een brief van 1945 aan Casimir] Is er in de 2e wereldoorlog op fysisch gebied niets 
gebeurd, ofschoon het werk aan de radar voor de vaste stoffysica veel empirische 
kennis heeft opgeleverd. Deze kennis en de verworvenheden van het Manhattanpro
ject rekent Pauli blijkbaar niet tot zijn vakgebied! 

Maar (4) na 1930 is het geloof in het praktische nut van de elektronentheorie en 
de quanturnbenaderingen algemeen verbreid en worden intensief Industriële toepas
singen gezocht. In de jaren 1928/29 geeft Ehrenfest, die dan hoogleraar in Leiden is, 
in het Natlab van Philips colleges over de quanturntheorie en -mechanica. In de USA 
beginnen in diezelfde tijd de Beli-Labmedewerkers met soortgelijke studies omwille 
van het werk aan de vaste stofelektronica. Waarop berust het geloof in het technische 
nut van de quantummechanlca? Dit berust onder andere op de begrippen van 
'ontaarde toestand van een elektron' en 'defectelektron', die respectlevlijk door 
Sommerfeld (in 1927) en Peierls (in 1929) geïntroduceerd zijn. Zij rechtvaardigen het 
vermoeden, dat de quanturnmechanica een beter inzicht kan verschaffen in de dan 
nog problematische verschijnselen zoals ... 

de geleiding van warmte en van elektriciteit, 
de invloed van soortelijke warmte, 
het gedrag van (half)geleiders en Isolatoren, 
het verschil tussen positieve en negatieve elektriciteit, 
de toestanden van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen en hun invloed op 
geleiding. 

Volgens de terminologie van Sommerfeld bevinden zich de vrij bewegende elektronen 
in een ontaarde toestand (''entarterter Zustand"), omdat ze Idealiter deel uitmaken van 
een atoomstuctuur of een rooster. Hiervan uitgaande kan men iets meer begrijpen 
van het gedrag van geleiders en isolatoren. Bij kamertemperatuur is van de metalen 
± 1% van de elektronen gebonden; de overige elektronen maken de elektriciteits- en 
warmtegeleiding mogelijk. Toch voelen metalen doorgaans koud aan, ofschoon ze 
goede warmtegeleiders zijn. Dit komt, doordat bij kamertemperatuur weinig elek
tronen partleiperen aan de warmtebeweging van de metaalatomen, aan de soortelijke 
warmte. De verklaring van dergelijke verschijnselen geeft voedsel aan de hoop, dat 
de nieuwe theorieën zullen leiden tot de oplossing van de elektrotechnische en 
elektronische problemen van die tijd. · 

Die hoop wordt ook versterkt door Peierls defectelektronenbegrip: een gat 
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oftewel het ontbreken van een elektron wordt 'defectelektron' genoemd, omdat het 
zich gedraagt als een kwasideeltje. Niet alleen het verschil tussen positieve en 
negatieve elektriciteit maar ook het bijzondere gedrag van de halfgeleiders zullen - zo 
verwacht men - met het gatenbegrip beter begrepen kunnen worden. 

Fundamenteel gezien zijn de In 1930 bereikte inzichten voldoende om bijvoor
beeld te gaan zoeken naar de transistor. Maar zowel theoretisch als ook praktisch is 
er dan toch ook nog veel werk te verzetten om uiteindelijk succes te boeken. Hoofd
stuk 111 geeft een gedetaillerder Inzicht hiervan. Maar eerst gaan we In op de kwestie, 
waarom Duitsland geen belangrijke rol hebben gespeeld bij die ontwikkeling. 

§ 6 Het Naziduitse 'export' van mikrotechnische know how 
naar de VS 

Veel geciteerd Is het gezegde: 
"Met de radar Is de 2e wereldoorlog gewonnen, met de atoombom is zij be
eindlgd.· 

In de oortog beschikken de Duitsers noch over radar noch over een atoombom. Later 
ontbreken zij ook In de concurrentiestrijd van de jaren veertig om de eerste transis
tor, ofschoon Pohl te Göttingen al in 1938 een transistorvoorontwerp heeft bedacht 
en ofschoon de theorie van de Duitser Schottky een belangrijke rol heeft gespeeld bij 
de uitvinding van de transistor. De Duitsers dingen ook niet mee om de primeur op 
het gebied van de lasertechnieken. Laser staat voor Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radlation oftewel versterking van licht door gestimuleerde emissie van 
straling. 

De belangrijkste verklaringsfactor voor dit alles Is het Naziregime van de jaren 
1933-45. In 1933 bij de machtsovername heeft het Europese vasteland de ach
terstand op Engeland van rond de eeuwwisseling Ingehaald. In de jaren twintig zijn · 
Copenhagen, München en Göttingen toonaangevend op het gebied van de moderne 
en mikrotechnologische inzichten. Niet alleen de relativiteitstheorieën maar ook de 
quanturntheorie en -mechanica zijn voornamelijk In Denemarken, Duitsland, Oosten
rijk of Zwitsertand geformuleerd en gefundeerd. 

Door de Naziterreur en de Jodenvervolgingen gaat die voorsprong verteren. De 
Nazifysici propageren ·het idee van een Arische fysica, die ontwikkeld is door 'echte' 
Duitsers. Tot de aanhangers van dat idee hoort Philipp von Lenard (die bekend is 
vanwege zijn bijdrage tot het foto-effect; zie II.A, § '3). Onder deze invloed van de 
Nazi's op de natuurwetenschap worden de relativiteitstheorieën en in een zekere zin 
ook de quanturnmechanica gehouden voor typisch Joodse produkten. 

Protesteren is gevaartijk en uitzichtsloos. De professoren worden voor het 
alternatief gesteld een Anti-Joodverklaring te tekenen of hun ambt neer te leggen. De 
Joden hebben die keus niet. Aan de universiteit vertiezen ze eerst hun baan en in een 
later stadium worden ze naar de concentratiekampen gebracht om er vergast te wor
den. Einstein is als een van de eersten gevlucht. Later volgen vele andere dragende 
geesten van de fysica. Het bolwerk van de fysica in Göttingen is in een korte tijd 
verdwenen. 

De Jodenvervolging wordt wel eens de bestmogelijke Nazi-ontwikkelingshulp aan 
de USA genoemd. De Nazi's hebben het maatschappelijke leven verpolitlseerd: niet 
alleen de wapenproduktie maar ook godsdienst, kunst en wetenschap moesten 
beoordeeld worden in het licht van het beoogde politieke doel. Een beroep op weten
schappelijke 'neutraliteit' is voor hen verdacht geweest. Dergelijke tendenties hebben 
ook in de UdSSR lange tijd de ontwikkelingen beïnvloed. Maar ook in het 'vrije' 
Westen is het ideaal van de 'zuivere' wetenschap ondermijnd. 

* * * * * * * 
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Hoofdstuk 111 

MIKROTECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

III.A . TRANSISTORONDERZOEK ALS 
ELEKTRONICA-ONTWIKKELING 

Na de ontdekking van het elektron ontwikkelt zich de elektronica relatief snel tot een 
industriële mikrotechnologle: in 1908 wil men in de Verenigde Staten iets doen aan 
het signaalverlies bij lange telefoonkabels. Het euvel wordt verholpen . dankzij een 
toepassing de elektronentheorie [zie § 1 ]. Vanaf de jaren dertig ontleent de elektro
nica ook veel know how aan de quanturnmechanica en aan de vaste stof- en opper
vlakte fysica. Via vele kronkelwegen leidt zij tot imponerende resultaten zoals de 
computer, de transistor, het geïntegreerde circuit, de chip en de mikrochip. Enkele 
van die kronkelwegen worden hier gevolgd om een Inzicht te krijgen in het specifieke 
karakter van mikrotechnologische ontwikkelingen. 

Bij deze ontwikkelingen speelt het Beli-Lab een belangrijke rol: het kan pochen 
op uitvindingen als die van de computer (1937) en die van de transistor (1947) . Het 
vormt ook de context voor de eerste toepassingen van de vaste stof- en de opper
vlaktefysica [zie 1.3 en § 4]. Het Bel-Lab is nu nog een belangrijk laboratorium voor 
het fundamentele onderzoek met het oog op industriële toepassingen. De afkorting 
"Beii-Lab" staat voor: Bel/ Telephone Laboratories. De naam herinnert aan Alexander 
Bell, de uitvinder van de telefoon in 1875. Weliswaar Is het Beli-Lab officiëel pas 
opgericht in 1925, maar zijn voorgeschiedenis begint al een halve eeuw eerder. 

§ 1 Elektronica in de telefonie 

1.1 De ABC (1875-1907) 
Bells telefoon maakt de eerste transmissie van gesprekken mogelijk; de radio is dan 
nog niet zo ver. Om zijn uitvinding te verzileveren richt Bell de American Bell Compa
ny (ABC) op. Het commerciële beleid vertrouwt hij toe aan twee zakenlieden (San
ders en Hubbart). Hij wordt zelf verantwoordelijk voor de development. 

Ontwikkelingswerk wordt echter onmogelijk gemaakt door twee omstandigheden. 
De eerste hangt samen met de commerciële opzet: de primaire aandacht van het 
bedrijf Is gericht op de aanleg van kabels en op de levering van apparatuur. De 
abonnées .verzorgen zelf hun aansluitingen. Op die manier blijven de aansluitingskos
ten weliswaar laag en groeit de afzetmarkt snel. Maar van de onderzoekers wordt alle 
aandacht opgeëist door de klanten met hun technische problemen. Een tweede 
obstakel voor het ontwikkelingswerk is de beperkte kennis van Beits medewerkers. Zij 
missen de vooropleiding om te werken aan technische vernieuwingen. Sommige 
kwesties zijn echter al urgent andere zullen dit spoedig worden. Innovaties zijn dan 
ook dringend gewenst. 
1 Een voorbeeld van zo'n kwestie Is het schakelprobleem: na elk gesprek moeten 

de abonnées de centrale verzoeken om de verbinding te verbreken. Dit is nodig 
om de lijn we-er vrij te maken voor een nieuw gesprek. 

2 Ook het probleem van ·de cross talk wordt als irritant ervaren: daarbij zijn 
andere gesprekken hoorbaar, die via dezelfde net getransmitteerd worden. 

3 In de toekomst zullen langere kabels nodig zijn en dan wordt de stroomverzor
ging een probleem. 

4 Bij nog grotere afstanden doet zich het repeatorprobleem voor: de trillingen, die 
door het stemgeluid zijn opgeroepen zullen dan verzwakken. Die trillingen moe
ten 'herhaald' worden; daarop berust de naam van het gezochte apparaat (to 
repeat = herhalen). 

Sommige van die problemen vereisen een fundamentele aanpak. Het zoeken naar de 
repeator bijvoorbeeld veronderstelt een kennis van het elektromagnetisme, omdat het 
probleem betrekking heeft op de specifieke signalen van het stemgeluid, die alleen bij 
hoge frequenties te transmitteren zijn. 
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Kader 111.26: 
De start van de ABC 

~· . . -.".. 

Links: Hammond V. Hayes de eerste doctor in de fysica in dienst van de ABC. Rechts: Alexander 
Bell in 1892 in de centrale de eerste telefoonverbinding tussen New Vork en Chicago inspecte
rend. Onder: een van de eerste ABC-telefoontoestellen in gebruik. 
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· Om competent op dit soort kwesties in te kunnen gaan trekt de ABC in 1886 
Hammond V. Hayes aan. Hij is op een na de eerste, die in de fysica gepromoveerd is 
aan de universiteit van Harvard. Van hem verwacht de ABC, dat hij in staat is de 
nodige theoretische know how voor het bedrijf te ontwikkelen. Hij trekt inderdaad 
competente onderzoekers aan: hij stelt George Campbell aan in 1890 en Frank 
Jewett in 1904. Campbali heeft gestudeerd aan het MIT; hij heeft daarna samenge
werkt met grote autoriteiten: in Parijs met Poincaré, in Göttingen met Klein en in 
Wenen met Boltzmann. Ook de aanstelling van Jewett is een nuttig besluit geweest: 
deze wordt later de eerste direkteur van het Beii-Lab. Hayes is dus wel in staat 
geweest om goede mensen in dienst te nemen. Maar hij kan geen goede belijslijn 
uitstippelen voor de research. Na verloop van tijd verliest hij hiervoor zelfs elke be
langstelling. Toch zijn er successen geboekt in Hayes' periode (1886-1907): van de 
vier genoemde problemen worden er twee opgelost: het 2e en het 3e. 

John Carty bestrijdt in 1889 succesvol de cross talk. Hij laat op sommige punten 
langs de telefoonkabels een extra-isolatie van gevlochten draden aanbrengen. Voor 
deze ingreep is uiteraard geen theoretische kennis nodig en een dergelijke kennis 
heeft Carty ook niet, als hij aan dit probleem werkt. Hij had weliswaar in Harvard 
techniek willen studeren, maar in plaats daarvan In 1879 bij de ABC in dienst 
getreden voor het bedienen van de aansluitlngspanelen. OntWikkelingswerk valt dan 
ook buiten zijn taak. Het succes is dan ook niet aan Hayes' beleid toe te schrijven 
maar aan Carty's natuurlijke aanleg en intensieve inzet. 

Een tweede succes is de oplossing van het energieprobleem Campbell. Aanvan
kelijk ziet hij hiervoor weinig perspectief. Hij ontleent namelijk aan een wiskundige 
studie van Heavlside en Vashy (1887), dat het probleem te verhelpen zou zijn met 
een gelijkmatige inductie langs de gehele telefoonleiding. Dat is technisch natuurlijk 
ondoenlijk. In 1893 berekent hij, bij welke kabellengte de energievoorziening proble-

. matisch wordt. Hij komt op een afstand van 1.900 km. Dat betekent, dat er niets 
gedaan behoeft te worden aan de bestaande verbindingen Boston-Cambridge en 
Chicago-New Vork. De In 1893 geplande verbinding tussen Boston en Chicago zal 
echter problematisch worden, want daarbij zal die afstand wel overschreden worden. 
In 1899 vindt Campbell de oplossing. Uitgaande van de golflengten voor de speci
fieke signalen van het stemgeluld bepaalt hij In de verbindingen de plaatsen, waar 
energie toe te voegen is. Hiervoor ontwerpt hij een apparaat, dat met een inductie
spoel is uitgerust. Het resultaat is bevredigend. Toch heeft Campben een vergissing 
begaan. Hij denkt ook het 4e probleem, dat van de repeator, opgelost te hebben. 
terwijl hij feitelijk alleen is ingegaan op de energiekwestie. Die vergissing krijgt later 
een pijnlijk karakter [zie 1.2]. 

Hayes kan echter nauwelijks belangstelling opbrengen voor dergelijke vraagstuk
ken. Vanaf 1892 laat hij het fundamentele werk doen door stagiaires van Harvard of 
van het MIT om alle tijd te reserveren voor het verbeteren van reeds bestaande 
apparaten. Aan dit beleid ergert Carty zich mateloos. Hij heeft zelf weliswaar geen 
universitaire opleiding genoten, maar hij is onder de indruk geraakt van het gemak, 
waarmee CampbeU technische problemen oplost door ideeën aan fysische theorieën 
te ontlenen. Zo ontstaat een opmerkelijke situatie: Carty zonder opleiding en met veel 
praktische know how verdedigt ·de noodzaak van fundamenteel onderzoek, terwijl 
Hayes met een Harvardopleiding in de natuurkunde dat onderzoek voor overbodig 
houdt. 

Hayes' houding past in de toenemende malaise van het ABC-management. Ook 
door andere omstandigheden ontstaat een probleemsituatie, die verstrekkende sane
ringen nodig maakt. 

1.2 WEC, AT&T en repeator 
In 1893 zijn Bells oktrooien afgelopen. Ongeveer 6.000 firma's concurreren sindsdien 
met de ABC. Zij veroveren moeiteloos 50 % van de markt, omdat de klanten onte
vreden zijn met de service, die door de ABC geboden wordt. Bovendien Is de ABC 
versnipperd in vete deelorganlsaties, waarvan sommige een dubieuze rentabiliteit 
hebben. Na de nodige fusies en reorganisaties overleven in 1907 twee firma's, die 
hecht met elkaar verbonden zijn: het zijn de WEC en de AT&T. De Western Electric 
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Kader 111.27: 
Vail en het Be/I-Lab 

Boven: Theodore N. Vail. Onder: het WEC-gebouw in de 463 West Street in New York City, waar 
In 1925 het hoofdkwartier van het Beli-Lab wordt gevestigd. 
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Company (WEC) is ouder dan de ABC en Is In 1869 opgericht om alarmsystemen te 
produceren. Zij wordt ook het toeleveringsbedrijf voor de telefoontoestellen van de 
ABC, als Bells medewerkers niet In staat blijken te zijn hiervoor een eigen produktie 
op te zetten. De WEC blijft lang gespecialiseerd In vele soorten elektrotechnische 
apparatuur; later wordt het ene produkt na het andere afgestoten; In 1956 blijft alleen 
nog de telefoonapparatuur over. In het genoemde jaar 1907 heeft de.WEC twee inge
nieursafdelingen: 

In de afdeling te Chicago werkt Lee de Forest, op wiens triode in 1907 het 
oktrooi Is toegekend. · 
De afdeling in New Vork Is de Western Electric Engineering Department (WEED). 
Daar worden na de reorganisatie alle Ingenieurs ondergebracht, die een voorilte
de hebben voor fundamenteel onderzoek. Hieruit ontstaat later het Beii-Lab. 

De American Telephone and Telgraphe Company (AT&T) is van de ABC het toonaan
gevende dochterbedrijf geweest. Vanaf 1885 mag het autonoom beschikken over 
Bells octrooien om snel en efficiënt grote projecten uit te kunnen voeren. Zo'n presti
geproject Is de aanleg geweest van de telefoonlijn New Vork-Chicago ter gelegenheid 
van de Columbiaanse Expositie van 1892. Ook de AT&T heeft in 1907 twee inge
nleursafdelingen: 

een in New Vork City en 
een in Boston. 

Vanaf 1907 is Theodore Vail de presidentdirekteur van de AT&T. Hij heft de afdeling 
in Boston op om meer te kunnen Investeren in het fundamentele onderzoek van het 
WEED. Hiervan wordt Carty de researchrnanager. 

De periode 1908-15 is voor Vail en Carty een spannende tijd vanwege de aanleg 
van het telefoonnet tussen de steden van de beide kusten van de Verenigde Staten. 
De aanleiding voor de aanleg Is de komende tentoonstelling van 1914 in San Fransis
co. Vail aanvaardt deze opdracht in 1908 graag. Hij denkt ermee het vertrouwen In 
het Bell System van de AT&T herstellen: de naam van dit systeem heeft vóór 1907 
garant gestaan voor de know how die nodig Is om snel en efficiënt grootse projecten 
uit te voeren. Vail vraagt aan Carty om een technisch advies. Deze twijfelt niet aan de 
uitvoerbaarheid van de opdracht. Hij denkt daarbij aan Campbells werk aan het 
energieprobleem en maakt daarbij de reeds genoemde vergissing, dat de oplossing 
van het energieprobleem ook de oplossing van het repeatorprobleem zou impliceren: 
het eerste doet zich echter voor bij kabels van 1.900 km, het tweede bij kabels van 
4.800 km. Het bereik van het nieuwe telefoonnet overschrijdt de 4.800 km. Ver
trouwend op Carty's slaat Vail geen acht op de waarschuwingen van de AT&T-eco
nomen, die een financieel debäcle verwachten. Om de marktnaam van het Bell 
System te herstellen start Vail zelfs een reclamecampagne met als motto: één 
politiek, één systeem en één a/les omvattende service! En bluffend geeft hij de 
garantie, dat het net klaar is vóór de tentoonstelling van 1914. 

Inmiddels heeft Campbell de vergissing ontdekt. De nodige repeator wordt echter 
noch door hem, noch een collega gevonden. In november 1912 bestaat er nog 
steeds geen laboratoriumexemplaar. Dan neemt de direkte zelf het heft in handen 
en draagt de onderzoekers op een geheel nieuwe weg te volgen. Om In te schatten, 
wat dit betekent, onderscheiden we drie werkwijzen: 

die van Campbell, 
die van Jewett en ... 
de door de directie bevolen werkwijze. 

CampbeU heeft de repeator gezocht via een toepassing van de klassieke leer van het 
elektromagnetisme: hij heeft de gewenste signaalversterking willen bereiken door de 
trillingen over te brengen op kwikdampmolekulen of op kathodestralen. Jewett heeft 
meer heil verwacht van de elektronentheorie. Daarom heeft hij zijn vriend Millikan 
geraadpleegd. Deze latere Nobelprijswinnaar werkt dan aan zijn oliedruppeltjesme
thode voor het registreren van Individuele elektronen. Op Millikans advies neemt de 
WEED in 1911 de pas gepromoveerde Harold Arnold in dienst. Ondanks diens kennis 
van de elektronentheorie leiden ook Arnolds experimenten met kwikdampmolekulen 
niet tot de gewenste repeator. Eind 1912 moet hij ermee stoppen. De concernleiding 
beveelt hem dan de triode van Lee de Forest als uitgangspunt te kiezen. Deze weg 
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Kader 111.28: 
Het Beli-Lab en de concurrentie met General ElectTic 

Harold D. Arnold, hier op een foto van 1931, treedt ih dienst van de AT&T op aanbeweving van 
Millikan ("one of the abtest man whose research I have ever directed and had in classes"). Ook na 
Arnolds succesvolle ontwerp en constructie van de repeator [zie tekst) wordt het werk aan de . 
hoogvacuümbuizen voortgezet. Bij de oprichting van het Beli-Lab wordt hiermee een speciale 
afdeling belast: The Vacuum Tube Department In 1930 werken er 200 wetenschappers en assis
tenten. 

Arnold is in die tijd verantwoordelijk voor het onderzoek, dat nodig is in verband met de 
oktrooistrijd met de General Electric Company. Daar is lrving L.angmuir In dienst en deze heeft 
een buisversterker bedacht, die sterk overeenkomt met die Lee de Forest. De strijd voor de 
rechtbank duurt bijna een decennium. Uiteindelijk wordt de WEC in het gelijk gesteld [zie ook het 
volgende kader). 
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leidt Inderdaad tot de nodige versterker. Zo ontsnapt het bedrijf aan een blamage. 
Weliswaar Is de gegarandeerde datum niet gehaald: op 25 januari 1915 Is het 
telefoonnet pas klaar. Maar dit Is toch nog op tijd voor de tentoonstelling, want deze 
Is een jaar uitgesteld. Het herstel van het vertrouwen in het Bel System van vóór 
1907 Is voor de betrokkenen een spannende geschiedenis geweest. 

Opvallend daarbij Is, dat de concernleiding de juiste weg gevonden heeft voor de 
research. Waarom hebben doorgewinterde onderzoekers als Campbell, Jewett, 
Millikan en Arnold niet de nodige link kunnen leggen? Het ligt toch voor de hand de 
triode te gebruiken als versterker! Bovendien Is het octrooi in handen van de WEC, 
waar de AT&T mee geliêerd is! Van de onderzoekers is de competentie indiscutabel. 
We moeten dus wel aannemen, dat het echt moeilijk geweest is die mogelijkheid te 
ontdekken. 

De eerste moeilijkheld bestaat In het verschil tussen de telefonie en de radio van 
die tijd. De eerste is nog de enige transmissietechniek voor gesprekken. De draadlo
ze telegrafie begint haar ontwikkeling met Marconi's succesvolle verbinding tussen 
Europa en de Verenigde Staten In 1901. Maar zij bedient zich dan nog van morsete
kens. Tijdens de 1 e wereldoorlog leidt het werk aan de telegrafie weliswaar tot de 
radio, maar deze heeft pas in de jaren twintig het technische niveau bereikt, dat 
publieke radiouitzendingen mogelijk maakt. Technisch relevanter is een tweede ver
schil: de telefonie werkt met lage energie, de telegrafie met hoge. De eerste wordt in . 
die tijd dan ook gerekend tot de low power technology, de tweede tot de high power 
technologie. En voor deze laatste technologie heeft Lee de Forest zijn triode ontwor
pen. Dit verschil is dan ook bepalend geweest voor de specifieke inhoud van Arnolds 
nieuwe opdracht: de triode van Lee de Forest moet aangepast worden, opdat deze 
kan werken bij lagere energieên. Door andere materialen te gebrulken en door de 
temperatuur van de werking aan te passen heeft Arnold dit bereikt. 

1.3 Het Beli-Lab op weg naar de transistor 
Door de besproken ontwikkelingen groeit het bewustzijn, dat er omwille van de pro
duktontwikkeling aan fundamenteel onderzoek gedaan moet worden en dat er ook 
aandacht te besteden Is aan de organisatie van dat onderzoek. 

Na de 1e wereldoorlog maken de AT&T en de WEC dan ook herhaaldelijk 
afspraken over het gezamelijk opzetten van onderzoekprojecten. Deze samenwerking 
leidt in 1925 tot de oprichting van het Beii-Lab. Voorzover de financiering door de 
beide firma's dit toelaat, beslist de laboratoriumdirektie zelfstandig over de organisatie 
van het onderzoek. Daarbij laat zij zich leiden door de stand van zaken in de weten
schap en door produktontwikkelingen, die volgens het oordeel van de direktie nodig 
zijn. 

Deze werkformule maakt het Mervin Kellly in 1944 mogelijk om een deel van het 
Beli-Lab te reorganiseren. Kelly omschrijft het doel van zijn operatie als ''the develop
ment of completely new and lmproved components and apparatus elements of 
communlcatlons systems•. Deze opzet is te bereiken "by finding physical and 
chemlcal methods of centrolling the arrangements and behaviour of the atoms and 
electrens which cernpose solids". Het Physlcal Research Department van het Beli-Lab 
wordt omgevormd tot een soort technische universiteit met negen 'faculteiten' die 
zich alle concentreren op aspekten van de elektronica. Drie ervan werken aan de 
vaste stoffysica (o.l.v. Shockley, Wooldridge en Fisk). Deze ingreep leidt in december 
1947 tot de uitvinding van de eerste transistor. Dit succes berust niet alleen op het 
werk van die drie jaar. Keily's eerste initiatief stamt uit de periode 1928-34, als hij nog 
aan het hoofd staat van het Vacuum Tube Department Hij combineert dan twee 
omstandigheden: 

Het aantal telefoonaansluitingen is In de jaren 1920-30 zo sterk gestegen, dat 
hogere technische eisen gesteld moeten worden aan de telefooncentrales. De 
relais voor de schakelingen werken te langzaam. De buizen, die gebruikt worden 
bij het gelijkrichten en versterken, werken weliswaar sneller, maar daar staan 
andere nadelen tegenover: een hoog energieverbruik, een beperkt aantal brand
uren van hun gloeidraden en hun onhandige grootte, waardoor bij transport en 
montage het glas gemakkelijk kan breken. De relais en elektronenbuizen zijn dan 
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Kader 111.29: 
Davisson en Kelly 

In 1917 treedt Clinton Joseph Davisson (hier links op een foto van 1951 tezamen met Kelly)) in 
dienst van de WEC in 1917. Hij maakt er de oprichting van het Beli-Lab mee en blijft er in dienst 
tot zijn pensionering. 

In de jaren twintig houdt hij zich op verzoek van Arnold bezig met de discussie over het 
oktrooi. De WEC beschikt over het oktrooi van Lee de Forests triode, die uitgerust is met een 
draad met erom heen een oxydebuisje. De triode van Langmuir van de General Electric Company 
berust op het gebruik van wolfram. Het is nu de taak van de onderzoekers van het Beli-Lab om 
aan te tonen, dat wolfram geen wezenlijk verschillende werking oproept. In verband daarmee 
experimenteert Davisson met elektronenemissies. Ofschoon dit niet expliciet de opzet is geweest, 
leidt dit onderzoek tot de empirische bevestiging van De Broglie's hypothese over het golfkarakter 
van elektronen. In 1937 wordt aan Davisson hiervoor de Nobelprijs toegekend. 

Mervin Kelly heeft evenals voor hem Jewett en Arnold gestudeerd aan de universiteit van 
Chicago. Hij heeft er Millikan geassisteerd bij het ontwikkelen van de olledruppeltjesmethode, die 
het mogelijk maakt individuele elektronen vast te stellen (wat uiteraard een betere bevestiging is 
van Perrins hypothese dan die van Thomson). In de jaren 1928-34 staat Kelly aan het hoofd van 
het Vacuum Tube Department en nadien wordt hij algemeen directeur voor het onderzoek. 
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ook te vervangen door betere componenten. 
Ook de radio's werken In de jaren twintig met elektronenbuizen. In het Beli-Lab 
heeft men echter experimententen gedaan met de koperoxydegelljkrichter, die in 
1926 is uitgevonden. Deze gelijkrichter blijkt geschikt Is voor de radlo-ontvangst 
bij niet al te hoge frequenties. Verbeteringen zouden - zo gelooft men - kunnen 
leiden tot een betrouwbare vaste stofdiode en misschien zelfs ook tot een vaste 
stofversterker. In 1929 wordt Walter Brattaln aangetrokken om zich hiermee bezig 
te houden. 

