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RECENTE O N T W I K K E L I N G E N I N D E G E M M O L O G I E 

door 

P.C. Zwaan 

1. Inleiding 

In de inleiding van het artikel dat ik schreef naar een voordracht gehouden voor de Ko
ninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Dil igentia" te 's-Gravenhage op 8 januari 
1960, (Zwaan, 1960), heb ik trachten aan te tonen dat de methoden van onderzoek van 
edelstenen in een korte periode van enkele tientallen jaren een stormachtige ontwikkeling 
hebben meegemaakt. Sindsdien is steeds duidelijker gebleken dat de gemmoloog mate
riaal van natuurlijke oorsprong onderzoekt waarvoor in de handel grote belangstelUng 
bestaat. Vandaar dat het toegepast wetenschappelijk onderzoek in de gemmologie een 
zeer voorname rol speelt, dat zelfs kan ontaarden in een techniek, zoals bi j het gradueren 
van diamant. Er heeft duidelijk een accentverschuiving plaatsgevonden in die zin dat het 
niet zo moeilijk hoeft te zijn de identiteit van een edelsteen vast te stellen, maar dat het 
wel grote problemen kan geven om na te gaan of de kleur van de steen nog de oorspron
kelijke is dan wel langs kunstmatige weg is beïnvloed. 

Voorheen werd een edelsteen beschouwd als een mineraal met drie bijzondere eigen
schappen, namelijk duurzaamheid, schoonheid en zeldzaamheid. Slechts een beperkte 
groep mineralen kwam daarvoor in aanmerking. Thans wordt elk mineraal dat in gesle
pen toestand een meerdere of mindere mate van schoonheid bezit, edelsteen genoemd. 
Onze taal laat ons hier in de steek, waar bijv. in het Engels in het algemeen over ,,gem-
stones" wordt gesproken, met daarnaast de tem ,,precious stones" voor de grote vier: 
diamant, robijn, saffier en smaragd en over ,,ornamental stones" voor die stenen die 
meestal ondoorzichtig zijn en in het algemeen minder kostbaar. 

Met de nieuwe ,.definitie" in gedachten kunnen soms zeer kwetsbare (zachte of goed 
splijtbare) kristallen tot edelsteen worden geslepen. In dit opzicht heeft de Duitse edel-
steenkundige H . Bank, talloze nieuwe edelstenen geïntroduceerd. De combinatie van 
hoogleraar in de gemmologie en eigenaar van één van de grootste slijperijen in Idar-
Oberstein is daarvoor een zeer goede basis geweest. Uit de talrijke, meestal korte, artike
len die hij daarover publiceerde werd steeds weer duidelijk dat de meeste van deze 
edelstenen niet geschikt zijn om gedragen te worden, zeker niet in ringen. Z i j hebben dus 
slechts wetenschappelijke waarde en zijn bovendien begerenswaardige objecten voor de 
verzamelaar. Tevens komt hiermede tot uiting dat de gemmologie niet los kan worden ge
zien van de mineralogie. Men zou het ook zo kunnen zeggen dat de gemmoloog die niet 
of slechts in geringe mate op de hoogte is van andere mineralen dan die van edelsteen-
kwahteit, een stuk informatie mist die eigenlijk niet gemist kan worden. 

De natuurwetenschappen hebben reeds lange t i jd raakvlakken en gebieden die elkaar 
overlappen. Zo is de gemmologie ondenkbaar zonder dat de chemie en de fysica erbij be
trokken worden. Beide wetenschappen hebben hun stempel op de gemmologie gedrukt, 
vooral in het laatste decennium. Er zijn synthetische verbindingen geproduceerd voor de 
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techniek, waarvan naderhand bleek dat ze bijzonder geschikt waren om bepaalde edelste
nen, met name diamant, na te bootsen. Daarnaast zijn technieken ontwikkeld om de 
kleur van edelstenen zodanig te ,,verbeteren" dat de handelswaarde enorm vergroot 
werd. Om deze methoden van kleurveranderingn te kunnen begrijpen is een behoorlijke 
kennis van de fysica en de chemie onontbeerlijk. 

De talrijke nieuwe synthesen hebben er toe bijgedragen dat instrumenten zi jn ontwik
keld die, met alle gevaren van dien, zelfs leken in staat kunnen stellen een bepaalde 
edelsteen te identificeren. Daarnaast wordt in research-laboratoria van instrumenten ge
bruik gemaakt die informatie kunnen verschaffen welke ver uit gaat boven die van de 
routineapparatuur. Helaas moeten vaak kostbare en ingewikkelde onderzoekprocedures 
worden verricht om betrekkelijk goedkope edelstenen met volle zekerheid te kunnen 
identificeren, Zo kunnen de kosten van het onderzoek niet meer in verantwoorde verhou
ding komen te staan tot de waarde van het te onderzoeken materiaal hetgeen zuiver we
tenschappelijke gezien nog geen bezwaar zou behoeven te zi jn. Maar zoals gezegd, in de 
gemmologie speelt de waarde van het object maar al te vaak een grote rol. 

Afgezien van alle ontwikkelingen op het gebied van de herkenning van edelsteen-mate
rialen, dient toch gezegd te worden dat helaas zich thans gevallen voordoen waarbij niet 
meer met zekerheid kan worden vastgesteld of een bepaalde steen natuurlijk, dan wel 
synthetisch is. 

Nog gecompliceerder is het wanneer moet worden nagegaan of de kleur natuurlijk is. 
Dit geldt voor vele edelstenen, maar is van bijzondere betekenis bij het mineraal korund 
waarvan de variëteiten robijn en saffier het meest bekend zijn. Het is triest te moeten 
constateren dat vooral saffieren, die thans in de handel worden gebracht, vrijwel zonder 
uitzondering een blauwe kleur hebben die door kunstmatige handelingen is tot stand ge
bracht. Het zal duidelijk zijn dat vele gemmologen naarstig zoeken naar effectieve me
thoden om deze kleurveranderingen te kunnen aantonen. Vooral in de Verenigde Staten 
van Amerika wordt in dit opzicht baanbrekend werk verricht door de ,,Gemological In
stitute of America" in Santa Monica, CaUfornië en New York City, in samenwerking 
met Dr. K. Nassau, die als fysicus is verbonden aan Bell Telephonies L td . in New Jersey. 

Er zi jn dus vele nieuwe ontwikkelingen in de gemmologie te constateren, zoveel dat het 
onmogelijk is ze alle te noemen. Enig overzicht is slechts te verkrijgen door ze te rubrice
ren, waarbij duidelijk zal worden waar thans de accenten komen te liggen, n . l . bij de 
nieuwe synthesen en de kleurveranderingen en hoe deze zijn te herkennen. 

2. Nieuwe vindplaatsen 
Een aantal vindplaatsen van edelstenen zijn reeds van oudsher bekend, zoals Burma, 
Thailand, Sri Lanka, India, Brazilië en Madagascar. Waarschijnlijk mede als gevolg van 
systematische geologische exploraties, zijn de laatste twintig jaren een behoorlijk aantal 
nieuwe vindplaatsen bekend geworden, in het bijzonder in enkele Afrikaanse landen. 

Diamant, vanouds bekend van India, BraziUë en Zuid Af r ika , wordt nu ook gevonden 
in Siberië en Australië. Er zijn enige gegevens van Siberië, maar, zoals te verwachten was, 
er is te weinig concreets bekend. Over de produktie van Austrahë is nog niet veel te zeg
gen, de eerste berichten waren overweldigend, het l i j k t erop dat dit een belangrijke vind
plaats van diamant gaat worden. 

Robijn van goede kwahteit komt nu ook van Afghanistan, Kenya en Tanzania. Toch 
b l i j f t die van Burma, in het algemeen omschreven als duivenbloedrood, de fraaiste. Ook 
saffier wordt thans in Tanzania gevonden, terwijl Pailin in Cambodja zelfs een zeer be
langrijke bron kan worden genoemd. 

Smaragd, voorheen bekend uit de Oeral en Columbia, wordt nu in behoorlijke hoe-
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veelheden en vaak van uitstekende kwahteit gevonden in Zimbabwe, Zambia, Brazilië en 
Pakistan. 

Pakistan doet trouwens de laatste jaren hoe langer hoe meer van zich spreken als vind
plaats van meerdere edelstenen, zoals toermalijn en topaas. Beide edelstenen komen ook 
voor in Mozambique en samen met beryl (aquamarijn), sedert kort in Nigeria. 

Van Tanzania is, naast de korundvariëteiten robijn en saffier, ook granaat met een 
fraaie roserode kleur, in de handel rhodohet genoemd, bekend geworden. De vindplaat
sen van deze edelstenen liggen alle in het Umbagebied, het noordoostelijke deel dat aan 
Kenya grenst. Uit dat grensgebied komt ook de grasgroene grossulaar granaat, die in de 
handel tsavoriet wordt genoemd. 

Nepal dient als vindplaats van aquamarijn en toermalijn tenslotte ook nog vermeld te 
worden, 

3. Nieuwe edelstenen 

Edelstenen die in de laatste jaren ontdekt zijn kunnen of geheel nieuwe mineralen of 
nieuwe variëteiten van reeds lang bekende mineralen zijn. Uiteraard zijn ze niet nieuw in 
de zin van net ontstaan. 

In 1976 werd voor het eerst melding gemaakt van een nieuw mineraal, gevonden in Si
berië en wel in het gebied van de Charorivier in het Murun massief in Yakutsk. Het is een 
violetblauw silicaat dat charoiet is genoemd naar de vindplaats. In een artikel van Job-
bins et al (1978) wordt de samenstelling (Ca,Na)2KSi40,o (OH,F), H j O vermeld. Het mi
neraal heeft een vezehge structuur en is zeer geschikt voor de vervaardiging van vazen, as
bakken en soortgelijke siervoorwerpen, waarvan de verkoop grotendeels in Rusland 
plaatsvindt. 

Van het reeds lang bekende mineraal zoisiet, een Ca-Al-silicaat, werd in 1967 in Tanza
nia een doorzichtige variëteh gevonden, die na verhitting diep saffierblauw van kleur 
wordt. Geslepen stenen lijken dan ook zeer veel op saffier en zi jn, vooral in het begin, 
ook als zodanig verhandeld. Men was zo enthousiast, dat zelfs gesproken werd over de 
edelsteen van deze eeuw. Er kwam al spoedig een levendige discussie op gang over de 
naam ,,tanzaniet" die voor deze zoisiet-variëteit werd voorgesteld en ook nu nog in de 
handel wordt gehanteerd (Bank, 1968). De „Commission on New Minerals and Mineral 
Names" van de ,,International Mineralogical Association" heeft deze naam terecht afge
keurd omdat het een variëteit van een mineraal betreft welke onnodig een aparte naam 
zou gaan dragen. 

In 1970 werd voor het eerst gepubliceerd (Bank et al) over een doorzichtige smaragd
groene grossulaar die was gevonden in het grensgebied van Tanzania en Kenya, in het b i j 
zonder in het Tsavo nationale park, vandaar de voorgestelde naam ,,tsavoriet" voor deze 
granaat. Ook hier staan wetenschap en handel tegenover elkaar; de naam wordt in de 
handel wel gebruikt maar in de wetenschap niet. In 1974 verklaarde G.S. Switzer dat de 
juiste naam zou moeten zi jn: ,,vanadiumhoudende grossulaar", dit op grond van een 
aantal chemische analyses die VjOj-gewichtspercentags aangaven tot 1.6% in tegenstel
ling tot CriOj-gehalten van hoogstens 0.3%, terwijl verwacht mocht worden dat de groe
ne kleur veroorzaakt werd door chroom. Volgens Switzer is echter de diepte van de kleur 
zeker afhankelijk van het vanadiumgehalte en waarschijnlijk ten dele ook van chroom. 
In elk geval is deze grossulaar een zeer gewilde edelsteen, die erg veel kan lijken op 
demantoid, de grasgroene granaat die een variëteit van andradiet is en in hoofdzaak, al
thans in slijpbare kwaliteit, in de Oeral wordt gevonden. De beide granaten zi jn echter 
gemakkelijk van elkaar te onderscheiden omdat de Uchtbreking van grossulaar 1.740 en 
die van demantoid 1.890 is. Onderdompeling in methyleenjodide, met een brekingsindex 
van 1.740, zal het hogere relief van demantoid onmiddellijk doen opvallen. 
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De laatste jaren is gebleken dat veel meer edelstenen chatoyantie kunnen vertonen dan 
alleen chrysoberyl en kwarts. Thans kent men katteogen van toermalijn, aquamarijn, 
apatiet en nu ook kornerupienkatteoog (Korevaar & Zwaan, 1977), cordierietkatteoog 
(Zwaan & Korevaar, 1977) en silimanietkatteoog (Zwaan, 1982). 

In 1978 werd een Ca-Li-Al-toermalijn van Malagasy (Madagascar) beschreven door 
P.J. Dunn. Deze Ca-analoog van elbaiet is een veelkleurig eindlid van de toermalijn-
groep en is liddicoatiet genoemd naar de toenmalige directeur van het ,,Gemological In
stitute of America", R.T. Liddicoat. Het mineraal zal reeds in vele verzamelingen aan
wezig zi jn, want het is geenszins zeldzaam. Verbetering van apparatuur heeft in dit geval 
geleid tot het ontdekken van de bijzondere chemische samenstelling van deze toermalijn. 

Zoals reeds werd gememoreerd in de inleiding, slijpt men heden ten dage vele minera
len die niet in juwelen kunnen worden gezet omdat ze te zacht of te goed splijtbaar zi jn . 
Hiermee wordt evenwel aan de wensen van de verzamelaars tegemoet gekomen want ze 
worden als nieuwe edelstenen op de markt gebracht. Zo wordt het aantal ,,unusuals" 
sterk uitgebreid. In dit opzicht heeft, zoals reeds eerder werd vermeld, de Duitse edel-
steenkundige H . Bank een grote bekendheid gekregen. H i j stamt uit een geslacht van 
kleuredelsteenslijpers en is daardoor in de gelegenheid mineralen als krokoiet, petaliet, 
apophylliet en vele andere, te laten slijpen en ze in talrijke korte publicaties te beschrij
ven. Hoewel het van belang kan zijn over deze mineralen te pubhceren, gaat het naar 
mi jn mening te ver ze alle als nieuwe edelstenen te beschouwen. 

4. Nieuwe synthetische stenen 
Tot het begin van de zestiger jaren werden in de handel slechts synthetische korunden en 
spinellen aangetroffen die vervaardigd waren naar de bekende methode van Verneuil. 

Fig. 1. Gebogen groeilijnen en gasbelle, 
,, Verneuil" methode, vergroting 30 x. 

m 

9 

/// synthetische robijn vervaardigd volgens de 
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Deze ,,flame-fusion" methode, zoals doorgaans in vakliteratuur genoemd, wordt nog 
steeds toegepast, ook voor de produktie van andere verbindingen. 

Pogingen, eerder in deze eeuw, om smaragd eveneens op deze wijze synthetisch te ver
vaardigen hepen op niets uh, doodeenvoudig omdat smaragd een silicaat is, terwijl ko
rund en spinel beide oxyden zi jn . Silicaten worden in de oven van Verneuil amorfe ver
bindingen, m.a.w. het resuhaat is glas met de chemische samenstelling van smaragd. 

Toch werden synthetische smaragden onder de naam Igmerald door de I .G . Farben in
dustrie in Duitsland vervaardigd rond 1937 en op beperkte schaal in de handel gebracht. 
Enkele jaren later deed Carol! F. Chatham, een chemicus in San Francisco, hetzelfde. 
Z i j n produkt is in behoorlijke hoeveelheden op de markt gekomen, verdrong het Duhse 
produkt omdat het een betere kleur had en minder insluitsels bevatte, en was de enige 
commercieel belangrijke synthetische smaragd tot ongeveer 1960. 

Van beide produkten werd nimmer bekend hoe ze werden vervaardigd, maar het is 
thans wel zeker, gezien de waargenomen eigenschappen, dat ze tot stand zi jn gekomen 
met behulp van de zogenaamde , , f l u x " methode, een kristalgroei uit een oplossing, in dit 
geval van oxyden van beryllium en aluminium, in hthium molybdaat, tezamen in een pla
tina kroes. Op dit gesmolten mengsel laat men silicaglas drijven waaronder een platina 
zeef is aangebracht. Op de zeef worden kleine synthetische smaragdkristallen geplaatst 
die als kiem dienen voor de groei van grote kristallen. Een geringe hoeveelheid chroom 
wordt nog toegevoegd p m de smaragdgroene kleur te verkrijgen. 

Naast deze , , f l u x " methode wordt ook gebruik gemaakt van een hydro thermale groei
wijze, kristalhsatie uit een warme waterige oplossing, daarmee het meest overeenkomend 
met natuurlijke processen. 

In dit verband is het wel nuttig nog de methode van Czochralski te noemen, een kristal
groei uit een smelt, waarbij grote kristallen geproduceerd kunnen worden, zoals robijn 
voor Laser werk, maar vooral sihcum kristallen die worden toegepast in de electronica-
industrie. 

Er zijn uiteraard nog veel meer methoden, om synthetische verbindingen tot stand te 
brengen, bekend, maar zij spelen nauwelijks een of in het geheel geen rol met betrekking 
tot de gemmologie. Het is zelfs zo dat van de hier genoemde methoden die van Verneuil 
het ahermeest wordt toegepast. Op zich is dat verheugend omdat ,,flame-fusion" stenen 
gemakkelijk zijn te herkennen aan ingesloten gasbellen en een groeistructuur die te verge
li jken is met de groeven in een grammofoonplaat (zie f ig. 1). 

De synthese van diamant heeft vanzelfsprekend reeds lang de aandacht getrokken van 
vele wetenschappelijke werkers, niet alleen heden ten dage, doch ook in de vorige eeuw. 
Aan de geschiedenis daarvan, hoe interessant ook, zal hier geen aandacht worden 
besteed. Sedert 1955 wordt diamant synthetisch vervaardigd, en wel ten behoeve van de 
industrie. Tot op heden wordt het mineraal niet in een kwaliteit geproduceerd die ge
schikt zou zijn om geslepen te worden voor sierdoeleinden. De kosten van de synthese 
zijn te hoog en daardoor zou een synthetische diamant kostbaarder worden dan een na
tuurlijke. Met synthetische diamant behoeft de gemmoloog vooralsnog dus geen reke
ning te houden. 

Anders ligt het met robijn, saffier en smaragd. Zoals reeds gezegd, worden robijn en 
saffier op grote schaal synthetisch vervaardigd volgens de methode van Verneuil. Van 
ongeveer 1960 af kwamen de eerste berichten over synthetische robijn volgens de , , f l u x " 
methode gemaakt, aanvankelijk aheen door Carroh F. Chatham in San Francisco, later 
ook door de Fransman Pierre Gilson die echter meer bekendheid heeft gekregen door 
zi jn synthese van smaragd en een aantal andere edelstenen, zoals alexandriet, turkoois, 
lapis lazuli en opaal. In 1969 werd voor het eerst melding gemaakt van ,,Kashan" robijn, 
een synthetisch product van Ardon Associates, op de markt gebracht door Designers 
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Fig. 2. Vloeistofinsluitsels in synthetische „Kashan" robijn, vergroting 30 x. 

Ltd . in Houston, Texas. De steen is geproduceerd tot begin 1972 en is zeer moeilijk van 
natuurlijke robi jn te onderscheiden. Kashan robijn heeft vaak vloeistofinsluhsels met 
zeer karakteristieke vormen (zie f ig . 2), die niet voorkomen in natuurlijke robi jn . 

Van latere datum is de robijn gemaakt door Prof. P.O. Knischka, een Oostenrijkse in
genieur, volgens een, naar zi jn zeggen, nieuwe methode. Wel is bekend gemaakt dat de 
kristallen mt een smeh zijn gegroeid (Knischka & Gübehn, 1980). Ook deze synthese is 
heel moeilijk van natuurlijke robijn te onderscheiden. 

Eind 1983 werd melding gemaakt van de Ramaura synthetische robijn, vervaardigd 
door de Ramaura afdeling van Overland Gems Inc. in Los Angeles, CaUfornië (Kane, 
1983). In tegensteUing tot andere robijnen die met behulp van de , , f l u x " methode wor
den geproduceerd, is de Ramaura robijn gegroeid zonder gebruik te maken van een kiem-
kristal. Het onderscheid tussen deze en natuurlijke robijnen moet ook hier gemaakt wor
den op grond van de insluitsels. 

Hoewel saffier ook door enkele van de genoemde firma's, met name Chatham, wordt 
gemaakt volgens de ,,flux"-methode, wordt deze synthese toch veel minder in de handel 
aangetroffen mogelijk omdat natuurlijke saffier van goede kwaliteit en grootte veel min
der zeldzaam is dan natuurlijke robijn. 

De synthese van smaragd heeft na 1960 een enorme vlucht genomen. Igmerald en Cha
tham zijn reeds eerder genoemd maar thans speelt het product van Pierre GUson in de 
handel een grote rol , terwijl die van Zerfass in Duitsland al niet meer wordt gemaakt. A l 
deze synthetische smaragden, gegroeid volgens de , , f l u x " methode, bevatten vloeistofin
sluitsels die als verscheurde vlaggen in de steen kunnen worden waargenomen (zie f ig . 3). 

In 1960 was Johann Lechlekner uh Innsbruck in Oostenrijk, de eerste die smaragd 
langs hydrothermale weg vervaardigde en in de handel bracht onder de namen ,,Emerita" 
en ,,Symerald". Aanvankelijk ging hij uit van geslepen kleurloze natuurlijke beryl die 
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van een dunne laag smaragd werd voorzien, maar later maakte hij toch ook geheel syn
thetische smaragd. Van buitengewoon fraaie kwahteit was het produkt van de ,,Linde 
Division" van de ,,Union Carbide Corporation" in San Diego, Cahfornië, dat in 1966 
voor het eerst op de markt kwam maar na 1970 niet meer werd gemaakt. Deze Linde syn
thetische smaragd is overigens gemakkelijk te herkennen aan de sterk rode fluorescentie 
kleur onder zowel lange als korte golf ultraviolet licht. Ook ingesloten kristallen van phe-
nakiet, een beryllium silicaat zijn karakteristiek. 

Er zi jn meerdere typen synthetische smaragd in de handel verschenen, met name in Ja
pan (Inamori) en Australië (Crystals Research Co. in Melbourne). Er is geen twijfel aan 
dat er in de toekomst nog meer zullen volgen, want natuurlijk smaragd van goede kwali
teit zal altijd een hoge waarde behouden. Daardoor is het aantrekkelijk te trachten een 
synthetische steen te vervaardigen die op de natuurlijke zo goed mogelijk l i j k t . Gelukkig 
is onderscheid te maken op grond van de aard van de insluitsels. Veelal is ook de lichtbre
king van de synthetische iets lager dan die van de natuurlijke smaragd. 

Van de door Pierre Gilson vervaardigde synthetische kleurstenen dient zeker aandacht 
te worden besteed aan opaal. Dit mineraal is een waterhoudend silicium dioxyde dat ge
waardeerd wordt om het fraaie kleurenspel, veroorzaakt door diffractie en interferentie 
van hcht aan de oppervlakte van de cabochon geslepen steen. In de natuur komen zowel 
witte als zwarte opalen voor. Gilson produceert ze beide en het onderscheid is slechts vast 
te stellen aan de verschillen in de oppervlakte structuur. Synthetische opaal heeft een mo
zaïekstructuur, of anders gezegd vertoon het effect van een slangenhuid (zie f ig . 4). 

De fabricage en de verkoop van Pierre Gilson zijn overigens sinds kort overgenomen 
door Inamori in Japan. 