Kelly wordt in 1934 de direkteur voor de research en in die functie neemt hij het 
besluit om het empirische werk (van Brattaln en diens supervisor Becker) aan de 
vaste stofcomponenten te laten begeleiden door fundamenteel onderzoek. Vanuit die 
beleidsvisle worden in 1936 drie mensen aangesteld: Dean Wooldrldge (van het Call
fornia lnstitute of Technology), Bill Shockley en James Flsk (beide van het MIT). 

Tijdens de oorlog werkt het Beli-Lab aan 1.500 militaire opdrachten. Weinig 
onderzoektijd kan dan besteed worden aan de transistor. Toch hebben die opdrach
ten een gunstige invloed op het vaste stofonderzoek. Zo Is er bijvoorbeeld omwille 
van het radarproject veel tijd geïnvesteerd In het achterhalen van de eigenschappen 
van germanium en silicium. Deze halfgelelders vormen later de basismaterialen voor 
de transistor. Maar de kennis van die materialen Is ook bekend aan andere instituten. 

Zij, die na de oorlog in het Beli-Lab de draad van het transistorresearch weer 
oppikken (Shockley, Brattain, Bardeen, Pearson), komen door die ontwikkeling extra 
onder druk te staan. Geen van hen is betrokken geweest bij het halfgeleideronder
zoek tijdens de oorlog. Ze kunnen dan ook gemakkelijk de concurrentiestrijd verlie
zen bij het zoeken naar de halfgeleidercomponenten. De sterkste concurrentie is te 
duchten van Karl Lark-Horovltz, die zich met zijn staf aan de Perdue-universlteit heeft 
toegelegd op germanium. In mei 1948 lanceert een van de promovendi van Lark
Herewitz (Ralph Bray) het transistoridee tijdens een meeting van de American 
Physical Society. Voor de aanwezige onderzoekers van het Beli-Lab Is dit een 
moeilijke situatie: hun uitvinding Is dan een maand oud en het oktrooi is nog niet 
toegekend. De transistor was dan ook bijna een universitaire uitvinding geworden. 

Deze schets van het werk aan de transistor verduidelijkt een moeilijkheid; geen 
exact antwoord is te formuleren voor de vraag: in welk jaar heeft de start van het 
transistoronderzoek plaats gevonden? 

Is het in 1929, als Brattain wordt aangetrokken om zich experimenteel bezig te 
houden met vaste stofcomponenten? 
of in 1936, als Kelly naast de empirische ook een fundamentele aanpak voor 
nodig .houdt? 
of misschien in 1944, als vanuit een goed georganiseerde opzet naar het doel 
wordt gestreefd? 
of moeten we in de geschiedenis teruggaan tot de uitvindingen van de buizen? 

Deze jaartallen komen alle In aanmerking. Omdat hier wordt nagegaan, welke weten
schappelijke en technologische ontwikkelingen nodig zijn geweest om de transistor te 
bereiken, beperken we ons niet tot de periode 1944-47. 

Afsluitend zijn enkele zinnen te wijden aan de discussie over het research
management. Vele studies van de geschiedenis van het Beli-Lab hebben zich 
geconcentreerd op de vraag, In hoeverre de computer en de transistor te danken zijn 
aan de bijzondere aanpak van het management en de speciale organisatiestructuur In 
het laboratorium. Die studies hebben niet geleid tot een eensluidend positief oordeel 
over die zaken. Veelzeggend zijn Brattains woorden bij zijn afscheid van het Bell-l.ab: 

"Many of the things that the Bell Laboratorles are proudest of now were done In 
spite of the management". 

1.4 Het Beli-Lab en de geboorte van de vaste stof- en oppervlaktefysica 
De belangstelling voor de vaste stofelektronica leidt in de jaren dertig tot het speciale 
vakgebeid van de vaste stoffysica en In de jaren veertig tot dat van de oppervlaktefy
slca. Vanaf het begin is het Beli-Lab betrokken bij de ontwikkeling van deze vakken. 

Het toeval wil, dat het Beli-Lab moet bezuinigen vanwege de. economische crisis. 
Van 1932 tot 1935 wordt de werkweek beperkt tot 3Y.z dag. De medewerkers ge-
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Kader 111.30: 
Nobelprijs voor de transistor 
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De Nobelprijs voor de transistor wordt in 1956 toegekend aan Walter H. Brattain (1902-87, rechts 
op de afbeelding), John Bardeen (1908*) en William ("Bill") B. Shockley (1910-89, zittend). 

Brattain is van de drie de meest praktisch Ingestelde fysicus. Hij is geboren in China en leeft 
als kind op een ranch in Washington State. Zijn PhD haalt hij in 1929 aan de Minneseta-universi
teit In datzelfde jaar treedt hij in dienst van het Beli-Lab en blijft er tot zijn 65e; dan keert hij terug 
naar het Whitman College, waar hij gestudeerd heeft. 

Van huis uit is Bardeen een elektrotechnicus van de Wisconsinuniversiteit. Als geofysicus werkt 
hij vanaf 1938 hij In het researchlab van Gulf en drie jaar nadien haalt hij zijn PhD in de theoreti
sche fysica aan Harvard. Zijn creatieve periode begint, als hij tegen het eind van de 2e wereld
oorlog in dienst treedt bij het Beii-Lab. Hij blijft er tot 1951, als hij wordt benoemd tot hoogleraar 
aan de lllinois universiteit. Hij werkt daarna aan de BCS-theorie (B = Bardeen, C = Caoper en S 
= Schieffer), een toepassing van de quanturnmechanica op het verschijnsel van de super
geleiding. Ook hiervoor wordt de Nobelprijs toegekend, zodat Bardeen, als eerste, deze prijs twee 
keer ontvangt. 

Als zoon van een Amerikaanse mijnbouwingenieur is Shockley in Londen geboren. Na zijn 
opleiding aan het tnstitute of Technology van California en zijn promotie aan het MIT bij Slater 
treedt hij in dienst van het Beli-Lab in 1936. Tijdens de oorlog geeft hij (1942-44) telding aan de 
research van de marine en is hij (in 1945) consultant van het ministerie van oorlog. Na zijn Beli
Labperiode doet Shockley een vergeefse poging tot een carrière in het bedrijfsleven. Vanaf 1963 
is hij hoogleraar In de techniek in Stanford. Hij raakt in 1965 in opspraak vanwege zijn racisme: 
intelligentie zou volgens hem voor het merendeel erfelijk zijn en de gemiddelde intelligentie van 
een volk zou achteruitgaan bij een te snelle reproduktie van bepaalde groeperingen. 
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bruiken de gedwongen arbeidstijdverkorting voor quanturnmechanische studies. Zo 
willen zij hun marktwaarde als onderzoeker verhogen. Ook Brattain volgt zo'n cursus. 
Een ander toeval wil, dat in 1933 de kulturele 'export' vanuit Nazi-Duitsland begint 
[zie II.B, § 6]: fysici met een grondige kennis van de elektronentheorie en de quan
turnmechanica Immigreren In de Verenigde Staten. Aan verschillende Angelsaksische 
universiteiten ontstaan centra voor de vaste stoffysica: 

aan het MIT doceert John Slater het nieuwe vak; een van zijn studenten is William 
B. Shockley; 
aan de Princeton Univarsity doet Eugene Wignar hetzelfde; daar studeert John 
Bardeen, die later in 1945 op advles van Fisk en Shockley wordt aangenomen 
door het Beii-Lab; 
Groot-Brittanië volgt; in Brlstol zijn Harry Jonas en Nevill Mott de voortrekkers. 

Ook In Duitsland wordt er gewerkt aan de vaste stoffyslca: In Göttlngen door Robert 
W. Phol en in Rohstock door Walter Schottky (een leerling van Max Planck). 

Omdat industriëel technische kwesties wel vaker theoretische ontwikkelingen aan 
de universiteiten veroorzaakt is het van nut in te gaan op de vraag: wat leidt tot 
specialisaties als die van de vaste stoffysica? Daarvoor zijn factoren van uiteenlopen
de domeinen verantwoordelijk: 
1 Een maatschappelijke behoefte vormt de aanleiding. In ons geval is dat het -

verlangen naar vaste stofelektronica. 
2 Enerzijds blijken fundamentele theorieën relevant te zijn voor de verschijnselen, 

die betrekking hebben op de maatschappelijk vraag; anderzijds stuit men bij de 
toepassing op moeilijkheden. Deze twee aspekten maken de specialisatie 
noodzakelijk. 'Specialisatie' betekent niet slechts beperking: uiteenlopende -
fundamentele inzichten (dus niet alleen die van de elektronentheorie en quantum
mechanlca) worden gecombineerd en nieuwe formalismen worden gezocht. In 
die zin is er sprake van een originele theorievorming. 

3 Voor gewenste toepassingen Is daarnaast een praktijkgerichte ontwerpkunde 
vereist. 

4 En voor bijzondere (materiaal)elgenschappen is ten slotte ook een technische 
feeling nodig. 

Het Beli-Lab is in de periode 1929-52 op al deze vier terreinen actief: 
1 Vanaf 1929 wijst Kelly voortdurend op de noodzaak van de vaste stofcomponen

ten. 
2 Enerzijds verschaffen Sommerleids en Pelerls quanturnmechanische publicaties 

een inzicht in de geleidingselgenschappen van metalen [zie II.B, § 5]. Anderzijds 
blijft dit Inzicht beperkt tot de ideale metalen en zijn die eigenschappen voor de 
halfgelelders nog te achterhalen. Daaraan werken in het Beli-Lab Shockley, Fisk 
en Wooldridge vanaf 1936. . 

3 Bardeen, Brattain, Shockley en andere Beli-Labmedewerkers hebben bij hun 
theoretische onderzoek telkens de beoogde ontwerpen voor ogen. Hiervan zullen 
we vele voorbeelden ontmoeten. 

4 Ook investeert het Beli-Lab veel in de praktische materiaalkunde [ofschoon dit 
niet vanuit een goed doordachte opzet gebeurt; zie 3.1). 

Zo is het fundamentele vaste stofonderzoek van het Beli-Lab ingebed in een context, 
waar een maatschappelijke behoefte voor ogen staat, waar de gezochte ontwerpen 
een centrale aandacht genieten en waar voor de vereiste materialen productiesyste-
men ontwikkeld worden. , 

Wat is er bekend van de halfgeleiders, die het centrale onderzoekobject van het 
vaste stofonderzoek vormen? Van hun bijzondere geleidingseigenschappen weet men 
in de 19e eeuw al het een en ander: 

Faraday heeft bijvoorbeeld in 1833 ontdekt, dat bij temperatuurtoename de 
geleiding van zilversulfide toeneemt, terwijl dit niet gebeurt bij metalen (tem
peratuurstijging leidt bij halfgelelders tot een toename zowel van de vrije elektro
nen als van de gaten). 
Een ander voorbeeld Is de Invloed van gekleurd licht op de geleiding met een 
elektrolyt. Dit is in 1839 vastgesteld door A.E. Becquerel (diens zoon heeft de 
radio-activiteit ontdekt). In 1873 neemt W. Smith datzelfde verschijnsel waar bij 
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Kader 111.31-a: 
Buisdiode (IJ 

Buistriode, die in ± 1918 gefabriceerd is door de Brittish Thomson-Houdston Company. Het 
'zUveren' .kapje ontbreekt nog: dit is eigen aan bulsdioden van latere datum en is het gevolg van 
verbranding van magnesiumoxide; deze methodiek dient om de laatste gasresten uit de buis te 
verwijderen. 
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seleen. Einstein heeft verklaard, waarom dit foto-elektrische effect afhankelijk is 
van het specifieke karakter van elk metaal [zie II.A, § 3]. Op halfgeleiders is hij 
niet ingegaan. 
Dat metalen en halfgelelders principiëel verschillen, blijkt uit het feit, dat een 
combinatie van belde nodig is voor gelijkrichting (omzetting van wisselstroom in 
gelijkstroom). K.F. Braun ontdekt dit in 1874. Uit dezelfde combinatie bestaat later 
de kristalontvanger van de radiotelegrafie. 

In de 19e eeuw weet men dus al, dat geleiding beïnvloed wordt door temperatuur, 
van optische agitaties en door systeemcombinaties, zoals die van de metaal/halfge
leider-combinatie. Het is dan ook bekend, dat metalen en halfgeleiders niet op de
zelfde manier reageren op die invloeden. Maar een theoretische uitleg voor die 
reacties van de halfgeleiders ontbreekt nog. 

§ 2 De vaste stofelectronica ontleent ideeën aan de buizen. 

De ontWerpkunde gaat in een zekere zin haar eigen weg en wacht niet op het 
moment, waarop het theoretische onderzoek pasklare oplossingen biedt. Zij waagt 
zich aan probeersels, die misschein zullen leiden tot de gewenste vaste stofdioden en 
-trioden. De ideeën voor die probeersels worden ontleend aan de elektronenbuizen. 
Deze buizen vormen echter ook een vertrekpunt voor de theoretici: zij ontlenen eraan 
een kennis van de verschijnselen (detectie, gelijkrichting, versterking), die in de vaste 
stof te herkennen enjof te creëren zijn. In die zin vervullen de buizen zowel een 
praktisch als een theoretisch historische functie. 

2.1 Historische functies van de buisdiode 
Het woord "buis" heeft een internationaal karakter: het correspondeert met het 
Engelse "valve", met het Amerikaanse "(electron)tube" en met het Duitse "Rohr". 
Nederlanders gebruiken soms het woord "radiolamp". Dit is begrijpelijk. Philips, onze 
grootste gloeilampenfabrikant, heeft ook de buizen geproduceerd. Onze benaming 
heeft echter ook een techniekhistorische rechtvaardiging: van origine Is de elektro
nenbuis een lamp. De eerste buis Is ontstaan bij het experimenteren met een gloei
lamp. 

In 1883 worstelt Edison namelijk met het probleem, dat het glas van zijn lamp vuil 
wordt ten gevolge van de koolstofdeeltjes, die de gloeidraad verlaten door 'de hitte. 
Om die deeltjes op te vangen brengt hij een positief geladen elektrode in de lamp 
aan. De stroom gaat dan van de negatief geladen gloeidraad naar de elektrode. 
Edison is zelf verrast. Hij vraagt op dit effect (het 'Edisoneffect') een oktrooi aan, of
schoon hij het niet kan verklaren en ook niet praktisch toepassen kan. Hem is het 
namelijk onduidelijk, hoe een vacuüm elektriciteit geleidt. En een beter functioneren 
van de lamp wordt er niet mee· bereikt: door de positieve elektrode wordt het licht 
sterk verzwakt. 

In 1901 bestudeert Sir John Ambrose Aemlng het effect. Hij heeft fysica gestu
deerd: eerst in London en later in Cambridge, waar hij de colleges over het elektro
magnetisme gevolgd heeft van Maxwell. Na zijn studies wordt hij consultant van de 
Edison Electric Light Company London. Hij verandert van Edisons opstelling enkele 
details en komt zo tot de buisdiode, waarvoor het oktrooi in 1904 is toegekend. Door 
twee omstandigheden Is het praktische nut voor Aeming wèl duidelijk. Edison heeft 
niet met wisselstroom gewerkt, zodat het gebruik van de diode als gelijkrichter hem 
niet voor ogen heeft gestaan. En In 1901 start Marcani met de radiotelegrafie en 
daarbij kan de diode de plaats Innemen van de door Braun uitgevonden ontvanger, 
wat een belangrijke verbetering betekent [zie 2.3]. 

Sinds de eerste pogingen van Arnold [zie 1.2] is er veel elektronentheoretisch 
onderzoek gewijd aan de buizen, zodat in de jaren dertig de diodewerking bekend Is. 
Schematisch en vereenvoudigd voorgesteld berust de werking op de volgende 
beginselen; de onderstaande gegevens 1 a, 1 b en 1 c vormen de uitgangssituatie. 
1a Van de kathode Is de gloeidraad omgeven door een nikkelbuisje bedekt met 

bariumoxyde (dit 'roest' van barium garandeert al bij de lage temperatuur van 
800° C een grote elektronenemissie) 

247 



Kader 111.31-b: 
Buisdiode (11) 
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Figuur 3 

De figuren 1 en 2 geven het elektronengedrag weer bij positieve respectievelijk bij negatieve 
paling van een anode, die in beide gevallen aangesloten is op een gelijkstroombron. Oe combi
natie van deze twee gedragingen doet zich voor, als de diode aangesloten Is op een wissel
stroombron. Figuur 3 geeft schematisch het effect weer van het gelijkrichten van wisselstroom. 
Onder: deze ontvanger uit het jaar 1922 is met drie ·buizen uitgerust. 
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1b In de buis heerst een vacuüm (ter vermijding van botsingen van de elektronen 
met luchtmolekulen). 

1c Een afzonderlijke stroom brengt de draad aan het gloeien, zodat het verhitte 
nikkel elektronen emitteert uit het oxyde; deze elektronen worden in het vacuüm 
vrij zwevende deeltjes.· 

2a Gesteld: de kathode is aangesloten op de pluspool van een gelijkstroombron en 
de anode op de minpool. 

2b Het voorafgaande, in het bijzonder 4a, impliceert: de vrijgekomen elektronen 
bewegen zich naar de pluspool van de anode, waar elektronengebrek heerst 
(deze elektronenstroom is de anodestroom). Bij meer positieve anodespanning 
neemt de anodestroom proportioneel toe. 

2c Deze toename is beperkt door het gelimiteerde aantal elektronen, dat de kathode 
leveren kan. Terminologisch Is het volgende van belang: de toestand, waarbij 
deze limiet · is overschreden, heet verzadigingsgebied; daarin neemt de anode
stroom niet meer - zoals in het zogenoemde rulmteladingsgebied - proportioneel 
met de positieve anodespanning toe [zie 2b]; de uitdrukking aanloopgebied 
wordt gebruikt voor de toestand, waarin de positieve anodespanning ontbreekt of 
te zwak is voor de dlodewerking. 

3a Gesteld (het tegendeel van 2a): de kathode Is aangesloten op de minpool van 
een gelijkstroombron en de anode op de pluspool. 

3b Uit 3a volgt: door de hitte verlaten elektronen de kathode, maar ze keren terug 
vanwege de negatieve paling van de anode en de positieve van de kathode. Hun 
volledige terugkeer wordt belemmerd door de hitte; zij vormen dan ook een 
blokkerende elektronenwolk bij de kathode. 

4 Kenmerkend voor wisse/stroom is de afwisseling van 2a en 3a: het potentiaalver
schil variëert. 

5 Combinatie van de Implicaties 2b en 3b: bij een plusanode is er een elektronen-
stroom, terwijl deze ontbreekt bij een minanode. 

Zo functioneert de buis als een gelijkrichter: bij de aansluiting op een wisselstroom
bron wisselen de conditles 2a en 3a en wordt volgens 5 slechts één stroomsoort, de 
anodestroom, doorgelaten. 

Een soortgelijk proces vindt plaats, als de bulsdiode wordt gebruikt als een de
tector: bij de ontvangst van hoogfrequentiegolven wordt als het ware de onderste 
helft afgesneden, zodat alleen de bovenste helft overblijft [zie kader 111.31-b]. Wat Is 
de technische betekenis van dit weglaten van een deel van de signalen? Bij draadlo
ze telegrafie en radio vindt de signaaloverdracht plaats door hoogfrequentiegolven; 
deze worden gemoduleerd vóór hun uitzending in de radiostations: de muziek en het 
gesproken woord brengen laagfrequente trillingen erop aan. Voor het omzetten van 
de laagfrequente trillingen In wederom hoorbare signalen Is een condensator nodig, 
die alleen bij gelijkstroom functioneert. Daarom worden de hoogfrequentiegolven met 
hun laagfrequente trillingen door de detector 'gehalveerd'. Deze uitleg van de 
werkingen van de buisdiode is in de jaren dertig gemeengoed. 

In de historische ontwikkeling heeft de diode de volgende twee functies. Zij dient 
ten eerste als uitgangspunt voor het ontwerp van de triodebuis door Lee de Forest 
[zie 2.2]. Ten tweede demonstreert zij van detectie en gelijkrichting de details. Deze 
details in de bestaande vaste stofdioden terugvinden is de taak, die het vaste stoffan
derzoek zich stelt in de jaren [zie 2.3]. 

2.2 Het aan de buistriode ontleende lagenbeginsel voor het ontwerpen van de 
transistor 

Ook de door Lee de Forest uitgevonden triode beïnvloedt de probleemstellingen van 
het vaste stofonderzoek. Van deze triodebuis Is de eerste toepassing in de telefonie 
in 1.2 besproken. Tussen anode en kathode bevindt zich in de buistriode een roost~r. 
dat meestal bestaat uit een metalen gaasje. Ook hier beperken we ons [zoals bij de 
diode] tot een schematische en vereenvoudigde voorstelling van de werking; de ge
gevens 1 a, 1 b en 1 c vormen de uitgangssituatle: 
1a De stroombron van het te versterken signaal is aangesloten op het rooster; 

hierdoor ontstaat de roosterspanning. 
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Kader 111.32: 
Buistriode 
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bied en in het verzadlgingsgebied. Onder: bij het transistoronderzoek streeft men vanaf het begin 
naar de realisatie van het lagenbeginsel; dit Is het vinden van drie lagen, waarvan één de functie 
van de kathode, één die van het rooster en één die van de anode vervult. Dit beginsel is als het 
ware 'afgekeken' van de buistriode [links onder]. Later is dit doel in een zekere zin ook bereikt, 
zoals blijkt uit de tekening [rechts) van een N/P /N-Iagentransistor. 
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1b Op de kathode is een onafhankelijke gelijkstroombron de minpool aangesloten. 
2a Gesteld: de roosterspanning Is negatief. 
2b Gevolg van 2a: er vindt een belemmering plaats van de anodestroom. 
3a Gesteld: de roosterspanning Is nul. 
3b Gevolg van 3b: kathode en anode functioneren als in de diode. 
4a Gesteld: de roosterspanning is positief. 
4b Gevolg van 4a: de anodestroom wordt versneld. 
Binnen enkele limieten geldt voor de invloed van het rooster: des te negatiever de 
roosterspanning, des te geringer de anodestroom [zie 2b] en des te positiever de 
roosterspannlng, des te sterker de anodestroom [zie 4b]. De invloed van de rooster
spanning is efficiënt, als het rooster in de buis dicht bij de kathode Is aangebracht. 
Gelijkstroom is verondersteld voor de triodewerking [zie 1 b]. Zoals bij de anode [zie 
2c van 2.1) is ook bij de triode geen goede werking gegarandeerd in het verza
digingsgebied: dan doen zich onbeoogde nevenwerkingen voor. Een tweede limiet is 
een zo sterke positieve roosterspanning, dat rooster en kathode gaan werken als een 
diode; dan loopt de stroom via het rooster naar de uitwendige leidingen, waarmee 
het in verbinding staat. 

Aan de buistriodewerking is in 1929 algemeen het oudste ontwerpidee ontleend 
voor de transistor. Brattain zegt hierover: 

"Anybody in the art was awere of the analogy between a capper oxide rectifier 
and a diode vacuum tube and many people had the idea of how do we put in a 
grid, a thlrd electrode, to make an amplifier" (Brown & MacDonald, 1978, p. 43). 

Uit deze woorden blijkt het aanvankelijke optimisme over het welslagen van de 
voorgenomen ingreep: zoals de buisdiode te vervangen is door een verbeterde 
koperoxydediode, zo ook is voor de buistriode een vaste stofcomponent te vinden en · 
te verbeteren. Bij de uitvoering van dit programma denkt men aan de volgende twee 
stappen: 

in de vaste stofdiode zijn eerst de kathode- en anodewerkingen te localiseren; 
vervolgens is het lagenbeginsel toe te passen en dat wil zeggen: een tussenlaag 
aanbrengen, die de werking van het rooster imiteert. 

Brattaln en zijn supervisor Becker proberen experimenteel dit lagenbeginsel toe te 
passen. Geen van hun probeersels werkt. Als ook de vaklitteratuur geen onomstreden 
aanknopingspunt biedt, komt Kelly tot het genoemde besluit van 1936 om in het Beli
Lab fundamenteel vaste stofonderzoek te laten doen door eigen specialisten. 

Hierdoor ziet de industrie zich gedwongen te werken aan het front van de 
nieuwe discipline omwille van de vaste stofelectronica. 

2.3 Een vaste stofkwestie uit de jaren dertig: hoe werkt de snorhaar van de kat? 
Gedurende een lange tijd vormt het mysterie van de werking van de kristalontvanger 
("cristal detector") een obstakel om verder te komen. · 

Voor dit onderdeel hadden de Amerikanen de plastische naam cat's-whisker 
(snorhaar van een kat). De kristalontvanger had ermee inderdaad enige gelijkenis: zij 
bestond uit een verend koperdraadje, waarvan het uiteinde op een (halfgeleidende) 
koperoxydeplaat gedrukt werd. Vaak werden ook andere materialen gebruikt (zoals 
het looderts galena). Een goede ontvangst was niet gegarandeerd. Op goed geluk 
kwam het vereiste contact tussen metaal en halfgeleider tot stand. Viel de werking uit, 
dan moest men op de plaat opnieuw een plek zoeken, waar de metalen veerpunt het 
geschikte contact opleverde. Men kon er nooit van op aan (de reden is nu duidelijk: 
het materiaal bestond niet uit een uniforme kristal). De bulsdiode werkte daarentegen 
betrouwbaar en was dan ook een echte verbetering. Tegen het eind van de jaren 
twintig verdween de kristaldetector uit de telefonie en radiotechnologie, voordat een 
uitleg voor zijn werking gevonden was. 

Hierop concentreren zich de materiaalkundigen van het Beli-Lab in de tweede 
helft van de jaren dertig. Cat's-whlskers worden dan niet meer gemaakt. Met moeite 
wordt een tweede-hands-exemplaar bemachtigd op de lompenmarkt van Manhattan. 
Men wil ermee experimenteren om ervan de materialen beter te leren kennen. 
Bovendien zoeken die materiaalkundigen naar een antwoord op de volgende vragen: 
waar vindt de detectie precies plaats In de vaste stof? waarom geleidt een vaste 
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Kader 111.33: 
KrlslB/ontvanger 

Verschillende ontwerpen voor een kristalontvanger. Boven: schroef P met zijn een gouden punt 
wordt gedrukt op het kristal in het Ijzeren omhulsel C. Van onderstaand ontwerp {1922) bestaat 
het kristal uit galena. De geschikte plek op het kristal Is te zoeken met de handle. 
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stofdetector in de ene richting wel en In de andere richting niet? vindt detectie plaats 
in het metaalveertje of in het koperoxyde? welke andere materialen zijn geschikt? 

De universitaire vaste stoffysica worstelt in die tijd met dezelfde vragen. In 
beginsel staat een drievoudige theoretische uitleg ter beschikking: 

de verklaring van Wilsons theorie, 
die van de Mott/Schottky-theorie 
en die van Davydovs theorie. 

A.H. Wilsen heeft in 1931 de quanturnmechanische begrippen toegepast op het 
halfgeleidergedrag en daarbij cruciale begrippen en onderscheidingen geïntrodu
ceerd: de energieniveaus (de banden) die een elektronen- of gatenstroom toestaan, 
de interne geleiding ten gevolge van thermische of optische agitatie en de externe 
geleiding ten gevolge van toegevoegde (gedoteerde) atomen. Wilsons theorie leidt tot 
de volgende uitleg voor de vaste stofdiodewerking. 
1 Aanname: in de halfgeleider zijn minder elektronen beschikbaar voor geleiding 

dan in het metaal. 
2a Gesteld: het metaal is verbonden met het negatieve voltage van de stroombron. 

(In een zekere zin correspondeert in Wilsons theorie de oxydeplaat met de anode 
en de metaalveer met de kathode) 

2b Voorspelling op grond van 1 en 2a: voor de elektronen is de overgang vanuit het 
metaal gemakkelijk, omdat ze er groter in aantal zijn en omdat in oxydeplaat 
vanwege het daar heersende elektronengebrek vele gaten beschikbaar zijn. Hier
door neigen de elektronen tot een quanturnsprong en zij zijn ertoe in staat dank
zij de stroomspanning. Zo overwinnen ze de barrière tussen het metaal en het 
oxyde [vgl. 2b van 2.1]. 