Kwarts wordt op grote schaal langs hydrothermale weg synthetisch vervaardigd, v r i j 
wel uitsluitend voor toepassing in de techniek. In de gemmologie heeft men soms te ma-

Fig. 3. Vloeistofinsluitsels in synthetische ,,Chatham" smaragd, vergroting 30 x. 
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ken met synthetische kwarts die smaragdgroen of saffierblauw is, kleuren waarin natuur
li jke kwarts niet voorkomt. Synthetische violette (amethist) of gele (citrien) kwarts zijn 
vaak niet te onderscheiden van natuurlijke stenen, zeker niet als geen insluitsels aanwezig 
zi jn . Soms vertonen ze een hexagonale groeistructuur die als zodanig niet in natuurlijke 
stenen is terug te vinden. 

Synthedsche verbindingen die in eerste instantie voor technische toepassingen zijn ont
wikkeld, bleken soms uitstekende imitaties te zijn van bepaalde edelstenen, met name 
van diamant. Aanvankelijk waren de natuurlijke mineralen zirkoon en topaas goede na
bootsingen van diamant, maar ze komen nu nauwelijks meer daarvoor in aanmerking. 
Ook synthetische rutiel en synthetisch strontium titanaat, de laatste in de handel wel fa-
buliet genoemd, die in de zestiger jaren veelvuldig als diamant imitaties werden gedragen, 
zijn nu niet meer van belang. 

Sedert 1968 z i jn verbindingen vervaardigd die de kristalstructuur van granaat bezitten. 
Mineralogisch gezien zijn het evenwel geen granaten want ze bevatten geen silicium. In 
plaats van dit element is aluminium aanwezig in de structuur. Om praktische redenen 
worden ze hier toch synthetische granaten genoemd. Een van de meest bekende leden van 
deze groep is de yttrium-aluminium-granaat, afgekort Y A G genoemd. Deze is in de han
del gebracht onder de naam diamonair. Het is een kleurloze steen met de hardheid 8 op 
de schaal van Mohs, een lichtbreking van 1.834, een dispersie van 0.028 en een soortelijke 
massa van 4.54. Op grond van deze eigenschappen is Y A G een redelijk goede diamant
imitatie, vandaar dat tot ongeveer 1972 grote hoeveelheden in sieraden zijn verwerkt. 

Minder populair is van 1975 af een andere synthetische granaat geworden, en wel de 
gadolinium-gallium-granaat, afgekort GGG genoemd, met de handelsnaam galliant. 
Evenals diamant is dh produkt optisch isotroop. De lichtbreking is 2.03, de meest opval
lende eigenschap is de zeer hoge soortelijke massa van 7.05, de hardheid is slechts 6/2, de 
dispersie 0.038, dus iets lager dan die van diamant (0.044). Deze synthetische granaat 
werd in 1976 volkomen onbelangrijk, omdat toen een nieuw product op de markt ver
scheen dat als de beste imhatie van diamant tot nu toe kan worden beschouwd, n . l . ,,cu
bic zirconia". 

De naam ,,cubic zirconia" is afgeleid van de samenstelhng en het kristalstelsel waartoe 
het behoort. Het is een oxyde van zirconium dat kubisch kristaOiseert. Deze kubische 
vorm van ZrOj is niet stabiel, tenzij deze wordt gecombineerd met een ander oxyde, zoals 
CaO of Y2O3. Bij gebruik van calciumoxyde als stabihsator is de lichtbreking 2.17, de 
dispersie 0.060, de hardheid S'A en de soortelijke massa 5.65. Bi j toepassing van yttrium-
oxyde zijn de eigenschappen wat hoger. 

Deze, momenteel zeer populaire, steen is evenals diamant enkelbrekend. De dispersie 
is iets hoger dan die van diamant. Het vuur is dus sterker, maar niet overdreven sterker. 
Stenen in sieraden gezet, zi jn moeilijk van diamant te onderscheiden. Het waardeverschil 
tussen beide stenen is uiteraard enorm. 

Losse diamant imitaties, dus ook cubic zirconia, zijn gemakkelijk te herkennen door 
ze te wegen en hun diameter op te meten, omdat ze alle in dezelfde briljantvorm worden 
geslepen. Een voor diamant gebruikelijk diamantmaatje is daarbij van veel nut, omdat 
de imitaties niet passen in het gat waar ze volgens hun gewicht in zouden moeten passen. 
Door hun veel hogere dichtheid hebben zij een kleinere diameter. Ze vallen dus letterlijk 
door de mand. 

Voor de identificatie van edelstenen is het zeer nuttig de Uchtbreking te meten. Voor 
vele stenen kan dat op eenvoudige wijze worden gedaan met behulp van een refractome-
ter. Echter, als gevolg van de totale reflectie, waarop de werking van dit instrument be
rust, kunnen van stenen met een hogere brekingsindex dan 1.81 (de hchtbreking van de 
contactvloeistof) geen aflezingen worden verkregen. De nieuwe synthetische stenen die 
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Fig. 4. Mozaïekstructuur in synthetische opaal, vergroting 30 x. 

als imitatie van diamant worden gebruikt, hebben, evenals diamant, een veel hogere 
lichtbreking en geven een zogenaamde negatieve aflezing. Met de anders zo nuttige re-
fractometer is dus geen definitief resultaat te behalen. De behoefte aan andere instru
menten is daardoor in de hand gewerkt. Z i j worden hierna besproken. 

5. Nieuwe instrumenten 

Het ligt voor de hand dat apparatuur, geschikt voor het onderzoek van mineralen, ook 
kan worden gebruikt voor het onderzoek van edelstenen, zeker als nondestructieve me
thoden worden toegepast. Zo is de electronen miscrosonde uitermate geschikt om de che
mische analyse van een edelsteen te verkrijgen en wordt röntgendiffractie apparatuur 
vaak ingeschakeld om bepaalde identificaties te verrichten. In dit kader, echter, zal 
slechts over die instrumenten worden gesproken die expliciet voor onderzoek van edelste
nen zijn ontworpen. Daarbij wordt nog verwaarloosd wat door meerdere fabrikanten, 
zoals Eickhorst in Hamburg, regelmatig aan verbeteringen van reeds bestaande appara
tuur in de handel wordt gebracht. 

Ongeveer 10 jaar geleden werd voor het eerst melding gemaakt van de ,,gemeter" een 
instrument waarvan de werking berust op de registratie van de hoeveelheid teruggekaatst 
infrarood licht door de steen. De bezwaren die tegen de nauwkeurigheid van dit apparaat 
waren in te brengen, gelden, zij het in mindere mate, ook voor soortgelijke instrumenten 
van recentere datum. Het onderzoek kan worden uitgevoerd door een geslepen steen vol
komen vlak op een tafeltje te leggen dat voorzien is van een klein gaatje. Met een kapje 
wordt het daghcht geweerd. Door op een knop te drukken wordt de hchtbundel op de 
steen geworpen, waarna een naald zich over de schaal gaat bewegen en aanwijst met wel
ke steen men te doen heeft. De steen moet met het platte vlak loodrecht op de Hchtbundel 
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Fig. 5. Alitz reflectometer. 

worden geplaatst en volkomen vetvrij, dus brandschoon, zijn. Om zeker te zijn van het 
resultaat is het aan te raden de meting enkele malen te herhalen. 

In f ig . 5 is de Ahtz reflectometer afgebeeld. De schaal geeft ten onrechte de indruk dat 
dh Duitse apparaat ook te gebruiken is om allerlei edelsteen te identificeren. Dit is echter 
niet juist. Alle reflectometers zijn in eerste instantie gemaakt om diamant van zijn imita
ties te onderscheiden. Wel kan men voor andere edelstenen een globaal onderzoekresul
taat verkrijgen, maar het verdient aanbeveling voor zekerheid andere apparatuur, zoals 
de refractometer, te gebruiken. 

Dit alles neemt niet weg dat de reflectometer uitstekende diensten kan bewijzen voor 
een snelle herkenning van een onbekende kleurloze steen, vooral als het om grote stenen 
gaat. Als stenen echter kleiner zijn dan 3 mm, of gezet zijn, kunnen moeilijkheden ont
staan omdat de steen dan vaak minder eenvoudig met een plat vlak op het instrument kan 
worden geplaatst. 

Daar de nieuwste imitaties, zoals ,,cubic zuconia", steeds meer worden toegepast in 
entourage sieraden, wordt het hoe langer hoe moeilijker deze diamantimitaties te herken
nen. Het is dan ook verheugend dat sinds enkele jaren een nieuw type instrument is uhge-
vonden dat in combinatie met de reflectometer zeer goede onderzoekresuhaten oplevert. 
De werking daarvan berust op het warmtegeleidingsvermogen. Er zijn duidelijke ver
schülen tussen het warmtegeleidingsvermogen van diamant enerzijds en van ahe natuur
lijke en synthetische op diamant gelijkende stenen anderzijds. De meting van deze ver-
schhlen vindt zi jn toepassing in een bepaald type instrument waarmee zowel grote als 
kleine stenen onderzocht kunnen worden, ook als ze gezet zijn en niet boven de zetting 
uitsteken. 

In f ig. 6 is de ,,Ceres Diamond Probe" afgebeeld. Het belangrijkste onderdeel ziet er 
uit als een baUpoint. Deze is voorzien van een koperen punt die in contact staat met twee 
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zeer kleine keramische componenten die erg temperatuurgevoelig zi jn. Een van deze ther
mistors wordt gevoed door stroomstootjes die elke seconde plaatsvinden. Deze compo
nent functioneert dus als een miniatuur verwarmingselement. De ander wordt gebruikt 
om de warmtewisseling te registreren. Het resultaat wordt overgebracht op de naald die 
zich over de schaal kan bewegen. De schaal is verdeeld in drie zones, links een groot rood 
gedeelte, in het midden een smal geel vak en rechts een weer wat breder groen gebied. 

Als de punt op een diamant wordt gedrukt zal de warmte door de steen worden afge
voerd, zodat de temperatuur van de punt niet erg kan stijgen. Als de punt echter tegen 
een slechte warmtegeleider wordt gehouden zoals glas of ,,cubic zirconia", wordt de 
warmte niet door de steen opgenomen en kan de temperatuur van de punt wel stijgen, in 
ieder geval veel hoger dan bij diamant. 

De temperatuur van de punt wordt op de meter met behulp van de naald aangegeven. 
Als deze in het grote rode gedeelte b l i j f t staan, betekent dh dat de te onderzoeken steen 
geen diamant is. In het geval van diamant zal de naald in het groene vak tot rust komen. 
Hoe groter de steen hoe verder de naald naar rechts zal uitslaan. In het algemeen duurt de 
handeling niet langer dan enkele seconden. De bediening van het apparaat is bijzonder 
eenvoudig. 

Het zal duidelijk zijn dat bovengenoemd instrument, waarvan thans vele typen in de 
handel zijn, ook typen met een schaal, die voorzien is van LED-velden, in combinatie 
met een reflectometer met zeer veel succes kan worden gebruikt om diamant van zijn imi
taties te onderscheiden. In luttele seconden geeft de ,,diamant probe" aan of een steen 
wel of geen diamant is, terwijl met de reflectometer kan worden vastgesteld met welke 
imitatie men eventueel te doen heeft. 

Fig. 6. Ceres Diamond Probe. 
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6. Nieuwe doubletten 

Stenen, samengesteld uit twee of meer delen, zijn aanvanlcelijlc de voorlopers van synthe
tische stenen geweest. Glas bleelc in de praictijk te zacht en daarom werden doubletten 
vervaardigd die bestonden uit glas met een dunne bovenlaag van granaat. Deze stenen 
worden nog steeds in sieraden aangetroffen. 

Toch is het tijdperk van de doubletten niet voorbij nu synthetische stenen in grote hoe
veelheden in sieraden worden verwerkt. Integendeel zelfs, want blijkbaar was men niet 
tevreden met sommige nieuwe diamant imitaties, die of een te sterke dispersie of een te 
geringe hardheid hebben. Deze nadelige eigenschappen heeft men getracht te verhelpen 
door verschiUende doubletten te vervaardigen zoals: 
a. een bovenkant van synthetische korund of spinel, gekit op een onderkant van synthe

tische rutiel; 
b. eenzelfde bovenkant of zelfs diamant gekit op een onderkant van strontium titanaat 

(„ fabu l ie t " ) . 
Beide doubletten hebben door de combinatie een minder sterk vuur en een grotere 

hardheid aan de bovenzijde van de steen. Toepassing van synthetische spinel heeft het 
voordeel dat deze, evenals diamant, in gepolariseerd hcht een anomale dubbele breking 
vertoont. Korund (,,whte saffier") heeft na diamant het beste warmtegeleidingsvermo
gen en is dus moeilijker te herkennen met de ,,Diamond Probe". 

Zeer bedriegelijk zijn doubletten ter imitatie van robijn, die zijn opgebouwd uit een 
dunne bovenlaag van natuurlijke en een dikke onderkant van synthetische robi jn . Zo 
worden ook combinaties gemaakt van natuurlijke saffier met synthetische robijn. 

Doubletten bestaande uk natuurlijke en synthetische saffier zijn eveneens moeilijk te 
herkennen. 

Goede imitaties van smaragd zijn doubletten bestaande uit twee kleurloze delen beryl, 
waartussen een groen kitmiddel is aangebracht. Deze stenen worden in de handel ,,sma-
r y l " genoemd. 

Op dezelfde wijze worden deze stenen gemaakt met een rood of een blauw kitmiddel, 
ter nabootsing van respectievelijk robijn en saffier. 

Inplaats van kleurloze beryl wordt ook wel gebruik gemaakt van synthetische kleurloze 
spinel en vervolgens een rood, blauw of groen kitmiddel. 

Doubletten van opaal, gekit op donkerblauwe chalcedoon, zijn reeds lang bekend. Het 
laatste decennium ziet men hoe langer hoe meer opaaltripletten, die een laag van kleurlo
ze kwarts (bergkristal) of simpelweg een laag plastic hebben bovenop de opaal. Deze t r i 
pletten hebben het voordeel dat de opaaUaag niet aan slijtage onderhevig is, maar geven 
nog eens duidelijk aan dat goede kwaUteit opaal steeds zeldzamer wordt. 

De herkenning van doubletten is niet moeilijk als men maar aan de mogelijkheid ervan 
denkt. In een vloeistof (eventueel gewoon water) en tegen een witte achtergrond vallen 
kleurverschillen gemakkelijk op. Deze methode is ook geschikt voor de ontmaskering 
van de nieuwe samengestelde stenen. 

7. Kleurveranderingen 

Bepaalde methoden om de kleur van edelstenen te veranderen (vaak bezigt men het 
woord ,,verbeteren") zijn al heel oud. Zo wordt het verven of beitsen van chalcedoonva-
riëtehen, zoals agaat, zeer algemeen toegepast en worden amethisten gemakkelijk van 
kleur veranderd door ze te verhitten. 

In de laatste jaren, vooral sinds 1980, heeft de verandering van de kleur van edelstenen 
langs kunstmatige weg, een enorme vlucht genomen. Dat stenen als aquamarijn, topaas 
en toermalijn worden behandeld, kan nog algemeen worden geaccepteerd, maar nu ook 
grijze en hchtgele doorschijnende korund, afkomstig uit Sri Lanka, ter plaatse ,,geuda" 
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genoemd, fraai blauw wordt gemaakt, is de maat vol bij vele handelaren en vooral ook 
bij gemmologen. 

De vele onderzoekingen van Dr. Kurt Nassau, waarvan hij de resultaten in een boek 
heeft samengevat dat juist is verschenen (Nassau, 1984), hebben wel wat meer licht ge
worpen op de duistere, veelal geheime, methoden die zowel in het verleden als thans zijn 
aangewend ter verandering van de kleur in een, commercieel gezien, meer aantrekkelijke 
tint. 

Bij het verhittingsproces is het van belang te weten tot welke temperatuur men moet 
gaan en hoe lang het moet duren. Daarbij zi jn ook de druk alsmede de aard van het oven
materiaal van betekenis. 

De verhitting kan verschillende effecten hebben, zoals donkerder worden van de steen, 
bijv. barnsteen, maar in het algemeen verandert de kleur. Dit kan zijn door vernietiging 
van een kleurcentrum, bijv. als amethist geel wordt, of door verandering van de oxyda-
tiestaat, meestal met diffusie van zuurstof, bijv. als groene aquamarijn blauw wordt. 

Een snelle temperatuursverandering kan barsten veroorzaken. Meestal wordt de steen 
daarna nog gebeitst, zoals kleurloze kwarts in rood of groen ter imitatie van robijn en 
smaragd. 

Bestraling geschiedt of met kortgolvige electromagnetische energie zoals ultraviolet, 
röntgenstralen en gamma-stralen, of met deeltjes als neutronen, electronen en protonen. 
Deze wijze van behandelen heeft vrijwel onbeperkte mogelijkheden. Zo kan vrijwel 
kleurloze beryl geel worden, kleurloze diamant overgaan in blauw, kleurloze topaas in 
geel, etc. 

Andere behandelingsmethoden zijn vooral beitsen en impregnatie met was of olie. In 
het begin van de zestiger jaren kwamen de eerste ,,black-treated opals" in de handel. 
Daar zwarte opaal in het algemeen kostbaarder is dan witte opaal, ligt het voor de hand 
de witte een kunstmatige zwarte kleur te geven. Gelukkig is dit gemakkelijk te herkennen 
aan het fek dat de kleurstof zich concentreert in van nature aanwezige barsten. 

Vr i j algemeen is het behandelen van vooral ruwe smaragd met olie waarvan de licht
breking ongeveer 1.57 is. Aanwezige barsten worden daardoor vrijwel onzichtbaar, het
geen uiteraard de waarde van de steen ten goede komt. 

Turkoois wordt vaak tot poeder gemalen, daarna gebonden met plastic, gebeitst en 
tenslotte met was behandeld. Helaas zijn vrijwel alle stenen met een fraaie blauwe kleur 
en hoge glans op de een of andere wijze, als hier omschreven, behandeld. 

TaUoze andere voorbeelden zouden gegeven kunnen worden van verhhting, bestraling 
en andere behandehngsmethoden. Er is bewust een keuze gemaakt en slechts aandacht 
besteed aan veel voorkomende gevallen. 

In de slotopmerking van het artikel in Natuurkundige Voordrachten (Zwaan, 1960) 
werd gesteld dat er steeds nieuwe methoden worden geïntroduceerd om het onderscheid 
tussen ,,vals" of , ,echt" te kunnen vaststellen en dat men in de gemmologie daarin steeds 
is geslaagd. Het is thans wel betreurenswaardig te moeten constateren dat er zich gevallen 
voordoen, waarin met eenvoudige hulpmiddelen, niet alt i jd onderscheid kan worden ge
maakt. Wetenschappelijk gezien is dat een aansporing om verder te gaan met het onder
zoek, maar voor de handel kan dit vervelende consequenties hebben. Het over en weer 
verstrekken van zoveel mogelijk informatie kan enorm bijdragen tot de vereiste kennis 
om de gevallen van twijfel tot een minimum te beperken. 
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GENEESKUNDE E N G E Z O N D VERSTAND 

door 

A . J . Dunning 

Inleiding 
Onze geneeskunde heeft een dubbel gezicht, als indertijd de Romeinse huisgod Janus, die 
huis en haard bij de ingang bewaakte, Het ene gezicht keek naar buiten, naar de straat, 
het andere naar binnen en waakte over de bewoners. Zo presenteert onze geneeskunde 
zich trots en waakzaam naar buiten, met haar ziekenhuizen, laboratoria en technologie, 
als het beste en nieuwste dat over onze gezondheid waakt. Diezelfde geneeskunde speurt 
ook naar de inwendige mens en wordt gevreesd wanneer ze onheil, ziekte of gebrek aan 
het hcht brengt, ons lijden niet kan besparen en de dood niet ver kan houden. Ze wordt 
ook gevreesd vanwege die trotse technologie waaraan wij vrezen ooit wUloos te worden 
overgeleverd. 

De kosten van die geneeskunde en gezondheidszorg vergen bijkans de tiende penning 
van een groot nationaal inkomen in een welvarend land met relatief weinig ziekte en ge
brek die als regel aan het eind van de levensweg hun tol eisen. Omdat blijkens opinie-on
derzoek gezondheid bovenaan de vaderlandse verlanglijst staat, wordt die geldelijke b i j 
drage opgebracht waardoor harttransplantaties en kunstnierbehandeling betaald kunnen 
worden. Terzelfdertijd is er twi j fe l en onrust omdat een zodanige investering in gezond
heid niet een evenredig rendement oplevert. W i j hebben een ziekteverzuim waardoor da
gelijks één op de tien werknemers thuis b l i j f t , klagen over stress, vermoeidheid en slape
loosheid, treden vervroegd uit en slikken een hoeveelheid antibiotica die een land als 
Bangladesh niet zou misstaan. 

Kosten veroorzaken 

De grenzen aan de groei, ook van onze gezondheidszorg, zi jn in zicht gekomen en voor 
het eerst kan niet meer alles tegelijk maar moet binnen budget en begroting gekozen wor
den wat wi j willen besteden, een zaak waarover niemand zich tot voor kort werkelijk 
druk heeft gemaakt. De schuldigen, dat wil zeggen de kostenveroorzakers, worden dan 
ook ijverig opgespoord, om ze tot zuinig of zinnig beleid te kunnen aansporen. Artsen 
verklaren niet verantwoordelijk te zijn wanneer de samenleving kostbare gezondheids
voorzieningen wenst, zo min als de piloot van een verkeersvliegtuig de prijs van de brand
stof kan worden verweten. De buitenstaander meent dat kostbare voorzieningen als 
kunstnierbehandeling, hartchirurgie, computertomografie of orgaantransplantatie de 
werkelijke schuldigen zi jn. Feit is echter dat dit genoemde kwartet, hoewel kostbaar, 
maar voor een zeer beperkte groep patiënten noodzakelijk is en deze ,,high technology" 
vergt dan ook maar enkele procenten van ons nationale gezondheidsbudget. Het zijn va
ker de kruimels van het dagelijks brood die zoveel kosten met zich brengen, als de dui
zendvoudig gemaakte röntgenfoto van hart en longen, het routine-laboratoriumonder
zoek, het cardiogram of bloeduitstrijkje. Het wordt vaak gemaakt om ziekte uit te slui-
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ten, vaak herhaald als er een aandoening is en de routineverrichting neemt jaarlijks bijna 
15% in volume toe bij een vrijwel gelijkblijvend patiëntenbestand. Zo wordt er bij gezon
den en zieken meer en meer onderzocht, en vaak ook iets gevonden dat zelf weer nader 
onderzoek vereist. Naar de definitie van de Amerikaan Murphy is iemand alleen gezond 
wanneer hij onvoldoende is onderzocht. 

Vaak bepaalt dan ook in onze geneeskunde het aanbod de vraag. Door verrichtingen 
per stuk te honoreren, wordt een vliegwiel in beweging gezet waarbij de patiënt zich goed 
nagekeken acht, de specialist de huisarts kan rapporteren dat alles onderzocht en nor
maal is, terwijl ziekenhuislaboratorium en directie kunnen bogen op de aanzienlijke pro
duktie die verdere investering, automatisering en produktieverhoging mogelijk maken. 

Baten wegen 

Zelfs als niet-rationele diagnostiek verspillend zou zi jn, was het middel aanvaardbaar als 
daarmee een doel werd gediend, bijvoorbeeld betere behandeling. De koele uitsluitings
diagnostiek van onze technologie kan een ernstig lijden als oorzaak van deze klacht wel
licht ongegrond verklaren, maar ze neemt het fysiek of psychisch onbehagen niet weg dat 
ons naar de spreekkamer of poUkliniek dreef, vooral niet bij het kleine, dagelijkse onge
mak of het chronisch onbehagen. Vandaar dat baat gezocht wordt bij alternatieven die 
met meer aandacht en magie pogen te cureren wat de reguliere maar gehaaste alledaagse 
geneeskunde niet heeft weten op te lossen. Die alledaagse geneeskunde wordt vooral aan
geroepen in het uiterste wanneer vitale functies worden bedreigd en onze geneeskunde bij 
ongeval, hartinfarct, infectie, operatie of bloeding wordt geacht het onmogelijke te 
presteren. Zo is dan ook in menig ziekenhuis de intensive care afdeling het toppunt van 
zorg, kennis en kunde, gesteund door indrukwekkende apparatuur voor bewaking en in
grijpen. De baten ervan, op lange termijn, zi jn zelden gewogen maar waar dat gebeurde, 
vielen ze tegen. Bedoeld om tevoren gezonde mensen bij een acute, levensbedreigende 
ziekte met alle macht door die fase heen te helpen om ze weer gezond te ontslaan, houdt 
intensieve zorg zich feitelijk bezig met bestrijding van acute verergering van chronische, 
slopende ziekten bi j bejaarde patiënten. Het succes op de korte baan wordt vaak teniet 
gedaan door de afloop op wat langere termijn, als nieuwe complicaties hun tol eisen. Het 
wil niet zeggen dat al deze technologie geen waarde heeft, maar ze zou moeten worden 
gericht op de patiënt die er baat bij kan hebben. Acute leukemie, bij jonge patiënten is 
een voorbeeld waarbij ziekte en behandeling met chemotherapie, transfusies en soms 
beenmergoverplanting langdurig herstel of genezing kan bereiken, ook al is de prijs 
hoog, door de last van ziekte zowel als de prijs van de behandeling. Sommigen vragen 
zich dan ook wel af of we ons leukemiebehandehng wel kunnen veroorloven. Het ant
woord zou moeten luiden dat we het ons niet kunnen veroorloven leukemie onbehandeld 
te laten, omdat we sinds 1948, na een moeizaam begin van de chemotherapie, geleidelijk 
naar een behandeling zijn gegroeid waarin blijvende genezing van een deel van de patiën
ten mogelijk is gebleken, dankzij veel khnisch en basaal wetenschappelijk onderzoek en 
empirische behandeling. 

Een ander voorbeeld is de behandehng van hemofilie, voorheen een kostbare zieken
huisaffaire met tientallen bloedtransfusies. Sinds met DNA-recombinanttechniek de ont
brekende antihemofiliefactor voor zelfbehandeling van de patiënt ter beschikking is ge
komen, kan ziekenhuisverblijf, invaliditeh en ziekteverzuim in hoge mate beperkt wor
den. Het gaat bij al deze technologie om selectieve toepassing die ook op hoge leeftijd 
met gehoorapparaat, kunstlens, pacemaker of kunstklep grote diensten kan bewijzen. 
Indien blindelings toegepast op iedere ziekte en ieder gebrek wordt het levenseinde ont
luisterd en de patiënt tot slachtoffer gemaakt. 
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Waarde van leven 

Selectieve teciinologie wordt niet alleen in de geneeskunde maar in de gehele samenleving 
toegepast en weerspiegelt zo, verborgen en indirect, de waarde die aan een mensenleven 
wordt gehecht. Onze spoorwegovergangen zijn deels half, deels onbeveiligd en dagelijks 
wordt het rode waarschuwingssignaal enkele honderden keren genegeerd. Dat kost ge
middeld één dode per week en enkele honderden gewonden en blijvend invaliden per 
jaar. De prijs van vermindering door alle overwegen idiot-proof te beveiligen, is bekend, 
maar te hoog. Een voor kinderen beveiligde sluiting met draaidoppen op bleekwater, 
huishoudrniddelen en geneesmiddelen, zorgeloos binnen handbereik van kleuters gela
ten, zou vele doden en honderden ernstige vergiftigingen per jaar voorkomen, maar na 
lange discussie zijn wij tot die investering niet werkelijk bereid. 

Onze geneeskunde was in vroegere generaties gericht op levensverlenging omdat dit de 
uiterste waarde was in een bestaan, waarin kinderen en volwassenen geveld konden wor
den door bloeding, infectie of ongeval. Nu is de dreiging daarvan goeddeels bedwongen 
en richten wij ons met dezelfde wapens op de ziekten aan het einde van ons bestaan. De 
statistiek kan ons al snel leren dat verdwijning van alle hart- en vaatziekten — de eerste 
doodsoorzaak en verantwoordelijk voor de helft van alle sterfte — ons zeven jaar extra 
leven zou bezorgen. Verdwijning van kanker zou nog eens drie jaar leven toevoegen, 
verdwijning van geweld en ongeval een paar maanden. Wanneer zo 80 procent van alle 
doodsoorzaken zou verdwijnen, wonnen wij tien jaar en zou ons levenseinde niet tussen 
70 en 80 jaar gemiddeld vallen maar tussen 80 en 90 jaar. Het zou ook betekenen dat wie 
ziekte had overleefd, slachtoffer zou worden van zintuiglijk gebrek, toenemende invali
diteit, verhes van geestelijke vermogens en toenemende afhankelijkheid van hulp en 
zorg. 

Onze geneeskundige inspanningen worden dan ook niet allereerst en vooral ingeroepen 
om het leven a tout prix te verlengen, maar het, zo lang het duurt, kwahteit te geven. Aan 
het eind van dat goede leven, zonder ziekte, gebrek of verval, wensen wi j ons een goede 
dood, zonder lijden, onttakeling of p i jn . Het is uiteraard een illusie dat gezondheidszorg 
die wensen voor ieder zou kunnen realiseren omdat ze, volgens het boek Prediker, geacht 
worden te behoren tot de ijdelheden van het bestaan. 

Kwahteit van het bestaan heeft ook andere gevolgen voor onze gezondheidszorg, naar 
zijn aard en ook de wijze waarop ze wordt verstrekt. Niet langer ondergaat de leek als pa
tiënt dat wat het beste wordt geacht, maar wenst hij te kiezen, juist waar behandehng een 
tweesnijdend zwaard kan zijn. Die leek wenst ook als gezonde dat gezondheidszorg hem 
bijstaat in het najagen van geluk, dat recht dat na leven en vrijheid de drie-eenheid van 
grondrechten in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring besluh. Het betekent 
vermijding van ongewenste zwangerschap tot en met abortus, reageerbuiskinderen bij 
ongewenste kinderloosheid, gemoeds- en nachtrust per tablet, check-up's als een garan
tiebeurt en effectief herstel van schade wanneer misbruik van alcohol, tabak, calorieën of 
drugs niet voorkomen kan worden. Zo wordt gezondheidszorg een Wiedergutmachung 
voor wat wijzelf of het bestaan ons tekort deden. 

Geneeskunde en gezond verstand 

Geneeskundige zorg wordt niet aUeen op redelijke gronden gewenst. Patiënt z i jn is geen 
keuze maar een lot dat gevreesd wordt en waartegen bescherming wordt gezocht, hoe ook 
verkregen. De bloei van geneeskundige magie in dit land volgt dan ook als een schaduw 
de rationeel-technische prestaties van een reguliere geneeskunde die teleurstelt waar ze 
het onmogelijke niet waarmaakt. 

Gezond verstand zou ons kunnen leren dat geneeskunde de troost van religie niet kan 
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verschaffen, zo min als de hoop op eeuwig leven. Het is op zijn best een lapmiddel voor 
een bestaan dat geen zekerheid of garantie biedt. Wanneer de geneeskunde zelf in de ban 
raakt van wat een samenleving aan onredelijks verwacht, ontstaat blinde technologie, mi
trailleurdiagnostiek van gezonden in een bedrijfsvorm die ten slotte vooral bestaat om 
zichzelf materieel in stand te houden. 

Zo gezien zal inperking van de zorg en de dwang tot rationele keuze bij beperkte mid
delen een zegen in vermomming kunnen blijken wanneer wij geen premie stellen op ein
deloos handelen, wi j onze beperkingen zonder valse schaamte ons bewust zi jn en angst 
niet onze raadgever is. 



MASSASPECTROMETRIE 

door 

N . M . M . Nibbering 

Sinds liet pionierswerk van J.J. Tiiomson, F.W. Aston en A . J . Dempster in de eerste 
twintig jaar van deze eeuw' is bekend, dat in een massaspectrometer van elementen en 
moleculen ionen gemaakt, gescheiden en gedetecteerd kunnen worden. Toch heeft het tot 
in de vijftiger jaren geduurd, voordat massaspectrometrie duidelijk toepassing is gaan 
vinden in de chemie, met name in de organische chemie. Dit is o.a. te wijten geweest aan 
de verdere en tevens vereiste ontwikkehng van de massaspectrometer als een instrument, 
waarin ook organische verbindingen met uiteenlopende fysische eigenschappen voor ana
lyse en onderzoek ingebracht konden worden. Bovendien is toen de introductie van een 
dubbelfocusserende massaspectrometer voor de analyse van organische verbindingen^ 
een belangrijke stap voor de organische chemie geweest. 

Het principe van een dergelijke massaspectrometer, waarvan de ontwikkehng te dan
ken is geweest aan het werk van J. Mattauch, R. Herzorg, A . O . Nier, E.G. Johnson 
e.a.^ zal hieronder in het kort beschreven worden. Vervolgens zal ingegaan worden op 
de meest gangbare ionisatiemethoden, waarvan sommige pas in het afgelopen decennium 
ontwikkeld ziju."* Deze hebben massaspectrometrie toepasbaar gemaakt op een zeer 
breed scala van chemische problemen. Hiervan zal een aantal voorbeelden gegeven wor
den. Tevens zuUen enige experimenten, die op de ionen tijdens hun vlucht door de mas
saspectrometer uitgevoerd kunnen worden, beschreven worden. 

Principe van een dubbelfocusserende massaspectrometer 
Deze is voor een instrument met een conventionele geometrie schematisch weergegeven in 
figuur 1. In een dergelijke geometrie worden de gevormde ionen na versnelling van de 
ionenbron uit eerst door een elektrische sector en vervolgens door een magnetische sector 
naar de detector gestuurd. 

De toevoer van moleculen van het te onderzoeken monster naar de plaats van ionisatie in 
de ionenbron wordt uiteraard sterk bepaald door de vluchtigheid van het monster. Deze 
bepaalt op haar beurt weer welke ionisatiemethode het meest geschikt toegepast kan wor
den. Opmerkingen over monstertoevoer zuUen dan ook bij de hieronder te behandelen 
ionisatiemethoden gemaakt worden. 

De gevormde ionen worden door een kleine positieve spanning, wanneer ze positief ge
laden zi jn, uit de ionenbron gedrukt en versneld door een elektrisch veld van spanning V 
(meestal 8 kV) tot een kinetische energie, gegeven door formule (1). 

—mv" = zV (1) 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 63. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
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I monster toew>gr 

Fig. 1. Schema van een dubbelfocusserende massaspectrometer. Drulc in de ionen bron 
10~^ — 10~'' Pa, in de elelctrische- en magnetische sectoren I0~^ — 10^^ Pa. 

Hierin is m = massa van het ion, v = snelheid van het ion en ? = lading van het ion, 
De ionen bewegen zich dan door de ruimte tussen de ionenbron en de elektrische sec

tor, die de eerste veldvrije ruimte wordt genoemd, op weg naar de elektrische sector. De 
laatstgenoemde is een gedeelte van een concentrische, cihndrische condensator, waarvan 
de elektrische veldsterkte E loodrecht gericht is op de bewegingsrichting van de binnen
tredende ionen. Hierdoor gaan de ionen een cirkelbaan beschrijven, waarbij de elektri
sche kracht zE in evenwicht is met de centrifugale kracht mv^/r. Omdat de elektrische 
sector een vaste straal R heeft, worden alleen ionen hierdoor getransmitteerd, die aan 
formule (2) voldoen. 

' " ^ • = z i ? (2) 
R 

Het resuhaat is, dat de bundel ionen na de elektrische sector een scherper gedefinieerd k i 
netische energie heeft. Vervolgens passeert de bundel ionen de ruimte tussen de elektri
sche en magnetische sector, die de tweede veldvrije ruimte genoemd wordt. Daarna door
lopen de ionen de magnetische sector, waarvan de magnetische veldlijnen loodrecht op 
hun bewegingsrichting gericht zijn. Hierdoor gaan de ionen een cirkelbaan beschrijven, 
waarin de lorentzkracht Bzv in evenwicht is met de centrifugale kracht mv^/r, zodat door 
combinatie met formijle (1) voor de straal r van de cirkelbaan de bekende formule (3) 
verkregen wordt, waarin B = magnetische veldsterkte en de overige symbolen reeds bo
ven gedefinieerd zi jn . 

, , (3) 
B 
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Omdat in de pra]<tijlc met een constante waarde van V gewerltt wordt, zijn er nog twee 
mogelij Icheden om de ionen met een verschillende massa te detecteren ter verltrijging van 
een massaspectrum: 

(i) Door variatie van B, waarbij de ionen met verschillende m/z waarden in de tijd na el-
Icaar op de collector worden gefocusseerd, d.w.z. ze worden in de t i jd na elkaar gedwon
gen dezelfde cirkelbaan te doorlopen. Het op de collector afgegeven signaal wordt ver
sterkt en kan vervolgens ter verwerking naar een computer gestuurd worden. 

(ii) Door B constant te houden. Ionen met verschillende m/z waarden doorlopen dan cir
kelbanen met een verschillende straal, maar worden gelijktijdig gedetecteerd op een foto
grafische plaat waarop de ionen een latent beeld veroorzaken, dat door ontwikkelen 
zichtbaar gemaakt kan worden. DU kan een voordeel zi jn, wanneer het monster geduren
de een zeer korte t i jd ter beschikking staat, zoals bij velddesorptie (zie onder) het geval 
kan zijn. 

Het belang van een dubbelfocusserende massaspectrometer voor de organische chemie 
is zi jn massa-oplossend vermogen. Deze is gedefinieerd als m/Am b i j een dalhoogte van 
10% van elkaar met gelijke intensiteit overlappende signalen overeenkomende met de 
ionen met massa m en (m+ Am) en kan 150000 bedragen. Met geschikte referentiever
bindingen is het verder mogelijk de massa van een ion te meten met een nauwkeurigheid 
van enige tienden ppm of beter. Hiermee is de elementaire samenstelling van de ionen en 
daarmee van het onderzochte monster vast te stellen. Het behoeft geen betoog, dat dit 
een belangrijk gegeven is, vooral als er weinig voorkennis over het monster aanwezig is. 

De laatste jaren zijn in toenemende mate dubbelfocusserende massaspectrometers met 
een zogenaamde omgekeerde geometrie in gebruik geraakt. In dergelijke instrumenten 
zijn de elektrische en magnetische sector (zie figuur 1) van plaats verwisseld. Een belang
r i jk gevolg hiervan is, dat met de magneet ionen met een bepaalde massa geselecteerd 
kunnen worden, waarop vervolgens experimenten uitgevoerd kunnen worden. Dit kan de 
analyse van complexe mengsels sterk vereenvoudigen, waarvan hieronder een voorbeeld 
gegeven zal worden. 

Ionisatiemethoden 

Naast de gevestigde ionisatiemethoden van elektron-impact en chemische ionisatie zijn 
vooral velddesorptie en fast atom bombardement in het afgelopen decennium tot ontwik
keling gekomen. 

De eerste twee zi jn geschikt voor de analyse van vluchtige tot betrekkelijk vluchtige 
verbindingen. De laatste twee zijn juist geschikt voor de analyse van niet vluchtige, dik
wijls hoog-moleculaire verbindingen en van polair of thermisch labiel materiaal. A l deze 
ionisatiemethoden zuUen nu in vogelvlucht behandeld worden. 

Elektron-impact-ionisatie (EI) 

Deze meest toegepaste methode berust op ionisatie van moleculen in de dampfase bij een 
druk van Pa met behulp van 70 eV-elektronen. De laatste worden verkregen door 
emissie uit een wolfraam of rhenium gloeidraad en versneUing m.b.v. een potentiaalver-
schü van 70 eV tussen de gloeidraad en de lonisatiekamer, waarin zij via een kleine ope
ning binnentreden. Loodrecht op hun bewegingsrichting worden gasvormige moleculen 
M in de lonisatiekamer aangevoerd. Ionisatie hiervan volgens reactievergelijking (4) 
vindt plaats i n r j 10^"^ s met een produktie van 1 ion op lO -̂lO"* moleculen. 

M -I- e I - M + . -f 2e (4) 

Zodra de molecuulionen gevormd zijn, bewegen zij zich onder invloed van een kleine po-
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sitieve spanning in de ricliting van het 8 kV elelctrisch versnellend veld, om op deze wijze 
na ongeveer 1 \js de ionisatiekamer te verlaten. Deze verbl i j f t i jd in de lonisatiekamer en 
de gemiddelde inwendige energie van 3-5 eV (1 eV = 96,48 kJ/mol), die de gevormde 
molecuuhonen tijdens het ionisatieproces verkregen hebben, is voldoende voor ze om via 
unimoleculaire ontledingen uiteen te vaUen in ionen met een lagere massa, onder uit
stoting van radicalen of neutrale moleculen. De laatste zijn dan al op te grote afstand van 
de elektronenbundel om voor ionisatie in aanmerking te komen en worden tezamen met 
de niet geïoniseerde moleculen met behulp van pompen uit de ionisatiekamer verwijderd. 

Voor toepassing van de El-methode moeten de moleculen in de dampfase gebracht 
kunnen worden. Dankzij de verbetering van inlaatsystemen in de periode 1960-1970 kun
nen inderdaad vele soorten moleculen in hoeveelheden van 10~''-10^'^ g met succes 
bestudeerd en geanalyseerd worden met de El-methode. Hierbij moet met name het di
recte inlaatsysteem genoemd worden, waarmee verbindingen met een dampspanning 
vanaf IO""* Pa bi j temperaturen tot 200°C rechtstreeks en dichtbij de elektronenbundel in 
de ionisatiekamer gebracht kunnen worden. 

Veel klassen verbindingen — zij het vaak na derivatisering om de vluchtigheid te ver
hogen — zijn m.b.v. de El-methode geanalyseerd, zoals vetzuren, complexe lipiden, ste
roïden, suikers, aminozuren, oligopeptiden, nucleïnezuren, antibiotica, vhamines, hor
monen etc. In figuur 2 is het massaspectrum van het aminozuur methionine weergegeven. 

m/z 

Fig. 2. Het elektron impact massaspectrum van het aminozuur methionine, verkregen 
door beschieting met 70 eV-elektronen. 

Duidelijk is de piek van het molecuuhon op m/z 149 aanwezig. Daarnaast treedt veel 
fragmentatie op, die zich ingewikkeld voordoet, maar juist bepaald wordt door de struc
tuur van het methionine. Het massaspectrum in figuur 2 is dan ook te beschouwen als een 
fingerprint van het methionine. 

Chemische ionisatie (CI) 
In deze ionisatiemethode vindt vorming van ionen uit te onderzoeken verbindingen 
plaats door middel van ion/molecuul reacties. 

In tegenstelling tot de El-methode wordt nu bij een druk van ongeveer 10 Pa in de ioni-
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satiekamer gewerkt. Deze druk wordt opgebouwd met behulp van „reactant gas", dat 
besloten wordt met elektronen van enige honderden eV. Onder deze condities geven de 
primah gevormde ionen CH4+-, CH3+ en C H 2 + . uit methaan — het meest gebruikte 
,,reactant gas" voor CI — door ion/molecuul reacties met neutrale methaanmoleculen 
aanleiding tot de vorming van CH5+ (48%), C2H5+ (41%) en C3H5+ (6%). De CH5+ en 

C2H5+ ionen kunnen vervolgens een proton overdragen aan te onderzoeken moleculen 
M H , die in een zodanige hoeveelheid in het methaangas voorkomen, dat ze minder dan 
0 . 1 % bijdragen aan de totale druk in de ionisatiekamer: 

M H + C H , 

M H + C2H5+. 

•MH2+ + CH4 

- M H 2 + + C2H4 

(5) 

(6) 

De gevormde MH2"^ ionen noemt men ,,quasi molecuulionen". Ze geven in verreweg de 
meest gevallen aanleiding tot de sterkste pieken in het spectrum en vertonen een veel ge
ringere neiging tot fragmentatie dan ionen, gegenereerd met de El-methode. Dit b l i jk t 
b.v. heel duidelijk, als men het chemische ionisatie-massaspectrum van het slaapmiddel 
talbutal, gegeven in figuur 3b, vergelijkt met zijn elektron impact massaspectrum in f i 
guur 3a. 
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Fig. 3. Het eleictron impact (a) en chemische ionisatie (b) massaspectrum van het slaap
middel talbutal. 
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De Cl-methode vult dan ook de El-methode op uitstekende wijze aan, met name in on
derzoek van gecompliceerde moleculen en in de kwantitatieve bepaling ervan in het ge
bied van 10-'^ g. 

Wel dient opgemerkt te worden, dat de te onderzoeken moleculen aan dezelfde vluch-
tigheidsvoorwaarden moeten voldoen als in de El-methode. 

Recent is echter aangetoond, dat flash verdamping van niet vluchtige verbindingen, 
zoals b.v. het aminozuur arginine, vanaf een teflon-oppervlak of een dunne metalen 
draad direct in een chemische ionisatiebron aanleiding geeft tot zeer goede Cl-massaspec-
tra. De methode wordt ,,desorptie-chemische ionisatie" genoemd en kan een groot per
centage verbindingen, die voordien slechts met velddesorptie (zie onder) onderzocht kon
den worden, zeer bruikbaar analyseren. 

De afgelopen v i j f jaar is verder chemische ionisatie/massaspectrometrie van negatieve 
ionen zeer sterk in de belangstelling gekomen, die soms veel selectiever kan zi jn dan che
mische ionisatie/massaspectrometrie van positieve ionen. Als ,,reactant i o n " wordt 
daarbij het OH"^ ion, door elektronenbombardement gegenereerd uit methaan en lach
gas, gebruikt om protonen van de te analyseren moleculen te abstraheren (zie reactiever
gelijkingen (7), (8) en (9)). 

N j O + e 

O-^- + CH4 

O H - -I- M 

0 - - + N2 

O H - + CMy 

( M - H ) - + H2O 

(7) 

(8) 

(9) 

Een verrassend goed massaspectrum is verkregen van het purpureaglycoside A , een hart-
stimulerende verbinding, met desorptie-chemische ionisatie en O H - als reactant ion, zo
als moge blijken uit figuur 4. 

puRPuHEAGl .CCSIDE a I^IV. = 926 

763 633 503 373 

SOO 550 too 650 750 900 

Fig. 4. Chemisch ionisatie-massaspectrum van de hart-stitnulerende verbinding purpu
reaglycoside A, ver/cregen met het OH- ion als reactant. 
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Velddesorptie (FD) 

Deze methode is zeer geschikt voor onderzoek van thermisch labiele en niet vluchtige or
ganische verbindingen. Ze berust op ionisatie van moleculen door middel van elektrische 
velden in de orde van 10' a lO'* V/cm. Deze velden worden verkregen door anoden als het 
scheermes of de dunne draad toe te passen. Vooral de dunne draad is als anode verder 
ontwikkeld. Hierbij is gebleken, dat een wolfraamdraad van 10 pm, op enkel mm af
stand geplaatst als anode tegenover een kathode met ertussen een potentiaalverschil van 
10-12 kV, geactiveerd kan worden met benzonitrildamp bij een druk v a n ^ I Q - ' Pa. T i j 
dens dit activeringsproces groeien er op de anode, die op een temperatuur van<v) I200°c 
wordt gehouden d.m.v. een elektrische stroom, zogenaamde „micro needies" van kool
stof, zoals figuur 5 toont. 

Fig. 5. Een met een elektronenmicroscoop verkregen opname van een gedeelte van een 
met benzonitril geactiveerde 10 um wolfraamdraad, die als emitter (anode) dienst doet bij 
het opnemen van velddesorptie-massaspectra. Duidelijk zijn de door het activeringspro
ces aan de wolfraamdraad gegroeide, uit koolstof bestaande, naalden te herkennen. 

Deze activeringsmethode levert chemisch en thermisch uiterst resistente „micro needies" 
op. De geactiveerde wolfraamdraad wordt een emitter genoemd. Op zo'n emitter kunnen 
vervolgens niet vluchtige of thermisch labiele verbindingen aangebracht worden, door 
hem m een oplossing of suspensie daarvan te dopen, of door gebruik van een microliter
injectiespuit. 