3a Gesteld (het tegenovergestelde van 2a): het negatieve voltage van de stroom
bron is aangesloten op de oxydeplaat 

3b Voorspelling op grond van 1 en 3a: in de oxydeplaat zijn voor de geleiding wei
nig elektronen beschikbaar. Ook in het metaal zijn relatief weinig plaatsen vrij. 
Om die redenen is een quanturnsprong uitgesloten; geen elektron passeert de 
barrière [vgl. 3b van 2.1] 

Uit sommige experimenten blijkt in de jaren dertig echter het tegendeel van de voor
spellingen 2b en 3b: 
4a bij een negatieve spanning aan de metaalkant is de geleiding in feite moeilijk, wat 

in strijd is met 2b; 
4b bij een negatieve spanning aan de oxydeplaatkant is de geleiding daarentegen 

gemakkelijk, wat in strijd is met 3b. 
Ondanks deze moeilijkheid geniet Wilsons theorie grote autoriteit. Maar dit verhoogt 
alleen maar de moeilijkheid van de theoretici om de werkingen te localiseren, die in 
de vaste stofdiode overeenkomen met die van de kathode en die van de anode bij 
gelijkrichting of detectie met een buisdiode. 

In de hoop die problemen ie omzeilen kiezen sommige BeUmedewerkers 
(waaronder Shockley) voor de MottjSchottky-theorie. Deze is in de 2e helft van de 
jaren dertig gepubliceerd. Zij neemt noch een quanturnsprong aan (en is in die zin 
meer klassiek dan Wilsons theorie) noch een verschil in beschikbare elektronen. Zij 
leidt tot de volgende uitleg: 

Bij negatieve spanning aan de halfgeleider (de koperoxydeplaat) is de geleiding 
gemakkelijk [in afwijking van 2b bij Wilsen en in overeenstemming met de 
experimenten]; de reden is, dat daarbij de energieniveaus in de halfgeleider 
toenemen ten opzichte van die in het metaal en de elektronen daarom gemakke
lijk de barrière overwinnen. Is die spanning daarentegen positief, dan vormt de 
barrière een obstakel voor de elektronen van het metaal. 

Deze verklaring houdt nog geen rekening met minderheidsladingdragers: met de 
ladingdragers (elektronen of gaten) die in de minderheid zijn in een materiaallaag. Die 
(kwasi)deeltjes kunnen, ofschoon ze in een laag in de minderheid zijn, een remmende 
invloed uitoefenen, zodat een beoogd effect niet wordt bereikt. 

Dit gedrag van minderheidsladlngdragers is wèl verdisconteerd in de theorie van 
de Sovjetrussische fysicus B. Davydov. Deze heeft echter de ontwikkelingen in het 
Westen niet beïnvloed. Enkele factoren zijn daarvoor verantwoordelijk: de in die tijd 
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Kader 111.34: 
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Links boven: Shocktey's ontwerp voor een FET (field effect transistor) uit het jaar 1939 is 
weliswaar niet het eerste met deze opzet; onafhankelijk van elkaar presenteren al in 1930 
Lilienfeld en Weber reeds FET -ontwerpen. Maar de stap van Shockley betekent wel voor het BeU
Lab' een ommekeer: sindsdien zoeken er de fysici naar een FET, totdat zij bij toeval in 1947 het 
puntcontatctbeginsel vinden. Rechts boven: het GlaserjKochjVoigt-ontwerp is duidelijk bedoeld 
als een lagentransistor. Daarentegen is de opzet minder duidelijk bij het [links onder afgebeelde] 
Phillps Nat-Lab-ontwerp (1939), dat door Van Geel en Holst is bedacht. We noemen ze 'papieren' 
ontwerpen, omdat ervan het beoogde effect ontbreekt. 

Rechts onder: ontwerp ontleend aan het artikel van Pohl en Hilst (1938). Het functioneert alleen 
bij verwarming van het kristal. Akademisch ingesteld streven Pohl en HUst niet naar een industri
ele toepassing. Zij willen alleen laten zien, dat vaste stofversterking in beginsel mogelijk is. Reeds 
in zijn feestrede van 1933 (n.a.v. de 1 OOe verjaardag van de telegraaf van Weber en GauB) heeft 
Pohl over deze mogelijkheld gesproken. · 
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geringe achting voor de wetenschapsbeoefing in de Sovjet-Unie en het abstract 
wiskundige karakter van Davydovs presentatie. Later is algemeen het belang van 
Davydovs bijdrage erkend. In 1946 (her)ontdekt Bardeen de invloed van de minder
heidsladingdragers [zie § 4). Herinneren we ons, dat de eerste vaste stofgelijkrichter 
in 1874 door Braun is gemaakt, dan blijken meer dan 70 jaren nodig te zijn geweest 
om de sleutel te vinden voor een bevredigende verklaring. 

2.4 Via twee wegen op zoek naar het transistorontwerp 
In 1939 wordt een nieuwe ontwerpmethode ontleend aan de buistriode: 

De eerste is het in 2.2 besproken lagenbeginsel. 
In 1939 komt Shockley tot een alternatlef Idee, dat richting bepalend wordt voor 
latere pogingen niet alleen van Shockley zelf maar ook voor die van Brattain, 
Bardeen, Pearson en Becker. De roosterwerking is niet zoals bij het lagenbegin
sel met een tussenelektrode (een tussenlaag) te bereiken maar met een veld, dat 
een invloed uitoefent op de ladingdragersstroom (de elektronen- of gatenstroom). 
Dit is het veldeffectbeginsel. 

De aanleiding tot deze nieuwe ontwerpstrategie vormen niet alleen de mislukte 
ontwerpen van Brattain en Becker. De experimenten, die gedaan zijn om helderheid 
te verschaffen omtrent de zojuist besproken theoretische discussie over de vaste stof
gelijkrichter, hebben aan het licht gebracht, dat in de vaste stof een diodewerking 
mogelijk is in een ruimte met een breedte van ± 10-4 cm. Dit betekent een nieuwe 
moeilijkheid voor Wilsons theorie, die omwille van de quanturnsprong uitgaat van een 
maximale breedte van 1 o·7 cm. De gevonden afmeting roept echter ook een prakti
sche vraag op: is het technisch überhaupt mogelijk in zo'n kleine ruimte een rooster 
aan te brengen? Kort geformuleerd: de breedte is te groot om Wilson te bevestigen 
en zij lijkt te klein voor het aanbrengen van een tussenlaag als rooster. Brattain begint 
dan ook sterk aan die mogelijkheid te twijfelen. In december 1939 legt hij het 
probleem aan Shockley voor. Deze deelt Bardeens twijfels. Nog in dezelfde maand 
bedenkt Shockley het eerste ontwerp op basis van het veldeffectbeginsel [zie kader 
111.34). ' 

Ontwerpen uit de jaren dertig, die in principe op lagenbeginsel berusten, zijn dat 
van Holst en Van Geel (Philips Natl.ab, 1936), dat van Pohl en Hilsch (Göttingen, 
1938) en dat van Glaser, Koch en Volgt (eveneens uit 1939) [zie kader 111.34). Ook na 
1939 wordt er nog uitgegaan van het lagenbeginset Dit gebeurt zelfs in het Beii-L.ab, 
waar materiaalkundigen zoals R.S. Ohl nog in de oorlogsjaren een roosterlaag 
aanbrengen tussen twee siliciumlagen. 

De twee wegen zijn dus gelijktijdig gevolgd door de ontwerpers, zo kan 
geconcludeerd worden. De vraag, of de later uitgevonden lagentransistoren (de 
P /N/P- en N/P IN-transistoren) op te vatten zijn als toepassingen van het lagenbe
ginsel, is genuanceerd te beantwoorden. Enerzijds is bij hen de signaalstroom 
aangesloten op de tussenlaag en in die zin is de analogie gehandhaafd. Anderzijds is 
bij die ontwerpen de analogie met het rooster afgezwakt [voor de details: zie § 6). 

Het is hier en in de vorige subparagraaf gebleken, dat de materiaalkundigen in 
een zekere zin hun eigen gang gaan en zelfstandig oplossingen zoeken voor vragen, 
waarvoor de fysische ontwerpers en vaste stoffysici nog geen antwoord hebben 
gevonden. Aan de materiaalkunde is hier een afzonderlijke paragraaf te wijden, omdat 
zij een bijzondere rol speelt niet alleen bij het vinden maar vooral ook bij het verder 
ontwikkelen van de transistor. 

§ 3 De materiaalkundigen en hun 'problemen' 

3.1 Oppositie tegen Teals ideeën 
In 1956 is de Nobelprijs vanwege de transistor toegekend aan drie fysici: aan 
Bardeen, Brattain en Shockley. Men zou zich kunnen afvragen, of dit niet een misken
ning is van de scheikunde. Mikrofysische ontwerpideeën veronderstellen voor hun 
realisatie een materie, die met geavanceerde chemische technologie gefabiceerd is. 
Dat is ook hier het geval. 

Tot de jaren vijftig ontbreekt in het Beli-Lab een gecoördineerd development van 
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Kader 111.35: 
Grondbeginselen van de In 1947 door Tea/ beoogde productiemethode voorN- en P-materialen 

Shockley heeft zich na verloop van tijd 'bekeerd' tot Teals opvattingen en in 1952 behandelt hij In 
een artikel de fysische achtergrond ervan en illustreert deze met aanschouwlijke tekeningen. 
Boven links en midden: van een element uit de 4e groep van het periodiek systeem zijn bij een 
ideaal kristal de vier buitenelektronen gebonden. Shocktey's rechtse illusteert, hoe een ideaal 
kristal Isoleert: ondanks het naar rechts gerichte elektrische veld E is er geen geleiding, omdat 
hiervoor geen elektron beschikbaar is. . 

Links onder: fragment uit het periodiek systeem. De voor elektronen- en gatengeleiding 
geschikte halfgelelders silicium (SI) en germanium (Ge) behoren tot de 4e groep evenals koolstof 
(C), tin (Sn), en lood (Pb). Drie buitenelektronen hebben de atomen van boor (B), aluminium (Al), 
gallium (Ga), indium (In) en thallum (Tl). Vijf ervan hebben de atomen van stikstof (N), fosfor (P), 
arseen (As), antimoon (Sb) en bismut (Bi). Midden onder: een As-atoom in een overigens ideaal 
Ge-kristal fungert als donator: het geeft gemakkelijk een elektron af. Rechts onder: het gat 
(defectelektron) van een Ga-atoom fungeert als een open plek, waar een elektron zich naar toe 
kan bewegen. 
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de chemische halfgeleiderproduktie met een afstemming op de ontwerpstrategie van 
de ontwerpers. Dit blijkt al een beetje uit het feit, dat chemici zoals Ohl In de 
oorlogstijd uitgaan van het lagenbeginsel, dat door de fysici al enige tijd is opgeven. 
Bardeen herinnert zich dit gebrek later nog goed: 

"In retrospact, there was a large gap between the scientific and development 
efforts in that no one was responsible for the development of semiconductor 
technology independent of any particular device" [1979 Strocker Symposium, p. 
7]. 

Een eerste afstemming van de chemische materiaalontwikkeling op fysische ontwerp
kunst komt tot stand na de uitvinding van de eerste transistor in 1947. Hiervoor heeft 
Gordon Teal zich ingezet. Hij ondervindt geen medewerking en veeleer een tegen
werking van het researchmanagement [vgl. 1.3). 

Teal is een chemicus uit Dallas. Hij is er In 1907 geboren. In 1930 treedt hij in 
dienst van het Beli-Lab na zijn afstuderen aan de Brown University van Providence. 
Aan dezelfde universiteit wordt hem een jaar later de doctorsgraad verleend. Zijn 
proefschrift is een zuiver wetenschappelijke studie van de verschillende eigenschap
pen van germanium. "lts complete uselessness fascinated me", zo zegt hij 45 jaar 
later en hij geeft dan ook toe een beetje germaniumgek te zijn geweest. In het Beli
Lab wordt hij eerst ondergebracht in het Chemlcal Research Department en vanaf 
1933 werkt hij In het Èlectro-Optical Department aan de ontwikkeling van de televisie. 
In 1942 ontwerpt hij de eerste germaniumdiode voor tv-toestellen. Een wat trieste 
bijkomstigheid Is, dat in datzelfde jaar de direktie besluit het televisieproject te stop
pen. 

Onafhankelijk van Teal en In een andere afdeling zoekt Ohl naar het materiaal, 
dat zich het best leent voor een optimaal werkende cat's-whisker. Hij onderzoekt een 
hendertal materialen en komt tot de conclusie, dat silicium het meest geschikt is. Hij 
ontdekt ook, dat sommige siliciumexemplaren geschikt zijn om het metaal van de 
diode te vervangen en dat andere siliciumexemplaren de functie van het oxyde 
kunnen vervullen. Omdat dit hem fascineert, engangeert hij in augustus 1939 twee de 
metallurgen Jack Scaff en Henry Theuerer en draagt hen op om met speciale ovens 
zo zuiver mogelijk silicium te vervaardigen. Hiermee hoopt hij het raadsel van zijn 
ontdekking te ontrafelen. Niet Ohl maar Scaff vindt de verklaring: door verschillende 
verontreinigingen kan eenzelfde halfgeleider verschillende geleidingsergenschappen 
krijgen. In de oorlogsjaren doorgevoerde experimenten bevestigen Scaffs hypothese. 
Zo ontstaat het eerste vermoeden over het later zo genoemde N-type geleidende 
materiaal, dat rijk is aan elektronen, en het P-type geleidende materiaal, dat rijk is 
aan gaten. Aan de theorieën wn Wilson, Mott en Schottky had men . kunnen ontlenen, 
dat P- en N-type geleidend materiaal vervaardigd kunnen worden van eenzelfde 
geleldersoort. Maar theorie en praktijk lopen niet altijd parallel. Pas in de jaren veertig 
kunnen Ohl en Scaff zich een concreet materiaalkundige voorstelling maken van die 
theoretische inzichten. Van die ervaringen en ook van de inzichten, die bij het 
radarproject zijn bereikt, maakt Teal in 1948 gebruik bij het ontwikkelen van zijn pro
ductieproces. 

Hij is niet betrokken bij het project, als in 1947 de transistor wordt uitgevonden. 
Vanwege de geheimhouding Is hij officiëel ervan niet op de hoogte. Alleen via de 
wandelgangen kent hij de details. Hij weet bijvoorbeeld, dat germanium gebruikt is. 
Daarom gelooft hij In zijn kans om een bijdrage te kunnen leveren tot de transis
tortechnologle. Dit spreekt hem meer aan dan de taak, waaraan hij dan werkt: de 
verbetering van een telefoontoestel. 

Begin 1948 neemt hij daarom contact op met Shockley om deze ervan te overtui
gen, dat hij betrokken moet worden het transistoronderzoek. Hij is immers de meest 
competente op het gebled van germanium. Hij heeft ook al een concreet idee van 
wat hij wil onderzoeken. En hij aarzelt niet dit idee te schetsen. Volgens hem moet er 
eerst een produktiemethode ontwikkeld worden voor zuiver germanium, dat uit één 
perfecte kristal bestaat en dat bovendien gedoteerd (gedoceerd met een ander 
materiaal vermengd) is. Is deze methode eenmaal ontwikkeld, dan kan een volgende 
stap worden gezet: het werk aan een productiesysteem voor de vervaardiging wn -
vaste stofcomponenten, die uit één stuk bestaan en die tegelijkertijd ook de vereiste 

257 



Kader 111.36: 
Machines van Tea/ 
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Links: de dubbeldopingmachine op de oktrooiaanvraag van 15 juni 1950 (het oktrooi is op 
20.12.1955 toekend); de tekening ernaast legt de werking uit. 

Teals hier links onder afgedrukte tekening verduidelijkt het cruciale dubbeldopingsbeginsel, dat 
de productie van N- en P-materiaal uit één kristal mogelijk maakt. De tabellen ernaast tonen de 
vooruitgang van de elektronen- en gatengeleiding aan, die bereikt zijn dankzij de door Teal 
ontwikkelde methode (daarbij is voor ogen te houden, dat Teal niet voor 1951 gewerkt heeft met 
silicium). 
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Redenen van verzet 
tegen Teal. 

Teal geeft niet op! 

Morton schept ruim
te voor T eal. 

Shockley 'bekeert 
zich'. 

Analogie tussen 
buis en kristal. 

P- en N-type geleiding bezitten. Na een perfectionering van die productiemethode 
kan elk gewenst geleidingsvermogen exact worden bepaald. Hij vergelijkt de opzet 
van zijn onderzoek met dat van lrving Langmuir en Harald D. Arnold, die met hun 
extreem hoge vacuüm de werking van de buistriode hadden verbeterd: 

"I reasoned that removing the crystal beundarles and ether undeslrable defects 
trom germanium would probably be as important to the transistor as removing 
the last traces of gases trom the vacuum tube" [IEEE Transactlans on Electron 
Devices, 1977 (23), p. 623) 

Shockley is er niet van onder de Indruk; volgens hem kunnen de benodigde halfge
leiders afgesneden worden van mlnder volmaakt ('polycristallijn') materiaal. Boven
dien vindt hij het merkwaardig om bij productiesystemen uit te gaan van idealiteiten 
als een éénkristal. Idealiseringen zijn goed voor fysische theorieën. Fabricages zijn te 
grof voor ideale toestanden. En ten slotte zou de massaproduktie van transistoren te 
kostbaar worden, als het benaderen van een éénkristal nodig zou zijn. Shockley is 
dan ook niet bereid voor Teals plannen ruimte vrij te rnaken in het budget van zijn 
groep. 

Alle groepsleiders van het Beli-lab delen Shockley's mening. Toch wil Teal koste 
wat het kost zijn idee in praktijk brengen. Hij wordt op het matje geroepen bij de 
leiding van zijn afdeling. Hem wordt te verstaan gegeven, dat hij zich aan zijn taak 
moet houden, dat hij al zijn aandacht aan het telefoontoestel moet wijden en dat hij 
de transistoren aan anderen moet overlaten. Teal geeft echter niet op, ofschoon hij 
vreest ontslagen te worden. later krijgt hij toestemming alleen buiten de werktijd aan 
zijn ideeën te werken; hij moet er dan wel voor zorgen, dat 's morgens alles weer is 
opgeruimd en dat niemand hinder ondervindt van zijn activiteiten. Medio 1948 
ontmoet Teal 's avonds met de autobus van het lab naar huis terugkerend toevallig 
John Llttle. Deze werkt ook bij het Beli-Lab en zit verlegen om een zuiver germanium
exemplaar van zeer kleine afmetingen. Teal zegt toe het te leveren, als John bereid is 
hem 's nachts of in de weekends daarbij te helpen. Deze gaat accoord. Samen con
strueren ze de eerste doteringsmachines, die in december 1948 redelijk zuiver 
germanium en ook N- en P-type geleidend germanium produceren [zie kader 111.36). 
In juni 1949 krijgt Teal een nieuwe ondersteuning: van Morgan Sparks. Deze assis
teert Shockley bij diens werk aan de lagentransistoren en hij is ervan overtuigd, dat 
deze niet goed kunnen functioneren, tenzij de materialen vervaardigd zijn volgens 
Teals aanpak. Er ontstaat een hechte samenwerking tussen Teal, Llttle en Sparks. 
Eind 1949 komt daar Emie Buehler bij, als er een oplossing gevonden wordt voor 
Teals tijdbesteding. J.A. Morton Is dan verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een 
produktiesysteem voor de eerste transistor. En hij is bereid in zijn budget ruimte vrij 
te maken voor Teals werk. Teal krijgt dan een werkruimte ter beschikking gesteld en 
deze bevindt zich in het gebouw, waar ook de mensen van het transistorproject zijn 
ondergebracht. En een andere verbetering van de situatie is, dat Ernie Buehler wordt 
vrijgemaakt om Teal te assisteren; deze levert knap werk en werkt tezamen met de 
andere aan enkele belangrijke publicaties. Eind 1950 geeft Shockley alle twijfels op 
ten aanzien van het belang van Teals werkwijze. Als deze in 1952 ontslag neemt bij 
Bell, heeft Shockley spijt over zijn aanvankelijke houding, omdat hij dan heeft 
ingezien, hoe onmisbaar Teals werk is. Aan de theoretische achtergronden van dit 
werk wijdt hij in datzelfde jaar een artikel. Aan het begin ervan verklaart hij over Teals 
idee van de éénkristal: 

"For the last tew years, practically all advances of the Bell Telephone laboratorles 
in transistor electronles and transistor physlcs have been based on the availlablli
ty of single-crystal rnaterial" (Proceedings /RE, 1952, p. 1291]. 

Hieruit is af te leiden, dat praktisch alle vooruitgang in de transistorelektronica en 
transistorfysica van het Beli-Lab jarenlang is afgeremd, doordat men Teal eerst geen 
ruimte voor zijn werk heeft willen bieden en pas eind 1950 serieus aandacht besteed 
heeft aan diens ideeën. 

In hetzelfde artikel geeft Shockley Impliciet toe, dat T eals methode een overeen
komst bezit met de benadering bij de perfectionering van het vacuüm in de elek
tronenbuizen: het ladingdragersgedrag wordt dankzij het unikristallijne materiaal 
vergelijkbaar met het elektronengedrag in deze buizen: 
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Kader 111.37-a: 
Shockley's falende FET -ontwerp van 1945 heeft positieve gevolgen (/) 
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Boven: Shockley's tekeningen van zijn FET-ontwerp in zijn laboratoriumjournaaL De linker stamt 
van 13 april 1945, de rechter van 16 april 1946 en deze laatste geeft [met de toegevoegde 'nette' 
tekening) de uitleg voor de gewenste werking: de positieve spanning van V 1 trekt een doorgang 
voor de elektronenstroom van V2 in het halfgeleiderkanaal, dat een onderdeeluitmaakt van het 
circuit van stroom 12. 

Shockley's onderstaande schema van 1974 schetst de gevolgen van het uitblijven van de 
gewenste werking van bovenstaand FET -ontwerp: dit uitblijven leidt tot de exploratie van een 
nieuw gebied, tot nieuwe experimentele gegevens, tot nieuwe praktische mogelijkheden bij het 
ontwerpen en tot een geheel nieuwe discipline (oppervlaktefysica), zo meent Shockley. Het is 
bovendien opvallend, dat (zoals hier zal blijken) na de puntcontacttransistor van. 1947 de 
theoretische ontwerpen (de door mij zo genoemde 'papieren' ontwerpen) telkens voorafgaan aan 
de technische realisaties in constructies. 
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· "zuiver" en "unikris
tallijn" 

Geleiding en zuiver
heid. 

N-type geleiding 

P-type geleiding 

"The reader unfamiliar with the background of the modern energy-band theory of 
solids probably finds it surprising that the electron can move through the streng 
fluctuating electric fields In a crystal as thought it were in tree space. The reasen 
that it can do this is that the motion of the electron Is governed by wave meeha
nical laws. lt is a proparty of wave propagation that waves can praeeed unattenu
ated through lossless structures which have perfect periodicity'' [id., p. 1292]. 

3.2 Teals uitgangspunten 
De door T eal bedachte productiewijze berust op de volgende chemische eigenschap
pen van de halfgeleiders germanium en silicium. 
1 In het periodieke systeem [zie kader 111.35] hoort germanium evenals silicium tot 

de 4e groep: de buitenschil van een germaniummatoom (en van een silici
umatoom) heeft idealiter vier elektronen. 

2 Zuiver germanium (Ge) bestaat alleen uit Ge-atomen. 
3a Is de buitenschil van Ge-atomen inderdaad bezet · met 4 buitenelektronen en 

vormen de atomen tezamen één kristal, dan is Ge unikristallijn. Die complete 
bezetting met 4 buitenelektronen wordt bereikt, doordat de atomen elkaars 
buitenschillen aanvullen [zie kader 111.35]. 

3b De buitenschil van één afzonderlijk Ge-atoom is nooit compleet bezet. 
Over de geleiding van germanium (en impliciet van sicilium) kan op basis van die 
eigenschappen het volgende worden gezegd. 
4a De type en mate van geleiding van een germaniumexemplaar is onvoorspelbaar, 

zolang onbekend is, in hoeverre het exemplaar zuiver en unikristallijn is. Dit is het 
genoemde probleem, waarmee Ohl en Scaff geworsteld hebben. 

4b Van onzuiver germanium verlaat bij kamertemperatuur een buitenelektron 
gemakkelijk (door thermische of optische agitatie) het atoom; er ontstaat dan een 
gat. 

4c In tegenstelling tot de buitenschil van een enkel Ge-atoom [zie 3b] zijn buiten- . 
schillen bij edelgassen wèl compleet bezet: van een neonatoom bijvoorbeeld 
heeft de buitenschil 8 elektronen. Edelgassen zijn daarom scheikundig stabiel: ze 
verbinden zich moeilijk met andere stoffen. Atomen met tussen de 4 en 7 buiten
elektronen gaan daarentegen gemakkelijk bindingen aan om met de vreemde 
atomen ideale configuraties te vormen. In ideale configuraties hebben de ge
meenschappelijke buitenschillen een 8-voud aan buitenelektronen (8, 16, 24, ... , 
etc.); is unikristallijn Ge met één As-atom of één Ga-atom gedoteerd, dan wordt 
de roosterconfiguratie niet verstoord, omdat de As-atoom drie en de Ga-atoom 
vijf buitenelektronen heeft (3 + 5 = 8). 

4d Unikristallijn Ge isoleert perfect, omdat zowel vrije elektronen als gaten ontbre
ken: het laat noch N-type geleiding (elektronenstroom) toe noch P-type geleiding 
(gaten stroom). 

De volgende inzichten hebben betrekking op de datering, die leidt tot N-type 
geleiders. 
S Stel: unikristallijn Ge is met één atoom As (arseen) gedoteerd: de As-atoom 

neemt dan de plaats in van één Ge-atoom. 
Sa As behoort tot groep 5 van het periodieke systeem: As-atomen hebben 5 buiten

elektronen. Eén elektron past dan ook niet in de overigens perfecte roosterconfi
guratie. Het beweegt zich bij aansluiting op een stroombron in de richting van de 
positieve spanning. Hierdoor ontstaat een gat, dat ruimte biedt voor een ander 
elektron, dat in dezelde richting gezogen wordt. Dit elektron zal opnieuw een gat 
achtergelaten; etc. 

Sb Het As-atoom, dat aan unikristallijn Ge is toegediend, heet donor. Doteren is het 
nauwkeurig gedoceerd toedienen van donors. Door de datering (die feitelijk een 
verontreiniging is) met As-atomen wordt unikristallijn Ge een N-type halfgeleider: 
elektronenstroom is erin mogelijk. 

Sc Door met een exact aantal donoratomen te doteren is de gewenste N-type ge
leiding precies te bepalen. Teal is uitgegaan van de verhouding: één As-atoom 
op de 1 08 Ge-atomen. . 

De P-type geleiding is op de volgende wijze te realiseren en nauwkeurig vast te 
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Kader 111.37-b: 
Shockley's falende FET-ontwerp van 1945 heeft positieve gevolgen (11) 

(a) 

+ OUTPUT 

+ OUTPUT 

Shockley laat met de bovenstaande tekeningen van 1974 zien, wat hij verwacht had van zijn FEl
ontwerp van 1945: de positieve inputspanning van situatie (a) versterkt de elektronenstroom 
vanuit de negatieve pool van het outputcircuit; de negatieve Inputspanning van situatie (b) 

. belemmert daarentegen, dat zo'n elektronenstroom tot stand komt [zie ook kader 42). 
Met de onderstaande tekening verduidelijkt Shockley in 1973 Bardeens uitleg voor het uitblijven 

van het veldeffect aan het oppervlak recombineren de elektronen van de elektronenstroom bij 
een positieve inputspanning [zie ook§ 2]. 
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Belang van T eals 
werkwijze 

De essentie van 
T eals werkwijze 

Een creatieve mis
ser, wat is dat? 

leggen. 
6a Stel: unikristallijn Ge is gedoteerd met één atoom Ga (gallium). Volgens het 

periodieke systeem hebben Ga-atomen drie buitenelektronen. 
6b Het zo gedoteerde rooster mist een elektron: het bevat een gat. Bij aansluiting op 

een stroombron biedt dit gat ruimte voor een elektron, dat In de richting van het 
elektrische veld getrokken wordt. Dit elektron laat op zijn beurt een gat achter 
voor weer een ander elektron. Zo ontstaat een gatenstroom: als kwasideeltjes 
bewegen gaten zich In de richting van de negatieve spanning. 

6c Het gedoteerde Ga-atoom Is een acceptor: het accepteert een elektron en maakt 
zo een P-type geleiding mogelijk. Niet alleen het type maar ook de mate van 
geleiding Is [zie 5c] preeles te bepalen. Teals dotering Is geweest: één Ga-atoom 
op de 108 Ge-atomen. 