Brengt men daarna de emitter in de ionisatiekamer via een vacuümsluis, waarbij het 
oplosmiddel verdampt en afgepompt wordt, dan b l i j f t de vaste stof erop achter, slechts 
gebonden door van der waals- en dipoolkrachten. Legt men nu een potendaalverschil van 
10-12 kV aan tussen de emitter en de op enkele mm verwijderde holle kathode en ver-



36 

warmt men de emitter met een stroom van 0-40 mA, dan worden onder invloed van het 
hoge elektrische veld de moleculen op de emitter geïoniseerd en desorberen. 

Dit is de reden waarom met de FD-methode thermisch labiele en niet vluchtige verbin
dingen zo succesvol geanalyseerd kunnen worden, vooral als door emissie gestuurde veld
desorptie wordt toegepast. Hierbij wordt de stroom voor de verwarming van de emitter 
geregeld door de ionenstroom tussen de emhter en holle kathode. 

Meestal is de (M- fH )"^ piek de sterkste piek in het FD-spectrum. De gebruikelijke be
nodigde hoeveelheid stof is 10" ' g, hoewel de detectiegrens bij 1 0 " " - I Q — g stof ligt. 
Verder is het mogelijk met fotoplaatdetectie een FD spectrum onder hoogoplossend ver
mogen op te nemen, zodat de elementaire samenstelling van de ionen bepaald kan wor
den. 

Onder FD-condities blijken verder polaire organische verbindingen in aanwezigheid 
van alkalimetaal-halogeniden (b.v. LiJ en NaJ) zeer stabiele gekationiseerde moleculen 
( M + alkahmetaal)^ te vormen, waarmee de detectiegrens zelfs verlaagd kan worden 
naar I O - " g stof en waarmee kwantitatieve analyses van 10^'^ g stof uitgevoerd zi jn . 

De grote kracht van FD hgt in het feit, dat gecompliceerde thermisch labiele en niet 
vluchtige stoffen geanalyseerd kunnen worden, zonder de noodzaak er eerst derivaten 
van te maken. Als voorbeeld is in figuur 6 het FD-spectrum van het in het menselijk l i 
chaam voorkomende fosfolipide sfingomyeline afgebeeld. 
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Fig. 6. Het velddesorptie-massaspectrum van sfingomyeline. 

Ook is het mogelijk met FD negatieve ionen te genereren en te bestuderen. Hierbij wordt 
de polariteit van de emitter en de holle tegenelektrode uiteraard omgekeerd. Verder 
wordt het potentiaalverschil tussen de kathode en de holle anode verlaagd tot 4 KV en de 
afstand ertussen vergroot tot minstens 5 mm, om geen last te hebben van een storende 
elektronenemissie, die gemakkelijk tot vonkoverslag en daarmee breuk van de emitter 
kan leiden. Hiermee zijn goede resuhaten verkregen voor o.a. organische zuren, zoals 
b.v. aromatische sulfonzuren, die als sterkste piek in het FD-spectrum de ( M - H ) - piek 
vertonen. 
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Bovendien zijn liiermee interessante resultaten verlcregen in de analyse van bepaalde 
organometaal complexen. Als voorbeeld zijn FD-spectra van positieve en negatieve ionen 
van een mangaan-cobaltcomplex in figuur 7 gegeven. 
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. . j j i—1^, 

\ / 
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Fig. 7. Velddesorptie-massaspectrum van positieve (a) en negatieve (b) ionen van een 
mangaan-cobaltcomplex. 

Het FD-spectrum van positieve ionen in figuur 7a laat naast de piek van het molecuul
ion de piek van het mangaanhoudende fragment-ion zien, terwijl figuur 7b de piek over
eenkomende met het cobahhoudende fragment-ion vertoont. Het zal duidelijk zi jn, dat 
deze waarnemingen belangrijk zijn voor de karakterisering van dergelijke organometaal
complexen. 
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Fast atom bombardement (FAB) 
In deze methode, die in 1980 ontwikkeld is, wordt het te analyseren monster beschoten 
met zich snel voortbewegende atomen, zoals Argon of Xenon. Deze atomen worden ver
kregen, door achtereenvolgens de betreffende edelgassen te ioniseren met behulp van 
elektronenbombardement, de gevormde ionen te versnellen met een elektrisch veld van 
enige kV en ze tenslotte te neutraliseren in een botsingsruimte. Van hieruit wordt de bun
del van versnelde atomen de ionisatiekamer binnengeleid en onder een bepaalde hoek ge
richt op het te analyseren monster, dat op een metalen oppervlak aan het einde van een 
zogeheten ,,direct insertion probe" is aangebracht. De van het oppervlak afkomende 
ionen worden vervolgens vanuit de ionenbron versneld en de massaspectrometer in
gestuurd, zoals schematisch is weergegeven in figuur 8. 

Monster opgelost 

i n g l y c e r o l 

Bundel van versnelde 

orgon of xenon atomen 

ionen 
M S 

"Di rect insert ion probe" 

Fig. 8. Een schematische weergave van het principe van ,,fast atom bombardement", 
waarmee ionen direct vanuit een matrix zoals glycerol in de gasfase gebracht kunnen wor
den. 

Om een vri j constante ionenemissie te verkrijgen, wordt het monster in het weinig vluch
tige glycerol opgelost en een druppeltje van deze oplossing op het metalen oppervlak aan 
het einde van de ,,direct insedon probe" aangebracht. Momenteel is de benodigde hoe
veelheid stof ongeveer 10^'* g, hoewel deze zeker niet geheel verbruikt wordt. I n principe 
is het mogelijk, na het FAB spectrum opgenomen te hebben, het monster weer uit het 
glyceroldruppeltje terug te winnen, hoewel dit in de praktijk niet eenvoudig is. Algemeen 
wordt in de verkregen FAB-massaspectra een vrij sterk signaal gevonden ten gevolge van 
het ( M - I - H)+ ion in het geval van positieve ionen en van het ( M - H ) " ion in het geval van 
negatieve ionen. Door omschakeling van de massaspectrometer van positieve naar nega
tieve ionen, is hiermee een ondubbelzinnige bepaling van het moleculairgewicht van de te 
analyseren verbinding te verkrijgen. 

Er is reeds gebleken dat de FAB-methode toepasbaar is op vele klassen van bioche
misch interessante, niet vluchtige en thermisch labiele moleculen, zoals oligopeptides, oli
gosaccharides, peptide andbiotica, glycopeptiden, penicillines, glycoside andbiotica, oh-
gonucleotiden etc. 
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In figuur 9 is het FAB-massaspectrum van het vitamine B12 weergegeven, terwijl f i 
guur 10 het indrukwelclcende resultaat van het onder FAB-omstandigheden gevormde 
(IVH-H)+ ion van het menselijk proïnsuHne laat zien. 

1329 

" i t o c j ^ ' l ca, CH) c«,csi 

MW: 1354 1355: (M+H)+ 

1250 1300 1350 
Fig. 9: Het „fast atom bombardement" massaspectrum van vitamine B, 

HUMAN PROtmULIN 

Fig. 10. Hel signaal van het geproto-
neerde molecuul van het menselijk 
proïnsuline, dat onder,,fast atom bom
bardement" omstandigheden is verkre
gen (a) en de referentiesignalen van de 
Csj^Jjs^ en CsjyJjg* ionen, die met 
,Jast atom bombardement" vanuit de 
kristallijne fase direct in de gasfase ge
schoten zijn (b). 

Het laatstgenoemde molecuul bevat 86 aminozuurresten. 
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MS/MS 
Van de boven besproken ionisatiemethoden geeft alleen elektron impact ionisatie aanlei
ding tot de vorming van vele fragment-ionen, waarmee de onderzochte verbindingen geï
dentificeerd kunnen worden, of waarmee structuurelementen van de onderzochte verbin
dingen herkend kunnen worden. De overige behandelde ionisatiemethoden, met name 
die van velddesorptie en fast atom bombardement, zijn zeer geschikt om moleculair-
gewichten te bepalen van niet vluchtige, dikwijls hoogmoleculaire verbindingen. Ze ge
ven echter geen informatie over de structuur van dergelijke verbindingen vanwege de niet 
voorkomende of te verwaarlozen fragmentatie. 

Deze informatie kan in principe verkregen worden door toepassing van de zogeheten 
MS/MS methode, die de afgelopen paar jaar sterk in de belangstelling is komen te 
staan.^ Het principe van deze methode kan het gemakkelijkt toegelicht worden aan de 
hand van een dubbelfocusserende massaspectrometer met een zogenaamde omgekeerde 
geometrie. In een dergelijk instrument zijn, zoals reeds eerder opgemerkt, de elektrische 
en magnetische sector in figuur 1 van plaats verwisseld. Dit maakt het mogelijk met de 
magneet een bundel ionen met een bepaalde massa te selecteren uit een mengsel van ver
snelde ionen met verschillende massa's. Deze bundel van op massa geselecteerde ionen 
wordt vervolgens door een botsingskamer gestuurd, die tussen de magnetische- en elek
trische sector is geplaatst en waarom zich b.v. heliumgas onder een druk van ongeveer 
IQ—' Pa bevindt. Door interactie met het heliumgas wordt een gedeelte van de kinetische 
energie van de op massa geselecteerde ionen in inwendige energie omgezet, waardoor 
fragmentatie optreedt. Door variade van de potentiaal van de elektrische sector kunnen 
vervolgens de bij de botsing gevormde fragment-ionen op de collector gebracht en gede
tecteerd worden. Het op deze wijze verkregen massaspectrum van een op massa geselec
teerd ion, hetgeen de benaming van MS/MS verklaart, wordt ook wel een door botsing-
geïnduceerd dissociatie-massaspectrum genoemd. Een voorbeeld hiervan is gegeven in f i 
guur 11, verkregen uit door botsing geïnduceerde dissociatie van een met velddesorptie 
gegenereerd ( M - r H ) ^ ion van een peptideamide. 
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Fig. 11. Door botsing geïnduceerd dissociatie-massaspectrum van het met velddesorptie 
gegenereerde (M-i-H)^ ion van het peptide-amide H-Lys-Phe-Ile-Gly-NH2. 
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Merk op, dat de oorspronkelijke volgorde van de aminozuurresten in dit peptide-amide 
uit de waargenomen fragmentatie afgeleid kan worden. Het zal duidelijk zi jn, dat 
MS/MS hiermee een belangrijke bijdrage kan leveren en reeds geleverd heeft aan de be
paling van de volgorde der aminozuren in oligopeptides, die in geringe hoeveelheden óf 
door synthese öf door isolatie uit biologisch materiaal verkregen zijn. 

In feite wordt in het boven beschreven MS/MS-experiment het gedeehe tot en met de 
magnetische sector van een dubbelfocusserende massaspectrometer met een omgekeerde 
geometrie als scheidingsinstrument gebruikt. De MS/MS-methode vertoont dan ook eni
ge overeenkomst met de zeer bekende en vaak toegepaste GC/MS-methode, waarbij in 
een directe koppehng van een gaschromatograaf aan een massaspectrometer de via GC 
gescheiden vluchtige componenten met de massaspectrometer geanalyseerd en gedetec
teerd worden. Toch kan niet verwacht worden, dat de MS/MS-methode de chromatogra-

3 

untreated coca leaf 
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Fig. 12. Door botsing geïnduceerd dissociatie-massaspectrum van geprotoneerd authen
tiek cocaïne (a) en van het ion met massa 304, gegenereerd met chemische ionisatie uit 
een stukje cocablad (b). 
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fische scheidingstechnieken overbodig zal maken. Immers, kan men nog wel ionen met 
dezelfde nominale massa, maar met een verschülende elementaire samenstelhng in de 
massaspectrometer scheiden, het is niet mogehjk ionen met een verschillende structuur, 
doch met dezelfde elementaire samenstelling te scheiden in de MS/MS-methode. Wel 
kunnen dergelijke isomere ionen elk voor zich een karakteristiek door botsing geïndu
ceerd dissociatie-massaspectrum vertonen, doch het verkregen spectrum zal de som hier
van zi jn, die zeker niet gemakkelijk kwantitatief in de deelspectra te ontrafelen zal zi jn. 
Bovendien geven stereoïsomere verbindingen zeer dikwijls identieke spectra, terwijl chi-
rale verbindingen niet met massaspectrometrie te onderscheiden z jn . Juist de laatst
genoemde verbindingen kunnen afhankelijk van hun chiraliteit biologisch wel of niet ac
tief zi jn. 

Toch zijn er interessante resultaten geboekt met de MS/MS-methode. Als voorbeeld 
moge dienen het aantonen van cocaïne in een cocablad zonder enige chemische voorbe
werking en scheiding. Een stukje vers cocablad in de orde van 1 mg werd niet gedroogd, 
maar eenvoudig fijngestampt onder vloeibare stikstof en tezamen met een weinig ammo
niumacetaat als bron voor het reactantgas ammoniak in een chemische ionisatiebron ge
bracht. Vervolgens werd van het ion met massa 304, overeenkomende met geprotoneerd 
cocaïne, in een MS/MS-experiment een door botsing geïnduceerd dissociatie-massaspec
trum opgenomen. D h is weergegeven in figuur 12b. Figuur 12a laat het door botsing 
geïnduceerde dissociatie-massaspectrum van het authentieke geprotoneerde cocaïne zien. 
Zoals men kan zien, stemmen de beide spectra in figuur 12 in alle details met elkaar over
een. 

Samenvattend kan opgemerkt worden, dat massaspectrometrie, aanvankelijk toegepast 
in de analyse van koolwaterstoffen, door de koppehng met gaschromatografie in de zesti
ger jaren en door de ontwikkeling van ,,zachte" ionisatiemethoden en de MS/MS-me
thode in de zeventiger jaren een uiterst breed toepasbare methode is geworden voor het 
oplossen van problemen uit vele takken van de wetenschap. 
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NEUMOHORMONEN E N H U N BETEKENIS V O O R DE V L U C H T 
V A N INSEKTEN 

door 

A . M . T h . Beenakkers 

Inleiding 

In dierlijke organismen wordt de kommunikatie tussen de organen ten behoeve van ge-
koördineerd funküoneren tot stand gebracht door twee systemen, het zenuwstelsel en het 
endocriene stelsel. Berichtgeving via het zenuwstelsel is snel en direkt omdat de vaak zeer 
lange axonen van de zenuwcellen (neuronen) tot in het doelwitorgaan verlopen. Een in 
het neuron onstane aktiepotendaal verplaatst zich snel naar het axon-uiteinde, waar op 
speciale plaatsen, synapsen, de overdracht van het bericht aan de doelwitcel plaatsvindt. 
Dit geschiedt door middel van een chemische stof, een neurotransmitter, die als gevolg 
van de aktiepotentiaal bij de synaps wordt afgescheiden en zich bindt aan receptoren op 
de nabij gelegen membraan van de doelwitcel. Na de informatieoverdracht wordt de neu
rotransmitter snel verwijderd. 

Het endocriene systeem maakt voor informatieoverdracht ook gebruik van chemische 
stoffen, maar deze bereiken het doelwitorgaan op indhekte wijze; een hormoon, gepro
duceerd door een endocriene klier, wordt afgegeven aan het bloed zodat dus ahe organen 
door het hormoon worden benaderd. Slechts die organen, waarin zich cellen bevinden 
met voor dat hormoon specifieke receptorplaatsen, binden het hormoon, waardoor af
hankelijk van hormoon en reaktiekompetentie van het doelwitorgaan bepaalde processen 
worden gestimuleerd of geremd. Terwijl de neurale informatieoverdracht snel en mo
mentaan is, vraagt de hormonale berichtgeving meer t i jd en is de periode gedurende wel
ke het hormoon zijn invloed kan uitoefenen langer; zij wordt sterk bepaald door de 
levensduur van de cirkulerende hormoonmolekulen. Hormoon-gereguleerde processen 
zi jn dan ook in het algemeen die fysiologische processen, die gedurende een langere 
periode werkzaam dienen te zijn. 

Het zal duidelijk zijn dat beide genoemde informatiesystemen op hun beurt een goede 
onderlinge regulatie behoeven. Gezien het feit dat externe en interne veranderingen 
meestal door het zenuwstelsel worden gepercipieerd en geïntegreerd, hgt het voor de 
hand dat het endocriene systeem afhankelijk is van informatie uh het neurale systeem. 
Maar innervatie van endocriene klieren is zeer beperkt en, zoals onder andere uit trans
plantatie-experimenten bl i jk t , voor het funktioneren van de klieren van ondergeschikt 
belang. 

Een belangrijke schakel tussen het neurale en het endocriene systeem vormen de 
neurohormonen, hormonen die door speciale zenuwcellen, de neuroendocriene cehen, 
worden gesynthetiseerd en gesecerneerd (neurosekretie). In alle daarop onderzochte dier
soorten zijn neurosekretorische cellen aangetoond. Insekten zijn goede objekten voor 
onderzoek van neurosekretorische verschijnselen en hebben in belangrijke mate bijgedra-

Natuurkundige Voordrachten N.R. 63. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 5 november 1984 
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gen aan de kennis omtrent neuroliormonen. In het vervolg van dit artikel zal, na een kor
te algemene bespreking van de neurosekretorische cel, aandacht worden geschonken aan 
de betekenis van neurohormonen in het insekt, daarbij speciaal behchtend hun rol bi j de 
stofwisseling gedurende de vlucht, een fenomeen dat slechts enkele andere diergroepen 
met de insekten gemeen hebben en met name in ekonomisch en hygiënisch opzicht de rol 
van insekten in het leven van de mens sterk bepaah. 

Neurosekretorische cellen 
Een neurosekretorische cel vertoont eigenschappen van zowel de zenuwcel als de endo
criene cel. Over hun axon kunnen zich aktiepotentialen van dezelfde grootte als in nor
male neuronen verplaatsen. Het neurohormoon wordt evenals in normale endocriene cel
len in het ceüichaam gevormd. Het wordt, na in granula te zi jn verpakt, door het axon 
vervoerd en verzameld in neurohemale gebieden, die als afgifteplaatsen funktioneren. Bij 
aankomst van een aktiepotentiaal in het neurohemale gebied wordt onder invloed van 
binnenkomende calciumionen kontakt gelegd tussen granulum en axonmembraan, waar
na het neurohormoon vrijkomt en zich in het bloed verspreidt (f ig. 1), zoals ook voor het 
klassieke hormoon geldt. In tegenstelling tot neurotransmitters werkt een neurohormoon 
dus over een lange t i jd en kan het meerdere organen bereiken. 

Fig. 1. Schema van een neurosekretori
sche cel. In het cellichaam worden de 
neurohormoon-bevattende granula ge
vormd; deze worden vervoerd naar de af
gifteplaatsen, de neurohemale gebieden. 
G: granulum; GS: Golgi systeem; K: 
kern; M: mitochondrium; NH: neurohe-
maal gebied; RER: ruw endoplasmatisch 
reticulum. 
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Fig. 2. Een detail van een glandulaire cel van het corpus cardiacum van de sprinkhaan. 
Volgens de in de bijbehorende tekst beschreven procedure zullen de goudbolletjes zich 
koncentreren op plaatsen waar zich het neurohormoon bevindt. Duidelijk is dat het hor
moon gelokaliseerd is in de aanwezige granula (verg. 84.000 x). Foto beschikbaar gesteld 
door Dr. J.H.B. Diederen, vakgroep Algemene Dierkunde, Rijksuniversiteit Utrecht. 

Met betrekking tot de cliemische aard van neuroliormonen is lange t i j d gedaclit dat liet 
uitsluitend om meestal kleine eiwitten, pepdden, zou gaan. Inderdaad zijn veel neurose
kretorische cehen peptiderg, secerneren peptiden. In de laatste jaren is echter vastgesteld, 
dat ook aminen een neurohormonaal karakter kunnen hebben en kent men dus aminerge 
neurosekretorische cellen. Zo is voor octopamine, een op noradrenaline lijkende stof, 
vastgesteld dat het onder andere in insekten stofwisselingsprocessen stimuleert op een 
wijze zoals ook bepaalde hormonen doen. Interessant is in dit geval dat octopamine ook 
als neurotransmitter werkzaam kan zi jn, dus in een synaps lokale en momentane infor
matieoverdracht verzorgt. Recente gegevens tonen aan dat door een neurosekretorische cel 
meerdere verschillende peptiden geproduceerd kunnen worden met elk een neurohormo-
nale funktie en dat door één cel zowel peptidehormonen als aminerge stoffen kunnen 
worden gesynthetiseerd en gesecerneerd. Deze nieuwe inzichten betekenen dat de tot 
voor kort verabsoluteerde scheiding tussen peptiderge, aminerge en klassieke neuronen 
vervaagt. 

Een geavanceerde methode om aanwezigheid en lokalisatie van onder andere neuro
hormonen te onderzoeken is die van de immunocytochemie. Tegen het betreffende 
neurohormoon wordt een antilichaam gemaakt. Het antihchaam wordt gebracht op een 
coupe die men elektronenmikroskopisch op het neurohormoon wh onderzoeken. Via een 
immunologische reaktie wordt het antilichaam aan het neurohormoon gebonden. Daar
op worden aan dit antihchaam in een specifieke reakde goudbolletjes gehecht. Het resul
taat is dat de plaatsen waar zich het hormoon bevindt herkenbaar worden door de aan
wezige gouddeeltjes (f ig. 2). 
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Neurohormonen in insekten 

In het voorafgaande is erop gewezen dat de neuroselcretorische cel informatieoverdracht 
verzorgt tussen het zenuwstelsel en het endocriene systeem. Dit behoeft de aanvuhing dat 
er neurohormonen zijn die ook rechtstreeks een niet-endocrien doelwitorgaan kunnen 
beïnvloeden. Dit is in insekten voor veel neurohormonen het geval, veel meer dan in ver
tebraten waar van alle neurohormonen er slechts twee direkt hormonaal werkzaam zijn 
en alle andere een endocriene klier als doelwitorgaan hebben. 

Een aantal belangrijke neurohormonen die in insekten op hun funktie zijn onderzocht 
zijn in f ig . 3, gegroepeerd naar geklassificeerde funktie, weergegeven. Zichtbaar is dat 
slechts de glandotrope neurohormonen een endocriene klier als doelwit hebben. Het zijn 
het prothoracotroop en het allatotroop hormoon, genoemd naar het endocriene orgaan 
dat zij stimuleren tot hormoonsynthese. De prothoracaalklier produceert ecdyson en het 
corpus ahatum juveniel hormoon. Deze hormonen spelen een essentiële rol bij de ontwik
keling van het insekt. Het ecdyson zet de epidermis aan tot delings- en synthese-aktiviteit, 
waardoor een nieuwe cuticula, de stevige oppervlaktelaag van het insekt, gevormd 
wordt. Na de vorming ervan vindt de zichtbare vervelling plaats als de oude cuticula 
wordt afgestoten. Het juveniel hormoon bepaalt de differentiatiegraad van elke vervel
ling. Bi j een hoge koncentratie aan juveniel hormoon leidt de door ecdyson geïnduceerde 
verveUing tot een nieuw larvestadium. Is juveniel hormoon afwezig, dan leidt de vervel
ling tot het volwassen stadium, het imago. De beide glandotrope neurohormonen spelen 
dus een belangrijke regulerende rol . Ze zijn nog niet gezuiverd verkregen. 
Het zou te ver voeren om op het funktioneren van alle andere neurohormonen in te gaan, 
enerzijds gezien hun grote aantal (er zi jn al ca. 20 neurohormonen bekend), anderzijds 
omdat van vele het werkingsmechanisme nog onvoldoende bekend is en sommige funk
ties in bepaalde insekten wel, in andere (nog) niet herkenbaar zi jn. Dit maakt een bespre
king gekomphceerd en exemplarisch. Tot de beter onderzochte neurohormonen behoren 
de metabole of stofwisselingshormonen, vooral met betrekking tot hun betekenis bi j de 
op de insektenvlucht gerichte stofwissehng. Hierop is dan ook het vervolg van het artikel 
gericht. 