Het belang van Teals inzichten blijkt uit het doèument van 1948, dat voorschrijft 
germanium te doteren met tin om een P-type geleider te verkrijgen. Het opvallende 
aan dit document Is, dat het geschreven Is een jaar na de uitvinding van de eerste 
transistor. Het genoemde doteringsvoorschrift garandeert niet de gezochte geleider: 
in het periodieke systeem behoren tin en germanium Immers tot dezelfde groep. 
Waarop berust de vergissing? Waarschijnlijk op het feit, dat tin vaak verontreinigd is 
met arsenicum! Hieruit blijkt, dat de voor de transistor benodigde materialen onbe
reikbaar waren geweest langs de zuiver ervaringstechnische weg: een op de mikro
technologie geënte chemische materlaatkunde is ervoor onontbeerlijk. 

In 1976 reflecteert Teal nogmaals over de essentie van zijn werkwijze. Cruciaal is 
daarbij het Idealiseren geweest: het éénkristal als vertrekpunt (want al v66r 1947 
wordt er gesproken over zuiver germanium en over N- of P-type geleldend germani
um). 

MI reasoned, that polycristalline germanium with its variations in resistivity and lts 
randomly occurring grain boudaries, twins, and lattlce defects that acted as 
uncontrolled resistance, electron and hole emitters, and traps would affect 
transistor oparation in uncontrolled ways. ( ... ) Even in davaloping complex 
transistor devices, it seemed to me assentlal to have a hlgh-perfectlon, hlgh-purity 
controlled composltlon semiconductor in order to achleve a separation of various 
available electron and hole conduction process in order to analyse and under
stand the operatien of the davlees and thus finally achleve an optimum functional 
use of them. [ ... ) Actually, it should be emphasized that these physical pictures 
with which we work and upon which theories must be built are highly idealized 
and assume a perfection in structure and control of purity and composition of 
germanium and silicon that were not present in the actual materlafs under study 
until the work discussed here was doneM [IEEE transactions of electron devices, 
23 (1976), p. 621, 624, 627) 

Enerzijds bereiken Teals machines geen absolute zuiverheid: zij benaderen deze 
slechts. Anderzijds heeft T eal voor de mikrotechnologie een nieuwe weg gewezen, 
die In het begin voor Shockley voor vele anderen In het Beli-Lab onvoorstelbaar Is: 
mikrocomponenten veronderstellen een produktie, waarbij minitieuzer dan In operatie
zalen van ziekenhuizen verontreinigingen te vermijden zijn. 

Na de bespreking van chemische technologie keren we terug naar de problemen 
van het fysiche ontwerpen. Het voorafgaande maakt ten eerste duidelijk, dat de 
ontwerpkunst in 1947 nog belemmerd wordt door de beperkte geschiktheid van de 
materialen. Ten tweede maakt het duidelijk, waarom de ontwikkeling na 1947 een ver
traging heeft opgelopen. 

§ 4 Bardeens hypothese en het eerste oppervlakte-onderzoek 

Een mislukt ontwerp kan de ontwikkeling positief beïnvloeden: het prikkelt tot nader 
onderzoek en het leidt vervolgens tot nieuwe perspectieven voor de ontwerppraktijk. 
Shockley noemt deze door hem zelf bedachte wijsheid: creative tailure methodology. 
Een voorbeeld van zo'n creatieve misser met zowel theoretische als ook praktische 
gevolgen is zijn eigen veldeffecttransistorontwerp van 1945. Over de historische 
betekenis van dit ontwerp zegt hij (sprekend over zichzelf in de 3e persoon, alsof het 
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Kader 111.38-a: 
Van veldeffect naar puntcontacteffect (/) 
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Boven: Bardeens FET-ontwerp van 21.11.1947. Onder: het BardeenjBrattain-ontwerp van 
11.12.1947; het leidt niet tot een veldeffect maar (In weerwil van de verwachting) .tot een puntcon
tactversterking. 
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een ander zou betreffen): 
"The failure in 1945 of experiments proposed by Shockley, on what today would 
be called thin-film field-effect transistors, was a creative failure that stlmulated 
Bardeen In earty 1946 to propose that a surface-state shield blocked the field 
from the semiconductor's lnterior" [lEE Transactions on Electron Devices, 23 
(1976), 7, p. 597]. 

lo één zin is hier de volgende complexe ontwikkeling samengevat. In april 1945 pikt 
Shockley de draad van vóór de oorlog weer op: evenals in 1939 bedenkt hij ook nu 
weer een veldeffecttransistor. De kanalen ervan voor de ladingdragersstromen zijn 
drie halfgeleidertagen, die uiterst dun gehouden zijn, opdat het veld [opgeroepen 
door inputspanning V1 in de figuur van kader 111.37-a] een relatief sterke verandering 
van het aantal ladingdragers en modulatie van de stroom bewerken kan. De werking 
is onbevredigend: zij is slechts 1 /1500 van het met de MottjSchottky-theorie 
voorspelde effect. Shockley laat eind 1945 zijn berekeningen door Bardeen controle
ren. 

Ook Bardeen staat aanvankelijk voor een raadsel. In maart 1946 bedenkt hij een 
oplossing en formuleert zijn hypothese over het bijzondere gedrag van elektronen 
aan de oppervlakken van halfgeleiders: ze vormen er het door Shockley zo genoem
de 'surface-shield' en dit is verantwoordelijk voor het geringe effect van het ontwerp. 
In het bijzonder vormen de elektronen zo'n schild of sperzone aan een oppervlak 
door recombinatie, door het 'her-combineren' van elektronen met gaten. Dit doet zich 
bijvoorbeeld voor bij een halfgeleider /metaal-combinatie of bij een combinatie van 
een laag P-type geleidend germanium (met acceptoratomen) met een laag N-type 
geleidend germanium (met donoratoinen). Er ontstaat een isolerende zone in het 
overgangsgebied van de aan elkaar grenzende oppervlakken: gaten recombineren 
aan het oppervlak van de N-type geleidende laag en omgekeerd recombineren 
elektronen aan het oppervlak van het P-type geleidende materiaal. Een nakomende 
gaten- of elektronenstroom wordt geblokkeerd: vanuit de P-laag stuiten gaten In het 
oppervlak van de N-laag op gebonden elektronen en vanuit de N-laag komend 
stuiten elektronen aan het oppervlak van de P-laag op gerecombineerde gaten [voor 
een vereenvoudigde plastische voorstelling van deze sperlaag zie de figuren van 
kader 111.40]. Deze overweging bevat het antwoord op de vraag naar het gedrag van 
de minderheidsladingdragers: . zij recombineren aan het oppervlak van de laag, waar 
ze in de minderheid zijn; na hun recombinatie vormen ze een sperlaag of een 
isolerend schild. 

Zoals Shockley hier boven tot uitdrukking brengt, beïnvloedt Bardeens hypothese 
In de jaren 1946-52 zowel de theorievorming als de ontwerppraktijk. 

Eerst wordt er systematisch hard gewerkt om de hypothese experimenteel te 
toetsen. Elke bevestiging versterkt het geloof, dat de juiste weg gevonden is. 
Die experimenten leiden als het ware vanzelf tot het ontwerp van de eerste 
trànsistor: een puntcontacttransistor [zie § 5]. Ook wordt een betere vaste 
stofdiode bereikbaar. De hypothese leidt immers ook tot een verklaring voor de 
vaste stofdiodewerking, waarnaar in de jaren dertig vergeefs is gezocht. En in 
beginsel opent de hypothese ook de weg voor het ontwerpen van de lagentran
sistoren [zie § 6]. 

Van maart 1946 tot november 1947 is, zoals gezegd, alle aandacht geconcentreerd 
op het toetsen van de hypothese. De twee belangrijkste reeksen van experimenten 
zijn die van Pearson en die van Bardeen. Pearson stuit op een aanvullend Inzicht, als 
hij bij lage temperaturen het door Bardeen voorspelde effect onderzoekt met dunne 
lagen van halfgeleidend materiaal. Bij deze dunne lagen blijkt de bewegelijkheld van 
de ladingdragers significant geringer te zijn. Dit Is een nieuw aspekt, waarmee 
rekening te houden is bij de transistorontwerpen. 

Bij verschillende temperaturen onderzoekt Brattain de invloed van het foto-effect 
op de contacten tussen oppervlaktelagen van uiteenlopende materialen. Hij komt niet 
alleen tot een bevestiging van Bardeens hypothese. Op een keer is zijn opstelling 
namelijk vochtig is geworden door condensaties. HIJ reinigt de materialen met gedis
tilleerd water, met alcohol en met aseton. Dit leidt tot de toevallige ontdekking, dat 
het isolerende schild op te heffen is door de werking van deze vloeistoffen (vanwege 
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Kader 111.38-b: 
Van veldeffect naar puntcontacteffect (//) 
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Boven links: onderdelen van de puntcontacttransistor, die in het geheim gedemonstreerd wordt 
aan de Beli-Labdirektie op 24 december 1947 [18 = emittorstroom, Ie = collectorstroom]. Boven 
rechts: Shockley's schema voor de uitleg van de werking ervan. Onder: foto van de eer-Ste 
puntcontacttransistor 
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het isolerende schild op te heffen is door de werking van deze vloeistoffen (vanwege 
de zich daarin bevindende bewegelijke ionen). Na dit verder onderzocht te hebben 
noteert hij op 20 november zijn conclusie: 

''The experiments above indlcate that liquid dielectric of low conductivity and high 
dielectric constant can be used to create high electrical fields at the surface of a 
semiconductor and thus cliange the field in the space charge layer in the 
semiconductor without drawing very large current through the space layer. Such 
means therefore can be used to change the resistance of thin layers of the 
semiconductor or in other words modulate the resistance of such a semiconduc
tor." 

Zo is 'bij toeval' het middel gevonden om de invloed van de oppervlaktelaag bij 
dunne halfgeleiderlagen te elimineren. Er zijn nog vele andere experimenten doorge
voerd. Maar daarop behoeven we niet nader in te gaan: als het mlddel is gevonden 
om de oppervlaktelaag op te heffen, kan er weer opnieuw geprobeerd worden een 
veldeffecttransistor te ontwerpen. En dit gebeurt dan ook. 

§ 5 Van veldeffect- tot puntcontactbeginsel: eerste effectief 
werkende transistor! 

Op 21 november 1947 (dit is één dag na Brattains boven geciteerde conclusies) 
komt Bardeen tot een nieuw ontwerp voor een veldeffecttransistor [zie kader 111.38-a]. 
Hierbij is de minpool van de inputspanning via een druppel gedistilleerd water aange- · 
sloten op een dunne N-type geleidende siiiciumlaag. Van de outputstroom is de 
pluspool op dezelfde laag aangesloten via een metalen punt, die geïsoleerd is met 
behulp van was. Het succes is beperkt, maar roept toch ook positieve verwachtingen 
op. 

Bij het streven naar verbetering wil Bardeen voortaan germanium gebruiken in 
plaats van silicium; de eigenschappen van germanium zijn immers beter bekend 
dankzij de experimenten aan de Perdue-universiteit. Samen met Brattain bedenkt hij 
op 11 december een opstelling, die In de volgende aspecten afwijkt van de vooraf
gaande [zie kader 38-a]: 

germanium wordt gebruikt om de genoemde reden, 
een oxydelaag vervangt de waterdruppel, die niet het beoogde resultaat heeft 
opgeleverd, 
de P- en N-type geleidende lagen zijn verwisseld en dienovereenkomstig is de 
poling aangepast: de pluspool zowel van het input- als van het outputcircuit is 

· aangesloten op de P-type geleidende laag, de eerste via een goud- en oxy-
delaag, de tweede via een punt van wolfram. 

Deze opstelling functioneert! Maar verbaasd observeren Bardeen en Brattain, dat de 
manier, waarop dit resultaat wordt bereikt, niet strookt met wat hen voor ogen had 
gestaan: 

Bij de toenemende V 1 worden volgens hun verwachting de gaten onttrokken aan 
de P-laag, zodat V2 zou moeten afnemen vanwege het gebrek aan ladingdragers 
(gaten) in de P-laag. 
De toename van V 1 leidt daarentegen tot de versterking van V 2. 

Als zij echter vaststellen, dat de oxydelaag niet de beoogde isolerende werking heeft, 
is de oplossing van het raadsel gemakkelijk te vinden: de input injecteert via het goud 
gaten, die opgenomen worden in de outputstroom via de wolframpunt 

Na deze ontdekking van de gateninjectie introduceren Bardeen en Brattain de nu 
algeineen geaccepteerde termen, die "inpue en "output" vervangen: het goud van V 1 
is de emittor en emitteert gaten; het wolfram van V 2 fungeert als collector en neemt 
de gaten in de outputstroom op. Het gevolg van de gateninjectie is, dat een daarmee 
corresponderende elektronenstroom tot stand komt. Shockley beschrijft dit twee
stromenkarakter van de puntcontacttransistor in 1952 als volgt [zie diens figuur in 
kader 111.38-b]: 

"Holes injected at the emitter flow in the electric field set up by the collector 
current. They are thus drawn to the collector and add their current to the normal 
reverse current of the collector contact. In addition, the hole current causes an 
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Kader 39-a: 
Shockley op zoek naar de lagentransistor (/) 

In dit "huiswerk" van oudjaarsavond 1947 analyseert Shockley het gedrag van een combinatie van 
P /N/P-Iagen in de hoop een dergelijke lagentransistor te vinden. Later laat Shockley deze 
analyse opnemen in zijn laboratoriumjournaal. 
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enhanced flow of electrans trom the collector point into the base body" [Procee
dings /RE, 1952, p. 1309). 

Bardeen en Brattaln realiseren zich, dat ze weliswaar de gewenste versterking hebben 
bereikt maar niet via een realisatie van het veldeffectbeginsel (vgl. Shocktey's ontwerp 
hiervan in kader 37-a]. 

Brattain verbetert enkele details van het ontwerp van 11 december. Ter bevorde
ring van de gatenstroom plaatst hij de twee puntcontacten zo dicht mogelijk bij 
elkaar. Dit bereikt hij door voor emittor en collector slechts één draad te nemen, 
deze te bevestigen om een punt van een driehoek van kunststof en de draad op dat 
punt door te snijden. Een veer op de driehoek zorgt ervoor, dat de beide draaduitein
den op de P-laag worden gedrukt (zie kader 111.38-b). De nutteloos gebleken oxyde
laag wordt weggelaten. Zo is uiteindelijk de nadelige werking van de oppervlaktelaag 
vermeden door de afstand tussen de contacten te minimaliseren. Brattains ontwerp 
wordt op 24 december gedemonstreerd voor de directie. 

De euforie is groot. De strijd met de concurrentie is gewonnen. Kerstmis herinnert 
sindsdien in het Beli-Lab aan deze belangrijke vinding. Ook de literatuur verheerlijkt 
die datum als triomfdag van het transistoronderzoek. · 

Maar een kritische analyse leidt tot twijfels. Zoals hier zal blijken, is er een fout 
gemaakt; fout is natuurlijk niet die uitvinding maar de overschatting van haar beteke
nis: de puntcontacttransistor wordt gezien als het succesvolle eindresultaat van een 
lange en moeizame researchperiode. De euforie vormt een belemmering om de 
puntcontacttransistortransistor te beschouwen als een uitgangspunt voor noodzakelij
ke materiaal- en ontwerpkundige ontwikkelingen. Noch van het veldeffectbeginsel, 
noch van het lagenbeginsel was immers een realisatie bereikt. 

§ 6 Moeizame realisaties van het lagenbeginsel 

6.1 Shocktey's "papieren" ontwerpen 
Van 1947 tot zijn ontslagname in 1954 speelt Shockley een bijzondere rol bij de 
ontwikkelingen in het Beii-Lab. Het bijzondere hiervan wordt bepaald door zijn 
houding ten opzichte van Bardeen en Brattain, door die ten opzichte van het 
merendeel van de Beli-Labmedewerkers en ten slotte door die ten opzichte van Teal: 

De puntcontacttransistor is niet zijn werk maar dat van Bardeen en Brattain. Hij 
wil dan ook een bijdrage leveren, die uitsluitend hem toe te schrijven is. Hij denkt 
dit te bereiken door uit te gaan van het lagenbeginseL Dit leidt (zoals we zullen 
zien) inderdaad via vele kronkelpaden tot de P fN/P- en N/P IN-transistoren, die 
beter functioneren dan puntcontacttransistoren. 
Shocktey's resultaten blijven echter "papieren" ontwerpen: aanvankelijk zijn ze 
niet te realiseren. Zijn tijdbestededing roept dan ook vraagtekens op bij collegae, 
die de hoogste prioriteit toekennen aan de verbetering van de puntcontacttran
sistor; hiervan is immers wèl (in tegenstelling tot Shocktey's bedenksels) de 
effectieve werking experimenteel aangetoond. 
De realisatie van Shocktey's ontwerpen veronderstelt een materiaalkunde, zoals 
die door Teal wordt voorgestaan. Maar daarin heeft hij aanvankelijk geen fiducie 
(zie 3.1). 

Ter verheldering van het eerste punt dient de volgende toelichting. Als Bardeen en 
Brattain aan de puntcontacttransistor werken, is Shockley op reis in Europa (hij 
bezoekt er onder andere Mott en diens laboratorium in Bristol). In de literatuur wordt 
er daarom wel eens een opmerking gemaakt over het feit, dat hem de Nobelprijs is 
toegekend, ofschoon hij part noch deel gehad zou hebben aan de eigenlijke uitvin
ding. Toch is die toekenning wel te billijken. De weg tot de puntcontacttransistor is 
immers door hem medebepaald. Wel moet er worden toegegeven, dat de alom 
bekende foto, waarop de drie mannen tezamen zijn afgebeeld [zie kader 111,30), een 
beetje misleidend is: Bardeen en Brattain vinden de puntcontacttransistor zonder 
Shockley en deze werkt aan de lagentransistor vanaf 1947 onafhankelijk van de 
andere twee. 

Na zijn terugkeer uit Europa zou hij vanwege het succes van zijn groep als 
groepsleider eigenlijk trots moeten zijn. Maar zijn vreugde wordt overschaduwd door 
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Kader 39-b: 
Shockley op zoek naar de lagentransistor (//) 

Deel van een pagina uit Shockley's laboratoriumjournaal; de pagina stamt van 23 januari 1948 en 
bevat een schets voor een NjP jN-Iagentranslstor. 
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Recombinaties bij 
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persoonlijke ambities. Jaren later herinnert hij zich nog deze combinatie van vreugde 
en jaloezie: 

'The birth of the point-contact transistor was a magnificient Christmas present tor 
the group as a whole. I sharecl in the rejoicing. But my emotions were somewhat 
conflicted. My elation with the group's succes was tempered by nat beeing one 
of the inventors. I experiencecl some frustration [ ... ]. In response to this frustra
tion, tor the next five years, I did my best to put the Labs - and myself - in the 
lead of transistor patents" [IEEE Transactions, 1976, p. 612; cursief van A.S.]. 

Frustratie is dus zijn motief om zich ondanks de skepsis van zijn collegae in te zetten 
voor de P /N/P- en N/P IN-transistoren. En niets van die inzet had tot een effectieve 
constructie geleid, als hij niet was teruggekomen op zijn aanvankelijke oordeel over 
Teal. 

6.2 P /N- en NIP-juncties 
Direkt na zijn terugkeer begint hij op oudejaarsavond 1947 te rekenen aan het gedrag 
van P /N/P-Iagen. Later (op 23 januari) doet hij hetzelfde met de N/P /N-Iagen. Zijn 
berekeningen leiden tot het inzicht, dat beide combinaties van lagen als versterker 
kunnen functioneren en dat voor beide kenmerkend is hun 'sandwich structure'. Deze 
structuur is in de vorm van een oktrooiclaim zo vastgelegd: 

"A solid conductive device tor cantrolling electrical energy that camprises a body 
of semiconductive material having two zones of one conductivity type separated 
by a zone of the opposite conductivity type, said two zones being contiguous 
with opposite faces of Said zone of opposite conductivity type, and means tor 
making electrical conneetion to each zone" [W. Shockley, ''The lnvention of the 
Transistor, .... ", in: Nat. Bur. of Standards Spec. Pub/. 388, 1974, p. 78]. 

'Sandwich structure' duidt dus op het feit, dat de tussenlaag van P /N/P- en NjP IN
versterkers uiterst dun is. Verder berust hun functioneren op het gedrag van de P /N
en NIP-juncties. Daarom is Shockley's artikel 'The Theory of p-n Junctions in 
Semiconductors and p-n Junction Transistors" van juni 1949 voor het merendeel 
gewijd aan de PIN-junctie. De titel brengt overigens ook tot uitdrukking, dat alleen 
een theorie over de P /NIP-transistor uiteengezet wordt. Haar werking kan op papier 
worden berekend; haar constructie ligt nog buiten het bereik! De reden hiervan 
hebben we gezien: Teal is dan nog niet in staat om juncties uit één kristal te maken. 
De datum van het artikel suggereert, dat Shockley 1 Y.! jaar nodig gehad zou hebben 
voor de wiskundige uitwerking van de theorie. Maar dat is niet helemaal waar. Hij 
heeft het artikel eerst aangeboden aan Physical Review. Shockley's quanturnme
chanische berekeningen waren volgens de redactie echter niet streng genoeg. 
Daarom is het artikel uiteindelijk opgenomen in het eigen tijdschrift van het Beii-Lab: 
The Bel/ System Technica/ Review. Hierdoor is natuurlijk tijd verloren gegaan. 

6.3 PIN-junctie als diode 
Bardeens hypothese over oppervlaktetoestanden en over recombinaties van elektro
nen en gaten [zie § 4] leidt tot een beter inzicht in het gedrag van ladingdragers bij 
de raakvlakken van de P- en N-lagen. In het bijzonder leidt die hypothese tot een 
beter inzicht in de diodewerking van PIN-juncties. 

Volgens Shockley's voorstelling van 1949 bestaat zo'n PIN-junctie uit één laag 
van P-type geleidend germanium (met acceptoratomen) en één daaraan grenzende 
laag van N-type geleidend germanium (met donoratomen). Bij de overgang van de 
aan elkaar grenzende oppervlakken ontstaat een isolerende zone: gaten recombine
ren aan het oppervlak van de N-type geleidende laag en omgekeerd recombineren 
elektronen aan het oppervlak van het P-type geleidende materiaal. Een daarop vol
gende gaten- of elektronenstroom wordt geblokkeerd: vanuit de P-laag komend stui
ten gaten in het oppervlak van de N-laag op gebonden elektronen; vanuit de N-laag 
stuiten elektronen in het oppervlak van de P-laag op gevulde gaten. Zo vormt het 
grensvlak tussen P- en N-laag een sperzone, die verhindert, dat het verschil .tussen P
en N-laag wordt opgeheven. Dit is de toestand van een PIN-junctie, als er nog geen 
sprake is van enige invloed van een stroombron [zie Shockley's tekening van 1952 in 
kader 111.40]. 

271 



Kader 111.40: 
P jN-junctie als diode 
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Boven: Shocktey's presentatle (1952) van het gedrag van de gaten en elektronen in de buurt van 
de overgang tussen het P- en het N-type geleidend materiaal, dat niet is aangesloten op een 
stroombron. Geheel links bevinden zich alleen elektronen, wat erop duidt, dat de N-type 
geleidende laag in tact blijft ondanks de recombinaties aan de oppervlakken. Geheel rechts 
bevinden zich alleen gaten, wat erop duidt, dat de P-type geleidende laag in tact blijft. 

Onder: illustraties van de diodewerking van een PIN-junctie. Stel (zoals in de linkse tekening), 
dat de P-laag aangesloten zou worden op de mlnpool van een gelijkstroombron, dan ontstond 
het brede spergebied bij de overgang tussen de lagen; in dit geval isoleert het spergebled. Stel 
anderzijds (zoals de rechtse tekening aangeeft), dat de P-laag aangesloten zou worden op de 
pluspool van een gelijkstroombron, dan doen zich een gering aantal recomblnaties voor en is de 
invloed van het spergebied verwaarloosbaar klein; in dit geval geleidt de PIN-junctie. 
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Bij een sterke externe agitatie ten gevolge van de aansluiting op een stroombron 
(in tegenstelling tot zwakke Interne agitaties van optische Invloeden en van de kamer
temperatuur), wordt de sperzone overwonnen door de gaten- en elektronenstroom. 
De recombinaties blijven dan beperkt vanwege de aantrekking van de polen op de 
respectievelijke ladingdragers. Hiervan uitgaande is voor de · P /N-diodewerking de 
schematische verklaring (vergelijkbaar met de buisdiodewerking in 2.1]: 
18. Gesteld is een aansluiting op een gelijkstroombron in de sperrichting: de P-laag 

op de minpool, de N-laag op de pluspool. 
1b Gevolg van 1a [kader 111.40, links onder] : de elektronen (de meerderheidla

dingdragers in de N-laag) bewegen zich in de richting van de pluspool en ana
loog de gaten in de richting van de minpool. Bij het spergebied groeit het gebrek 
aan beschikbare ladingdragers, zodat de isolatie toeneemt. 

2a Gesteld is een aansluiting op een gelijkstroombron in de doorlaatrichting [zie 
rechts onder in kader 111.40]: de P-laag op de pluspool, deN-laag op de minpool. 

2b Gevolg van 2a: de PIN-junctie geleidt, doordat de ladingdragers het spergebied 
overwinnen; de elektronen bewegen zich in de richting van de pluspool, gaten in 
die van de minpool. Recombinaties vormen geen blokkerende sperlaag, want de 
agitatie door het elektrische veld voert vanuit de N-laag vele elektronen aan met 
voldoende energie om de sperzone te overwinnen. Hetzelfde geldt voor de gaten. 

3 Kenmerkend voor wisselstroom is de afwisseling van de condities 1 a en 2a. 
4 Combinatie van de implicaties 1b en 2b: alleen in de doorlaatrichting geleid de 

PIN-junctie. 
Sinds Bardeens hypothese is deze theorie van het functioneren van de PIN-juncties 
als diodes mogelijk geworden. Voordien zijn tijdens de 2e wereldoorlog door de 
materiaalkundigen Ohl, Scaff en Theuerer laboratoriumexemplaren gemaakt uit 
combinaties van N- en P-lagen [zie 3.1]. Shockley gebruikt die Inzichten bij zijn 
'papieren' ontwerp voor de P /NIP-transistor van 1949. Maar de vereiste efficiënte 
werking kan echter pas na 1950 worden nagestreefd, als Teal erin slaag PIN-juncties 
uit één germaniumkristal te vervaardigen. 

6.4 Van P /N-diode naar de P /N/P- en de N/P /N-lagentransistor 
Shockley's theorie van 1949 over de P /NIP-transistor kan vereenvoudigd als volgt 
worden voorgesteld. Stel, dat een P-laag is toegevoegd aan de PIN-junctie van 6.3, 
zodat een combinatie ontstaat van twee juncties P /N en N/P In de volgorde N/P /N 
[van onder naar boven in de figuren van 111.41]. De lagen werken als een versterker 
bij de volgende gegevens 1 a, 1 b en 1 c als uitgangsituatle. 
1a De dunne N-basislaag is aangesloten op de minpool van de basisstroom van het 

te versterken signaal. 
1b Van de PIN-junctie is de P-emittorlaag aangesloten op de pluspool van een onaf

hankelijke hoofdstroom en emitteert dan ook gaten. 
1c Van de NIP-junctie is de P-collectorlaag aangesloten op de minpool van de 

hoofdstroom. 
2a Stel: de basisstroom is nul [deze situatie is links boven in kader 111.41 geschetst]. 
2b Gevolg van 2a: het spergebied van de NIP-junctie blokkeert de onder 1 b 

genoemde gatenemissie [dit is de isolerende werking 1 b van de in 6.3 besproken 
PIN-junctie]. 

3a Stel: de basisstroomspanning is negatief [zoals op de tekening rechts boven in 
kader 111.41]. 

3b Gevolgen van 3a: 
3ba vanuit de emittor passeren de gaten de sperzone van de PIN-junctie 

[conform 2b van 6.3]; 
3bb enkele ervan volgen de baslsstroom; 
3bc de meeste daarentegen volgen de sterkere hoofdstroom met voldoende 

energie om ondanks de sperrichting [zie 1 b van 6.3] de NIP-junctie te 
passeren; 

3bd doordat de hoofdstroom sterk en de N-laag dun Is, blijft het aantal 
recombinaties beperkt, ofschoon de gaten de minderheidsladingdragers 
zijn in de N-laag. 
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· Kader 111.41: 
Schema's van de werking van de lagentransistoren 
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Boven links: P /N/P-Iagencombinatle met aansluiting van de collector op de minpool en van de 
emittor op de pluspool van de gelijkstroombron; bij de overgang van de N- naar de P-laag (de 
NIP-junctie) onstaat een brede sperlaag zoals links onder in kader 111.40. Boven rechts: de 
isolerende sperlaag wordt overwonnen afhankelijk van de energie van de basisstroom (van het te 
versterken signaal). 