Fig. 3. Overzicht van de belangrijkste neurohormonale regulatiesystemen in insekten. 
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Stofwisselingssnelheid tijdens de insektenvlucht 

De vlucht van het insekt komt tot stand dank zij een regelmatige opeenvolging van de op
en neergaande beweging van de vleugels. De spieren die voor deze bewegingen verant
woordelijk zi jn, zi jn gelegen in de thorax, het borststuk, waarmee ook de vleugels schar
nieren. De dorsale longitudinale vliegspieren verzorgen de neerslag, de dorso-ventrale 
vliegspieren de opslag. Het voert in het kader van dh artikel te ver om in te gaan op de 
overigens interessante en ingenieuze wijze waarop kontraktie van deze spieren ook inder
daad in vleugelslag resuheert. Wel moet worden gesteld, dat het mechanisme tot zeer ho
ge vleugelslagfrek wen ties aanleiding kan geven. Die frekwenties kunnen sterk variëren 
tussen verschillende soorten. De meeste vlinders zijn laagfrekwente vhegers met een slag-
frekwende van ongeveer 10 Hz, dus 10 volledige cycli per sekonde. Veel vliegen- en bijen
soorten hebben een vleugelslagfrekwentie van 200-300 Hz, terwijl voor een muggensoort 
bijna 1000 Hz is gemeten. Dit impliceert een even groot aantal kontrakties van de beide 
groepen vliegspieren en daarmee een aanzienlijk brandstofverbruik; in fysiologische ter
men gezegd: een zeer hoge stofwisselingssnelheid, dat wil zeggen de hoeveelheid energie 
die per tijdseenheid door een organisme wordt verbruikt. Betrouwbare metingen van die 
snelheid resulteerden in enkele volgende waarden: sprinkhaan 280 joule, enkele vlinder
soorten ca. 850 joule en honingbij 1300 joule, alle waarden uitgedrukt per gram dier en 
per uur. Ter vergelijking, de mens heeft tijdens intensieve arbeid een stofwisselingssnel
heid van ongeveer 75 joule g—' uur^ ' . 

Substraatverbruik tijdens vlucht 

De hoge stofwisselingssnelheid maakt het noodzakelijk dat de vliegspieren veel brand
stof, substraat, aangeboden krijgen. Koolhydraat- en vetvoorraden bevinden zich in het 
vetlichaam en zij z i jn daar aanwezig als respektievelijk glycogeen en triacylglycerol. De 
energetische waarde van zuiver glycogeen is 17 joule mg^ ' , maar de opslag van 1 mg van 
dit polysaccharide vraagt in het hchaam de aanwezigheid van 2,7 mg water. Voor de leve
ring van 1 joule is daarmee van de glycogeen-waterkombinatie 0,2 mg nodig. Voor het 
•genoemde lipid geldt een energetische waarde van 38 joule m g - ' en voor z i jn opslag is 
geen water nodig; daarom is slechts 0,026 mg nodig voor de produktie van één energie
equivalent. Dit leidt tot de vaststeUing dat gewichtsekonomisch gezien lipid als opslag-
vorm de voorkeur geniet boven glycogeen. 

De honingbij verwijdert zich zelden meer dan 3 km van de kast, en gegeven een vlieg-
snelheid van 20 km uur^' , korrespondeert dit met een vliegperiode van 10 minuten. Ge
zien de eerder genoemde stofwisselingssnelheid en een lichaamsgewicht van ongeveer 100 
mg, betekent dit een energieverbruik van ca. 20 joule, equivalent aan zo'n 4 mg glyco
geen. De bij hoeft dus maar 4% van zijn basisgewicht aan brandstof mee te nemen en in
dien zij onderweg nog fourageert, kan dit ook minder zi jn. Van treksprinkhanen is be
kend dat zij tot ononderbroken vluchten van 10 of meer uren in staat zi jn. Gegeven een 
lichaamsgewicht van 1 gram, betekent 10 uur vliegen een energieverbruik van 2800 joule, 
overeenkomend met de verbranding van meer dan 500 mg glycogeen of slechts 70 mg l i 
pid. Aan glycogeen zou dus 50% van het basisgewicht moeten worden meegenomen; in
dien lipid wordt verbruikt slechts 7%. 

Deze bespiegelingen hebben natuuriijk geleid tot een onderzoek aan de insekten zelf. 
Gebleken is onder andere dat de vliegspieren van de honingbij, en dh geldt ook voor di
verse vliegensoorten, niet in staat zijn tot oxidatie van vetzuren, de energetisch gezien be
langrijkste komponenten van triacylglycerolen, maar wel tot intensieve verbranding van 
glucose, de basis-unit van glycogeen. De vhegspieren van de treksprinkhaan, en van veel 
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llpoproteine 
vetlichaam hemolymfe vllegspier 

Fig. 4. Schematisch overzicht van door vlucht gestimuleerde stofwisselingsprocessen in 
de treksprinkhaan. Het na aanvang van de vlucht vrijkomende adipokinetisch hormoon 
aktiveert enzymsystemen in het vetlichaam, waardoor versneld trehalose en diacylglyce
rol wordt gesynthetiseerd. Deze worden via de hemolymfe naar de vliegspieren ge
transporteerd, waar hun verbranding energie voor de kontrakties levert. Het diacylglyce
rol wordt gebonden aan bepaalde eiwitten vervoerd. 

migrerende vlindersoorten kunnen, naast koolhydraat, en met grote intensiteit, ook vet
zuren oxideren. De enzymatische mogelijkheden die de vliegspieren hebben, zijn duide
l i j k aangepast aan het fysiologisch gedrag. 

Neurohormonale invloeden op het substraattransport 
Onderzoek naar het funktioneren van metabolische neurohormonen bij beschikbaarstel
ling van brandstofvoorraden ten behoeve van de vliegspieren is met name uitgevoerd aan 
de treksprinkhaan, zodat dit insekt in het vervolg van de bespreking centraal zal staan. 
Fig. 4 geeft een beknopt schema van de processen die nodig zijn om de energievoorzie
ning van de vliegspieren te handhaven. Het b l i jk t daaruit dat in de hemolymfe, het bloed 
van insekten, koolhydraat wordt getransporteerd als trehalose en hpid als diacylglycerol. 
Bi j de aanvang van vlucht moet de afgiftesnelheid van substraat uh het vetlichaam sterk 
worden verhoogd. In de sprinkhaan wordt de afgifte van het diacylglycerol zodanig ver
sneld, dat gedurende het eerste uur van vlucht de koncentratie ervan in de hemolymfe on
geveer verdrievoudigd wordt, waarna een steady state wordt bereikt, waarin de afgifte 
door het vethchaam gelijk is aan het verbruik in de vliegspieren. De trehalosekoncentra-
tie neemt niet toe, maar vastgesteld is, dat de transportsnelheid verhoogd is, zodat ook 
dit substraat versneld wordt afgegeven. 

De vluchtkarakteristieke toename in lipidkoncentratie in de hemolymfe kan in rusten
de sprinkhanen worden opgeroepen door injektie van een extrakt van het corpus cardia
cum, een orgaan gelegen bi j en verbonden met de hersenen. In het corpus cardiacum 
wordt een neurohormoon gevormd dat verantwoordelijk is voor de versnelde substraat-
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afgifte uit liet vetlicliaam. Dit neuroiiormoon is het adipokinetisch hormoon, een peptid 
waarvan de aminozuur-volgorde is bepaald en dat ook is gesynthetiseerd (fig. 5). 

Adipokinetische aktiviteit is ook aanwezig in de corpora cardiaca van enkele vlinder
soorten, maar de struktuur van verantwoordelijke hormonen is nog niet opgehelderd. In 
enkele insektensoorten die voornamelijk koolhydraten benutten tijdens vlucht is een hy-
pertrehalosemisch hormoon aangetoond. Zo geeft injektie van een corpus cardiacum ex
trakt van de kakkerlak in dit insekt een verhoging van het trehalose-gehalte in de hemo
lymfe. Struktuuropheldering van dit peptid-hormoon heeft evenmin plaatsgevonden; uit 
de wel bekende aminozuursamenstelhng bl i jkt dat het niet identiek is aan het adipokine
tisch hormoon van de treksprinkhaan. Interessant is dat het hypertrehalosemisch hor
moon van de kakkerlak, indien ingespoten in de sprinkhaan, een toename in de lipidkon
centratie, niet in de koolhydraatkoncentratie, in de hemolymfe veroorzaakt, Omgekeerd 
induceert het adipokinetisch hormoon in de kakkerlak een hypertrehalosemie, geen hy-
perlipemie. Deze gegevens wijzen erop dat de (niet-identieke) hormonen in elk van de 
beide insekten gebonden worden aan receptoren op het vetlichaam. Dit betekent dat een 
klein onderdeel van beide hormonen identiek is en verantwoordelijk voor receptorbin
ding. Bovendien wijzen de resultaten van de kruisexperimenten erop, dat een vedichaam 
als antwoord op de hormoonbinding reaktieprocessen op gang brengt, die kenmerkend 
zijn voor de soort en onafhankelijk van de hormoondonor. Naar de oorzaak en de bete
kenis, ook met betrekking tot de evolutie van peptid-hormonen, van soortsgebonden 
reakties op een bepaald hormoon, die bijvoorbeeld ook door het adipokinetisch hor
moon van de sprinkhaan in kreeftachtigen kunnen worden opgeroepen, wordt veel on
derzoek verricht. 

(pyro) glutaminezuur-leucine-asparagine-phenylalanine-threonine-proline 

H 2 N - thrBonine-g lyc ine- t ryptofaan-asparag ine 

Fig. 5. Aminozuursekwentie en vermoedelijke konfiguratie van het adipokinetisch hor
moon. 

Terugkerend naar de sprinkhaan, moet uit het feit dat het adipokinetisch hormoon 
(AKH) al.snel na de aanvang van de vlucht de substraatafgifte uit het vetlichaam bevor
dert, worden gekonkludeerd dat het hormoon binnen nog kortere termijn vanuit het neu-
rohemaal gebied waarin het aanwezig is aan de hemolymfe moet worden afgegeven en in 
het vetlichaam de processen moet stimuleren die leiden tot de versnelde afgifte van sub
straat. 

Regulatie van de afgifte van het adipokinetisch hormoon 
Vooropgesteld zij dat het mechanisme dat nodig is om tot afgifte van A K H te komen nog 
grotendeels onbekend is. A K H wordt gevormd en opgeslagen in de zogenaamde glandu
laire cellen van het corpus cardiacum (fig. 6). Direkt na de aanvang van vlucht zijn in de 
cellen de verschijnselen te herkennen die aangeven dat de granula-inhoud in versnelde 
mate aan intercellulaire ruimte en vandaar aan de hemolymfe wordt afgegeven. Het l i j k t 
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cuf7i van de sprinkhaan. De adipokinetisch hormoon-bevattende granula bevinden zich 
voornamelijk in korte uitlopers van de cellen (pijlen). Tussen de glandulaire cellen bevin
den zich axonen met kleine granula (sterretjes) en gliacellen (GL). Cyt: cytosomen; Mvb: 
multivesiculaire lichaampjes; Nu: leem (vergr 12.500 x). 

Fig. 7. Innervatie van het corpus cardia
cum (CC) van de treksprinkhaan. Axonen 
van laterale secretomotor cellen (L-C), 
gelegen in het cerebrale ganglion (CG) 
verlopen via de nervi corporis cardiaci II 
(NCC-II) naar de glandulaire cellen. 

N c c - n 
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logisch dat met vlucht-gekorreleerde zintuiglijke funkties via het zenuwstelsel de aktivi
teit van de glandulaire cellen zullen beïnvloeden. Op de overgang van vleugelbasis en tho
rax bevinden zich enkele zintuigen, maar wegnemen ervan verhindert de AKH-afgif te 
niet. Op de kop van de sprinkhaan bevinden zich enkele groepen van kophaartjes, die sa
men met de antennen de vhegsnelheid beïnvloeden. Immobihseren of verwijderen van 
haartjes of antennen heeft evenmin invloed op het vrijkomen van het hormoon. 

Uit het feit dat elektrisch stimuleren van zenuwen waarmee het corpus cardiacum met 
de hersenen is verbonden, wel tot verhoogde AKH-afgif te leidt, b l i jkt dat neuronen in de 
hersenen betrokken zijn bi j de regulatie van de afgifte. Nu zijn in f ig . 6 behalve de glan
dulaire cellen ook axoneindigingen te zien met kleinere granula en synaptische blaasjes. 
Die axoneindigingen synapteren op bepaalde plaatsen met de glandulaire cellen. Kwanti
tatieve elektronenmikroskopie heeft aangetoond dat eveneens direkt na het begin van de 
vlucht een verhoogde transmitter-afgifte optreedt, die naar ahe waarschijnlijkheid de se-
kretie van de AKH-bevattende granula uh de glandulahe cellen stimuleert. Met behulp 
van een speciale techniek, kobaltchloride-diffusie, kon het verloop van de axonen wor
den vervolgd en het bleek dat de cellichamen van de betreffende neuronen lateraal in de 
beide hersenhelften gelegen zijn (fig. 7). Verdere elementen in het neuronale chcuit die 
deze ,.laterale cellen" tot stimulering aanzetten zijn nog niet bekend. 

Het adipokinetisch hormoon en de stimulering van substraattransport 
Een belangrijk doelwitworgaan voor het A K H is het vetlichaam, hetgeen betekent dat dh 
orgaan receptoren bezit voor het hormoon; omdat peptiden de celmembraan niet kunnen 
passeren liggen de receptoren aan de buitenzijde van het membraan. Het hormoon-re
ceptor komplex moet nu die stofwisselingswegen aktiveren, die leiden tot de synthese van 
trehalose en diacylglycerol vanuit de koolhydraat- en lipidvoorraad. Dit betekent dat de 
aktiviteit van bepaalde enzymen moet worden verhoogd, enzymen die elders in de cel 
aanwezig zi jn. Volgens de second messenger theorie wordt door de vorming van het 
hormoon-receptor komplex een in de celmembraan gelegen enzym, het adenylaatcyclase, 
geaktiveerd. Het enzym bevordert de vorming van cyclisch A M P uit A T P . Het cyclisch 
A M P wordt hiermee de tweede boodschapper en roept aktiviteitsveranderingen van an
dere enzymen op, waardoor uiteindelijk bepaalde metabohsche omzettingen zullen 
plaatsvinden. 

In fig. 8 is weergegeven de veronderstelde reaktiesekwentie die gevolgd wordt als A K H 
op vetlichaamreceptoren bindt. Zowel tijdens vlucht als na injektie met A K H is een ver
hoging van de cyclisch AMP-koncentratie gemeten, en is aktivering van het proteïne k i 
nase vastgesteld. In de richting van het vrijmaken van diacylglycerol uh triacylglycerol 
zijn er aanwijzingen dat het enzym lipase wordt geaktiveerd, en dat de biochemische om
zettingen verlopen op de aangegeven wijze. In de richting van de vorming van trehalose 
uit glycogeen is bewezen dat het enzym glycogeen fosforylase sterk wordt geaktiveerd, 
zowel bi j vlucht als na hormoontoediening. De enzymen, nodig om uit glucose-l-fosfaat 
trehalose te synthetiseren zijn aanwezig. 

Deze vermelding van de gepostuleerde cascade-reaktie (want één hormoonmolekuul 
doet meerdere molekulen cychsch A M P ontstaan, die elk op hun beurt weer meer enzym-
molekulen zullen aktiveren) en het aanduiden van bewezen en vermoede elementen zijn 
voornamelijk bedoeld om aan te geven de gekompliceerde zorgvuldigheid waarmee de 
cel reageert op een (neuro) hormonaal signaal. Veel van de deelnemende elementen staan 
onder invloed van diverse faktoren en door een minutieuze afstemming en een gekontro-
leerd samenspel van de vele cellulaire komponenten is een fijn-gereguleerd metabolisme 
mogelijk. Dit maakt ook het onderzoek naar de regulatie gekomphceerd. Het is bijvoor
beeld verrassend dat, terwijl meten van lipase-aktiviteit op zich goed uitvoerbaar is, nog 
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niet definitief kon worden vastgesteld dat er onder invloed van het A K H een aktivering 
van het enzym optreedt. Eerder dan te verwachten dat een ander enzym bij de hydrolyse 
van het triacylglycerol betrokken is, l i jk t het aannemelijk dat een nog onbekende faktor 
bi j de aktivering betrokken is. Dit betekent een nieuwe deel-vraagstelling bij de vele die 
nog leven, en waarvan er enkele aan de orde zijn geweest, op het terrein van de neuro
endocriene regulatie van de insektenvlucht. Maar zonder nieuwe en gerichte vraagstellin
gen kan de wetenschap geen hoge vlucht nemen. 

Nawoord 
Verwondering over en bewondering voor de zo ,,onmenselijke" eigenschap van het vhe-
gen vormen al voldoende reden om zich in dit fenomeen te verdiepen en te trachten het in 
natuurwetenschappelijke zin te verklaren. Maar de gevolgen die de vliegmogelijkheid van 
insekten voor andere biologische objekten heeft, noodzaken tot bestudering. Het hjkt 
zeer waarschijnlijk dat de mogelijkheid tot verplaatsing in de lucht de verspreiding en uit
breiding van de klasse der insekten aanzienlijk heeft bevorderd. Schattingen omtrent het 
aantal soorten insekten lopen uiteen van 850.000 tot 20.000.000. Overigens komt ook de 
laagste schatting al tot een respektabel aantal, bedenkende dat er slechts ongeveer 40.000 
soorten gewervelde dieren zijn. Insekten komen op vrijwel alle plaatsen van de wereld 
voor, in koude en warme, vochtige en droge streken. Hun aanwezigheid kan tot voordeel 
strekken, bijvoorbeeld als producenten van was, zijde en honing of als zij behulpzaam 
zijn bi j de bestuiving. Schadelijke insekten als overbrengers van ziekten zijn er velen en 
tot de ekonomische schade door insekten toegebracht moet zeker gerekend worden be
schadiging of vernietiging van kuituurgewassen. Inzicht in de vele facetten van het ver
schijnsel vlucht kan een fundament zijn van waaruit de mens, waar nodig, een reguleren
de rol met betrekking tot de insektenpopulatie zal kunnen spelen. 
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Fig. 8. Het vermoedelij/ce werlcingsme-
chanisme van adipoldnetiscli lionnoon bij 
zijn invloed op het vrijmaken van 
substraat uit het vetlichaam. Na binding 
aan een receptor worden in opeenvolgen
de reakties enzymen geaktiveerd, die lei
den tot het verbruik van glycogeen en tri
acylglycerol bij de synthese van respektie
velijk trehalose en diacylglycerol. 
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G E W A S C L A S S I F I C A t l E E N D I S C R I M I N A T I E U I T D E L U C H T 

door: 

N . J . J . Bunnik 

Inleiding 

Onder teledetectie of remote sensing teclinielfen verstaat men het gebruilc van opname
systemen die op afstand de door het aardoppervlak gereflecteerde of geëmitteerde 
electromagnetische straling registreren. Deze systemen kunnen worden onderscheiden 
naar golflengtegebied enerzijds (het optische golflengtegebied van 0,4 tot Hyumen naar 
het microgohofcentimetergolf gebied) en naarpassieve of actieve systemen anderzijds. 
Bi j passieve systemen maakt men gebruik van de gereflecteerde zonnestraling of van de 
eigen thermische straling in het optische en het microgolfgebied. Onder actieve 
systemen verstaat men de toepassing van een eigen stralingsbron zoals het gebruik van 
lasers of radartechnieken. Voor de meeste toepassingen wordt het stralingsveld van het 
aardoppervlak in twee dimensies opgenomen, waardoor de opnamen in beeldvorm 
kunnen worden gepresenteerd. De verplaatsing van de opname- of sensorsystemen 
komt tot stand door gebruik te maken van vliegtuigen of satellieten. Naast deze 
opnamesystemen vormen gegevensopslag- en dataverwerkingssystemen een tweede 
belangrijk onderdeel van het totale remote sensing systeem om uit de opgenomen 
beelden de voor de verschillende toepassingen gevraagde informatie af te leiden. 

Strikt genomen vormt de conventionele luchtfotografie, wanneer deze voor het 
kaarteren van thematische informatieinhoud wordt gebruikt, eveneens een onderdeel 
van de totale verzameling remote sensing technieken. In het spraakgebruik worden 
evenwel die systemen bedoeld waarbij de beeldvorming plaatsvindt door middel van 
toepassing van elektro-optische detectoren en microgolfdetectoren. Sedert de zestiger 
jaren heeft de ontwikkeling van de remote sensing zich in hoog tempo voltrokken. 
Vanuit de ontwikkeling voor defensietoepassingen (verkenning) werd snel duidelijk dat 
remote sensing belangrijke perspectieven zou moeten kunnen bieden voor het regelma
tig verzamelen van informatie betreffende het land- en zeeoppervlak voor civiele 
doeleinden. Toepassingen konden worden aangegeven op gebieden zoals weerkunde, 
de oceanografie en de klimatologie, het milieubeheer, het landgebruik, het beheer in 
land- en bosbouw, de geomorfologie, de kartografie en de opsporing van natuurlijke 
hulpbronnen. 

De zestiger- en zeventigerjaren kunnen worden gekarakteriseerd door een duidelijke 
Amerikaanse hegemonie m.b.t. het ontwikkelen en realiseren van systemen op dit 
terrem. Nu in de tachtiger jaren, h jk t deze hegemonie te worden doorbroken door 
ontwikkelingen in Europees verband en door initiatieven van andere landen zoals met 
name Frankri jk en Japan. In deze decade wordt verwacht dat na toepassingen in de 
weerkunde ook de toepassingen op andere terreinen, zoals landobservatie, operationeel 
zullen worden en zullen worden overgenomen door de private sector. 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 63. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Dihgentia te 's Gravenhage op 19 november 1984. 
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In de remote sensing dient zowel het vaststellen van de specificaties der opnameappara
tuur als het ontwikkelen van interpretatiemethoden te zijn gebaseerd op het inzicht in de 
fysische relaties welke deinteracde tussen deelectromagnedschestralingendeobjecten 
op het aardoppervlak beschrijven. Aangezien de absorptie- en verstrooiingseigen
schappen van het landoppervlak en de daarop voorkomende vegetatie, het wateropper
vlak en de cryosfeer aanzienlijk verschillen voor het optische gebied en voor het 
microgolfgebied worden deze golflengtegebieden veelal apart beschouwd. 

In dit artikel wordt het aandachtsgebied beperkt tot het reflectiegedrag binnen het 
optische venster en tot een specifiek object te weten de homogene bladerdekken 
gevormd door landbouwgewassen. Het betreffende golflengtegebied wordt met name 
begrensd door de selectieve absorptie van kortgolvige straling door de aardatmosfeer. 
D h gebied omvat het zichtbare licht vanaf400 tot 700 nm en het reflectie-infrarood dat 
zich verder uitstrekt tot ongeveer 2500 nm. 

I n de volgende hoofdstukken wordt allereerst een kort overzicht gegeven van de 
mogelijke toepassingen voor de landbouw. Vervolgens wordt ingegaan op destralings-
fysische relaties tussen gereflecteerde zonnestraling en het gedetecteerde signaal. In 
meer detail zal daarbij aandacht worden besteed aan het reflectiegedrag van het 
vegetatiedek en de wijze waarop dit mathematisch kan worden beschreven. Modelsimu
laties zuüen daarbij worden vergeleken met in het veld opgenomen metingen van 
gewasreflecties. Vervolgens worden nog bestaande probleemgebieden genoemd. 

Tenslotte zal in beknopte vorm worden ingegaan op de principes waarop reeds 
bestaande opnamesystemen berusten die gebruikt worden in vliegtuigen en satellieten. 
Een voorbeeld zal worden gegeven van een digitaal verwerkte multispectrale opname. 
Tot slot wordt een overzicht gegeven van de activitehen op dit terrein in Nederland en 
wordt aangegeven welke ontwikkelingen in internationaal verband voor de komende 
tien jaar worden voorzien. 