Onder: de gatenstroom van rechts boven wordt begeleid door een elektronenstroom van de 
minpool naar de pluspool van de hoofdstroom (voor het gemak blijft de basisstroom bulten 
beschouwing): de gaten verdwijnen uit het halfgeleidermateriaal in de richting van de minpool en 
nieuwe gaten ontstaan, doordat elektronen het halfgeleidermateriaal verlaten in de richting van de 
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Aansluiting 
van de · 
collector 

Elektronenstroom 

F--L-f-......-+..-~+- · Gaten 
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4 Neemt de negatieve basisstroomspanning toe, dan is er een relatief grotere 
toename van de gatenstroom 3ba. Afhankelijk van de gatenstroom beweegt in de 
omgekeerde richting een elektronenstroom [zie de figuur onder in kader 111.41], 
zodat de hoofdstoom in stand wordt gehouden, voorzover de basisstroom een 
invloed uitoefent. 

Zo werken de lagen als een versterker. Evenals bij de P fN-diode veronderstelt de 
commerciële produktie van P /NIP-transistoren, dat de lagen in de vorm van 'juncties' 
uit één kristal te vervaardigen zijn. 

Dit is technisch nog niet mogelijk, als Shockley in 1949 zijn artikel publiceert. In 
december 1951 is hij zelfs nog niet In staat om het technische belang van zijn bere
keningen te beoordelen. Later (in 1974) heeft hij dit ook toegegeven: 

"I made further inquires at Bell Laboratorles and was convineed by R.L. Wallace, 
who was an expert on transistor circuitry, that a good, sinall-area, high-frequency 
junction transistor would be far superior to point-contact transistors for proximity 
fuses. No such transistors had been then made. This stimulated us to take up 
the double-doping program in which no one had shown any interest. In January 
of 1951 , Morgan Sparks succeeded in growing new crystals with suitable thin 
base layers. These were cut lnto rods having small cross sections and which 
were made into individual transistors. [ ... ) True to Wallace's prediction, these had 
enourmous technological impact. The public announcement of these microwatt 
transistors occurred in the summer of 1951. This is the date at which I feel the 
transistor era was really finally launched" [l.c., p. 85; cursief van A.S] . 

De in 1951 door Shockley, Teal, Sparks, Wanace en Pietenpol gepresenteerde 
lagentransistor is geen "papieren" ontwerp meer: het is een germanlumconstructie. 
Bovendien is dit niet een P /N/P- maar een N/P IN-versterker. Voor deze combinatie 
is gekozen, omdat met een elektronenstroom een betere geleiding te bereiken is dan 
met de gatenstroom. Dit is allang voordien opgevallen aan Teal [zoals diens tabel in 
kader 111.36 aangeeft). 

Opnieuw blijkt, hoe nadelig de langdurige miskenning van Teal Is geweest voor 
de transistorontwikkeling in het Beii-Lab. In 1949 schept Morton weliswaar de moge
lijkheid voor Teal om zijn werktijd te besteden aan zijn ideeën [zie 3.1] . Maar de 
meeste Beli-Labmedewerkers blijven toch nog steeds twijfelen aan de zin ervan. 
Shockley's hier geciteerde woorden bevestigen dit: "the double-doping program in 
which no one had shown any interest". 

Vanaf 1951 betekent de N/P IN-transistor het tastbare 'bewijs' van de juistheid 
van Teals methode. Ook Bardeen is ervan overtuigd, dat de miskenning de ontwikke
ling nadelig heeft beïnvloed: 

"Transistor development might have taken quite a different course if the need of 
the development of semiconductor technology had been recognized earlier. [ ... ] 
Teal initlally got no support in his desire to grow single crystals and had to boot
leg the project" [1979, p. 7). 

§ 7 Afscheid van de puntcontacttranslstor, de .. papieren .. FET 

The Bel/ System Technica/ Review publiceert in mei 1952 een artikel van Morton, dat 
de stand van zaken inventariseert. Morton somt eerst de problemen met de puntcon
tacttransistor op: 

"[ ... ] the reproducibility was bad [ ... ] the reliability was poor [ ... ) the designability 
was poor". 

Om het gewicht van deze vaststellingen en de daarmee verbonden conclusies goed 
te wegen Is voor ogen te houden, dat Morton in het Beli-Lab belast is met de deve
lopment van de puntcontacttransitor. Kort en onverbloemd is zijn oordeel over de 
voortgang met betrekking tot de verschillende typen van puntcontacttransistoren: 

"Over the past two years measurable progress has been made In reducing, but 
not eliminating, the three listeel limitations" [p. 412]. 

En na een bespreking van de werking van de PIN-junctie en van de N/P IN-verster
ker concludeert hij: 

"With respect to reproducibility and interchangeability, transistors now under 
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Kader 111.42-a: 
DeFET 

Shockley's artikel van 1952 presenteert de theorie, die later - als de bewerkingstechnieken van 
silicium daartoe voldoende zijn ontwikkeld - het uitgangspunt vormt voor het ontwerpen en 
ontwikkelen van de fieldeffecttransistor (FET) en van de MOSFET (metal oxid semiconductor field 
effect transistor [zie 111.42-b)) 

De FET bestaat allereerst uit een kanaal, dat gevormd wordt door N-type geleidend silicium 
[zie de onderstaande linkse figuur). Een uiteinde Is aangesloten op de minpool van een gelijk
stroombron en wordt de souree S genoemd: de bron van de elektronenstroom. Het op de 
pluspool aangesloten andere uiteinde is de drain D ('afvoer') voor de elektronenstroom. Het 
kanaal S-D is omringd door gate G ('poort') bestaande uit P-type geleidend materiaal. Deze 
namen zijn gekozen om de analogie met buistriode in de terminologie tot uitdrukking te laten 
komen. Deze terminologie wordt al door Shockley gebruikt: 

"The choise selected is 'source' tor the electrode through which the carriers flow into the 
chanel, 'drain' tor the electrode into which the carriers flow out of the chanel, and 'gate' tor the 
control electredes that modulate the channel. One reasen tor selecting 'gate' rather than 
sernething else is that the subscript 'g' is reminiscent or 'grid' and the analogy is close 
between the two" [Shockley,W.: "A unipolar 'field-effect' transistor", Proceedings IRE, 1952, p. 
1368] 

G is aangesloten op de minpool van een afzonderlijke stroom met het signaal (de gatespanning). 
Een sperzone ontstaat, waar de oppervlakken van het P-materiaal van de gate en het N-materiaal 
van het kanaal elkaar raken. De weerstand Is stuurbaar op de volgende wijze: 
1a Stel [zoals in de linkse tekening geschetst is): de gatespanning is nul. 
1b Bij 1a passeert de elektronenstroom het kanaal S-D ongehinderd. 
2a Stel [de in de rechtse tekening geschetste situatie): de gatespanning neemt toe. 
2b Bij 2a neemt het spergebied toe en oefent een weerstand uit op de elektronenstroom. 

D 
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development appear to be theequalof commercial vacuum tubes" (p. 440). 
De periode van de puntcontacttransistor Is voorbij. Haar development biedt geen 
echt perspectief. De N/P IN-transistor biedt pas echt een commercieel alternatlef voor 
de buizen. Dit Is Mortons conclusie op basis van het laboratoriumonderzoek. 

In de context van de markt wordt deze conclusie bevestigd. In oktober 1951 Is de 
WEC begonnen met de produktie van puntcontacttranslstoren. In april 1952 worden 
er ongeveer 8.000 per maand geproduceerd en van de lagentransistoren maandelijks 
bijna honderd. In de jaren 1954-56 worden In de Verenigde Staten 28 miljoen 
transistoren en 1.300 miljoen lampen geproduceerd. Dit laatste aantal is een record. 
De lampenproductie begint in de jaren zestig terug te lopen. Tot dan blijft de lamp 
goedkoper in aanschaf: zij kost ongeveer één achtste van de prijs van een transistor. 
De eerste transistoren zijn temperatuurgevoeliger en maken meer lawaai dan lampen. 
Ook de frequentie van hun werking is beperkt en ze falen bij een sterke .stroom. In 
vergelijking met de puntcontacttransistoren maken de lagentransistoren minder 
lawaai; bovendien kunnen ze bij sterkere stromen werken. Maar daar staat het nadeel 
tegenover, dat hun frequentie nog meer beperkt is. Lange tijd hebben de Britse fysici 
de transistor daarom voor een ongefundeerde propagandastunt van het Beli-Lab 
gehouden. 

Theoretisch betekent Shockley's artikel van 1952 over de veldeffecttransistor een 
nieuw alternatief. Het vormt het uitgangspunt voor de latere ontwikkeling van de FET 
en de MOSFET [zie kaders 111.42-a en 42-b). Maar de overgang van "papieren" 
ontwerp naar constructie vereist nog vele jaren en Is pas mogelijk, als de omgang 
met silicium verder Is gevorderd. 

§ 8 De 'helden' verlaten het Beli-Labtoneel 

In 1951 wordt Bardeen hoogleraar van de universiteit van llllnois en houdt zich nadien 
niet meer bezig met transistoren. Teal vertrekt een jaar later en in 1954 neemt 
Shockley ontslag (alleen Brattain blijft, totdat hij 65 jaar is geworden in 1967). 

Shockley kiest voor het grote geld. Hij heeft kunnen zien, hoe dat moet. Het Beli
Lab organiseert in 1952 een lucratief symposium, dat gewijd is aan instructies over de 
wijzen, waarop puntcontact- en lagentransistoren te vervaardigen zijn. Om te mogen 
deelnemen moeten de bezoekers $ 25.000 betalen. De 35 firma's, die aan het 
symposium deelnemen, krijgen reductie bij een contract over een produktie onder 
licentie. Handig worden op die rnanier velen betrokken bij de ontwikkeling van het 
nieuwe onderdeel, verwerft het Beli-Lab het image van publiekelijke dienstverlener en 
int het voor elke toepassing het licentiebedrag. Een soortgelijk symposium wordt in 
1956 gehouden. 

Shockley hoopt in 1954 als consultant $ 1 miljoen dollar in drie jaar te verdienen 
bij Raytheon (een oude firma aan de oostkust). Maar de overeenkomst loopt op niets 
uit en daarom sticht hij zijn eigen firma met een werkwijze, die een beetje overeen
komt met die van het Beii-Lab: research doen en in licentie laten produceren. Hij 
vestigt de Shockley Semiconductor Laboratorles In zijn geboortestad Palo Alto: In de 
later zo genoemde Siliciumvallei in de buurt van Sant Fransisco. Maar hij slaagt er op 
zijn eentje niet In een pr-apparaat op te bouwen, dat kan concurreren met het BeU
Lab. Daarom gaat hij In 1958 zelf tot de produktie over. Door zijn goede contacten 
met het ministerie van defensie verwerft hij enkele opdrachten voor de ontwikkeling 
van dioden voor specifieke militaire doeleinden. Maar een jaar later is Shockley's 
zakencarrière al ten einde; hij verkoopt zijn firma aan Clevite en deze doet haar van 
de hand In 1965 aan IIT. De fabriek in Palo Alto wordt in 1969 gesloten. Toch heeft 
Shockley's commerciële activiteiten sporen nagelaten. Velen willen komen werken bij · 
de Shockley Semiconconductor Laboratorles om zo hun carrièrekansen te verhogen. 
In 1957 maken zich op hun beurt acht van Shockley's medewerkers zelfstandig en 
stichten de Fairchild Semiconductor (gefinancierd door de Fairchild Camera and 
Instrument Corporation). En deze genereert weer vele andere firma's: ongeveer één 
derde van de bijna 70 ondernemingen, die in de Siliciumvallei halfgeleidecomponen
ten produceren, is in het leven geroepen door initiatiefnemers, die voordien gewerkt 
hebben bij Fairschild Semiconductor. De afscheiding van Shockley heeft iets 
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Kader 111.42-b: 
DeMOS-FET 

Deze transistor heeft als uitgangssituatie de volgende gegevens 1 a, 1 b en 1 c. 
1a Het kanaal bestaat uit P-type geleldend materiaal. 
1b De souree en de drain worden gevormd door elektroden bestaande uit N-type geleidend 

materiaal (ze zijn dus niet slechts aansluitingspunten). De aansluitingen van deze S- en deze 
D-elektrode komen overeen met die van kader 111.42-a. 

1c De gateGis een metaallaag, die zodanig geïsoleerd Is met een sillciurndyoxidelaag, dat met 
het P-type geleidende materiaal geen sperzone gevormd wordt [zie 1 b]. De aansluiting is 
zoals In 5.2-1. 

2a Stel [de hier onder links getekende situatie]: de gatespanning is nul. 
2b Bij conditie 2a is er geen ladingdragersstroom. 
3a Stel [de hier onder rechts geschetste situatie]: een positieve gatespanning. 
3a Conditie 3a heeft een tweevoudig gevolg: een elektronenstroom vanuit de $-elektrode en 

een verenging van de doorlaatruimte voor die stroom. 
4 De MOS-FET werkt als een versterker: afhankelijk van de positieve . gatespanning neemt de 

elektronenstroom toe. 
De doorlaatruimte van 3a kan verdergaand worden verengd met een bulkelektrode [aangeduid 
met 'B' in de onderstaande figuren], waarvan de werking overeenkomt met de in kader 111.42-a 
besproken weerstand. 
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Teals carrière na 
1952 

Siliciumtransistoren 
in produktie 

Silicium geschikter 
dan germanium? 

Vier alternatieven 
voor Teals metho
de. 

paradoxaals: de acht separatisten zijn bij hem in dienst gekomen vanwege hun 
voorliefde voor het fundamentele onderzoek, dat door Shockley wordt voorgestaan; 
en zij scheiden zich van hem af op grond van twijfels aan de baten van de fundamen
tele benadering en omdat ze geloven, dat met de procestechnologie meer geld te 
verdienen is. De procestechnologie leidt tot het planeerproces en het planeerproces 
verschaft hun firma de grote bekendheid, die ze zich voorgesteld hebben. Dit 
planeerproces wordt een scherpe concurrent voor Teals éénkristalmethode. 

Ook Gordon Teal heeft (zoals is opgemerkt) zijn baan opgegeven bij het Bell-lab. 
Als reden noemt hij familie-omstandigheden, maar ook hij zal graag het grotere geld 
nagejaagd hebben. Hij vestigt zich In zijn geboortestad Dallas en wordt er vicepresi
dent van de Texas lnstruments lncorperated (TIJ). Het Is een relatief klein bedrijf met 
1. 700 werknemers. Hij wordt belast met de oprichting van een laboratorium en van 
hem als researchmanager wordt verwacht, dat hij strikt produktiegericht werk 
stimuleert. De firma stelt de handel In licenties en octrooien (zoals het Beli-lab dat 
doet) niet op prijs. 

Met silicium heeft Teal al In het Beli-lab gewerkt: van dat materiaal heeft hij met 
Buehler in 1951 een PIN-junctie en in 1952 P/N/P- en N/P/N-Iagen gemaakt. Zijn 
know how neemt hij natuurlijk mee naar de TIJ. In 1954 begint de TIJ als eerste bedrijf 
met de produktie van siliciumtransistoren en het houdt lang een voorsprong op de 
markt met betrekking tot dit produkt. Teals éénkristalmethode heeft weer eens haar 
deugdelijkheid bewezen. · 

Dit blijkt wel uit het feit, dat hij verbaasde reacties oogst bij zijn bekendmaking 
van de op handen zijnde nieuwe produktiemethode aan het lnstitute of Radio 
Engineers. Sommige van die reacties beweren zelfs, dat silicium beslist ongeschikt is. 
Die reacties zijn begrijpelijk voor die tijd. Het materiaal behoort weliswaar evenals 
germanium tot de IVe groep van het periodiek systeem [zie kader 111.35). Maar toch 
zijn er belangrijke verschillen en sommige ervan bemoeilijken de transistorproduktie. 

Het smeltpunt van silicium is hoger en daarom Is het minder temperatuur 
gevoelig. Bovendien is het ruwe materiaal gemakkelijker verkrijgbaar (uit zand), terwijl 
germanium zeldzamer is (in de Verenigde Staten was in 1947 de jaarproduktie ervan 
6 kg). . 

Tegenover deze voordelen staan nadelen. Vloeibaar silicium neemt gemakkelijk 
verontreinigingen op; in 1 953 heeft het Beli-lab hiertegen een laboratoriummethode 
gevonden: daarbij wordt er vermeden, dat het vloeibare materiaal in aanraking komt 
met de behouder. Maar deze techniek is als massaproduktiemethode ongeschikt. 
Andere nadelen zijn de volgende: bij silicium [waarin 1,2 eV nodig is voor de elektro
nensprong, terwijl dit 0,75 eV is bij germanium 0,75 eV) is meer spanning nodig voor 
de geleiding, is de beweeglijkheid van de ladingdragers geringer en dit betekent, dat 
de elektroden dichter bij elkaar aan te brengen zijn. Voor de ontwerpmethoden van 
die tijd vormt dit een ernstig obstakel. Daarom heeft de concurrentie andere wegen 
gevolgd dan die van Teal. Vier ervan worden hier genoemd. 
1 De frequentiebeperking en de temperatuurgevoeligheid van de materialen van de 

IVe groep van het periodiek systeem vermijden door andere combinaties uit het 
periodiek systeem te kiezen: men denkt aan lil/V-combinaties zoals indiuman
timoon en galliumarseen (de huidige halfgeleider voor de laser in CD-spelers). Er 
wordt zelfs gedacht aan IJ/VI-combinaties. Maar voor de nodige investeringen in 
de research van deze materialen schrikt men terug. Bovendien dwingt de concur
rentie in die tijd tot snelle resultaten in de context van de produktie. Galliumar
seen was (zo weten we achteraf) een goed alternatief geweest; maar de prijs van 
een galliumarseentransistor was naar schatting 1 0 keer hoger geweest dan die 
van een slliciumtransistor. 

De andere drie alternatieven zijn minder revolutionair in die zin, dat zij zich beperken 
tot germanium. 
2 De legeringtechniek (Amerikaanse benaming: "jet-etching" betekent letterlijk: 

straal etsing) is eind 1953 ontwikkeld door de Philco Company. Bij de produktie 
geeft een infrarooddetector aan, wanneer het germanium de vereiste dikte heeft. 
Dan worden aan beide zijden indiumkorrels ingepropt. Deze methode is kostbaar. 
Bovendien breekt de germaniumlaag van het resultaat [zie kader IJI.43) gemakke-
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Kader 111.43 
Nieuwe alternatieven voor het doteren: legeren, indampen en planeren. 

c 

8 

c 

Unks boven: de germanlumlaag, gedoteerd aan de boven- en onderzijde met een lndlumkorrel. 
Rechts boven: de mesatransistor met de voor haar kenmerkende sokkel- of tafelvorm. Onder: 
schets van het resultaat van een transistor, die In een planeerproces is vervaardigd. De letters C, 
E, en B corresponderen met de benamingen: collector, emitter, en basis. 
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Het IC 

Waar worden de 
eerste transistoren 
voor gebrulkt? 
Redenen daarvan 

lijk. 
3 Bij de diffusietechniek wordt de vereiste _ datering bereikt door indampen: de 

dateringstoffen worden bij grote hitte in dampvorm in het germanium gespoten. 
Fotografische technieken zorgen ervoor, dat de diffusie exact plaatsvindt op de 
gewenste plaatsen. Door de bescherming, de afwerking en het afsnijden uit een 
grote germaniumschijf (van 25 mm dikte) krijgt de Individuele transistor de vorm 
van een sokkel of tafel. Men spreekt dan ook over een messtransistor (letter1ijk: 

. sokkel- of tafeltransistor). Deze techniek is ontwikkeld door het Beli-Lab in samen
werking met de concurrent General Electric; zij vormt de aanleiding voor het 
tweede transistorsymposium, dat in 1956 door het Beli-Lab wordt georganiseerd. 

4 Op de planeertechniek berust vanaf 1959 de produktie van Fairehield Semicon
ductor (later is ze door het Beli-Lab geperfectioneerd). Zij is bij uitstek geschikt 
voor massaproduktie. Ze berust op een voortdurende herhaling van drie basis
stappen: eerst wordt de dunne laag halfgeleidermateriaal afgedekt met een fosfor 
bevattende oxydatielaag; met een fotoresistentietechniek worden vervolgens 'ven
sters' geopend in deze laag; de vereiste verontreinigingen worden dan inge
dampt. Het idee is ontleend aan een methodiek, die bij drukkerijen is gebruikt. De 
planeertechniek verdringt in de jaren zestig de andere methoden. 

Toch boekt Teat nog een belangrijk resultaat. In 1958 heeft Jack Kilby, die onder zijn 
leiding bij de Til werkt, het eerste geïntegreerde circuit (IC) ontworpen en daarbij een 
chip gebruikt, die uit unikristallijn silicium bestaat. Weerstanden, transistoren en 
dioden zijn daarbij bestanddelen van de geïntegreerde schakelingen; ze ontstaan 
door het aanbrengen van N-type geleidend materiaal op een P-type geleidend 
siliciumsubstraat Ze worden verbonden met aluminiumkanalen. Zo heeft Teals 
technologie de materiële basis geleverd voor de historische ontwikkeling van de tran
sistortechnologie en chiptechnologie: het functioneren van de eerste lagentransisto
ren en van de eerste chip berust op deze technologie. 

§ 9 De transistor als bijzondere innovatie; 
impact van de mikro-elektronica 

Het bijzondere van de transistorresearch is, dat daarbij de klant gedurende lange tijd 
achter de laboratoriummuren verscholen blijft. De push komt in 1929 van de telefonie, 
zoals we hebben gezien. De potentiële afnemer heeft tot 1947 geen invloed op het 
ontwerpproces. Nadien ontstaat er grote haast om snel tot het meest efficiënt 
werkende type te vinden vanuit het nieuwe ontwerpbeginseL Maar tijd en geld 
ontbreken voor verder research van de meest geschikte materialen, zoals hier is 
gebleken. 

De eerste toepassingen vinden niet plaats In de telefonie (enkele laboratoriumex-
. pemplaren laten we hier buiten beschouwing). De reden is, dat lampen niet zonder . 

meer uitgewisseld kunnen worden met transistoren. De centrales moeten worden 
omgebouwd en het technische personeel moet opgeleid worden voor de aanleg en 
de bediening. Het eerste gebruik van transistoren vindt plaats in de gehoorapparaten 
en het Beli-Lab stimuleert dit gebruik door hiervoor geen octrooirecht te laten gelden. 
Dit gebeurt onder het mom van de liefde, die Alexander Belt altijd voor de doven 
heeft gehad. Bij de bekendmaking van 1948 wordt er in de kranten direct gesproken 
over de mogelijke toepassing bij radio's. In 1954 brengt de Til de eerste transistorra
dio op de markt. Dan volgen de telmachines en de hor1oges. De toepassing in de 
telefooncentrales laat lang op zich wachten en nog langzamer dringt de mikro
elektronica door tot in de auto-industrie: slechts 1 %van de Fordauto's bevat in 1978 
een mikroprocessor. Ook hierbij spelen de aanpassing van de produktiesystemen en 
de opleiding van het produktie- en onderhoudspersoneel een rol. 

Is de afstand tussen klant en ontwerp zoals bij de transistor kenmerkend voor .de 
mikrotechnologie? Om hierover te kunnen oordelen analyseren we de ontwikkeling 
van de televisie en in het bijzonder die van de opnamebuis. 
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Kader 111.44: 
Het fascisme en de televisie 

··''~·· 
•.;:\i"·~;ic ··. ,(1~ • 

Op 15 januari 1936 begint de toen in Duitsland populaire actrice Else Elster de televisie-uitzending 
met de woorden: 

"Attentie, attentie! Dit is het Paui-Nipkow-televisiestation. We groeten alle Volksgenossen und 
Volksgenossinnen in de televisiekijkruimten van Berlijn met de Duitse groet 'Heil Hitler!" 

Bij het uitspreken van de laatste woorden maakt ze het gebaar op deze afbeelding. Toch zijn de 
fascistische plannen met de televisie niet zo eenduidig als die ten aanzien van de radio. 
Weliswaar hebben de Nazi's de televisie als pronkstuk bevorderd en hebben Göring en andere 
fascistische leiders met aandelenpakketten aan de produktie verdiend (zoals M. Hempel, p. 136 
aantoont). Maar Peter Hoff sluit zijn artikel "German Telavision (1935-1944) as Subject and 
Medium of National Socialist Propaganda" af met de woorden: 

"A 'national television' was not possible under the rule of the Nazis, and it was probably never 
planned. Fortunately''. 
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start. 

Verschil in abstrac
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111.8 HET PLUMBIKON,ALS RESULTAAT VAN 
EEN MIKROTECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING. 

§ 1 Televisietechnologie: 
bijzondere invloeden van maatschappelijke factoren 

Het Plumbikon is een tv-opneembuls, die door onderzoekers van het Nat-Lab 
(Natuurkundig Laboratorium) van Philips gevonden is. De vinding stamt weliswaar uit 
het begin van de jaren zestig, maar toch wordt het Plumbikon tegenwoordig nog 
steeds beschouwd als de beste opneembuis. 

Dit is een belangrijke reden voor onze belangstelling voor de tv-camera's maar 
toch niet de doorslaggevende. Die wordt gevormd door de overeenkomsten en 
verschillen tussen het tv-opnamebuisonderzoek en het besproken transistoronder
zoek. Het Plumbincon en de transistor zijn beide mikrotechnische onderdelen en ze 
resulteren belde uit industrieel onderzoek. Naast deze overeenkomsten zijn er ver
schillen en hierop zullen we letten om inzicht te krijgen in de nuances bij de verschil
lende vormen van industriëel onderzoek. In het bijzonder zullen we zien, dat in 1930 
de vereiste mikrotechnische know how voor het ontwerpen van een effectief 
werkende transistor geringer is geweest dan die voor het ontwerpen van effectief 
werkende tv-buizen. Dat verschil beïnvloedt de wijze van zoeken naar het gewenste 
ontwerp. Na het vinden van het effectief werkende ontwerp wordt dat verschil 
geringer en dat is vooral het geval bij het zoeken naar de effectiefste constructie. 

Daarnaast zijn er maatschappelijke verschillen, waaraan we niet voorbij mogen 
gaan. Daartoe behoren de volgende: 

· 1 De afstand tussen consument en onderzoeker is bij de transistorresearch groot: 
de onderzoekers denken erbij abstract aan de vervanging van de buis door een 
vaste stofversterker in de uiteenlopende technische systemen, die in aanmerking 
komen voor zo'n vervanging (telefonie, radio, etc.). Bij de tv-research en dus ook 
bij het zoeken naar de beste opneembuis hebben de onderzoekers daarentegen 
concrete 'kijkkasten' voor ogen. Men zou kunnen zeggen, dat bij de transistor 
een algemener technisch fysisch beginsel in het geding is (versterking met 
behulp van halfgeleiders in uiteenlopende elektronische contexten) dan bij het 
Plumbikon, dat gezocht is vanuit een meer beperkte opzet: het vinden van de 
optimale tv-beeldregistratie. 

2 Ten minste één aspect van de opzet bij het transistoronderzoek is minder 
speculatief geweest dan bij de tv-research: in 1929 bestaat er een massaproduk
tie zowel voor telefoons als voor radio's, terwijl de perspectieven voor de tv-markt 
dan nog ongewis zijn. In het midden van de jaren twintig is de televisie immers 
niet meer dan een 'kijkkast' voor een gering aantal hobbyisten. In de jaren dertig 
is de transmissie van bewegende beelden mogelijk. De kosten zijn echter hoog 
zowel voor de opname- en zendapparatuur als voor de tv-toestellen. Een 
massaproduktie is dan nog niet in het verschiet. Tot in de jaren veertig neemt 
daarom Gilles Holst als directeur van het Nat-Lab het standpunt in, dat voor 
Philips de produktie van tv-apparatuur onzeker is. Na de 2e wereldoorlog komt er 
een stroomversnelling: in de industrielanden stijgen dan de lonen, zodat de 
massaproduktie van tv-apparatuur een realistische verwachting wordt voor de 
Verenigde Staten en in een zekere zin ook voor Europa. Zo gezien stuiten we op 
een verschil: de afloop van de transistorresearch is onzeker geweeest, maar bij 
een succesvolle afloop heeft men zich geen zorgen hoeven maken over een 
markt; de tv-research had daarentegen (gezien vanuit de situatie in de jaren der
tig) tot een paradoxaal resultaat kunnen hebben: een technisch succes had 
gepaard kunnen leiden tot een financieel debäcle vanwege het ontbreken van een 
markt ervoor. Uit deze vergelijking blijkt, hoe technisch fysische onderzoek voor 
de bedrijven een speculatief karakter heeft en bovendien hoe dit speculatieve 
karakter van geval tot geval verschilt. De onzekerheid heeft niet alleen betrekking 
op de technische mogelijkheden, want een laboratoriumsucces kan teniet 
gedaan worden door markt- en andere maatschappelijke factoren. Ook recent of 
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Kader 111.45: 
Beperkte reikwijdte van televisiezenders 
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Elektromagnetische golven met een zeer grote golflengte (20.000 m) worden afgebogen door de 
Ionosfeer en worden gebruikt voor transoceanische verbindingen. Bij mlnder dan 200 m neemt de 
reflectie door de Ionosfeer zo sterk af, dat het ontvangstbereik nauwelijks de horizont overschrijdt. 
Tussen de 100 en 10 m worden de golven wederom geschikt voor een ontvangst op grote 
afstand; weliswaar dringen ook deze de ionosfeer binnen, maar zij worden door hoger gelegen 
lagen (800 km) afgebogen of gereflecteerd. De ultrakorte golven van beneden de 10 m hebben 
een beperkte rijkwijdte. Uit vele dokurnenten blijkt, dat Holst mede op grond hiervan de televisie 
voor een duur communicatiemiddel heeft beschouwd. Voor de televisie zijn in de jaren vijftig drie 
golfbereiken vrijgehouden: 
band 1: 7,3 - 4,5 m 
band 11: 1,75 - 1,35 m 
band 111: 0,65 - 0,5 m 
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huidig onderzoek omwille van megachips, supergeleiding of kernfusie hebben 
zo'n complex speculatief karakter. 

3 De vergelijking tussen transistor- en tv-research leidt tot nog een verschil. In het 
Duitsland van de jaren dertig verwelkomen de fascisten de radio als een instru
ment voor de verbreiding van hun Ideologie. Sommige van hen willen de televisie 
hetzelfde doel gebruiken [zie kader 111.44]. De Amerikanen denken bij de televisie 
daarentegen primair aan een rechniek voor de reclame-industrie. In de Sovjet
Unie worden op de eerste plaats militaire toepassingen beoogd. Weer andere 
belangen spelen een rol in Groot-Brittannië. Zo is tv-ontwikkeling verweven met 
uiteenlopende maatschappelijke interesses, terwijl het transistoronderzoek, dat 
zich op een algemener beginsel richt, ideologisch minder beladen is. 

4 Nog een aspect speelt bij de tv-research een bijzondere rol. Het protectionisme 
leidt in vele landen tót bepaalde standaards ter bescherming van de eigen 
produktie. Deze standaards hebben een normatieve betekenis voor de fysisch 
technische ontwerper. Zo heeft bij de tv-apparatuur een verstrengeling plaatsge
vonden van de praktijk van de technische fysicus met de politiek. De televisie 
leent zich daar goed voor. Meer dan bij de radio Is de ontwikkeling van de tele
visie afhankelijk van zendmachtigingen, van infrastructuren en van centrale rege
lingen en afspraken. Er zijn bijvoorbeeld meer zenders nodig zijn voor de televisie 
dan voor de radio van de jaren dertig [zie kader 111.45]. Ook zijn er afspraken 
nodig over de lijnensystemen van de tv-beelden [zie kader 111.46]. Dit alles biedt 
de mogelijkheid aan regeringen en andere instanties (zoals PTT) om protectio
nistisch te werk te gaan. De afspraken over de lijnensystemen vormen een dictaat 
voor de technisch fysische ontwerper (zoals we zullen zien, neemt de invloed 
geleidelijk af). Een zo direct voelbare invloed van de politiek op de ontwerper ont
breekt bij de transistorresearch (wel Is de militaire relevantie van transistoren 
onderkend en heeft Shockley contacten gehad met het ministerie van defensie; 
dit is ook de reden, waarom er aanvankelijk aan ge dacht is om de transistor tot 
een staatsgeheim te verklaren; maar deze aspecten hebben geen directe Invloed 
gehad op de ontwerper, terwijl dit wel het geval is bij het ontwerpen van tv-appa
ratuur). 

Met betrekking tot deze aspecten zijn er verschillen tussen de transistorresearch en 
de research omwille van opnamebuizen als het Plumbikon. 

§ 2 Uit de prehistorie van de televisie: de Nipkowschijf 

De voorgeschiedenis van de televisie begint in de vorige eeuw. De Duitse student 
Paul Gottlieb Nlpkow (1860-1940) komt in 1884 op het volgende idee. 
1 De reproductie van een schilderij op een afstand vereist, dat het eerst wordt 

afgetast met een zeer dunne en sterke lichtstraal. Kader 111.47 illustreert, hoe zo'n 
straal eerst lens K en daarna de zo genoemde Nipkowschijf N passeert. Snel 
ronddraaiend werpt deze schijf een raster van vlerkante lichtpuntjes over het 
schilderij. De afbeelding van de twee vrouwen laat zien, hoe de ronddraaiende 
beweging bepalend Is voor de rastervorm. 

2 Daarna registreert de seleencel S de reflectie van de successievelijk belichte 
beeldpunten. S moduleert een stroomcircuit: de stroomsterkte ervan is groot bij 
lichte beeldpunten en gering bij donkere. 

3 In overeenstemming daarmee brandt vervolgens een lamp sterker of minder 
sterk, zodat de reproductie wordt bereikt, aangezien het gemoduleerde licht via 
eenzelfde schijf het schilderij weergeeft op een wit oppervlak. 

Het idee berust op ervaringstechnische of klassieke inzichten: want de lichttransmis
sie wordt rechtlijnig opgevat, de schijf vormt een oud-mechanisch probleem en voor 
het overige Is slechts enige vertrouwdheid met de elektriciteitsleer vereist. Om vanuit 
dit idee tot de televisie tot de televisie is elektronica nodig. Dat geldt in het bijzonder 
voor de volgende aspecten. 
1' Aan de Nipkowschrijf worden extreem hoge mechanische eisen gesteld. Een 

redelijk beeld van slechts 24 mm impliceert ± 625 gaatjes en dit leidt tot een 
schijf met een diameter van ± 5 meter. Ook moet (vergelijkbaar met de film) de 
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Kader 111.46: 
Rechtlijnige aftasting van het beeld 
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Sinds de ronde Nipkowschijf vervangen is door het aflezen door een elektronenkanon, dat 
gestuurd wordt met spoelen of platen is het mogelijk beelden rechtlijnig af te tasten. Boven a is 
de gewone rechtlijnige aftasting gedemonstreerd, b en c tezamen illustreren de geïnterlinieerde 
aftasting. De afbeelding hier onder is die van Van Mark, die in 1936 In het PhUips Technisch 
Tijdschrift de voordelen van deze aftasting bespreekt. 
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Fig. 1. Geinterlinieerde en normale Dftaating voor een ge
val van 7 lijnen per beeld. Beide methoden van aftasting 
hebben dezelfde zangtandvormige beweging voor het be
schrijven van de 1\inen (ll en lll), terwijl de zaagtand· 
vormige bewegin' •oor hel verschuiven van de lijnen, ten· 
t'inde het geheele beeld,·lak le vullen, in het geval van 
geïnterlinieerde aft11sting de dubbele frequentie heeft van 
die in hel geval vun normale aftastins ([ b en ll b). Als 
resultaat ziet men in beide gevallen het sel!.eele beeldvlak 
in dezelfde tijd be!chreven, echter worden bij normale al· 
tastins de lijnen regelmatig na elkaar geschreven, terwijl bij 
de ~eïnterlinieerd•: aftl.lsting ,.~rst alle oneven en daarna alle~ 
even Hir,.n worden geschreven. 
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opeenvolging van de beeldpunten een hoge snelheld hebben: 25 omwentelingen 
per seconde Is het minimum. Deze omwentelingen moeten volstrekt trillingvrij 
zijn. Ze moeten bij de opname en de weergave synchroon verlopen. Mechanisch 
Is dit niet totaal onmogelijk; maar een serieproduktie van het instrumentarium is 
toch moellijk denkbaar. 

2' Een seleencel reageert te langzaam om een goede opvang van het signaal te 
garanderen. 

3' In 1884 bestaat er nog geen Idee over signaalversterking, zoals de geschiedenis 
van de telefoon en van de transistor heeft verduidelijkt [zie III.A]. 

4' Het opflikkeren en het uitdoven zijn bij de weergave afhankelijk van de gloeidraad 
van de lamp: dit trage proces garandeert geen goed beeld. 

Als Nipkow zijn geniale Idee bedenkt, Is hij 24 jaar. Op 77-jarlge leeftijd wordt hij als 
eregast ontvangen door het organisatiecomité van de Berliner Funkausstellung van 
1937: hij wordt er geëerd vanwege zijn Idee, dat dan Is uitgewerkt tot een redelijk 
functionerende televisie [zie kader 111.49]. 

§ 3 'Kijkkasten' van Balrd en Jenklns; eerste uitzendingen van 
bewegende beelden 

De kathodestraalbuizen (zoals die van Braun uit het jaar 1897), de elektronentheorie, 
de diode van Flemlng en de versterker van Lee de Forest ontsluiten niet alleen voor 
de radio en telefonie nieuwe mogelijkheden maar ook voor de televisie. Deze 
mogelijkheden worden beschreven door A.A. CampbeU Swinten: In zijn artikelen uit 
de jaren 1909-24 verduidelijkt hij, hoe de elektronica te gebrulken Is. De Brit Baird en 
de Amerikaan Jankins brengen enkele van die inzichten In praktijk. 

John Lodge Baird (de altijd zo genoemde 'pionier van de televisie voor het 
Verenigd Koninkrijk') introduceert het gebruik van buisversterkers. Ook bereikt hij een 
verbetering door een met gas gevulde natriumfotocel te gebrulken in plaats van de 
seleenceL Hij werkt echter nog met een Nipkowschijf; deze draalt met een snelheid 
van 5 beelden per seconde en heeft een raster van 30 beeldlijnen. Voor de opname 
en weergave van bewegende beelden Is dat onvoldoende. Bij zijn demonstratie voor 
de Royal Society in 1926 zendt Baird dan ook nog een stilstaand beeld uit: een 
Malteser Kruis. Toch gelooft hij In een markt voor zijn produkt. Zijn folder van 1928 
biedt drie typen van toestellen aan [zie kader 111.48]. 

Voordien (In 1925) heeft C.F. Jenklns in de Verenigde Staten de seleencel ver
vangen door een alkalimetaalceL En hij komt later tot een zodanige verbetering van 
het mechanisme van de Nipkowschijf, dat de uitzending van het beeld van een lang
zaam bewegende molen mogelijk wordt. 

De pers besteedt veel aandacht aan de vindingen van Baird en Jenkins. Dit be
ïnvloedt ook de Philipsmensen. Sommige commerciële medewerkers van het bedrijf 
zetten Gilles Holst onder druk. Na verloop van tijd is ook hij bereid aandacht 
besteden aan dit onderwerp. Begin 1928 krijgt M.J. Druyvesteyn de opdracht om zich 
ermee bezig te houden. Deze Is dan nog maar pas in dienst bij het Nat-Lab (vanaf 
september 1927) en wordt later hoogleraar van de TU Delft. Op de naam van Holst 
wordt 4 oktober 1928 een octrooi toegekend en In december krijgt de Nederlandse 
Natuurkundige Vereniging een tv-demonstratie. Daarna heeft het grote publiek 
gedurende veertien dagen de gelegenheld om het technische 'wonder' te bekijken. 
De reikwijdte is beperkt: de ontvanger staat enkele kamers verder. Er wordt uitge
zonden op de korte golf van 7,85 meter. Druyvesteyns opname-apparatuur berust op 
het gebruik van de Nipkowschrljf, van een fotocel en van een neonglimlamp. Deze 
opstelling betekent weliswaar een verbetering, want ermee kan zelfs een film worden 
uitgezonden. 

Toch vinden Druyvesteyn en Holst het resultaat niet echt om van te genieten. Zij 
besluiten het project te stoppen. Later, In de jaren dertig wordt de draad weer opge
pikt door J. van der Mark en B. van de Pol. De reden voor die nieuwe belangstelling 
wordt gevormd door de belangrijke vooruitgang, die in die tussentijd Is geboekt door 
Zworykin en die hierna§ 4 wordt besproken. 

De ontwikkeling in Duitsland en In Groot-Brittannië kent zo'n onderbreking niet. 
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Kader 111.47: 
Het beginsel van de Nipkowschijf 
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Boven: schematische voorstelling van het idee van Nipkow. De onderstaande afbeelding is die 
van twee vrouwen met een ronddraaiende Nipkowschijf 
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Zij heeft in 1935 in die landen een relatief hoog niveau bereikt, zodat reguliere uitzen
dingen dan mogelijk worden. Het Duitse succes is voor een deel te danken aan de 
inspanningen van rijkspastminister Hans Bredow. Hij introduceert In 1923 de radio en 
een jaar later raakt hij vertrouwd met de experimenten van August Karolus. Deze 
hoogleraar van de universiteit van Leipzlg heeft een truc bedacht om de Nipkowschijf 
synchroon te laten lopen bij de opname en weergave: hij brengt ze met elkaar ver
binding door middel van een as. Dit 'experiment' heeft uiteraard geen andere prakti
sche waarde dan de demonstratie van het beeld bij een optimale synchonisatie. En In 
die zin heeft het succes: Bredow ontleent eraan de verwachting, dat in de toekomst 
de uitzending van teksten en beelden mogelijk zal worden. In 1926 krijgt hij gedaan, 
dat de Deutsche Reichspost verantwoording krijgt over de ontwikkeling. De uitzen
ding van een stil-staand beeld vla een telefoonnet van 2,5 km vindt plaats in 1928. 
Een jaar later beginnen experimentele draadloze uitzendingen van filmbeelden. 
Manfred von Ardenne heeft hiervoor de vereiste brede bandversterker en kathode
straalbeeldbuis ontworpen. 

Er ontstaat een wedijver tussen de BBC en de Deutsche Reichspost. De ont
wikkeling wordt hierdoor geforceerd: In 1935 beginnen beide met publieke uitzen
dingen, ofschoon er dan nog geen sprake is van een massaproduktie. De Duitsers 
stelen de show tijdens de Olympische Spelen van Berlijn In 1936. In de stad zelf en in 
Leipzig zijn tezamen 17 ruimten Ingericht, waar het publiek de spelen via de televisie 
kan volgen [zie kader 111.49]. Voor het Naziregime Is dit een mooi pronkstukje: het 
merendeel van de buitenlandse gasten heeft nog nooit gehoord van de mogelijkheid 
van televisie. De uitzendingen worden in Berlijn voortgezet, totdat ze onmogelijk 
worden door de bombardementen van 1943/44. De bij die uitzendingen gebruikte 
opnamebulzen zijn weliswaar vervaardigd door de Relchspost en door Telefunken, 
maar zij berusten toch op de vindingen van Zworykin in de Verenigde Staten. 

Nog sterker dan in Nazi-Duitsland wordt in de Sovjet-Unie de televisie opgevat als 
een politiek en militair Instrument. In samenspraak met zijn postminister (Nikoljaev) en 
met zijn defensiespecialist (Gorbunov) stelt Lenin in 1929 vast, dat de televisie op drie 
manleren te gebruiken Is: voor doelgerichte Informatie aan de massa, voor het obser
veren van vijanden en voor het besturen van projectielen. Sindsdien is aan de tv-tech
niek veel aandacht besteed In de Soviet-Unie. Het heeft dan ook (naast Groot
Brittannië en Frankrijk) al geruime tijd regelmatige uitzendingen, als In 1951 Neder
land ermee begint als vierde Europees land. 

§ 4 ZWoryklns ikonoskopen 

4.1 Ikonoskoop (1933) 
Vladimlr Kosma Zworykin (1889-1982) Is een naar de Verenigde Staten geëmigreerde 
Rus. In 1925 vraagt hij er octrooi aan op het idee om bij de tv-opnamen het beeld af 
te tasten met een elektronenstraal. Hij is dan in dienst bij de Westinghouse Electric 
Company, maar hij slaagt er niet In zijn chefs te overtulgen van het belang van zijn 
vinding. Het toeval wil, dat in 1929 een official van de Radio Corporatien America 
[RAC] op bezoek komt bij Westinghouse. Hij krijgt er Zworyklns experimenten te zien 
en raakt onder de indruk. Kort daarop krijgt Zworykin de functie aangeboden van 
research diractor bij de RAC. Hij gaat erop in. Zijn nieuwe werkgever stelt hem vele 
technische hulpmiddelen ter beschikking. In 1933 is hij zo ver gevorderd, dat zijn idee 
is omgezet in het ontwerp van de ikonoskoop. Tot in de jaren vijftig vormt deze 
vinding de leidraad voor de ontwerpers (onder andere van het Nat-Lab; de bijzondere 
redenen hiervoor zullen we later zien). 

Een deel van de Ikonoskoop komt overeen met de buis van Braun [zie kader 
111.50]: een met een gloeidraad uitgeruste kathode, een rooster en een anode vormen 
daarin tezamen het elektronenkanon. Om dit kanon nauwkeurig te richten op kleine 
beeldpunten bundelt de focusserlngselektrode E de straal en bewegen de paren 
afbuigplaten Ph en Pv de straal van boven naar beneden en van links naar rechts. 
Ten gevolge van deze nieuwe techniek wijkt het raster van de ikonoskoop essentieel 
af [zie kader 111.46] van dat van de ronddraaiende Nipkowschijf. 

Het beeld wordt via lens L opgenomen door trefplaat (Eng.: target) T. Deze be-
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Kader 111.48: 
De televisie van Baird 

Frontpagina van de folder, waarin Baird de toesteltypen van zijn televisie beschrijft met daaronder 
. een copie van het bestelformulier. 
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2e verbetering 

staat uit drie lagen: de uit cesiumkorrels bestaande mozaïeklaag C, de lsolerende 
laag I en de geleidend laag P. Afhankelijk van de beeldfragmenten (beeldpunten) 
worden de miljoenen cesiumkorrels sterker of minder sterk belicht. Deze korrels 
hebben twee functies: 

Er vindt een foto-effect plaats ten gevolge van de lichtstralen, die op de korrels 
vallen; elke korrel verliest erdoor elektronen en wordt positief geladen. 
Verder vormt elke korrel tezamen met Gen S,een minicondensator: rte door de 
foto-emissie ontstane positieve lading wordt 1n stand gehouden door G ~otdat de 
korrel getroffen wordt door de elektronenstraat De ontlading w..;rdt ~ji;:~egeld door 
weerstand W en geregistreerd op plaats Q in het circuit. De weerstand W moet 
laag genoeg zijn om niet vertragend te werken. 

De elektronen van het kanon zijn de primaire en de elektronen, die vrijkomen ten 
gevolge van het foto-effect, de secundaire. Deze secundaire worden aangetrokken 
door anode A. Ondanks de hoge spanning is A niet In staat alle secundaire elektro
nen aan de vacuümbuis te onttrekken. Sommige van die secundaire elektronen vallen 
op de cesiumkorrels; dit geldt in het bijzonder voor de korrels, die nog positief 
geladen zijn. Andere vallen op de nog niet afgelezen korrels. En weer andere blijven 
in de vorm van een elektronenwolk boven de trefplaat zweven [zie kader 50). De 
storende werking van de wolk leidt tot vlekken op het tv-beeld. Dit blijft een probleem 
gedurende de gehele ontwikkeling. 

4.2 Beeldikonoskoop (1934) 
Een jaar na de ikonoskoop is Zworykins gekomen tot zijn beeldikonoskoop [zie 
kader 111.51], die in verschillende opzichten een verbetering betekent. 

Een eerste verbetering wordt bereikt, doordat het beeld niet direct op het target 
wordt geprojecteerd: het wordt eerst opgenomen door een fotokathode, die dichtbij 
de lens is aangebracht. Hierdoor kunnen · lenzen met een korte brandpuntafstand 
gebruikt worden. Dit verhoogt de scherptediepte. 

De fotokathode zet het optische beeld om in een elektronenoptisch beeld van 
foto-elektronen: het ladingsbeeld. Velden van spoelen sturen deze elektronen met -
hoge snelheid naar de trefplaat Hiervan is het oppervlak homogeen (dus geen 
cesiumkorrels maar een samenghangende oxidelaag met een hoge secundair
coëfficient). Dit is een tweede verbetering: bij de 'gewone' ikonoskoop gaat meer dan 
de helft van het beeld verloren, doordat het valt tussen de cesiumkorrels. Hieraan is 
de naam te danken, die op het eerste gezicht vreemd overkomt. "Beeldikonoskoop" 
heeft immers de schijn van een pleonasme, omdat het twee keer hetzefde lijkt te 
zeggen: "ikon" staat voor afbeelding en "skoop" (verwant met: skopein = kijken) voor 
kijker, zodat het geheel staat voor beeld-afbeelding-kijker. Toch is de naam geen ple
onasme: het optische beeld wordt indirekt bekeken via de afbeelding van de lading. 
Er is dus inderdaad sprake van een beeld èn van een afbeelding. 

Een bijzonder aspekt van de beeldikonoskoop vormen de divergerende banen 
van de foto-elektronen op hun weg van de fotokathode naar de trefplaat Dit wordt 
bereikt door het gebruik van de verkorte focusseerspoel S1•1. Die divergentie leidt tot 
een vergroting van het ladingsbeeld. Het voordeel hiervan is, dat de aflezende 
elektronenstraal niet extreem dun hoeft te zijn. Het focusseren wordt erdoor verge
makkelijkt. 

Bij 'gewone' ikonoskopen is de elektronenemissie van de trefplaat het gevolg van 
het licht van het op te nemen beeld. Bij de beeldikonoskoop is die emissie daarente
gen het gevolg van de botsing van foto-elektronen op het target. Dit leidt tot een 
hogere mate van gevoeligheid van de trefplaat Toch vormen ook bij deze betere buis 
de secundaire elektronen nog een wolk, die voor de trefplaat blijft hangen [zie kader 
111.51) en waardoor schaduwvlekken op het beeld ontstaan. Voor een deel is dat 
euvel te verhelpen met een schaduwcompensatieregelaar. Toch is tot in de jaren 
vijftig de beeldikonoskoop voor de Philipsmedewerkers nog de meest perfecte buis 
voor de studio-opnamen voor zwart/wit-televisie (een bijzondere reden hiervoor 
ontmoeten we in § 5). Alleen bij ongunstige belichting (en dit is altijd het geval bij 
buitenopnamen overdag) prefereren zij de later gevonden buizen. 
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Kader 111.49: 
Televisie in Duitsland 

Boven: afbeelding van een televisiekijkruimte, waarvan er een aantal ingericht zijn in Berlijn en in 
Leipzig tijdens de Olympische Spelen van 1936. Onder: interview met Paul Nipkow tijdens de 
Berliner Funkausstelling in 1937 
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Van de Mark 

405 lijnen 

8191ijnen 

625 lijnen 
525 lijnen . 

Twee tradities 

4.3 Geinterliniëerde aftasting 
Twee jaar na de uitvinding van de beeldikonoskoop start het Nat-Lab de uitgave van 
het Phüips Technisch Tijdschrift. De eerste jaargang bevat twee artikelen van J. van 
de Mark over ons onderwerp. Daarin worden experimentele tv-uitzendingen in 
Eindhoven besproken. Ze gebeuren nog met e'en 'gewone' Ikonoskoop. Het tweede 
artikel gaat in op de invloed van lijnen op elkaar: een zojuist afgetaste lijn beïnvloedt 
zijn opvolger. Hij overweegt, of dit euvel te verhelpen Is door het opvoeren van het 
aantal beelden per seconde. Maar dit wijst hij af: 

"Dit zou [ ... ) met zich meebrengen, dat bij behoud van dezelfde beeldkwaliteit, de 
hoogste modulatiefrequentie wordt verdubbeld, hetgeen zeer ongewenscht is·. 

Daarom kiest hij voor een andere oplossing: die van de geinterliniëerde aftasting. 
Daarbij worden eerst alle oneven lijnen en vervolgens alle even lijnen geschreven. 

§ 5 Verschillende ontwerptradities 
en alternatieven voor de (beeld)ikonoskoop 

5.1 Lijnensystemen en ontwerptradities; (super)emitron en eriskoop 
De Britten en de Fransen hebben hun eigen buizen. De emitron is een Brits ontwerp 
uit het jaar 1932; de verbeterde versie ervan, de superemitron, wordt in 1937 door de 
BBC in gebruik genomen. In vergelijking met de ikonoskopen leiden de emitrons niet 
tot afwijkende ontwerptechnische Inzichten; daarom blijft hun werking hier buiten 
beschouwing. De na de oorlog door de Britten geïntroduceerde CPS-emitron 
(cathode potentlal stabilisation emltron) betekent ontwerptechnisch evenmin een bij
zondere ontwikkeling: de CPS-emitron komt een sterk overeen met het hierna te be
spreken 'Amerikaanse' orthlkon. 

Bij de lijnensystemen gaan de Britten wèl hun eigen weg: de door Baird ge
introduceerde 240 lijnen worden in de jaren dertig vervangen door een 405-lijnensys
teem. lsaac Shoenberg heeft zich hiervoor sterk gemaakt, die dan de research dirac
tor is van Marconi-EMI. Als de Duitsers met hun publieke uitzendingen beginnen In 
1935, werken ze met 180-lijnbeelden. 

De Fransen hebben later In 1947 hun eigen opnamebuls: de eriskoop. En zij 
menen dan de hoogste beeldkwaliteit te bereiken met 819-lijnen (In de jaren dertig 
hadden ze nog 445 lijnen). In 1950 kiest Nederland met België, Denemarken, Italië, 
West-DUitsland, Zweden en Zwitserland voor 625 lijnen. De Verenigde Staten hebben 
zich al lang voordien uitgesproken voor 525-lijnen. Met de genoemde andere landen 
neemt Nederland dan ook een tussenpositie in: tussen de Fransen met hun grote 
aantal lijnen en de Angelsaksische landen met hun geringe aantal. 

Van der Mark [zie 3.3) vermeldt al een voor- en een nadeel van een groot aantal 
lijnen in 1936. Tegenover het genoemde nadeel van het relatief geringe aantal lijnen 
(wederzijdse invloed van de lijnen op elkaar) staat het voordeel, dat de trefplaat 
langzamer kan worden afgetast; en dit heeft wederom het voordeel, dat het elektro
nenkanon kan bestaan uit zich relatief langzaam bewegende elektronen; en ten slotte 
heeft dit weer het voordeel, dat de elektronenwolk te vermijden Is. Langzaam 
bewegende elektronen zijn echter moeilijk te focusseren. Zo beïnvloeden de verschil
lende afspraken met betrekking tot de lijnensystemen het werk van de technische 
fysici bij hun pogingen om het probleem van de secundaire elektronen te beheersen. 
Bovendien spelen de netfrequenties een rol. Kortom: de door de politiek beklonken 
afspraken roepen verschillende ontwerptradities in het leven. 

Er worden in die tijd twee tradities onderscheiden: de Amerikaanse en de 
Europese. Dat blijkt uit de woorden van ir. Leeuwin, die het standpunt van PhUips 
formuleert In 1948 (twee jaar voor de genoemde afspraak van Nederland met andere 
Europese landen exclusief Frankrijk): 

"Het standpunt van de N.V. Philips in deze aangelegenheid is, dat de technische 
details van het uiteindelijk te kiezen systeem betrekkelijk onbelangrijk zijn, mits 
men maar een systeem adopteert dat niet wezenlijk afwijkt· van bestaande, reeds 
gevestigde technieken [ ... ). Het systeem, waaraan de N.V. Phlllps de voorkeur 
geeft, Is een door haar laboratorium ontwikkeld systeem met 567 beeldlijnen en 
25 beelden per seconde ( ... ). Het door Philips gevolgde systeem is echter in het 
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Kader 111.50: 
Ikonoskoop stuur- E 
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Boven: de voor televisie-ontvangst geschikt gemaakte buis van Braun met daaronder de 
ikonoskoop. Beneden: de elektronenwolk belemmert het aflezen van de trefplaat van de 
ikonoskoop. 
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Werking van het 
orthikon ·· 
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bijzonder uitgewerkt voor de Europese netfrequentie van 50 per.jsec., terwijl het 
Amerikaanse systeem In de eerste plaats gebaseerd Is op de netfrequentie van 
60 per.jsec. Het voordeel van het door Philips toegepaste systeem Is, dat zoals 
uit uitvoerige analyses gebleken Is, de hiermede te bereiken beeldkwaliteit als een 

· economisch optimum moet worden beschouwd. Een verder vergroten van het 
aantal beeldlijnen zou wel de kosten, zowel van zenders als van ontvangers zeer 
snel doen toenemen, terwijl de daarmede verkregen verdere verbetering van de 
beeldkwaliteit nauwelijks de moeite waard zou zijn. Omgekeerd zou men slechts 
weinig sparen, door een stelsel te kiezen met een kleiner aantal beeldlijnen, 
waarbij echter de kwaliteit van het beeld snel achteruitgaat" [cursief van A.S.] 