Toepassingen van multispectrale remote sensing techniel<en in de landbouw 
Indien wordt uitgegaan van een voor toepassingen in de landbouw geoptimaliseerd 
systeem, kan dit worden gebruikt als onderdeel van een totaal-informatiesysteem. Voor 
het landbouwbeheer is het van belang vroegtijdig vast te stellen op welke plaatsen welke 
gewassen worden verbouwd te zamen met het daarbij behorende oppervlak. Ten 
behoeve van het irrigatiebeheer en het nemen van preventieve maatregelen om het gewas 
te beschermen tegen mogelijke ziekten of plagen, is het van belang de ontwikkehng van 
het gewas tijdens de groei te volgen. Vervolgens kan op grond van de vaststelling van de 
areaalgrootte en het volgen van de groeistadia van het gewas een opbrengstverwachting 
worden opgesteld. De planning van de oogst is eveneens bepaald door verkregen 
informatie over het eindstadium van gewassen. D i t alles is niet alleen van belangvoor 
regionaal, landelijk en internationaal landbouwbeheer, doch ook voor de individuele 
boer. Vooral in de ontwikkelde landen zijn heden ten dage reeds informatiesystemen 
beschikbaar die in de meeste gevallen in deze behoeften voorzien. Wat dit betreft dient 
nog bewezen te worden welke extra baten zullen ontstaan indien remote sensing 
systemen zullen worden gebruikt in aanvulling op bestaande informatiesystemen. In 
minder ontwikkelde landen echter bestaan nog vele tekortkomingen betreffende het 
verzamelen en toepassen van informatie over de landbouw naast andere problemen, 
zoals bijvoorbeeld ten gevolge van een tekort aan water, van kunstmest of anderzijds 
van wateroverlast, enz. Wordt teruggekeerd naar het veronderstelde uitgangspunt, dan 
ziet het er naar uit dat remote sensing nuttig gebruikt kan worden voor het identificeren 
van gewassen en het bepalen van het verbouwde oppervlak. Het directe voordeel is dan 
dat dit in principe snel, objectief en over uitgestrekte gebieden mogelijk is. Nog 
belangrijker evenwel is dat door middel van regelmatige waarnemingen de ontwikke-
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hng van het gewas als gevolg van lokale omstandigheden en vooral de weerscondities 
gevolgd kan worden. In de inleiding is vermeld dat dit artikel zich beperkt tot 
multispectrale remote sensing technieken. In een landbouw informatiesysteem wordt 
gebruik gemaakt van het afgeleid verband tussen de ontwikkeling van de spectrale 
responsie (de „k leu r" ) van een vegetatiedek en de ontwikkeling of het ontstaan van 
afwijkingen van de toestand van het betrokken gewas. 

Bi j toepassing van multispectrale remote sensing technieken in een informatiesys
teem voor de landbouw moet o.m. een antwoord worden gevonden op de volgende 
vragen: 

1. In welke gebieden van het reflectiespectrum dienen de opnamen te worden verricht 
en met welk dynamisch bereik en radiometrisch oplossend vermogen? 

2. Op welke momenten tijdens het groeiseizoen en tijdens de dag dienen de opnamen te 
worden verricht? 

3. Welk ruimtel i jk oplossend vermogen is vereist; over welke gebiedsgrootte dienen de 
gegevens te worden verzameld en welke zijn de meest geschikte waarnemingsrichtin
gen? 

4. Welke andere ruimtelijke kenmerken bieden extra informatie over de aard van het 
gewas? 

Naast het verkrijgen van fysisch inzicht in het stralingsinteractieproces spelen daarbij 
vele andere factoren een rol , zoals de beperkingen van de sensordragers (vliegtuigen en 
satellieten) en de weerscondities (bewolking). Ook andere disciplines zijn hierbij 
onmisbaar zoals patroonherkenning en digitale beeldverwerking. Essentieel daarbij is 
dat de verschillende disciplines: fysica, optische instrumentatie, landbouw en digitale 
beeldverwerking, goed te zamen worden gebracht. 

Detectie van gereflecteerde zonnestraling 

Beschouw op het aardoppervlak een gebied waarvan dep laa t scoörd ina ten zijngegeven 
door (x,y). Neem aan dat de verlichtingssterkte of irradiantie, Ej(A), als de functie van de 
golflengte, k, niet van de plaats (x,y) afliangt. De helderheid of radiantie, Li (X) , ter 
plaatse (x,y) wordt bepaald door de reflectie bij golflengte A, de verlichtingssterkte en de 
richtmgen van resp. observatie, 6^, en de zonnestand, e ,̂ beide t.o.v. het zenhh en 
vervolgens door het azimuthverschil tussen observatierichting en de richting van de 
directe zonnestralen, lA. W i j zien voor deze beschouwing af van de invloed van elevaties 
van het terrein. De ui tdrukking voor de radiantie aan het aardoppervlak binnen een 
golflengtemterval (X, k - f A X ) wordt gegeven door de volgende vergelijking: 

L i (A) = TT ' r (A)E i (A) 

rnet: ^ ' 

r(A): richtingsafhankelijke reflectiecoëfficiënt 

Wanneer met een remote sensing of teledetectiesysteem vanuh een vliegtuig of een 
satelliet een gebied ter plaatse (x,y) wordt waargenomen, zal de radiantie L A ter plekke 
van het waarnemingsapparaat ten gevolge van de invloed van de atmosfeer niet gelijk 
zijn aan L j . Er treedt namelijk extinctie op ten gevolge van verstrooiing (en/of) 
absorptie, en de verstrooiing anderzijds levert een addideve bijdrage Lp De relatie 
tussen de waargenomen radiantie, L A , en de terreinradiantie, L j , kan daarom als volgt 
geschreven worden: 
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L A W = T o ( X ) L i ( \ ) + Lp(X) (2) 
met; 
To(X): transmissie tussen object (x,y) en sensor. 

W i j gaan vervolgens na wat het verband wordt tussen de waargenomen radiantie, L ^ , en 
het signaal, A S ^ , dat de detector in het sensorsysteem afgeeft aan het signaalverwer
kingssysteem van de sensor. 

Het stralingsvermogen dat op het detectoroppervlak valt is vanwege de definitie van 
de schijnbare of waargenomen radiantie, L ^ , evenredig met het oppervlak van de 
intreepupil van de hoofdoptiek, A c , met de ruimteboek of het gezichtsveld van het 
systeem, f l , en met de transmissiefactor van het optische systeem, To{k), zie figuur 1. 

P A (X) AX = HAc To (X) L A (X) AX ' (3) 

Doordat de beeldopbouw in de t i jd ontstaat door het sequentieel kortstondig waarne
men van elementen van het aardoppervlak (bijna al t i jd lijnsgewijs), en het detectorsig-

ril 
DETECTOR 

Fig. 1 
Detectie op afstand van door het aardop
pervlak gereflecteerde zonnestraling. 
Het detectorsignaal is evenredig met de 
radiantie ter plaatse van de intreepupil 
van de sensor. 
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naai ontstaat door integratie van gegenereerde ladingsdragers, Itan voor het signaal, 
A S A , behorende bij observatietijd A t van een resolutie-element ter plaatse van (x,y) 
geschreven worden: 

A S A (At , \ , \ + AA) = GiAe H W ( A ) ( A ) L A ( A ) A t A A (4) 

Gji versterkingsfaktor 

W ( A ) : spectrale gevoeligheidsfactor 

Substitutie van (1) en (2) in vergelijking (4) levert het volgende resultaat: 

A S A (At , A , A + AA) - Gi Ac nw ( A ) ( A ) A t [T^ ( A ) 7r-'r ( A ) Ej ( A ) + Lp ( A ) } AA(5) 

Wat leert ons deze algemene uitdrukking? 

Geconcludeerd kan worden, dat het signaal buiten het verzadigingsgebied van de 
detector evenredig is met de waarnemingstijd van het resolutie-element en met de 
grootte van het gezichtsveld. Dus hoe groter de gewenste resolutie vanaf een gegeven 
hoogte bmnen een gegeven totaal gezichtsveld of strookbreedte en bi j een gegeven 
grondsnelheid, des te geringer wordt de waarnemingstijd per resolutie-element. Het 
resultaat leidt dan tot een ongunstiger verhouding tussen het feitelijke signaal en de 
al t i jd aanwezige ruisbijdrage. Op de aspecten die samenhangen met de begrenzingen ten 
gevolge van deze ruisbijdragen wordt echter hier niet ingegaan. 

Om bi j de gewenste resolutie voldoende signaal te verkrijgen dient de grootte van de 
intreepupil, A^, gunstig gekozen te worden ten opzichte van de brandpuntsafstand, f, 
van de hoofdoptiek die op zijn beurt met het detectoroppervlak het gezichtsveld, h', 
bepaalt. Verder kan het aftastsysteem zo ontworpen worden, dat de observatietijd A t 
vergroot wordt. Een conclusie van andere aard is dat het signaal bepaald wordt door de 
verhchtingssterkte, E i ( A ) , die weer afhankelijk is van de zonnestand en de toestand van 
de atmosfeer. Vooral de atmosfeer heeft vanwege zijn tijds-en veelal ook plaatsafhanke
lijke extinctie en verstrooiingseigenschappen een vr i j grote invloed op het meetresul
taat, hetgeen kan worden beschouwd als een beperking van de multispectrale passieve 
meetmethode. Het opnametijdstip kan overigens zo gekozen worden, dat bi j achtereen
volgende opnamen van hetzelfde gebied de variatie van de verlichtingssterkte gemini
maliseerd wordt. De multispectrale waarneming wordt verder bepaald door de trans-
missiekarakteristiek, r o ( A ) , van het optische systeem. Voor een combinatie van meer 
spectrale banden wordt het detectiesysteem in meervoud uitgevoerd met een tevoren 
gekozen set bandfilters. Tenslotte kan uit de gepresenteerde uitdrukkingen worden 
afgeleid dat een zo betrouwbaar mogelijk verband tussen het gemeten signaal en de 
terreinradiantie o f terreinreflectie eisen stelt aan systeemcalibratie, en indien uhvoer-
baar, aan het toepassen van correcties voor de invloed van de atmosfeer. Variaties van 
het multispectrale signaal dienen namelijk zo eenduidig mogelijk te worden toegeschre
ven aan variaties van de plaats- en tijdsafliankelijke multispectrale reflectie der 
waargenomen objecten, omdat deze is gerelateerd aan de eigenschappen van deze 
objecten waarin een gebruiker is geïnteresseerd. 

Multispectrale reflectie van gewassen 

In ui tdrukking (5) wordt de materiaaleigenschap, in ons geval die van een gewas 
gevormd door de spectrale reflectiecoëfficiënt, r ( A ) . Deze faktor is afgeleid van dè 
strahngsbijdragen van de momentaan waargenomen componenten van het gewas en de 
bodem. Hierbi j dient een onderscheid gemaakt te worden tussen direkt en diffuus 
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verlichte componenten. De volgende eigenschappen van het gewas zijn bepalend: 
- gewasstructuur parameters; 
- spectrale verstrooiingseigenschappen van plantcomponenten; 
- spectrale reflectie van de bodem; 
- goniometrische parameters van invallend zonlicht en waarnemingsrichting; 
- spectrale verdeling tussen directe zonnestraling en diffuse hemelstraling. 

De gewasparameters zijn afhankelijk van het planttype, het groeistadium en de 
gezondheidstoestand. Vervolgens zijn de gewas- en bodemeigenschappen tevens sto
chastische variabelen. In het geval van een landbouwgewas treedt evenwel een drasti
sche vereenvoudiging op als gevolg van de min of meer uniforme grondbewerking, 
teeltwijze en het voorkomen van slechts één plantensoort. Deze vereenvoudigingmaakt 
een fenomenologische beschrijving mogelijk van de lichtverstrooiing in gewaslagen. 
Aan de hand van een model voor een un i form gewas zullen nu de relaties tussen de 
fysische gewaskenmerken en de spectrale richtingsafhankelijke reflectie worden afge
leid. Beschouw daarvoor een gewaslaag die in horizontale richting oneindig ver 
uitgestrekt geacht wordt. Deze laag is opgebouwd uit een reeks bladlagen waarbinnen 
onderlinge beschaduwing wordt verwaarloosd. Interactie tussen bladcomponenten 
vindt plaats door herhaalde diffuse reflectie en transmissie na de eerste interactie met de 
opvallende directe zonne- en hemelstraling. Het stralingstransport kan worden bena
derd door een stelsel gekoppelde lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste orde. 
Deze vergelijkingen volgen uit een transportbalans voor de wisselwerking binnen een 
gewaslaag. In f iguur 2 wordt weergegeven hoe binnen het gewas de directe f lux , Es(x), 
wordt verzwakt. De diffuse opwaartse flux, E+(x), en neergaande flux, E_(x), worden 
daarbij isotroop verondersteld. De differentiaalvergelijkingen worden gegeven door: 

dE+/dx = -aE+ -|- rE_ + s'E^ (6) 

dE_/dx = -aE+ -|- aE_ - sEg (7) 

dEs/dx = kEs (8) 

De constante coëfficiënten zi jn: 
a: extinctiecoëfficiënt voor diffuse flux 
a: achterwaartse verstrooiingscoëfficiënt voor diffuse flux 
s': achterwaartse verstrooiingscoëfficiënt voor directe flux 
s: voorwaartse verstrooiingscoëfficiënt voor directe flux 
k: extinctiecoëfficiënt voor directe flux 

INSTRALING 

DIRECT ZONLICHT (0)1 I E (0) Dl FFUUS HEMELLICHT 

O — * * BOVENZIJDE GEWAS 

Ml | E (x) 

GEWASLAAG A x 

BODEM 

Wisselwerking lussen directe zonnestraling, hemelstraling en diffuse straling binnen de 
lagen van een horizontaal oneindig uitgestrekt bladerdek. 
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De algemene oplossing voor deze vergelijkingen luidt: 

E+(x) = A exp (mx) + B exp (-mx) + CEg (0) exp (kx) (9) 

E_(x) = hA exp (mx + h^'B exp (-mx) + DE^ (0) exp (kx) (10) 

Es(x) = Es (0) exp (kx) (11) 

De constanten in bovenstaande uitdrukkingen zijn: 

m = {a^-a^)'^' (12) 

h = ( a - ^ m ) / a (13) 

C = {sff - s'(k-a)]/(m2-k2) (14) 

D = {sV-h s(k-f a)}/(m.2-k2) (15) 

De extinctie- en verstrooiingscoëfficiënten voor diffuse f lux zijn evenals de invallende 
direkte zonne- en hemelstraling een funktie van de golflengte, X. 

Voor de berekening van de richtingsafhankelijke reflectiecoëfficiënt van het gewas 
dien t de spectrale radiantie in de richting van waarneming, 6^, gemeten ten opzichte van 
het zenith, te worden afgeleid. Uitgaande van de definitie van de totale diffuse reflectie 
verdeeld over de bovenste hemisfeer, is de richtingsafhankelijke reflectiecoëfficiënt 
gelijk aan de radiantieverhouding van het vegetatiedek ten opzichte van die van een 
ideaal diffuus verstrooiend wit oppervlak. Hierdoor geldt voor de richtingsafhankelijke 
reflectiecoëfficiënt de ui tdrukking: 

r(0o,0s,'/') = t t L o (eo,0s,i/')/Ei (0s,X) (16) 

De azimuthhoek, ip, wordt gevormd tussen de vlakken loodrecht op het aardoppervlak 
welke de richting van observatie en van invallende directe zonnestraling onder zenith-
hoek, ös, bepalen. De radiantie van een gewaslaag, dLc(x), wordt vervolgens benaderd 
door aan te nemen dat de componenten in die laag worden ,,veriicht" door de 
plaatselijke fluxen Es(x), E+(x) en E_(x). 

TrdLc (0o,ös,i/') = u (0o) E+ (x) dx + V (do) E_ (x) dx - f w (doA,^) Es (x) dx (17) 

De gewichtsfactoren, u(0o), v(eo) en v/{doA,'l') zi jn de effectieve verstrooi ingscoëff i
ciënten per volume-eenheid. Deze kunnen afhankelijk van de gebruikte beschrijving 
van de gewasstructuur worden uitgedrukt in structuurparameters en optische parame
ters van de aanwezige gewascomponenten. 

De totale radiantie wordt afgeleid door integratie van ui tdrukking (17) na substitutie 
van (9), (10) en (11). Vervolgens dient de integrand gewogen te worden met de 
waarschijnhjkheidsfunktie, p(x), voor het bestaan van een direkt ononderbroken zicht 
vanaf de top van het gewas tot in de betreffende gewaslaag. Bi j deze bijdrage dient 
tenslotte de bijdrage van de zichtbare fractie van de bodem te worden opgeteld. Indien 
de totale gewashoogte wordt voorgesteld door X ] , is de radiantie, Ls, bepaald door E+ 
( - X l ) . 

x = 0 

Lo = Lc + L s = j p ( x ) d L c (18) 

x = -x, (x) + p ( - x i ) 7 r ' E , ( - X , ) 
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C H L O R O P L A S T S U P PE R E P I DE R M I S 

A IR C A V I T Y 

Fig. 3 
Doorsnede van een groen blad. 

De spectrale kenmerken van het verstrooiend bladerdek worden met name bepaald 
door de diffuse reflectie- en transmissie-eigenschappen van de bladeren en de bodem. 
Figuur 3 geeft een voorbeeld van de interne structuur van een normaal groen blad. I n de 
cellen bevinden zich naast het celwater de chloroplasten en caro tenoïden . Bij een 
volgroeid blad bevindén zich tussen de cellen tevens luchtholten. Het bladgroen in de 
chloroplasten absorbeert het opvallend zonlicht voor het fotosyntheseproces en ver
toont absorptiemaxima tussen 400 en 450 nm en tussen 640 en 700 nm. In het nabij 
infrarood is de absorptie verwaarloosbaar. De overige kleurstoffen aanwezig in de 
carotenoïden absorberen tussen 400 en 500 nm. Het celwater absorbeert overwegend in 
het nabij infrarood tussen ca. 1300 en 2500 nm, met maxima bi j 1450 nm en 1950 nm. 
Aangezien tussen ongeveer 750 nm en 1300 nm nauwelijks absorptie plaatsvindt, treedt 
herhaalde reflectie op in het inwendige van het blad aan de overgangen tussen de 
celwanden en de luchtholten. Hierdoor treden diffuse fracties van gelijke orde van 
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grootte uit de onder- en bovenzijde van het blad. De resulterende diffuse reflectie en 
transmissie is als gevolg hiervan in dit zogeheten nabij infrarood 'reflectieplateau' 
relatief hoog. 

In figuur 4 is ter illustratie de diffuse reflectie van een normaal groen blad als functie 
van de golflengte weergegeven, te zamen met voorbeelden van reflectiecurven van een 
kale bodem. Over het algemeen bl i jk t voor de meeste (meer humusrijke) bodemsoorten 
de reflectie monotoon met de golflengte toe te nemen tot ca. 2200 nm. Vooral het 
vochtgehalte in de bovenlaag is bepalend voor het niveau van de reflectiecurve. Met 
toenemend vochtgehalte zullen de poriën tussen de afzonderlijke deeltjes met water 
worden gevuld. De absorptie en de verandering van de overgang in de brekingsindices 
hebben gezamenlijk voor alle golflengten een daling van de reflectie tot gevolg. 

In een vegetatiedek is het blad een deel van een structuur. De structuurparameters van 
het gewas zijn bepaald door de bladoppervlaktedichtheid, de bladelement orientatie-
verdehngsfunctie en het bestaan van een of enkele uniforme bladlagen. Voor een 
isotroop gewas zijn de belangrijkste parameters de bladoppervlakte-index (leaf area 
index: L A l ) en de bladinclinadeverdelingsfuncde. De hoeveelheid enkelvoudig bladop
pervlak per eenheid grondoppervlak ( L A I ) bepaah de hoeveelheid foto-aktief materi
aal, en de bladstandverdelingsfuncde de mate waarin het zonhcht tot in diepere lagen 
kan doordringen. Beide structuurparameters hebben een dominante invloed op de 
spectrale verdeling van de reflectiecoëfficiënt van het gewas. Bi j volledige bladbedek
king van de bodem zal de afwijkende bodemkleur nog nauwelijks van invloed zijn op de 
effectieve kleur van het gewas. De bladstandverdeling bepaalt zowel de schijnbare 
bodembedekking als de verdeling van de waargenomen interne schaduw van het gewas. 

Met de boven gegeven beschouwingen en afgeleide formules kan een simulaUemodel 

R % 

Fig. 4 

Spectrale diffuse reflectie van een groen blad en van een droge en natte bodem. 
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Fig.5 ^ 
Modelsimulatie van de spectrale reflectie van een imiform bladerdek. Kijkhoek 6 = 0°. 
Zonnestand 6^ = 30°. 

Gemiddelde bladhoek: 15°. Reflectiecurven zijn weergegeven voor verschillende waarden 

van de LAI. 

Fig. 6 

1.9 , 2.2 
A |J m 

Modelsimulatie van de spectrale reflectie van een uniform bladerdek voor verschillende 
bladstandverdelingsfuncties. Kijkhoek dg — o°. 
Zonnestand Os = 30°. LAI= 2. 
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worden gemaakt. Als voorbeeld wordt in figuur 5 een modelsimulatie van de spectrale 
reflectie van een un i fo rm gewas weergegeven en aangegeven hoe het spectrum verandert 
bi j toenname van de L A I . In dit geval is de bladstandverdeling constant verondersteld. 
De gemiddelde bladinclinatiehoek bedraagt 15° t.o.v. de horizontaal. Door toename 
van de hoeveelheid blad neemt de reflectie in het zichtbare licht af en wordt bi j een 
LAI-waarde van omstreeks 2 constant. Een verdere stijging van de L A I resulteert alsnog 
m een toename van de reflectie in het nabij infrarood plateau ten gevolge van het 
optreden van multiple reflectie. De diepere gewaslagen dragen hierdoor nog bi j aan de 
totale gewasreflectie. D i t tegengestelde verloop is significant voorde verandering van de 
gewasreflectie tijdens de ontwikkeling in het vegetatieve stadium. Bi j hoge LAI-waar-
den, omstreeks 6 tot 8, treedt tenslotte asymptotisch gedrag op en zal het spectrum niet 
verder veranderen. Bi j gewassen welke in het generatieve stadium, zoals bijvoorbeeld bi j 
granen, een verandering in bladkleur vertonen en ook qua structuur veranderen, zal het 
spectrum zich volgens een eveneens karakteristieke wijze verder wijzigen. Met name zal 
daar m het zichtbare licht de gewasreflectie tijdens de afr i jp ing wederom toenemen. 
Wanneer een verandering van de bladstand optreedt kan het spectrum zich wijzigen 
zoals weergegeven in het voorbeeld in figuur 6. Bi j toegenomen bladinclinatie neemt de 
bijdrage vanuit diepere lagen toe. Door de gereduceerde verlichtingssterkte ter plaatse 
zal het netto resultaat in het nabije infrarood een afname van de reflectie te zien geven. In 
het groene gedeelte van het zichtbare licht neemt de reflectie eveneens af, doch in het 
rode deel leidt de toename van de kans op het direct waarnemen van de bodem tot een 
stijging van de reflectie als gevolg van het grotere kleurcontrast tussen blad en bodem. 
Verandering van bladstand kan in de prakt i jk ondermeer optreden als gevolg van stress 
en ziekte. Naast het vormen van fysisch inzicht in de spectrale reflectie van gewassen 
door gebruik te maken van modellen, dienen ter verificatie veldmetingen te worden 
verricht. Bovendien zal de werkelijke situatie van het gewas in vele gevallen complexer 
zijn dan bi j de gehanteerde modelbeschrijving. Alhoewel een model ook voor een gewas 
met meer complexe opbouw kan worden uitgebreid wordt het gebruik daarvan vooral 
beperkt door de praktische problemen die gepaard gaan met het in het veld verzamelen 
van de bijbehorende gewaskenmerken. 

Een tweetal voorbeelden van veldmetingen worden weergegeven in de figuren 7 en 8. 
Figuur 7 laat zien hoe de reflectie van Engels Raaigras verandert tijdens de groei. Na 

sluiting van het gewas neemt de reflectie in het infrarood vervolgens verder toe en stijgt 

•6r 2 8 - 8 

Spectrale reflectie van Engels Raaigras gemeten tijdens verschillende groeistadia. 
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Fig. 8 
Spectrale reflectie van suikerbieten tijdens drie stadia van de gewasontwikkeling. 

A p m 

alsnog ten gevolge van legering van de toplaag.Tn figuur 8 is de ontwikkeling van het 
spectrum weergegeven voor een drietal data tijdens de groei van suikerbieten. Ook hier 
is dezelfde trend aanwezig als bi j de ontwikkeling van het grasgewas. De relatieve 
variatie van het spectrum in het nabije infrarood verschilt evenwel ten gevolge van de 
hogere waterconcentratie aanwezig in het bietenbladerdek. Geconcludeerd kan wor
den, dat de weergegeven veldmetingen in grote lijnen overeenstemmen met de variaties 
zoals voorspeld met behulp van het rekenmodel. 

Het is onpraktisch om met vliegende sensoren steeds de complete spectra van de 
waargenomen gewassen vast te leggen. Bovendien zal bli jken dat een vergroting van het 
spectraal oplossend vermogen veelal niet leidt tot inwinning van extra informatie over 
de toestand van het gewas. Het optimaal bemonsteren van het spectrum in een discreet 
aantal spectrale banden kan worden bereikt op basis van fysisch inzicht verkregen met 
behulp van metingen en modelbeschouwingen. 

Door in een gunstig gekozen aantal spectrale banden het gehele spectrum te 
bemonsteren, kan de verandering van de toestand van het gewas in de t i j d worden 
afgebeeld in de daarbij behorende kenmerkruimte en vervolgens worden geïnterpre
teerd in relatie tot de verwachte ontwikkeling van het gewas. Voor optredende 
afwijkingen kan daarna een vermoedelijke oorzaak worden aangegeven. In figuur 9 is 
als voorbeeld voor een reeks gewastypen de reflectie in het rood uitgezet tegen die in het 
infrarood en het groen. Door de bestaande onderlinge correlaties binnen het spectrum 
kan worden aangetoond dat een keuze van een beperkt aantal spectrale banden al 
voldoende informatie geeft over het verloop binnen het volledige spectrum. Het is 
gebleken dat in de meest voorkomende situaties de banden in het groene en rode deel van 
het zichtbare licht en tussen 7 5 0 en 9 0 0 nm en resp. tussen 1500 en 1700 nm van het 
reflectie-infrarood vrijwel de volledige informatie in het z.g. spectrale domein bevatten. 

In de kenmerkruimte gevormd door rood en nabij infrarood (resp. 6 7 0 en 8 7 0 nm) is 
bovendien naast het punt voor een droge bodem (behorende bij curve Q = 1 in figuur 
4 ) ook het punt S m voor een natte bodem (behorende bij curve Q = 6 ) weergegeven. 
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Figuur 10 geeft dezelfde kenmerkruimte voor het geval van de metingen aan het Engels 
Raaigras. Ook hier bli jken de meetpunten de karakteristieke baan te volgen b i j toename 
van de hoeveelheid blad. 

Multispectrale discriminatie van gewassen 

Door het presenteren van de spectrale responsie van gewastypen of stadia in de z.g. 
kenmerkruimte kunnen we het inzicht verkrijgen in de wijze waarop gewassen in het 
spectrale domein ten opzichte van elkaar kunnen worden onderscheiden. I n de ken
merkruimte kan elke individuele meting van de spectrale reflectie worden voorgesteld 
door de meetvector x, gevormd door de N kenmerken, gelijk aan het aantal metingen in 
N spectrale banden. Bi j een meting op afstand zonder lokale referende wordt de 
meetvector gevormd door N meetwaarden, welke na calibratie kunnen worden omgere
kend naar de N waarden, van de spectrale radiantie. Door het toepassen van beslissings
regels kunnen metingen x al dan niet aan bepaalde klassen bijv. gewassoorten of 
groeistadia worden toegekend. Van essentieel belang hierbij is dat in een praktische 
situatie rekening gehouden moet worden met de stochastische variatie welke binnen 
elke klasse op b l i jk t te treden. Deze variaties zijn aan een reeks oorzaken toe te schrijven, 
zoals de variaties binnen het gewas zelf, lokale afwijkingen, variaties in bodemref lec t iê 
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Fig. 10 
Reflectiemetingen voor Engels Raaigras weergeven in de kenmerkruimte gevormd door de 
reflectie in het rood en het nabij-infrarood. De meetwaarden corresponderen met twee 
groeiperioden. 

variaties geintroduceerd door het instrument, etc. Ter illustratie wordt in het kort 
ingegaan op een vaak toegepaste beshssingsregel, de z.g. maximale aannemelijkheidsre-
gel. 

Neem aan dat binnen de totale verzameling metingen welke te zamen het multispec
trale beeld vormen {Cj} klassen (i = 1,2,... ,m) voorkomen. P(Ci) is de a pr ior i kans op het 
optreden van klasse Cj. Indien deze voor alle klassen gelijk genomen wordt volgt dat 
meting x naar de hoogste waarschijnlijkheid tot een der klassen Q toegewezen wordt 
volgens de ongelijkheid voor alle i , j : 

P ( x ) | C i ) ë P ( x ) | C j ) " X e Ci (19) 

Hierin is P(x | C;) de kans dat x optreedt, gegeven klasse Cj. De kans dat x.ook aan een 
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dezer klassen wordt toegewezen is voorts bepaald door een vr i j te kiezen overschrij
dingskans. 

Voor praktische situaties kunnen in (19) de conditionele kansfuncties worden 
vervangen door conditionele kansdichtheidsfuncties en worden verondersteld dat deze 
aan een Gaussische verdeling voldoen. Door het nemen van steekproeven worden de 
parameters van de Gaussische verdeling berekend: het klassegemiddelde, ^ j , en de 
covariantiematrix, Sj. 

De kansdichtheidsfunctie voor x, gegeven klasse Cj wordt dan gegeven door: 

p(x |Cj) = (2±) -N/2 |2 ; j | - ' /2 exp [-'/^ ( x - ^ j j ^ S j " ' (x-yj) ] (22) 

Door herhaalde toepassing van de beslissingsregel kan aldus het multispectrale beeld 
worden gediscretiseerd naar de door de gebruiker tevoren ingevoerde klassen. Hierbi j 
dient wel te worden opgemerkt dat er nog andere classificatiemethoden bestaan, zowel 
niet statisdsche als ookeenaantalnietparametrische methoden. Een tweede opmerking 
betreft het gebruik van een gekozen tijdreeks van multispectrale opnamen waardoor 
langs hiërarchische weg op logische wijze de te bereiken classificatienauwkeurigheid 
verder kan worden opgevoerd. Een nadere beschouwing van deze methoden valt 
evenwel buiten het kader van dit artikel. Uit het voorgaande ontstaat wellicht de indruk 
dat herkenning van gewassen op afstand door alleen gebruik te maken van spectrale 
informatie een triviale methode is. Indeprakt i jk treden evenwel een aantal beperkingen 
op waardoor de te bereiken nauwkeurigheid per opname vaak beperkt is tot bijvoor
beeld 70% in ongunstige gevaüen en 95% in gunstige gevallen. Een van de problemen is 
bijv. dat misclassificatie kan optreden voor die gewassen waarvoor de groeicyclus in de 
t i jd nagenoeg samenvalt en waarvoor de gewasparameters een grote onderlinge over
eenstemming vertonen. Extrapolatie van spectrale kenmerken — als bepaald door de 
gekozen ,,trainingsklassen" — over grote gebieden kan in veel gevallen ook een 
toename van het percentage misclassificatie tot gevolg hebben. Een van de belangrijke 
oorzaken is de verandering van de invloed van de atmosfeer op de gemeten spectrale 
radiantie met de plaats. Een gewijzigde samenstelling en concentratie van de aerosolen 
heeft tot gevolg dat de schijnbare radiantie van het gewas wijzigt door de veranderde 
spectrale verdeling van de opvallende straling, de gewijzigde transmissie en de bijdrage 
door strooistraling, de z.g. ,,path radiance". 

Een belangrijk aspect dat invloed heeft op zowel de mogelijke classificatienauwkeu
righeid als op de reproduceerbaarheid en de verkregen beeldkwaliteit is de calibratie van 
het multispectrale sensorsysteem. Hierbi j dient een onderscheid te worden gemaakt 
tussen intra-band, inter-band en absolute radiometrische calibratie. Onder intra-band 
calibratie wordt verstaan dat binnen elke afzonderlijke spectrale band de detectorres
ponsie voor elk beeldelement gelijk is. D i t houdt onder verwijzing naar u i tdrukking (7) 
in dat het verband tussen het detectorsignaal en de daarbij behorende digitale waarde en 
de radiantie ter plaatse van de intreepupil van het instrument invariant is in plaats en 
t i jd . Door toepassing van intra-band calibratie worden plaats- en tijdsafhankelijke 
variaties van de gedetecteerde intensiteitswaarden die niet worden veroorzaakt door 
variaties van de ontvangen radiantie geëlimineerd. Bij inter-band calibrade is het 
verloop van de gemeten signaalwaarden binnen de spectrale banden geli jkvormig met 
het spectrale verloop van de ontvangen radiantie. Hierdoor wordt de multispectrale 
sensor een reproduceerbaar meetinstrument waarmee de spectrale verdeling van de 
gereflecteerde zonnestraling (ook wel ten onrechte soms spectrale signatuur genaamd) 
kan worden vastgelegd. Een inter-band calibratie is met name vereist om spectrale 
reflectieverschillen en daarmee samenhangend spectrale radiantieverschillen in t i j d en 
plaats te kunnen analyseren, waarvoor de door het instrument ge ïn t roduceerde radio-
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metrische variaties en fouten dienen te worden geëlimineerd. Indien correcties voor de 
invloed van de atmosfeer worden toegepast op grond van fysische modellen, dient het 
verband tussen het detectorsignaal en de radiantie in de intreepupil bekend te zijn. Door 
middel van absolute cahbratie is men in staat om het gemeten signaal om te rekenen naar 
fysische strahngswaarden. Hierop wordt vervolgens een correctie voor de invloed van 
de atmosfeer mogelijk, aangezien vanuit modeüen de fysische waarden voor transmis
sie, irradiantie en ,,path radiance" worden afgeleid. Vanwege de beperkte nauwkeurig
heid waarmede een sensorsysteem periodiek absoluut kan worden gecalibreerd, zal de 
nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van absoluut gecalibreerde multispectrale 
reflectiemetingen beperkt zi jn. 

Bestaande multispectrale sensoren 
I n dit hoofdstuk zal op beknopte wijze het principe worden beschreven van een aantal 
bestaande lineaire aftastsystemen die gebruikt worden in vliegtuigen en aardobservatie
satellieten. I n beide gevallen dient onderscheid gemaakt te worden tussen mechanische 
,.scanners" en opto-electronische ,,scanners". Bi j mechanische scanners ontstaat de 
tweedimensionale afbeelding veelal door in de objectruimte binnen het gezichtsveld het 
aardoppervlak te laten aftasten d.m.v. een oscülerende of roterende spiegel, geplaatst 
voor het telescoopsysteem. De opto-electonische scanners zijn gebaseerd op het gebruik 
van een detector-array geplaatst in het beeldvak van het telescoopsysteem. Als voor
beelden zijn gekozen de Daedalus multispectrale scanner en de zogenoemde CAES AR-
scanner, die gebruikt worden in een vliegtuig en de Multispectral Scanner en de 
Thematic Mapper die gebruikt worden als sensoren voor de Amerikaanse Landsat 
satellieten. 

(Daedalus multispectrale scanner) 
Deze voor gebruik in een vhegtuig ontwikkelde scanner is gebaseerd op het klassieke 
principe van opto-mechanische aftasting in de objectruimte. De uitvoering van de 
scanner is weergegeven in figuur 11. In de multispectrale uhvoering bestaat een der 
detectorunits uit een spectrometer. Een motor d r i j f t een roterende spiegel, met een zijde 
onder 45°, aan. De apertuur van de spectrometer bepaalt de openingshoek. Een via deze 

8 

Fig. 11 
Schematische opbouw van de Daedalus opto-mechanische airborne scanner. 
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openingshoek door de spectrometer waargenomen rechthoekig beeldelement (pixel) op 
het aardoppervlak ondergaat een lijnsgewijze translatie ten gevolge van de rotatie van 
de spiegel, waardoor een scanlijn op het aardoppervlak loodrecht op de vliegrichting 
beschreven wordt. 

De straling afkomstig van een beeld- of resolude-element binnen de openingshoek 
van de scanner wordt door de parabolische spiegel en via de vlakke spiegel gefocusseerd 
op de apertuur van de spectrometer. Hierna vormt een colhmator een evenwichtige 
bundel welke door een prisma gedispergeerd wordt. Een lenzenstelsel beeldt nu de 
spectrale ontleding van het resolutie-element af op een Si-detector array. Di t array zet de 
binnenkomende elektromagnetische energie per kanaal om in elektrische signalen die 
na versterking worden vastgelegd op magneetband. 

Tijdens een volledige omwenteling van de scanspiegel wordt alle relevante informatie 
betreffende een scanlijn opgenomen. 

Alvorens de optische as via de roterende spiegel het naar het aardoppervlak gerichte 
totale gezichtsveld binnentreedt, meet de spectrometer een nulniveau d.m.v. een zwart 
lichaam binnen de scanner. Voor de momentale rol van het vliegtuig tijdens een scan 
wordt het totale gezichtsveld van 87°20' gereduceerd tot 77°20' effectief. Ten behoeve 
van scanlijnsynchronisatie wordt een synchronisatie puls S geregistreerd. Na de 
opname van het analoge signaal meet de spectrometer een tweede referentie. Hiervoor 
bevindt zich binnen de scanner een geijkte wolframlamp waarvan het filament de 
momentane openingshoek geheel vult. 

(CAESAR scanner) 

In opdracht van de hoofddirectie voor Wetenschapsbeleid ontwikkelen het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en de Technisch Physische Dienst T N O - T H 
gezamenlijk een prototype opto-electronische scanner voor gebruik in een vliegtuig en 
waarbij van C C D detectorarrays wordt uitgegaan. Naarverwachdngzaldhinstrument, 
genaamd CAESAR, in 1985 gereed zijn voor operadoneel gebruik. (CAESAR = C C D 
Airborne Experimental Scanner for Applications in Remote Sensing). Aangezien het 
instrument zowel voor land- als voor zeetoepassingen gebruikt gaat worden is n:a.v. de 
gebruikerswensen gekozen vooreen modulaire opzet van het systeem. Bovendien wordt 
hierdoor in de toekomst een uitbreiding naar andere golflengtegebieden mogelijk. 

Voor landbouwtoepassingen is voorgesteld de CAESAR-scanner uit te rusten met 
een module waarmee in dezelfde banden als recht onder het vliegtuig tevens onder een 
schuine hoek voorwaarts gemeten kan worden. Hierdoor kan naast het multispectrale 
kleurkenmerk informatie worden toegevoegd die het gevolg is van verschillen in 
niet-ideaal diffuus verstrooiend gedrag (z.g. niet Lambertse-reflectie). Deze informatie 
m.b.t. verschillen in ruimtelijke verstrooiing kan gebruikt worden om het multispec-
traal discriminerend vermogen voor verschillende gewassen te vergroten. Om de 
mogelijkheden van CAESAR voor zowel land- als zeetoepassingen in één instrument te 
combineren is een configuratie voorgesteld bestaande uit drie modules met elk een 
drietal detectoren. Voor elke detector kan een filter voor de te kiezen spectrale band 
geplaatst worden. 

Figuur 12 geeft een indruk van de opbouw van een CAESAR-module. Figuur 13 
toont het mechanisch ontwerp. Boven land worden alleen de centrale CCD's gebruikt. 
Hierdoor kan een exacte co-registratie van de drie verschillende spectrale banden 
worden bereikt. Het hoogste scheidende vermogen zal ongeveer 0,5 m op de grond 
bedragen. 

(Landsat Multispectral Scanner) 

De Landsat sateUieten 1, 2, en 3, alsmede de nieuwe generatie landobservatiesatelheten 
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Fig. 12 
Opbouw van een CAESAR camera module. 
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Fig. 13 

Mechanisch ontwerp van de CAESAR scanner. 

Fig. 14 

Schematische weergave van de opname methode van de Landsat Multispectrale Scanner 
(MSS). 
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Fig. 15 

Scliematische opbouw van de Landsat Multispectrale Scanner. 

Landsat 4 en 5, zijn uitgerust met een opto-meclianiscli instrument, de Multispectral 
Scanner (MSS) genaamd. 

Figuur 14 geeft een indruk van de belangrijkste systeemparameters. Een oscillerende 
spiegel verzorgt de simultane aftasting van zes scanlijnen per spectrale band over een 
strookbreedte van 100 zeemijlen (185,3 km). De voorwaartse beweging in combinatie 
met de spiegelfrequentie zorgt voor een zo goed mogelijk op elkaar aansluiten van de 
groepen van elk zes scanlijnen. 

Om de andere terugslag van de scanspiegel wordt het detectorsysteem afgesloten voor 
straling vanaf de aarde en worden de detectoren verlicht door een gecontroleerde 
interne calibratiebron. Deze meetwaarden worden gebruikt voor radiometrische cor
recties voor de individuele detectoren. De opbouw van de Landsat MSS is gepresenteerd 
in f iguur 15. 

De analoge detectorsignalen worden gedigitaliseerd in zes-bits woorden. De waarde 
64 correspondeert met het voor elk der spectrale banden gekozen dynamisch bereik. Het 
minst significante bit bepaalt vervolgens het radiometrisch scheidend vermogen. 

De datastroom voor de Landsat MSS bedraagt ongeveer 15 Mbs '. De spectrale 
banden van de MSS zijn opgenomen in tabel 1, te zamen met de gegevens voor de z.g. 
,.Thematic Mapper", die in de volgende sectie is beschreven. De nominale spectrale 
responsie voor de banden van Landsat-1 is weergegeven in figuur 16. 

(Thematic Mapper) 

De door de Verenigde Staten ontwikkelde tweede generatie muhispectrale scanner is 
afgeleid uit de MSS, waarbij een hoger ruimteli jk scheidend vermogen is bereikt in 
combinatie met een groter spectraal oplossend vermogen. Deze eveneens opto-mecha
nische scanner staat bekend onder de naam ,,Thematic Mapper" (TM) . Zowel het 
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oplossend vermogen als de keuze van de spectrale banden zijn voornamelijk afgestemd 
op het gebruik voor landbouwkundige toepassingen. 

Beknopt kan m.b.t. de vegetatiekenmerken die in de verschillende spectrale banden 
van de T M tot ui t ing komen het volgende worden opgemerkt. 
Band 1: Chlorofiel absorptieband in het blauw. Vermoedelijk beter discrimine

rend vermogen voor verschillende conifeersoorten. 
Band 2: Maximale reflectie van groene bladeren in het zichtbare licht. Discr imi

natie op basis van verschillende typen groen blad bij gelijke structuur 
van het vegetatiedek. 

Band 3: Chlorofiel absorptieband in het rood. Discriminatie op basis van ver
schillen in bedekkingsgraad en mate van bladafrijping. 

Band 4: Mult iple verstrooiing in het nabij infrarood. Geschikt voor detectie van 
verschillen in bladoppervlakte index en biomassa. 

Band 5 en 7: Absorptie door water aanwezig in het z.g. midden infrarood. Discrimi
natie op basis van verschillen in vochtgehalte. 

Band 6 Emissie van straling in het thermisch infrarood. Onder meer geschikt 
voor detectie van verschillen in verdamping door gewassen als gevolg 
van bijv. stress. 

Het optisch systeem van de T M is schematisch weergegeven in figuur 17. Zowel tijdens 
de heen- als de weergaande beweging van de scanspiegel worden data opgenomen. Om 
de scanlijnen loodrecht af te beelden op de satelliet grond „ t r a c k " vindt een compensatie 
plaats door een heen- en weergaande beweging van een scanlijn corrector. Bij de MSS 
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Fig. 17 

Schematisciie opbouw van de Landsat Thematic Mapper. 

ontbreekt een dergelijke corrector waardoor de scanlijnen met de grond track een hoek 
maken en daarbij alleen in de west-oost richting data worden opgenomen. Vanuit het 
focale vlak vindt m.b.v. „ re lay" optiek een herafbeelding plaats naar een tweede focale 
vlak. I n dit tweede vlak bevinden zich voor de spectrale banden 5 en 7 stelsels van elk 
twee sets van 8 t.o.v. elkaar „ges taggerde" indium-antimonide detectoren. Voorband 6 
met een vier maal zo groot gezichtsveld bestaat de uitvoering uit twee sets van twee 
eveneens gestaggerde kwik-cadmium-telluride detectoren. De detectoren in dit tweede 
focale vlak wordt passief gekoeld tot op 95 K . 

In het eerste focale vlak bevinden zich voor de banden 1 t / m 4 elk twee sets van acht 
t.o.v. elkaar gestaggerde silicium detectoren. 

De strookbreedte voor de T M is gelijk aan die voor de MSS, namelijk 185 km. De 
totale datastroom van de T M is ongeveer 83Mbs"'. Een zeven-band T M beeld van 
ongeveer 185 bij 185 km komt dan overeen met 5,7.10'" bits! 

Voorbeeld van digitale verwerking 

In het kader van het in hoofdstuk 8 vermelde N I W A R S programma is in 1975 en 1976 
een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksmogelijkheden van vliegtuig multispectraal 
scanning. Alhoewel in de tien jaren die daarna zijn verstreken in verschillende sectoren 
veelvuldig gebruik is gemaakt van digitale beeldverwerkingen beeldclassificatie, wordt 
toch een tijdens N I W A R S verricht onderzoek met betrekking tot gewasclassificatie als 
voorbeeld genomen. 
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Gewassenkaart van het PAGVte Lelvstad voor 1975. 
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Een beperkt proefgebied, bestaande uit het bedrijf van het Proefstation voor de 
Akkerbouw en de Groenteteeh in de Voile Grond (PAGV) , gelegen nabij Lelystad, 
werd op drie verschillende data opgenomen met behulp van een Daedalus multispec
trale scanner. De homogeniteit van de percelen en de beschikbaarheid van goede 
grondgegevens gaven aanleiding tot de selectie van dit proefgebied. Figuur 18 geeft een 
overzicht van de verbouwde gewassen tijdens het groeiseizoen in 1975. Voor dit 
voorbeeld is een opname verricht op 30 j u l i gekozen. Op verschillende plaatsen zijn die 
dag met behulp van een veldspectrometer eveneens reflectiespectra van gewassen 
opgenomen op de grond. Deze zijn weergegeven in figuur 19. Van 13 gekozen 
gewasklassen zi jn uit de opgenomen scannergegevens steekproeven van spectrale 
metingen genomen. De relatieve spectrale verdehng uhgedrukt in een schaal van O t / m 
255 is voor de gemiddelden weergegeven in figuur 20. De geselecteerde gewassen welke 
op de verschillende percelen voorkomen zijn met bijbehorende alfanumerieke symbo
len samengevat in tabel 2. Bi j dit experiment is een classificatiemethode toegepast, 
gebaseerd op de maximale aannemelijkheidsregel. De kenmerken op grond waarvan de 
kansdichtheidsfuncties voor de te herkennen klassen zijn afgeleid zijn daarbij lineaire 
transformaties van de oorspronkelijke spectrale kenmerken, te weten de relatieve 
metingen in de opgenomen 8 spectrale banden. Door middel van een diagonaliserings-
procedure wordt de oorspronkelijke orthogonaal veronderstelde basis gevormd door 
de 8 spectrale kenmerken in de oorspronkelijke kenmerkruimte getransformeerd naar 
een nieuwe basis. De onderlinge covarianties tussen de nieuwe kenmerken worden 
daardoor gelijk aan nul. Indien in het spectrale domein de informatie-inhoud wordt 
gerelateerd aan de onderiinge spreiding van de meetpunten binnen elk kenmerk, volgt 
daaruit dat door middel van deze zogeheten transformatie naar hoofdcomponenten de 
spreiding vooral wordt geconcentreerd in een deelruimte met een beperkte dimensie. Zo 
bleek dat in het onderhavige geval in een driedimensionale kenmerkruimte gevormd 
door de eerste drie hoofdcomponenten de relatieve spectrale informatie-inhoud geba
seerd op de spreiding binnen de genomen steekproeven reeds 99% bedroeg. 