Volgens Leeuwin is het 405-lijnensysteem van de Engelse industrie een voorbeeld van 
een systeem, dat zo'n economisch optimum mist. Uit Leeuwins woorden blijkt (wat 
we in § 7 opnieuw zullen vaststellen], dat men zich bij Philips veel zorgen maakt om 
de kosten, die met de zenders gemoeid zijn. 

Het verschil in lijnensystemen leidt tot een verschil in de preferenties van de 
buizen. Dat blijkt uit de opmerkingen van P. Schagen, H. Bruining en J.C. Francken 
in het Philips Technisch Tijdschrift van 1951 (dit Is dus een jaar na de genoemde 
overeenstemming van Nederland met andere Europese landen): 

"Naar deze mogelijkheden deelt men de opneembuizen in als volgt: [1) opneem
buizen met kleine elektronensnelheid ('low velocity tubes'), waarin de trefplaat 
wordt gestabiliseerd op de kathodepotentiaal (daarom spreekt men ook van 
'cathode potentlal stabilised tubes'), en (2) opneembuizen met grote electronen
snelheid ('high velocity tubes'), waarin de trefplaat wordt gestabiliseerd op de 
potentiaal V3 = ± V0011 (bijv. 1000 V). Tot de eerste behoort de in de V.S. in 
hoofdzaak gebruikte beeldorthicon, tot de tweede de iconoscoop en de beeld
iconoscoop, aan welke men in Europa de voorkeur geeft. Een van de redenen 
van deze voorkeur houdt verband met het grote aantal lijnen waartoe men op het 
West-Europese continent heeft besloten (625, in Frankrijk 819). Bij grote electro
nensnelheid is namelijk beter te voldoen aan de hoge eisen die de voor zulk een 
groot aantal lijnen nodige definitie [ = oplossend vermogen, A.S.] stelt aan de 
focussering van de aftastbundel". 

Paradoxaal genoeg worden de lkonoskopen (met hun relatief hoge elektronensnel
heid) tot in de jaren vijftig beschouwd als typisch Europese buizen, ofschoon ze in de 
Verenigde Staten zijn uitgevonden. Als typisch Amerikaans wordt daarentegen - zo 
blijkt uit het citaat- het (beeld)orthokon beschouwd. 

5.2 'Amerikaanse' buizen: van orthikon (1939) naar beeldorthikon (1946) 
De ontwikkeling van het orthikon Is beïnvloed door de oudere buis van Farnsworth. 
Hiervan is de signaalfruis-verhouding erg ongunstig, zodat deze buis alleen bij 
extreem hoge verlichtingsterkten gebruikt kan worden. Toch is Farnsworths vinding 
niet in geheel vergetelheid geraakt vanwege een vernuftig onderdeel: dit zogenoemde 
toestel van Farnsworth bestaat uit een aantal geprepareerde lagen, die gemakkelijk 
elektronen loslaten. Botst één elektron op de eerste van (bijvoorbeeld) acht lagen, 
dan roept hij een proces in de lagen op, waardoor uiteindelijk 108 elektronen 
vrijkomen. Zo kan de lichtgevoeligheid van buizen worden verbeterd. Het toestel 
vormt daarom een onderdeel van het beeldorthikon. 

Het 'gewone' orthlkon Is bedacht door A. Rose en H. lams, die evenals Zworykin 
bij het RCA-lab werken. De naam berust op het Griekse "orthos", dat voor recht of 
rechtlijnig staat. Het achtervoegsel "lkon" is (zoals opgemerkt) te vertalen met "kijker". 
Is bij de ikonoskoop de elektronenstraal schuin van onderen op de trefplaat gericht, 
bij het orthik on wordt het beeld daarentegen rechtlijnig afgetast. . Dit verklaart de 
naamgeving. En veel aandacht Is bij het ontwerpen besteed aan de rechte hoek, die 
straal en plaat met elkaar maken. 

Het beeld wordt bij het orthikon via een lens en een isolerende micalaag 
opgenomen door cesiumkorrels [zie kader 111.52). De korrels emitteren foto-elek
tronen afhankelijk van de helderheid van de beeldpunten en een rooster vangt deze 
elektronen op. De korrels met hun positieve potentiaal worden afgelezen aan de 
achterkant (gezien vanuit het oorspronkelijke beeld). 
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Kader 111.51: 
Beeldkonoskoop 
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Boven: beeldikonoskoop. Onder: ook boven de trefplaat van de beeldikonoskoop hangt nog een 
elektronenwolk. 
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Beeldorthikon: een 
analogie 

Nadelen beeldorthl
kon 

De eigenschappen van de elektronenstraal maken de buis tot een 'typisch Ameri
kaanse' vanwege de langzame beweging van de elektronen (100 eV). De buis is dan 
ook het resultaat van de technische beheersing van het probleem van de focussering 
en afbuiging van langzame elektronenstralen. Omwille hletvan worden de elektronen 
versneld met een positieve spanning (+ 100 V), die gelijk is aan de positieve 
spanning van een laag aan de binnenwand van de buis. Hierdoor naderen de elek
tronen de trefplaat met een constante snelheid. Voor het focusseren zorgt een spoel, 
die ook de gehele buis omgeeft en die zorgt voor een homogeen magneetveld; zo 
wordt de wederzijds afstotende kracht van de elektronen tegengegaan en kan de 
straal gebundeld blijven tot een diameter van minder dan 0,1 mm. 

De elektronen komen vóór de fotokathode tot stilstand en keren daarna terug in 
de richting van het kanon. Dit wordt bereikt, doordat de potentiaal van het kanon en 
die van de fotokathode dezelfde is. Alleen bij korrels, waar foto-emissie tot elektro
nenverlies heeft geleid, worden elektronen opgenomen door de trefplaat Bij die 
korrels keren minder elektronen terug. Ze worden op hun terugweg afgebogen in de 
richting van collektor en via deze verlaten zij de buis. Het probleem van de elektro
nenwolk is omzeild: de primaire elektronen botsen niet op de trefplaat en worden 
door de korrels opgenomen of keren terug, de secundaire worden opgevangen door 
een rooster en via dit aan de buis onttrokken [voor een vergelijking van de trefplaten 
zie kader 111.52) 

Terwijl het Beli-Lab [zoals al vermeld in III.A) het televisieproject stopt na het 
uitbreken van de 2e wereldoorlog, zetten de onderzoekers van het RCA-Lab zetten 
hun werk aan de buizen voort. Tot hen behoort P.K. Weimer. Zijn naam wordt telkens 
in verbinding gebracht met de vinding van het beeldorthikon van 1946. 

De overgang van de ikonoskoop naar de beeldikonoskoop is vergelijkbaar met 
die van het orthikon naar het beeldorthikon; deze analogie wordt met het voor
voegsel "beeld-• tot uitdrukking gebracht: 

De fotokathode P [zie kader 111.52) bevindt zich direct aan de binnenzijde van de 
voorkant van de buis, zodat (vergelijkbaar met de beeldikonoskoop) gunstige 
lenzen gekozen kunnen worden. 
Evenals bij de beeldikonoskoop wordt ook bij het beeldorthikon het optische 
beeld niet direct afgetast. P (met een potentiaal van -300 V) zet het om in een 
ladingsbeeld, waatvan de elektronen worden versneld door een ragfijn rooster G 
(met een potentiaal van + 1 V) in de richting een halfgeleidende glasplaatje. Dit -
plaatje neemt het ladingsbeeld op middels een secundaire emissie. Een elek
tronenwolk wordt vermeden, doordat G de secundaire elektronen opvangt en uit 
de buis· afvoert. Vanwege de geringe geleiding van glas blijft het beeld enige tijd 
behouden. Het glasplaatje is uiterst dun (max 0,005 mm) en daardoor kan het 
beeld worden afgetast aan de achterkant (gezien vanuit het ingevallen optische 
beeld) van het glas. De collector versterkt het signaal met een versie van het ge
noemde Farnsworthtoestel. 
De trefplaat van het orthikon bestaat zoals bij de ikonoskoop uit cesiumkorrels. 
Zoals bij de beeldikonoskoop is de trefplaat van de beeldikonoskoop homogeen. 

Enerzijds is het beeldorthikon het theoretische optimum (er wordt een minimum aan 
fotonen vermorst). Hierop wijzen in 1951 Kerkhof en Werner, die dan bij Philips de lei
ding hebben over de televisie-ontwikkeling. Anderzijds is deze buis onmogelijk in 
serie te maken, omdat de verbeteringen (ten opzichte van het orthikon) te extreem 
hoge eisen stelt aan de fabricage. Op dit aspekt vestigt W.A. Holm in 1956 de 
aandacht; hij is eveneens in dienst is van het tv-ontwikkelingslaboratorium van Philips. 

Die moeizaam te realiseren eisen hebben betrekking op het glaasje, dat 0,005 
mm dik is en een diameter heeft van 4 cm en dat absoluut homogeen moet zijn. Zij 
hebben ook betrekking op het rooster met zijn 1.600 mazen per mm2, dat 0,05 mm 
dik is en dat vóór het glasplaatje te monteren met een nauwkeurigheid van enkele 
duizenden van een millimeter. Het gebruik brengt nog andere nadelen aan het licht. 
1 Bij een overbelichting van het beeldorthikon vindt er een inbranden van de beeld 

plaats. Dit betekent een permanente beschadiging, zodat de buis vetvangen moet 
worden. De beeldikonoskoop kent dit euvel niet. 

2 Donkere ringen omgeven bij het beeldorthikon de lichte voorwerpen en dit leidt 
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Kader 111.52: 
Orthikon en beeldorthikon 
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Boven: orthikon met daarnaast de trefplaat ter vergelijking met de onderstaande trefplaat van het 
beeldorthikon, dat links onder Is afgebeeld. 
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Fotogeleiding is 
traag 

Voordelen vidikon 

tot een beperkte contrastomvang. Ook dit euvel ontbreekt bij de beeldikono-
skoop. , 

Alleen bij lage lichtniveaus (zoals bij voetbalwedstrijden met ·kunstlicht of schouw
burgvoorstellingen) Is het beeldorthlkon superleur aan de beeldikonoskoop. Dit 
aspect en de in de jaren veertig en vijftig bereidheld om vernieuwingen als verbeterin
gen te beschouwen vormen de aanlelding om de buis te gaan gebruiken. De nadelen 
worden beperkt gehouden door het gebruik van grijsfilters of diaphragmen en voor 
het overige op de koop toegenomen. 

In de ogen van de kritische onderzoekers van de jaren vijftig mist het beeldorthl
kon echter het karakter van een echte verbetering. Voor hen Is het volgende duidelijk 
geworden: het streven om het orthikon te verbeteren langs de weg, die een analogie 
bezit met de overgang van Ikonoskoop naar beeldikonoskoop, leidt slechts tot een 
toename van de technische moeilijkheden. Een fundamenteel nieuw beginsel moet 
gebruikt worden: fotogeleiding lijkt aan die verwachting te voldoen. 

5.3 Fotogeleiding en vidikon (1950) 
Tot 1950 berusten de bulzen op foto-emissie. Een alternatief vormt fotogelelding: de 
elektrische geleiding van materialen (halfgeleider of isolator) neemt daarbij toe onder 
invloed van licht. Joseph May heeft dit ontdekt in 1873 bij zijn werk aan de storingen 
in de transatlantische telegraafkabels. Verklaring kan hij het verschijnsel niet, omdat 
dat pas in onze eeuw mogelijk is dankzij de vaste stoffysica (in het bijzonder dankzij 
het inzicht in de valentie- en geleidlngsbanden). 

Fotogeleiding lijkt een gemakkelijk te beheersen proces. Vanaf de jaren twintig 
probeert men het dan ook bij opneembuizen toe te passen. Zo vraagt in 1925 C.A. 
Sabbah een octrooi aan, maar dit leidt niet tot een produktie. Vele andere pogingen 
van de jaren dertig en veertig mislukken. Telkens blijkt de werking van fotogeleiding 
te traag. 

De eerste acceptabele toepassing is die bij het vldikon van 1950. Deze buis is 
weer een onderzoeksresultaat van het RAC-L.ab en ook in dit geval is K.F. Weimer be
trokken geweest bij het onderzoek. Diens naam Is hier al genoemd, omdat die ook in 
verband wordt gebracht met het beeldorthikon. 

Het ontwerp en de werking van het vldikon overtreffen in eenvoud die van het 
beeldorthikon. Zo gezien Is de onderzoeksopzet van het RCA-L.ab geslaagd: dit heeft 
men met de foto-geleiding willen bereiken. De opzet is gelukt, doordat het vidikon 
een hoge lichtgevoeligheid heeft. Hierdoor kunnen die onderdelen worden weglaten, 
die het beeldorthikon tot een gecompliceerde buis maken en die aanvankelijk als 
verbetering zijn gezien van het orthikon: het rooster G èn het glasplaatje ontbreken 
in het vidikon, want er vindt noch transmissie noch versterking van het ladingsbeeld 
plaats. Niet alleen het beeldorthikon maar ook de beeldikonoskoop wordt in eenvoud 
overtroffen; het vidikon betekent in een zekere zin een terugkeer naar het 'gewone' 
orthikon. Dit geldt in het bijzonder voor de elektronenkanonwerking: de straal wordt 
geleid van kanon naar trefplaat en van daar weer terug naar de collector, zoals dit In 
het orthikon gebeurt [zie kader 111.53). 

Vanwege de fotogeleiding is de trefplaat van het vidikon echter de eerste van zijn 
soort. Tegen het glas aan de voorkant van de buis bevindt zich een transparante 
geleidende signaalplaat van tinoxide (Sn02); deze wordt onder positieve spanning 
gezet. Op deze tinoxideplaat bevindt zich een fotogevoelige halfgeleiderlaag van 
antimoon trisulfide (Sb2Ss). Bij belichting wordt deze halfgeleiderlaag geleidend, 
waardoor deze elektronen afgeeft aan de geleidende Sn02-plaat. Zo ontstaat op de 
halfgeleiderlaag een ladlngsbeeld. De segmenten ervan worden opnieuw geladen 
door de elektronenstraal, voorzover ze elektronen afgegeven hebben (wat Indirect 
afhankelijk is van het licht van het optische beeld). Zo ontstaat het videosignaal, dat 
afgegeven wordt via een contactring. 

Vanwege de eenvoud is de produktie goedkoop. Ook is de werking eenvoudig. 
Toch bezit de buis nadelen, die te wijten zijn aan de trage fotogelelding. Snel 
bewegende beelden worden erdoor wazig. De buis garandeert bovendien geen 
goede achtergrond voor de figuren. Dit is het gevolg van de donkerstroom: bij zeer 
geringe lichtniveaus geeft het vidikon te sterke signaalstromen af. 
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Kader 111.53: 
Vidikon 
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Boven: het vidikon. Onder links: trefplaat van het vidikon op de afbeelding, die is ontleend aan het 
artikel waarin Weimer en anderen van het RCA-Lab de buis bekend maken; rechts een schemati
sche voorstelling ter vergelijking met andere treftplaten. 
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Nat-lab versus 
RCA-Lab 

Rinia 

Mythen over Holst 

Uitgaande van het vldikon van het RAC-Lab leidt de ontwikkelingslijn naar het 
Plumbikon van het Nat-Lab. Deze verandering van context roept vragen op, die nu 
eerst te beantwoorden zijn. 

§ 6 Kleurentelevisie verenigt tradities tot één gebied, 
waarin het Nat-Lab de race wint. 

6.1 Ter Inleiding: eenvoudige gehouden antwoorden op complexe vragen. 
Bij de vraag naar een uitleg voor de vinding van het Publikon in het Nat-Lab stuiten 
we op twee verbazingwekkende omstandigheden. · 

Hoe wint het Nat-Lab de concurrentiestrijd met het RCA-Lab, dat sinds lang de 
beste bulzen van de wereld bedenkt? 
Hoe komt het Nat-Lab tot het Plumbikon vanuit het vidikon als 'Amerikaanse' 
buis, terwijl het Nat-Lab zich op 'Europese' buizen concentreert volgens de in 5.1 
geelteerde woorden van PhUipsmedewerkers? 

Is een . eenvoudig antwoord gewenst, dan beperken we ons tot de drie cruciale 
punten (ze worden In 6.2 en 6.3 toegelicht): 
1 Het Nat-Lab heeft In de beginjaren van de televisie inderdaad geen enkele 

opzienbarende opneembuis ontworpen. Toch Is er vanaf 1935 wèl consequent 
gewerkt aan de opbouw van de vereiste knowhow. Hierdoor wordt een groot
scheepse inzet mogelijk, als na de oorlog de tv-markt voor Philips belangrijk blijkt 
te zijn . . 

2 Ontwerpers moeten in de jaren vijftig rekening houden met de eisen van de 
kleurentelevisie. Daaraan kunnen 'Europese' buizen niet voldoen. Dit wordt snel 
ingezien door Nat-Labonderzoekers. Op grond daarvan verwerpen zij de beper
king tot de 'Europese' buizen. 

3 Het RCA-Lab daarentegen concludeert relatief snel, dat het vidlkon niet te ontwik
kelen Is tot een kleuren-tv-opneembuls. Sommige Nat-Labonderzoekers onder
schrijven die conclusie daarentegen niet; zij blijven het vldikon als uitgangspunt 
kiezen. Zo komen zij op het spoor, dat tot het Plumbikon leidt. 

Het streven naar kleuren-tv-opnamen leidt tot de opheffing van de tegenstelling 
tussen de Europese en Angelsaksische ontwerptradities. Het verschil in lijnensys
temen impliceert sindsdien niet meer 'noodzakelijk' een verschil in gewenste opneem
buizen. 

Het euvel van de verschillende lijnensystemen wordt tegenwoordig omzeild bij de 
uitzendingen van of naar landen met afwijkende systemen; men maakt daarbij 
gebruik van normaanpassende apparatuur. Het Plumbikon Is Inmiddels zo ontwikkeld, 
dat het bij verschillende systemen werken kan. 

6.2 S-, T-, M-en PIJ-factoren en de planning van technisch fysisch onderzoek 
Tussen 1936 (het jaar van de In 4.3 genoemde artikelen van Van der Mark) en 1951 
publiceert het Phllips Technisch Tijdschrift drie keer een artikel over opneembuizen; 
ze stammen van Rinla (en anderen). Rinla is de man met 'de gouden vingers, die vele 
octrooien voor Philips heeft verdiend. Zo stamt van hem een Nipkowschijf, die beter 
functioneert dan een ikonoskoop. Zulke laboratoriumontwerpen leiden weliswaar niet 
tot een produktie, maar zij zijn toch van nut voor een goede beeldvorming van het
geen op een bepaald moment technisch haalbaar Is. 

In 1951 komt het Nat-Lab tot een verbeterde versie van de beeldikonoskoop 
gepresenteerd. Het vidikon is 'dan al een jaar oud! Hoe is enerzijds dit uitblijven van 
publikatlas In de periode 1936-51 te verklaren? Hoe is het anderzijds mogelijk, dat het 
Nat-Lab In de jaren vijftig kan concurreren met het RAC-Lab? 

Hier passen de mythen over Gilles Holst, die sinds de oprichting de directeur is 
van het Nat-Lab en dit blijft tot zijn penslonering in 1946. Volgens die mythen heeft hij 
enerzijds niet geloofd in de televisie en de voorkeur hebben gegeven aan de 
huiscineac. Anderzijds heeft hij onder dwang van de commerciële afdelingen volgens 
die mythen (halfhartig of van harte) toestemming gegeven voor het werk aan de 
televisie, waarin hij zelf niet geloofde. Mythen berusten op indrukken van buiten
staanders en zijn doorgaans met betrekking tot cruciale aspekten te corrigeren. Dat is 
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Kader 111.54: 
Nogmaals over televisie van de jaren dertig 
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Boven: in de jaren dertig wordt bij buitenopnamen eerst een film opgenomen om een minuut later 
opgenomen te worden met een tv-opneembuis. Onder: Zworykin met zijn belangrijke vinding 
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Het idee van de 
huiscineac 

Dippel 

S-factoren 
T-factoren 
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ook hier het geval. 
Stellen we ons voor, dat we niet onze krant zouden ontvangen maar in plaats 

daarvan een filmpje met daarop het nieuws In beeld en geluid. Onze krantenjongen 
was een filmpjesbezorger. Op verloren ogenblikken zouden we 's avonds het filmpje 
afdraaien op ons hulsbioskooptoesteL We zouden niet afhankelijk zijn van de tijden, 
waarop de NOS het nieuws uitzendt. We hadden een perfect beeld en een beter 
geluid: in ieder geval beter dan die van de televisie in de jaren dertig. We waren ook 
vele keren goedkoper ult. Een hulsbioskooptoestel was volgens de Nat-Labberekenin
gen uit het jaar 1937 vele malen goedkoper dan een tv-toestel. Dit is het idee van de 
huiscineac. Aan dit idee Is veel onderzoek gewijd door een groep chemici onder 
leiding van Dippel (die ook als theoloog bekend Is geworden). De groep verdedigt dit 
idee ook fel. In juni 1944 zijn enkele ervan betrokken bij een vertrouwelijk rapport, 
waarin de opstellers de directie vragen met betrekking tot de huiscineac maatregelen 
te treffen 

"[ ... ] voor de ontwikkeling van de daarbij behoorende apparaten en de voorberei
ding der commerciële activiteit." 

De bijlage vermeldt Amerikaanse publikatlas van 1939 (door de oorlog is weinig 
andere litteratuur beschikbaar), waar de moeilijkheden van de televisie uit de doeken 
worden gedaan. Van harte stemmen de opstellers in met de strekking. Zij komen tot 
de conclusie: 

"In vergelijking met de Televisie bieden wij iets anders en op vele punten iets 
beters". 

Hier is de huiscineac bedoeld. Dit rapport is niet representatief voor de mening van 
het Nat-Lab. Voordien bestaat er immers al tegengestelde tendentie. In 1941 heeft de 
commissie "afdeling" een geheel ander rapport geschreven over de omstandigheid, 
dat de televisie goede muziek en 'huisamusement' te bieden heeft en voor een deel 
ook de krant kan vervangen. Volgens de opstellers impliceert de huiscineac daaren
tegen voor Philips de noodzaak van een concurrentie op een markt, waarmee het 
bedrijf niet vertrouwd is: die van de filmwereld. Een jaar later hervat Philips de 
experimentele tv-uitzendingen. Toentertijd hebben dus niet alle neuzen in dezelfde 
richting gestaan. 

Nog een ander aspect is niet uit het oog te verliezen: de film en de televisie van 
die tijd betekenen voor een researchlab niet echt een dilemma van twee onverenigba
re specialismen. Integendeel: bij de tv-uitzendingen van 1936 in Duitsland worden 
eerst films opgenomen en (binnen één minuut) ontwikkeld, voordat ze met een tv
opneembuls verwerkt worden tot uit te zenden signalen [zie kader 111.54). En 
tegenwoordig is de videoband onontbeerlijk in een camera om bij voetbalwedstrijden 
de herhalingen te laten zien. 

Holst weegt in die situatie (in tegenstelling tot de genoemde mythen) zorgvuldig 
deS-, de T-, de M-en de PIJ-factoren tegen elkaar af. De scientific factors zijn de 
verschijnselen, die exact wetenschappelijk te verklaren zijn. De technological factors 
zijn de verschijnselen, die in de ordening van een technisch systeem tot een gewenst 
effect (moeten) leiden. Dat de televisie wat deze factoren betreft in de jaren dertig 
nog veel te wensen overlaat, kan Holst direct ontlenen aan de ontwerpen van de 
handige Rinia. In die tijd lijkt het vermoeden gerechtvaardigd, dat er met betrekking 
tot de fysische verschijnselen nog alternatleven te zoeken zijn (achteraf is dit 
vermoeden gerechtvaardigd door latere introductie van het besproken fotogeleidings
beginsel). Dat Holst nauwlettend de technische en de marktfactoren observeert en 
tegen elkaar afweegt, blijkt uit zijn bericht over zijn bezoek aan het RCA-Lab op 2 
februari 1932. Daarin worden beide factoren als het ware in een adem genoemd: 

"Experimentele televisie op golven van zeven meter en korter zijn hier in ontwik
keling. Het is moeilijk te voorspellen, waartoe dit leidt. Ik zag een kathode
straalbuis van Braun met het 180-lijnensysteem van Zworykin, die alles overtreft, 
wat ik gezien heb ik Europa. Het probleem van de aantrekkelijke programma's 
hebben ze nog niet opgelost". 

Twee jaar later inventariseren Van der Pol en Van der Mark bij het RCA-Lab the state 
of the art. Na begint het Nat-Lab met de tv-research: imitaties van de ikonoskoop 
worden zelf ontworpen en weergeefbuizen worden gekocht bij Westinghouse en bij 
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Kader 111.55: 
Ujst van Nat-Labmedewerkers van 1940 
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P- en J-factoren 

Phillps standpunt 
1938 

Souman 

Mantred van Ardenne. 
Op 25 november 1935 hebben Holst, Van der Pol en Oasterhuis van het Nat-Lab 

een ontmoeting met de managers Anton PhUips, Loupart, Otten en Van Walsem. Over 
de market factors zijn zij het eens: de televisie beantwoordt voorshands alleen aan de 
wensen van hobbyisten. De prijs van duizend gulden voor een tv-toestel overtreft vele 
keren het maandinkomen van een gemiddelde werknemer. 

De politica/ and jurldical factors rechtvaardigen In de jaren dertig het vermoeden, 
dat een grensoverschrijdende produktie op moeilijkheden zal stuiten. Protectionisme 
en onderlinge wedijver beheersen de politiek van de Europese landen en ook de 
markt en de technologie (verschillende symptomen zijn hier aan de orde geweest). 
Holst is vertrouwd met deze situatie. Hij volgt de ontwikkelingen van die factoren 
nauwlettend en weegt ze tegen elkaar af. 

In 1938 worden door het Nat-Lab analyses gemaakt van de invloed van de 
televisie op het gedrag In huiskamers. Aandacht wordt ook besteed aan de bijzonde
re eisen, waaraan de programma's moeten voldoen In vergelijking tot de radiopro
gramma's. In hetzelfde jaar verschijnt een brochure over de terreinen, waar Philips 
actlef Is. Over de tv-technologie wordt er gezegd, dat nog veel ontwikkelingswerk te 
doen Is. Dit geldt in het bijzonder voor de projectietelevisie, omdat toestellen van 
20.25 cm de kijkers te zeer vermoeien. Het tv-hoofdstuk sluit af met de volgende 
verwachting: 

NNiet alleen, dat de programma's aanzienlijk geldmlddelen zullen eischen, de 
beperkte reikwijdte van de televisiezenders maakt het noodig talrijke zenders te 
plaatsen. De dure uitzendingen naast de hooge aanschafkosten der ontvangap
paraten maken het dan ook uiterst moeilijk een commerciële exploitatle op te 
bouwen. Met dit al ... televisie zal er vermoedelijk toch komen. Alleen zullen we 
stellig nog ettelijke jaren geduld moeten hebbenN. 

Dit document strookt met Holsts aandacht voor de kosten, die het gevolg zijn van de 
beperkte reikwijdte van de TV- en FM-signalen. Uit een ander document van 1940 
blijkt, dat Holst een 'leger' competente mensen heeft Ingezet voor de tv-ontwikkeling 
[zie kader 111. 55] en dat de latere hoogleraren Van der Pol, Bremmer en Bouwkamp 
belast zijn met de atenneproblemen. 

Tijdens de oorlogsjaren continueren drie groepen het tv-onderzoek (ondanks een 
verbod van de Duitse bezetter): een werkt aan alles wat betrekking heeft op de uitrus
ting en Inrichting van tv-studio's, een ander aan de ontvangers en een derde aan de 
weergeefbulzen. 

Na de oorlog begint een fase van oriëntering. Zoals dat voor de oorlog Is 
gebeurd, zo volgt het Nat-Lab ook dan nauwlettend de techniek- en marktontwikke
lingen in de Verenigde Staten. Als Souman daar In 1948 op bezoek is, verstuurt hij op 
5 maart het telegram, waarin hij het Nat-Lab oproept om alle krachten te focusseren 
op de tv-research en ontwikkeling. In de Verenigde Staten ziet Souman heel con
creet, wat voor Europa dan weliswaar nog niet voorstelbaar maar wel voorspelbaar 
is: een markt, die gerijpt Is voor de acceptatie van de televisie als cruciaal massa
communicatiemiddel [zie kader 111.56]. 

Soumans oproep Is niet aan beginners gericht, zoals uit het voorafgaande blijkt. 
Vanaf de jaren dertig heeft Holst met Rinia en anderen ervoor gezorgd, dat voldoen
de know how present Is, zodra de markt en andere maatschappelijke factoren 
aanleiding geven tot het startsein voor de run op een massaproduktle. In die zin heeft 
Holst de basis gelegd voor de grote dingen van later: het begin van de Nederlandse 
tv-uitzendingen in 1951 en het Plumbikon van 1962. 

Uit het voorafgaande blijkt echter ook, dat er pas na de oorlog een aanleiding 
bestaat tot zo'n mobilisatie. Voordien waren de perspectieven te speculatief In het 
licht van de concernambities van Philips. 

6.3 De keuze voor het Plumblkon, hoe komt het Nat-Lab ertoe? 
Volgens de octrooi-aanvraag wordt •pJumbikon• met een hoofdletter geschreven, 
omdat het woord een eigennaam Is van een bijzonder vldikon. De naam duidt op het 
materiaal, dat voor de trefplaat is gebruikt: 'plumbum' Is het Iatijn voor 'lood'. 

Aan wiens leiding of verantwoording de Plumblkonontwikkeling toe te schrijven? 
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Kader 111.56: 
Telegram van Bouman aan het Nat-Lab in 1948 
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Uitvinding plumbi
kon onder wiens . 
verantwoording? 

Heijne 

Aanleiding tot het 
· zoeken naar het 

plumbikon 

Door het gebrek aan scherpe afbakeningen bij projecten is die vraag niet erg zinvol. 
De direktievoering is sinds Holsts pensionering in 1946 over drie gebieden verdeeld: 
dat van de theoretische fysicus Hendrik Casimir, dat van de uitvinder Herre Rinia en 
dat van de fysische chemicus Evert Verwey. Het werk aan de buizen behoort tot 
Casimirs directoraat. Verwey is de directeur voor alle chemici. Rinla Is verantwoor
delijk voor de overige aspecten van de televisie. Eenzelfde spreiding van verantwoor
delijkheden met betrekking tot het tv-onderzoek pntmoet men op het lagere niveau 
van de groepen. Bruining, die aan de ontwikkeling werkt, Is lelder van de groep 'tv
buizen' en heeft Casimir als directeur. Een belangrijke rol bij de ontwikkeling speelt 
ook Schagen, die tot de algemene tv-groep behoort, waarvoor Haantjes de leider en 
Rinia de directeur is (ook de genoemde Beuman van het telegram van 1948 werkt 
onde Rinla). Verder is het werk van Heijne belangrijk, die als chemicus Verwey als 
directeur heeft. De Plumbikonontwikkeling is dan ook noch aan één directoraat noch 
aan één groep van het Nat-Lab toe te schrijven. 

In 1951 is een verbetering van de ikonoskoop bereikt. Aan dit onderwerp is ook 
het proefschrift gewijd, dat P. Schagen verdedigt aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam In hetzelfde jaar. HIJ werkt vervolgens samen met H. Bruining en J.C. 
Francken om deze ikonoskoop om te vormen tot een nieuw type beeldikonoskoop. 

In datzelfde jaar treedt ook leo Heijne in dienst van het Nat-Lab. Na een 
inwerkperiode komt hij op het Idee om gebruik te rnaken van speelaal gedoteerd 
loodoxide omwille van een fotogeleldende buis. In samenwerking met Schagen en 
Bruining komt hij inderdaad tot het eerste ontwerp van de fotogeleidende buis van 
Phillps. De werking ervan maken de drie onderzoekers bekend in een artikel van 
1954. Deze buis is de directe voorganger van het Plumbikon. In 1960 komt Heijne 
nogmaals terug op dit onderwerp, als hij aan de Universiteit van Amsterdam zijn 
proefschrift verdedigt over "photoconductive properties of lead-oxyde layers". Zijn drie 
artikelen In het Philips Technisch Tijdschrift van latere datum zijn ook hieraan gewijd. 
In 1991 herinnert Heijne zich nog de overweging, die hem en anderen heeft geleid tot 
het opgeven van de fixatle op de Europese buizen (zie 5.1 ). Cruelaai bij die overwe
ging is de omstandigheid, dat voor kleuren-tv-opnamen drie buizen nodig zijn (een 
voor rood, een voor groen en een voor blauw) en dat dus per buis slechts één 
derde van het licht beschikbaar is: 

"Bij het rnaken van kleurentelevisiebeelden ontstaat de noodzaak om (minstens) 
drie beelden, opgenomen met drie opneembuizen, exact over elkaar heen te 
leggen. Ook moeten de drie transferkarakteristieken (gamma's) precies gelijk zijn 
om de juiste kleurweergave bij wisselende verlichtingssterkte te handhaven. 
Praktisch betekent dit, dat lineair gedrag vereist wordt ( ... ], dat geen gevoe
llgheids of zwartniveauverloop over het beeldoppervlak is toegestaan en dat geen 
geometrische vertekeningen mogen voorkomen. De beeldikonoskoop voldoet aan 
geen van deze eisen (shading signalen, scheve aftasting, niet-lineariteit). Omdat 
per opnamebuis nu slechts 1 /3 van het door de cameralens opgevangen licht 
beschikbaar is wordt het gebrek aan gevoeligheid sterker gevoeld. Dit bezegelde 
het lot van de beeldikonoskoop en high-velocity scanning. Hoewel de image
orthicon door zijn gecompliceerde constructie, grote afmetingen en de andere 
genoemde nadelen ook uiterst onprettig is, was er bij de komst van de kleurente
levisie In de VS geen andere keus mogelijk. RCA heeft door constructieverfijnin
gen en vergroting van afmetingen, ten koste van wat gevoeligheid, de buis zo 
weten aan te passen dat een grotere contrastomvang en redelijke beeldkwaliteit 
gehaald kon worden, zij het dat de camera reusachtige afmetingen kreeg en het 
afregelen ervan uiterst bewerkelijk en kritisch was. Zo was van het begin af 
duidelijk dat voor kleurentelevisie een eenvoudige buis uiterst wenselijk was. 
Niemand, in de VS of Europa, twijfelde eraan dat, du moment er een goed wer
kend vldiconacht/ge buis beschikbaar zou zijn, het image-orthlkon volledig uit de 
kleuren-7V-studio verdrongen zou worden." [cursief van A.S.] 

Toch neemt de vondst van Heijne nog niet alle twijfels weg over het te volgen 
'programma'. Aan een nieuwe verbetering van de Ikonoskoop werken Immers nadien 
nog Schagen, Boerman, Maartens en Van Rijssel. Dit werk leidt tot de scenioskoop 
van 1955 (het mica is vervangen door een glazen plaatje met een geleidend vermo-
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Kader 111.57: 
Het Plumbikon 

Tr"ln.sparante 
signaal plaat-----
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Elektronen
straal 

P· ·type geleidend PbO _ 

I -type geleidend PbO 
N-type geleidend Sn0

2 

,_.... Voorplaat . 

Licht 

Boven: schema van de trefplaat van het Plumbikon, onder een plastische voorstelling van het 
aflezen van het beeld door de elektronenstraal 
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Eisenpakket 

gen en de ontlading geschiedt door vla het target). Heljne over het ontbreken van 
een rechtlijnig programma: 

"Om overtuigend te bewijzen dat wat 'In principe' kan niet slechts voor leken 
(managers) moeilijk te doorgronden 'theorie' Is, maar praktisch gerealiseerd kan 
worden, is slechts één geslaagd experiment nodig en voldoende! Wat overigens 
niet wil zeggen dat daaruit zekerheld over tijdstip en zelfs de mogelijkheid van 
productie te putten valt [ ... ]. Vandaar dat er geregeld twijfel rees over aspecten 
als levensduur en reproduceerbaarheid, en het wedden op één paard door 
menigeen onjuist werd geacht. Meerdere malen zijn daarom zijpaden meer of 
minder ver betreden, b.v. een silicium vldicon en zelfs ontwikkeling en productie 
van een image-orthlcon (niet op het NL maar op de ontwikkelafdeling). Anderzijds 
werd tijdig de ontwikkeling gestart van op plumbikons gebaseerde KTV-camera's" 
[cursief van LH.]. 

Enerzijds kan men dan ook niet zeggen, dat er In een situatie als de besprokene 
slechts één filosofie overheerst In een Industrieel laboratorium. Twijfels over de 
ingeslagen weg leiden tot alternatleve probeersels. Anderzijds kan men wel zeggen, 
dat een filosofie In het ene laboratorium wèl gegeven Is en In het andere ontbreekt. 

Dit laatste leidt tot de uitleg, waarom het RAG-Lab niet en het Nat-Lab wèl tot het 
Plumbikon komt. Vasthoudend aan de aanvankelijk gebruikte materialen proberen de 
RCA-Labmedewerkers het vidikon te ontwikkelen tot een kleuren-tv-opneembuis. 
Daarbij begaan ze de methodologische (wetenschapsfilosofische) fout van een ontoe
laatbare generalisatie. Heijne hierover In 1991: 

"De theoretische Inzichten, die in de vijftiger jaren (zie Photoconductivity Confe-
, '- rence 1954) rijpten (o.a. Roseen medewerkers, RCA) koppelden grote gain met 

grote traagheid in het geval dat kleine donkerstroom gewenst was. Dus volgens 
deze theorieën moest een vldicon met voldoende gevoeligheid een voor kwali
teitstelevisie onacceptabele traagheid in de responsie vertonen (uitsmeren 
bewegende beelden). Dit inzicht leek bevestigd te worden door de practische 
ervaring met toenmalige vidicons, en leidde ertoe dat de · RCA het ontwikke
lingswerk eraan voor kwaliteits(kleuren)-TV staakte. 

Evenwel zag men op het NatLab in dat de premissen in deze theorieën niet 
de algemene geldigheld hadden die geclaimd werd (b.v. CdS Is niet het prototy
pe voor alle mogelijke fotogeleiders) en dat een gain van 1, als die ook werkelijk 
gehaald wordt (wat op grond van theorie en onderzoeksresultaten mogelijk werd 

. geacht) voldoende Is, en dat er dan in principe geen traagheid op de koop toe 
hoeft te worden genomen. [ ... ] Uit de onderzoeksresultaten van de eerste jaren 
was gebleken dat loodoxyde, In tegenstelling tot b.v. CdS, amorph Se en Sb2S3, 
zich leende voor de benodigde chemische manipulaties om dit te realiseren" [L. 
Heijne, 1991 : cursief van A.S.: voor de genoemde materialen zijn te figuren van 
de trefplaten in kader 111.53 te bekijken]. 

In tegenstelling tot Zworykin, die In de jaren twintig zijn collega's van Westinghouse 
niet weet te winnen voor zijn ideeën, slaagt Heijne daar wel in. Maar - zoals hier blijkt 
- in zo'n situatie is in een laboratorium een algemeen overheersend consensus niet 
bereikbaar en (afhankelijk van the state of the art) zelfs niet toelaatbaar. 

6.4 Het Plurilbikon, een 'gepland' technisch fysische onderzoeksresultaat? 
· In 1954 wordt E.F. de Haan aangenomen door Haantjes. Nadien is zijn inzet voor de 

ontwikkeling van het Plumbikon van dien aard, dat hem in 1962 de eer te beurt valt 
de buis publiekelijk bekend te maken. Hij citeert daarbij het genoemde artikel van 
Heijne, Schagen en Bruining uit het jaar 1954 over de eerste Philipsbuis met fotoge
leiding. Hieruit blijkt, dat het hem vreemd Is de verdiensten voor zich alleen te 
claimen en dat hij de vinding beschouwt als een resultaat van een samenwerking. 

Hoe wordt zo'n samenwerkingsverband gepland? Een belangrijke rol spelen 
daarbij eisen, waaraan een gewenst ontwerp moet gaan voldoen. Het eisenpakket, 
waaraan het Plumbikon voldoet, wordt door De Haan, Van der Drift en Schampers 
geformuleerd in 1964: 

"Het 'Piumbikon' paart geringe afmetingen en eenvoudige bedienbaarheld aan het 
bezit van een uiterst kleine donkerstroom, een flinke gevoeligheid, een gunstige 
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Kader 111.58: 
Het Plumbikon is geschikt voor kleuren-tv-opnamen 

Boven een PC-70. Onder links systeem van spiegels voor kleurscheiding bij het gebruik van drie 
beeldorthikons (een voor rood, een voor groen en een voor blauw) en rechts op dezelfde schaal 
getekend drie Plumbikons met een nieuw prismastelseL 
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"Glasblazer" 
Schampers 

Trefplaat plumblkon 

spectrale gevoeligheldsverdeling, een uitstekend scheldend vermogen en een 
responsiesnelheld die ook bij een laag lichtniveau voldoet aan studio-eisen. De 
levensduur doet niet onder voor die van de andere buizen. Opvallend Is de 
verbetering vooral bij gebruik van de buis In ketens voor röntgentelevisie en In 
nog sterkere mate bij gebruik In ciamera's voor kleurentelevisie". 

Deze eisen hebben we In het voorafgaande ontmoet en zij hebben een rol gespeeld 
in de ontwikkeling. Om het karakter van zo'n eisenpakket beter te doorzien nuttig- bij 
wijze van gedachte-experiment - zich af te vragen, of Nipkow of Baird die eisen reeds 
helder hebben gezien. Natuurtijk nletl Balrd mikt nog op een markt van mensen, die 
het Malteser Kruis willen uitzenden en ontvangen. De ontwikkeling van Nipkowschijf 
tot Plumbikon Is dus geen consequente realisatie van één programma. Veeleer 
schept elk afzonderlijk ontwerp de gelegenheld voor een nieuwe rationele planning: 
het opnieuw overwegen, aan welke technische eisen de bereikte S- en T -factoren 
beantwoorden en In hoeverre die eisen corresponderen met gegeven of te ver
wachten M- en P 1 J-factoren. 

De afweging kan leiden tot een terugkeer op de Ingeslagen weg (zoals bij het 
beeldorthikon en bij de scenioskoop). Of zij kan leiden tot een voortzetting van die 
weg. Maar ook dan zullen bij een rationele planning de eisen en de factoren opnieuw 
bekeken worden. In concrete laboratoriumsituaties leidt dit tot een nieuwe bundeling 
van krachten. Daarom Is zelden of nooit een Industrieel mikrotechnologisch succes 
de prestatle van een enkeling. Dat Is hier ook gebleken bij de transistor: Shockley Is 
weliswaar de Nobelprijswinnaar, maar zijn NIP IN-ontwerp functioneert niet zonder de 
know how van Teal (waarvoor hij aanvankelijk geen respect heeft weten op te 
brengen). Zo ook is het Plumbikon een resultaat van intensieve samenwerking van 
fysici en chemici. Maar dat niet alleen.· Geniale elektriciëns en glasblazers zijn nodig 
voor het beoogde doel. Sommige glasblazers moeten tot het uiterste gaan om te 
voldoen aan de eisen van de fysische of chemische ontwerpers. Heijne bericht over 
een geheel ander geval: 

"Opneembulzen zijn vaak meesterstukjes van glasblaaskunst en juist door de 
motivatie en Inzet van zeer bekwame glasblazers zijn de vaak zeer onorthodoxe 
constructles gerealiseerd. De heer Schampers Is de man met de gouden handen 
die, begonnen als glasblazer, door zelfstudie tot wetenschappelijk medewerker 
opgeklommen, een enorme bijdrage In alle stadia van de plumbikonontwikkeling 
h~eft gegeven. Door hem Is o.a. de volledig nieuwe, en voordien voor onmogelijk 
gehouden, vacuümversmelting van ballon en voet bedacht en samen met het 
hoofd van de glasblaasafdeling Haans gerealiseerd en tot een methode ontwik
keld die fabrieksmatlg kon worden gehanteerd door niet-glasblazers. De kèuze 
van de glassoort, van beeldikonoskoop zowel als van het plumblkon, is gedaan 
op grond van de vereiste moeilijke constructies, waarin spanningen onvermijdelijk 
waren, en de optische els van volkomen vlakheld van het venster." 

Mikrotechnologische ontwerpen veronderstellen een coördinatie van het werk van 
mikrotechnlcl, rnakrotechnici en ervatlngstechnlci. Het werk aan Plumblkon vormt een 
mooi voorbeeld voor die these. 

6.5 Het Pumbllkon functioneert! 
Evenals de overgang van orthikon naar vidikon (met als tussenstap het beeldorthl
kon) heeft de overgang van vldlkon naar Plumblkon (met als tussenstap het onbevre
digende kleuren-tv-vidikon van het RCA-Lab) primair betrekking op de trefplaat 

De trefplaat van het Plumblkon kan worden gezien als zijnde samengesteld uit 
drie lagen [zie kader 57]; beginnend vanuit de voorkant van de buis zijn dat ... 

een transparanteN-type geleidende signaalplaat van tinoxide (Sn02), 
een I-type geleldende loodoxidelaag (PbO) en 
een P-type geleidende loodoxidelaag (PbO). 

Daarbij is I-geleiding of Intrinsic conductivity op te vatten als een zeer geringe P-type 
geleiding; Heijne spreek aanvankelijk (in zijn proefschrift van 1960) over de combina
tie N +lP lP+. De opzet Is, dat de twee overgangen lsolerende sperlagen vormen. 
Hierdoor dringen noch de gaten vanuit de P-type geleider noch de elektronen vanuit 
de N-type geleider in de I-type geleider (zolang de lichtsignalen van het op te nemen 
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§ 2 Kruisbestuivingen: 
hoe analogieën grenzen doorbreken 

Analogieën ontstaan door aan een context begrippen of inzichten te ontlenen en in 
een andere context te gebruiken, ofschoon die contexten van elkaar verschillen. 

Een formele analogie bestaat er bijvoorbeeld tussen Newtons gravitatiewet [zie 
kader 11.7 en hier onder links] en de door Coulomb experimenteel gefundeerde wet 
over de invloed van twee geladen lichamen op elkaar [zie II.B, 1.1 en hier rechts]: 

Newton Coulomb 

F=G.-- F=---

Bij formele analogieën wordt een vergelijking of een wiskundig formalisme ontleend 
aan de ene context (zoals in dit geval de klassieke mechanica) omwille van een 
model in een andere context (zoals in dit geval de elektriciteitsleer). 

Een geometrische vormanalogie is bijvoorbeeld de keuze voor de ruimtelijke 
opeenvolging af'bïc' in een nieuw ontwerp, omdat het te imiteren ontwerp ele
menten bezit in een soortgelijke volgorde ajbjc. Dat ontwerpers inderdaad zo te 
werk gaan, blijkt uit de vergelijking van de triodebuis [links onder in kader 111.32] met 
het GlaserjKochjVoigt-ontwerp [rechts boven in kader 111-34] : dit ontwerp is ontstaan 
uit de imitatie van de opeenvolging van kathode/rooster(= control electrode) janode 
van de triodebuis, waarvan de werking te in de vaste stof te realiseren Is. Dat deze 

· analogie inderdaad een centrale rol heeft gespeeld tijdens de transistorresearch 
blijkt uit de geciteerde woorden van Brattain [aan het eind van III.A,2.2]. Het geloof in 
die geometrische vormanalogie beleeft een crisis, als in de vaste stof de ruimte 
tussen de 'kathode' en 'anode' te klein blijkt voor een elektrode [zie III.A,2.4]. 
Hierdoor niet meer het lagenbeginsel maar Shockley's veldeffectbeginsel in het Beli
Lab gevolgd, dat echter eveneens een ruimtelijke analogie vertoont met de buistriode 
(de control electrode is alleen vervangen door een veld). Uit dit voorbeeld blijkt, hoe 
theoretische inzichten wijzigingen bewerkstelligen in de analogieën, die men in een 
realisatie nastreeft. Wat er van deze geometrische vormanalogie uiteindelijk geworden 
is, kan de lezer ontlenen aan de afbeeldingen In de kaders 111.37-a, 37-b, 38-a, 38-b, 
39-a, 39-b, 40, 41, 42-a, 42-b, en 43. 

De geometrische analogie van de transistorresearch is geometrisch gezien een 
povere en stelt niet meer voor dan een ruimtelijke opeenvolging. De analogie wordt 
veel sterker, als de ontwerper ruimtelijke proporties ontleent aan het menselijke 
lichaam en die in de vormgeving van een woonruimte imiteert, zoals dat Vitruvius, Da 
Vinci en Le Gorbusier hebben gedaan [zie de kaders 1.23, 24-a en 24-b]. De geome
trische vormanalogieën kunnen dan ook de zwakke overeenkomst van een ruimtelijke 
opeenvolging aannemen (wat gebeurt, als men op zoek is naar de transistor) of een 
sterke overeenkomst in proporties betekenen (zoals bij Da Vinci). 

Een derde analogievorm Is de functionele, die betrekking heeft op een technische 
functie-overeenkomst, die mathematisch exact tot uitdrukking te brengen is. Zo Is de 
schakelfunctie van een water-kraan, van een schakelaar en van een debrayage met 
het formalisme van dezelfde schakelalgebra te beschrijven. Deze formele beschrijving 
vereist, dat de schakelfunctie van die uiteenlopende onderdelen ge'1äealiseerd wordt 
op een wijze, die vergelijkbaar is met die van de fysische wetten [zoals besproken in 
de kaders 1.6 e.v.]. Hier vindt geen aanpassing van het formalisme plaats, zoals bij de 
formele analogie, die hier als eerste is besproken. Tijdens de transistorresearch heeft 
deze functionele analogie een sterke invloed uitgeoefend. Dat blijkt uit de woorden 
van Bardeen na de vinding van de puntcontacttransistor. Hij stelt dan met genoegen 
vast, dat de functionele analogie Inderdaad Is bereikt. Met enige verbazing (die hier 
onder tot uitdrukking wordt gebracht met het "sic!") ziet hij echter, dat de scha
kelalgebraïsche overeenkomst niet helemaal klopt: de potentialen zijn tegengesteld. 
Op de vooravond van kerstmis 1947 schrijft Bardeen In zijn laboratorlumjournaal: 



Analoge toepassing 
technische beginse
len 

Verschil invloed 
analogiën 

Technische fysica, 
chemie, materiaal
kunde 

"When A [bedoeld Is hier de gouddraad van de emlttor) is posltive, holes are 
emitted into the semi-conductor. These spread out _into the thin P-type layer. 
Those which come In the vlcinlty of B are attracted and enter the electrode. Thus 
A acts as a cathode and B as a plate In the analogous vacuum tube circuit. The 
ground corresponds to the grld, so the action Is slmilar to that of a grounded grid 
tube. The signa! Is lntroduced between A (the cathode) and ground (grounded 
grid). The output Is between A (the plate) and ground. The slgns of the potantials 
are reversed trom the (sic!) these In a vacuum tube because conduction Is by 
holes (positlve charge) rather than by electrans (negative charge)" [cursief van 
A.S.]. . 

De vraag naar de uiteindelijke functionele overeenkomst tussen bulzen en trans-Isto
ren is hier minder belangrijk. Het Is voldoende vast het feit te stellen, dat er gezocht 
is naar een functionele overeenkomst, die zo exact is als die van de schakelalgebra. 
Dit is overigens niet zo verwonderlijk. De opzet van de transistorresearch Is immers 
een serie vaste stofelementen, die de functies van de bulzen overneemt ·In het 
technische systemen van de telefooncentrales, van de radio's en van de computers. 

Een vierde analogie Is de overeenkomst In technische beginselen. De gekozen 
overeenkomst In de namen van de beeldikonoskoop en het beeldorthikon berust op 
het feit, dat bij het beeldothikon twee technische beginselen zijn toegepast zijn, die 
voordien tot een vruchtbaar gebleken ontwikkeling geleld hebben van Ikonoskoop . 
naar beeldikonoskoop [zie 111.8,5.2]. Het interessante In dit bijzondere geval is, dat 
het streven naar de perfectionering van het beeldorthikon redelijk snel wordt opgege
ven: de realisatie van de analogie heeft verduidelijkt, dat deze weg tot een te 
gecompliceerde buis leidt. 

Naast de genoemde analogiesoorten zijn er andere, die hier buiten beschouwing 
blijven. 

Concentreren we ons op de vraag van de titel van deze subparagraaf: In 
hoeverre beïnvloeden analogieën de ontwlkeling tijdens de geschiedenis van de 
technische fysica? Een vergelijking van de transistorresearch en het zoeken naar het 
Plumbikon geeft hierover een uitsluitsel. De Invloed van de analogie In het eerste 
geval Is groot, in het tweede geval daarentegen klein. De reden hiervoor heeft In een 
zekere zin een voor de hand liggend karakter. 

Als de transistorresearch begint In 1929, moet de vaste stoffysica nog tot 
ontwikkeling komen en dat geldt In een nog sterkere mate voor de oppervlaktefy
sica. Naar mate de theoretische Inzichten toenemen, neemt de invloed van de 
geometrische vormànalogle af. Dat Is In het bijzonder het geval, als na de 
periode 1947/52 de fysische ontwerpen voor transistoren uitgewerkt zijn en hun 
werking verklaarbaar Is geworden en als het zoeken naar de materiaalkundige 
perfectionering begint. 
Bij het zoeken naar de beste opneembuis spelen de analogieën een geringe rol 
(vergeleken met de translstorresearch). De reden Is, dat het gedrag van elektro
nen in vacuümbuizen fysisch/chemisch redelijk bekend Is, als dat zoeken begint. 
In die zin is wat betreft de theoretische kennis het vertrekpunt van de beide 
onderzoekontwikkelingen verschillend. Dat komt daarin tot uitdrukking, dat al in · 
1934 redelijk goed functioneert en een commerciële televisie mogelijk maken, 
terwijl dan nog geen transistor functioneert. Wèl vindt er een kruisbestuiving 
plaats: de kennis van de halfgelelders en transistoren oefent een vruchtbare 
invloed uit op het zoeken naar het Plumbikon. · 

§ 3 Over de materiële basis voor de realisatle van de technisch 
fysische ontwerpen 

De Teai-story [III.A,3.1] illustreert op een wat dramatische wijze de samenwerking van 
de technische fysicus met de chemicus en met de materiaalkundlgen. Dat blijkt 
vooral, als Shockley zijn fyslche 'papieren' ontwerpen voor de lagentransistoren heeft 
gevonden. 

Bij de bespreking van de situatie in het Nat-Lab is gebleken, dat de directoraten 
onderscheiden worden volgens vakgebieden. Bij de uitvoering van de projecten 
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houdt men zich echter niet aan demarcaties tussen de directoraten. Bij de ontwikke
ling, die leidt tot het Plumblkon, werken niet alleen fysici en chemici samen, maar . 
komen er ook belangrijke Impulsen vanuit de kringen van de glasblazers [zie III.B aan 
het begin van 6.3 en aan het eind van 6.4). 

Het omgekeerde doet zich ook voor, als de mikrotechnologie dienstbaar wordt 
gemaakt bij de realisatie van rnakrotechnische projecten. De banen van ruimtesche
pen en satellieten worden door1open volgens de wetten van de klassieke mechanica. 
Maar de realisatie van die rnakroprojecten · zijn ondoenlijk zonder elektronica · en 
andere vormen van mlkrotechnleken. In nog sterkere mate geldt dit voor de elektroni
sche besturing van produktieprocessen van ervaringstechnische produkten als auto's, 
fietsen, kurketrekkers, e.d. In die zin krioelen de aan de groeiende natuurkennis 
ontleende of met haar verbeterde technieken door elkaar als mieren in een mieren
hoop~ In die zin de verschillende vormen van natuurkennis - In tegenstelling tot het In 
§ 1 besprokene - niet gescheiden. 

§ 4 De groei van de natuur- en technische kennis 

Ondanks alle verschillen in methodologieën, filosofieën en houdingEm ten aanzien van 
conceptuele en mathematische modellen, die In de ontwikkeling van de technische 
fysica toegestaan zijn, heeft zij één cumulatief karakter: nagenoeg al de berekenin
gen, proeven, en toepassingen uit het ver1eden zijn nog herhaalbaar. Sommige 
wetenschapsfilosofen hebben ontkend, dat de groei van de technische fysica dit 
karakter zou hebben, omdat revolutionaire omwentelingen een breuk met het 
verleden zouden betekenen. Dat Is natuur1ijk zo en dat hebben· we ook gezien. In de 
tijd van Galileï tot Newton worden disciplines in de fysica opgenomen, die · voordien 
niet ertoe hebben behoord. Rond de laatste eeuwwisseling worden methoden en 
technieken geïntroduceerd, die voordien voor onvoorstelbaar of ontoelaatbaar zijn 
gehouden. Ondanks het cumulatieve karakter van de groei van de exacte natuurken
nis zijn deze omwentelingen mogelijk. 

In die zin Is de groei van de exacte natuurkennis een Indrukwekkende ontwikke
ling. 