In figuur 21 is de deelruimte weergegeven gevormd door de eerste twee hoofdcom
ponenten (PC-1 en PC-2). Indien voor de kansdichtheidsfuncties multivariabele nor
male verdelingen worden aangenomen, kunnen voor elke steekproef per klasse ellipso
ïden worden berekend waarvan de lengte van de assen wordt bepaald door de gekozen 
overschrijdingskans. Duidel i jk is te zien dat de klassen twee groepen vormen. De eerste 
groep wordt gevormd door de rijpe graangewassen: haver (1), vlas (4), en de drie 
wintertarwe steekproeven (8, 11 en 12). De gewassen met overwegend groen blad 
vormen de tweede groep: blauw maanzaad (5), snijmais (10), aardappelen (9) en 
suikerbieten (6 en 13). Vanwege het afwijkende verschü in spectrale reflectie liggen de 
steekproeven van kale grond (3) en zomergerst (7) duidelijk buiten de genoemde 
groepen. Door de maximale aannemelijkheidsregel toe te passen met behulp van de 
kansdichtheidsfuncties berekend voor elk der 13 klassen, is het getransformeeerde 
multispectrale beeld beeldelement voor beeldelement geclassificeerd. Het resultaat is 
gepresenteerd met behulp van een regeldrukker. Voor elk der klassen is een symbool 
gekozen zoals aangegeven in figuur 22. Wordt een beeldelement aan een der 13 klassen 
toegekend, dan is het bijbehorende symbool afgedrukt. 

Ontwikkelingen in nationaal en internationaal verband 
I n Nederland werd reeds in een vroeg stadium een van overheidswege gestimuleerd 
programma uitgevoerd dat tot doel had bestaande remote sensing technieken op hun 
toepasbaarheid te onderzoeken. 

Vanaf 1972 tot en met 1977 vond dit plaats in het kader van de Nederlandse 
Interdepartementale Werkgemeenschap voor het Applicatie-onderzoek van Remote 
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Relatieve spectrale verdeling van 13 gekozen klassen over de opgenomen Daedalus MSS 
kanalen 2 t/m 9. 

Dalum: 30 juli 1975. De nummers 2 t/m 9 geven de plaats aan van de spectrale banden. 
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Kenmerlmumte gevormd door de spectrale hoofdcomponenten PC-1 en PC-2. De positie 
van de als Gaussisch aangenomen 13 trainingklassen is weergegeven door de omhullende 
ellipsen behorende bij een overschrijdingskans van 97,5%. 

Sensing technieken (NIWARS) . Een onderdeel van het N I W A R S programma had 
betrekking op achtergrondonderzoek naar de reflectie-eigenschappen van gewassen en 
toepassingsgericht onderzoek naar het gebruik van bestaande opname- en verwerkings
systemen. Na de N I WARS is dit onderzoek voortgezet binnen het in de N I WARS-peri-
ode ontwikkelde multidisciplinaire samenwerkingsverband. Onder auspiciën van de in 
1978 ingestelde Begeleidingscommissie Remote Sensing (BCRS) en met ondersteuning 
vanuh het stimuleringsfonds van Wetenschapsbeleid kon de ontwikkeling van de 
CAESAR scanner ter hand worden genomen. Als onderdeel van het achtergrondonder
zoek is met succes het concept beproefd van een muhispectrale radiometer voorzien van 
een eigen lichtbron (de z.g. „Hei l igenschi jnmeter") , bestemd voor niet destrucdeve 
bepaling van gewaskenmerken. In toepassingsgerichte demonstratieprojecten en on
derzoekprojecten van de landbouwhogeschool en landbouwonderzoekinstituten is 
gebruik gemaakt van multispectrale technieken. 

In het kader van voorbereidende studies voor een mogelijk toekomstig nieuw 
nationaal satellietproject zi jn studies verricht naar het gebruik van multispectrale 
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technieken voor toepassingen in de natte tropen. Voor het optisch instrument werd een 
haalbaarheidsstudie verricht. Naar verwachting zal in 1985 een aanvang worden 
gemaakt met de uhvoering van het Nadonaal Remote Sensing Programma onder 
leiding van een daarvoor in te stellen Beleidscommissie Remote Sensing (BCRS). Hier in 
zuhen belangen van de overheid en het particulier bedrijfsleven worden vertegenwoor
digd. Als onderdeel van dit programma zal in versterkte mate aandacht worden besteed 
aan het apphcatie-onderzoek in het optische venster. 

In internationaal verband kan worden vermeld dat na ru im tien jaar succesvolle 
ontwikkeling en exploitatie van aardobservatiesatellieten in de Landsatserie door de 
Amerikaanse organisaties N A S A en N O A A , deze aktiviteiten vanaf 1985 zullen worden 
overgenomen door de particuliere sector. In de Verenigde Staten hebben een viertal 
bedrijven een nieuwe onderneming gesticht, EOSAT genaamd. Nadat het bestaande 
systeem door EOSAT zal zijn overgenomen stelt men zich voor een periode van den jaar 
garant voor de continuïtei t van Landsat. Gedurende die periode zal de Amerikaanse 
overheid EOSAT nog met een subsidie ondersteunen. 

Door Frankr i jk is in samenwerking met Zweden en België een satellietprogramma in 
uitvoering. De eerste satelliet in een reeks van drie, genaamd SPOT, zal eind 1985 
worden gelanceerd. Voor de distributie van de opgenomen multispectrale gegevens 
naar gebruikers wordt zorggedragen door een commercieel bedrijf: SPOT Image. In 
Europees verband wordt verwacht dat in de negentiger jaren een landobservatiesatel-
liet, ontwikkeld onder leiding van de ESA, in gebruik zal worden genomen. Naast een 
beeldvormende radar zal de satelliet worden uitgerust met een multispectraal sensorsys
teem. 

Ui t het bovenstaande kan worden afgeleid dat de voortgaande ontwikkelingen en de op 
middellange termijn geboden conünu i t eh van muhispectrale aardobservatiesystemen 
een toenemend aanbod van gegevens zal bieden voor potentiële gebruikers. Het 
uiteindelijke succes van deze technologie-gerichte programma's zal in sterke mate 
afhangen van de ontwikkehng van de vraag en de omvang waarin initiële investeringen 
worden omgezet in reële baten. Remote sensing onderzoek gericht op het optimaal 
ontwerpen van opname-systemen en het ontwikkelen van interpretatie en verwerkings
methoden zijn daarbij een belangrijke schakel tussen ruimtevaart- en informatietech-

T A B E L 1 

Spectrale banden van de 
Landsat „Themat ic Mapper" en de „Muhispec t ra l Scanner' 

Thematic Mapper 
Wavelength 
No. interval (/um) 

Multispectral Scanner 
Wavelength 
No. interval (nm) 

Spectral band 
designation 

1 0.45- 0.52 
2 0.52- 0.60 
3 0.63- 0.69 
4 0.76- 0.90 
5 1.55- 1.75 
6 10.4 - 12.5 
7 2.08 - 2.35 

4 0.5-0.6 
5 0.6-0.7 
6 0.7-0.8 
7 0.8- 1.1 



84 

niek enerzijds en de bestaande infrastructuur ten behoeve van informatievoorziening 
ten dienste van de potentiële gebruikers anderzijds. Met name voor remote sensing 
toepassingen in de landbouw groeit de overtuiging dat niet alleen voor informatiearme 
maar ook voor informatieri jke landen deze nieuwe verworvenheid in de komende jaren 
verder in betekenis zal toenemen. 

T A B E L 2 

Gekozen klassen voor het classificatie-experiment. 
Per gewasklasse zijn de percelen en symbolen weergegeven. 

PAGV: 30 juh 1975 

Klasse gewas perceel syi 

1 haver b4 H 
2 wintertarwe b2 * 
3 kale grond a6 
4 vlas a5 . 
5 blauwmaanz. c l B 
6 suikerbieten G103/d5 $ 
7 zomergerst d6 G 
8 wintertarwe b2 < 
9 aardappelen G 103 A 

10 snijmaïs d4 M 
11 wintertarwe a2 
12 wintertarwe a4 # 
13 suikerbieten a3 S 



I N S T O R T E N V A N S T A L E N B R U G G E N 

door 

A . A . van Douwen 

Het instorten van een brug is, voor de daarvoor verantwoordelijke, meestal een zeer pi jn
lijke zaak. Anderzijds heeft de bruggenbouwer veel geleerd van de fouten van anderen, 
daar op een instorting meestal een uitvoerig onderzoek naar de oorzaak plaatsvindt en 
meer dan eens een uitvoerig stuk speurwerk door een instorting werd geïnitieerd. De 
bruggenbouwer was dan verrast door een verschijnsel, dat tevoren niet of nauwelijks, 
doch zeker onvoldoende bekend was. Hierbij moet in het bijzonder worden gedacht aan 
nog niet eerder toegepaste vormgeving, de extra zorgen bij steeds grotere bruggen of bijv. 
de consequentie van een nieuwe methode van verbinden van brugdelen zoals lassen in
plaats van klinken. 

Steinman schreef: 

,,Engineering failures are the price we pay for progress. I f we profi t f rom the experience, 
these failures were not in vain" . 

De oorzaken van instortingen 
De oorzaken zijn in diverse groepen onder te brengen: 
— Oorlog 

Hier wordt de brug met opzet vernield. Op deze wijze gaan verreweg de meeste brug
gen verloren. Denk aan de duizenden vernielde bruggen in Wereldoorlog I I . 

— Oorzaken verband Iwiidend met de natuur 
— hoog water 
— ijsgang (al dan niet in combinatie met hoog water) 
— drijvende voorwerpen zoals bomen (al dan niet in combinatie met hoog water) 
— wind 
— aarbeving 
— brand (bijvoorbeeld door bhkseminslag). 

— Belastingen niet door de natuur 
— overbelasting 
— aanvaring 
— aanrijding 
— ontsporing 
— proefbelasting. 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 63. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 10 december 1984 



86 

— Trillingen 

— resonantie van delen. De eigen trillingstijd is dan gelijk aan die door de belasting, 
met als voorbeelden: 

— door wind 
— door een in de pas marcherende colonne soldaten. 

— Fouten (al of niet samengaand met onachtzaamheid tot nalatigheid) 
— materiaalfouten 
— berekeningsfouten (een principefout of een rekenfout, die even fataal kan zijn) 
— falend toezicht (bij aannemer of bouwheer of beiden) 
— slecht onderhoud 
— onderdimensionering van onderdelen (vooral relatief kleine onderdelen krijgen 

soms te weinig aandacht, doch kunnen voor de brug van vitaal belang zijn. 
— Vermoeiing 

Onder omstandigheden kan het voorkomen, dat een brug of een onderdeel een be
paalde belasting eenmaal of een aantal malen volledig veilig kan dragen doch niet zeer 
vele malen. Het materiaal raakt vermoeid, scheurt en een instorting kan het gevolg 
zijn. De kans op vermoeiing in de bruggenbouw zou moeten toenemen, daar de be
lastingen steeds frequenter worden, we door betere kennis veel lichter veilig kunnen 
construeren en de in toenemende mate gebruikte hoogwaardige staalsoorten die wehs
waar veel sterker zijn voor een eenmalige belasting, maar daarbij vermoeiingsgevoeli-
ger. Gelukkig is ook onze kennis op dit punt enorm toegenomen en wordt er op dit 
punt nog steeds zeer veel onderzoek verricht, waardoor de vrees voor instortingen, 
door dit verschijnsel, nauwelijks aanwezig behoeft te zijn. 

— Het kruipen van assen 
Het in axiale richting bewegen van assen die slechts loodrecht op hun lengte-as wor
den belast noemen we "kruipen van assen". Het meest bekende voorbeeld is wellicht 
de scharnierpen in een deur die omhoog ,,valt" tegen de zwaartekracht in. Bij bewe
gen van de deur treden krachten op evenwijdig aan de as van de scharnierpen. Z i j n 
deze krachten opwaarts gericht, dan zullen ze veelal groter zijn dan het gewicht van de 
pen en beweegt deze opwaarts. 

— Slechte fundering 

Het splijten van een brugpijler, of het uit de grond rukken van de kabelverankering 
van een hangbrug, zal deze doen instorten. 

— Ontgrondingen 

Door te grote stroomsnelheid rondom de pijlers in combinatie met onvoldoende 
bodembescherming, kan tot een ontoelaatbaar verlies van draagvermogen leiden. 

— Combinaties van oorzaken 
Hoewel elk van de bovengenoemde oorzaken ,,voldoende" kan zijn voor een fatale 
instordng, b l i jk t bij het onderzoek na een instorting vaak, dat naast wellicht een 
hoofdoorzaak één of meer neveneffecten mee verantwoordelijk zijn aan de instor
ting. 

Zo noemt de Royal Commission, ingesteld t.a.v. de instorting van de West Gate 
Bridge, op 15 oktober 1970: 
— instabiliteit onderdelen; 
— berekeningen waarbij niet voldoende rekening werd gehouden met algemeen er

kende voorschriften; 
— verwijdering van bouten om reeds opgetreden plooi te verminderen; 
— slecht contact tussen uitvoering en constructeur(s); 
— foute aanname bij de berekening en grove fouten hierin; 
— slecht toezicht op de bouw met veel te grote maatverschillen als gevolg (het ophef-
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fen van deze verschillen door plaatselijk belasten, werken met vijzels en het ver
wijderen van montagebouten werd fataal). 

Trouwens nagenoeg een eeuw eerder waren er ook al volkomen analoge combinaties, 
die leidden bijvoorbeeld tot de instorting van de Tay Bridge in 1877. Deze waren: 
— instabihteit door zijwind met name als een trein over de brug reed waardoor de 

vertikale belasting werd vergroot doch ook de horizontale door vergroting van het 
door de wind getroffen oppervlak; 

— falend toezicht waardoor foute constructies werden toegepast; 
— inferieure kwaliteit van het ijzer dat gebruikt werd in de buizen van de pijlercon

structie; 
— zichtbare fouten werden weggemoffeld, holten en scheuren werden met kit dicht

gesmeerd en meteen daarna door verf aan het oog onttrokken; 
— tijdens de bouw reeds blies een hevige wind twee liggers in het water, waarbij de 

pijlers halverwege afbraken. (Meng ging ondanks deze waarschuwing gewoon 
door!). 

Oorlog 

Folo 1. Oorlogsverwoesting Moerdijkbruggen. 

Na afloop van wereldoorlog I I waren in Nederland zeer vele spoorbruggen en bruggen 
voor gewoon verkeer vernield. (Naast bijv. alle of nagenoeg alle kranen en ohetanks in 
Rotterdam.) Foto 1 toont de ,,oude" brug Moerdijk bij aanvang van de reparatiewerk
zaamheden. 
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Oorzaken verband houdend met de natuur 
Van de in de inleiding genoemde oorzaken, iioog water, bandjir, ijsgang, drijvende voor
werpen, wind, aardbeving en brand zal over twee daarvan iets naders worden meege
deeld. 
— Ijsgang 

Toen de eerste vaste bruggen, de spoorbruggen, over onze rivieren werden gebouwd, 
was er een heftige discussie, of een brug met haar onvermijdelijke pijlers niet gevaar
l i jk was bij ijsgang. De tot dan toe gebruikelijke bruggen - de schipbrug of ponton
brug - werden niet gevaarlijk daar bij enige ijsgang de brug werd uitgevaren naar een 
naast de brug gelegen vluchthaven. (Nog hier en daar aanwezig, maar nu als zeilsport-
haven in gebruik.) 
De brug moest als zwakste tegen het ijs beschermd worden. Opgemerkt z i j , dat, tot de 
brug weer kon worden ingevaren, geen verkeer mogelijk was, tenzij het verkeer over 
het ijs kon plaatsvinden. Tot de eerste Noord-Zuid-verbinding voor auto's Arnhem-
Nijmegen in de dertiger jaren gereed kwam, moest men om per auto van Rotterdam 
naar Breda te gaan ,,even" omrijden via de eerste vaste brug over de Ri jn in Duits
land. 

De zware ijsgang kon een gevaar opleveren voor de brug (foto 2), een brug kort voor 
ze door de ijsgang werd weggedrukt. De brug, 270 ton zwaar en met een overspanning 
van 85 m, werd compleet van de opleggingen geschoven en viel in de rivier. Gelukkig 
was men in Brattlehoro niet, want in 1820, 1824, 1825, 1843, 1857, 1862 en 1867 wer
den al bruggen vernield door hoog water en daarna, in 1920, de 1.50 m hoger gelegen 
brug door ijsgang. 

fi 
i 
i 

' , ' i 

Foto 2. AJschuiven van de brug van de pijlers, door ijsgang. 29 maart 1920, brug over 
de Connecticut River. 

— Brand 
Brand van een stalen brug? 
Vroeger bestond een brugdek uit hout, vrij zware ,,planken" tot wel 120 a 150 mm 
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dik, waarop nog een slijtdek van planken of houtblokjes, gecreoseerd tegen rot, en 
's zomers kurkdroog. Ook bij spoorbruggen waren veelal ter drukverdeling van de 
wiellast houten balken aanwezig. 

Wanneer nu het droge hout vlam vat, kan bij wat langduriger brand de temperatuur 
van het staal zo hoog oplopen, dat een groot gedeelte van het vermogen om krachten 
op te nemen verioren gaat en zelfs door eigen gewicht de brug al instort. 
De brandstichting kan zijn: 

— de door de wind meegevoerde vonken van een asfaltreparatiewagen; 
— een vonk van een stoomlocomotief komt terecht in een vogelnestje, en via dit 

brandende nestje wordt het vuur naar de gecreoseerde planken geleid; 
— door een vonk aangestoken droog vuil onder een brug; 
— een ontsporing van een trein met ohewagens, één raakte lek, olie lekte op het r i 

vierwater, vatte vlam en vernielde zowel de spoorbrug als een 200 m verder gelegen 
verkeersbrug. 

Foto 3. Brosse breuk bij een Vierendeelligger. 

Op 23 mei 1970 ging een van de beroemdste bruggen uit de rijke historie, de Brittania 
Tubular Bridge over de Menaistrait (verbindt Wales met Holyhead, gebouwd in 
1850), door brand verloren. De brug bestond uit twee kokers waar de treinen door
heen reden. De lengte van elke brug was respectievelijk 70-140-140-70 m en het totaal 
gewicht bedroeg omstreeks 10.000 ton. Dit getal wordt pas bijzonder als men be
denkt, dat de toenmalige jaarproduktie van ijzer in de gehele wereld ,,slechts" ± 
60.000 ton bedroeg. M.a.w. 1/6 van de wereld-staalproduktie in één brug. Een zesde 
van de wereld-staalproduktie is nu globaal 100.000.000 ton. De twee Moerdijkbrug
gen wegen samen globaal 33.000 ton. Dit huidige duo 3000 (drieduizend) maal, werd 
toen verwerkt in één enkele brug t.o.v. de wereld-staalproduktie. Wat gebeurde! 
Twee jongetjes zochten in de brug met een onbeschermde olielamp naar vogelnestjes. 
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Ze veroorzaakten brand in de lastverdelende houten balken onder de rails en via de 
spleet tussen twee bruggen eveneens in de houtconstructie boven op de twee kokers. 
Deze afdekking was later aangebracht om de brug beter tegen corrosie te beschermen. 
De brug werd onherstelbaar vernield. De eerdere brand in deze brug, op 13 juni 1946, 
liep goed af, daar toen de brand niet oversloeg naar het dak en de aanvoer van verse 
lucht via de koker beperkt was waardoor de brand zich niet tot een zo felle brand kon 
ontwikkelen, dat de eigenschappen van het staal te ver terug liepen. 

Belastingen niel door de natuur 
Overbelasten bij spoorbruggen zal weinig voorkomen daar beheerder en bouwer een en 
dezelfde zi jn. Bij bruggen voor wegverkeer echter houdt niet elke chauffeur zich aan ver
bodsborden. Vooral in de vorige eeuw, toen veelal de ontwerper zijn belasting koos - en 
daar bleef het dan bij -, kwam deze oorzaak veel voor, temeer wellicht daar de zwaarte 
van de voertuigen gedurig toenam en men pas goed wakker werd na de instorting. 

Aanvaringen kwamen vooral voor bij beweegbare bruggen. Vooral omdat men hier 
vaak wat zuiniger is met de ter beschikking gestelde doorvaartbreedte wegens de snel toe
nemende kosten bi j grotere doorvaartbreedte. Uit het recente verleden zijn nog bekend 
de veelvuldige aanvaringen van de Hembrug en de forse aanvaring met een te hoog vaar
tuig met de Koningshaven-hefbrug in Rotterdam. Deze was zo hevig, dat het spoorweg
verkeer C.S. Rotterdam-Dordrecht zelfs geruime t i jd gestremd was. 

In Amerika over het Cheasapeake and Delawarecanal deed een vrachtschip van 6000 
ton het nog veel forser. Beoogd was onder de geheven brug door te varen. Het schip liep 
het laatste moment uit het roer en botste tegen de noordelijke aanbrug. Deze 49 m lange 
overspanning met daarop een van de twee heftorens en het brugwachtershuisje werden 
voUedig vernield waardoor de hefbrug (43. - m hoog geheven) neerstortte en ook volle
dig werd vernield. 

/ oio 4. Instorting van de aanbrug en heftoren door aanvaring van de liefbrug over 
Chesapeake and Delaware Canal. (10 januari 1939.) 
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Aanrijdingen en ontsporing met als gevolg een aanrijding van een hoofdligger of vernie
ling van de rijvloer kunnen voor een brug fataal zi jn. 

Zwaar wegvervoer met ook snelheden van 25-30 m/sec. en treinen in aanraking ko
mend met de hoofdhgger heeft nogal eens tot gevolg gehad, dat de gehele brug instortte 
dan wel dat de rijvloer zo zwaar beschadigd werd, dat de trein door de brug zakte en in de 
rivier terecht kwam. 

•1 

Foto 5. Bezwijken van de rijvloer 
van een spoorbrug over de Loire | 
door ontsporing. 4 augustus 1907. ' 

Foto 5 toont de restanten van een brug over de Loire tussen Angers en Poitiers. Het on
geluk vond plaats op 4 augustus 1907 op de in 1876 gebouwde brug met een duidelijk on
voldoend draagvermogen. Men had reden aan te nemen, dat ook op de fatale datum 
overbelasting niet de primahe oorzaak was, doch dat ontsporing aan de ramp vooraf 
ging. 

Trillingen 

Trihingen opgewekt door wind of door een colonne soldaten in de pas, kunnen noodlot
tig z i jn . In 1830 stortte reeds een kettingbrug in als gevolg van een colonne soldaten die 
keurig in de pas over de brug marcheerde. 

Een beruchte instordng van een hangbrug, in trilhng gekomen door wind, was die van 
de Tacoma-Narrow-bridge. Op 7 november 1940 kwam bij een windsnelheid van slechts 
70 km/uur de brug in zulke hevige oscillaties dat ze na enige uren bezweek. Bezwijken in 
dezen: de middenoverspanning van 860 m stortte in de Narrows, de zij overspanningen 
bleven aan de kabels hangen, waarbij de pylonen scheef kwamen te staan door ontlasting 
van de middenoverspanning. 
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Foto 6. Tacoma Narrow bridge. Bezweken tengevolge van ..flutter". 7november 1940. 

De „ d u b b e l e " golf in de hoofdoverspanning blijlct duidelijk uit foto 6. Toen de torsie-
golf zi jn maximum had bereikt, was de helling meer dan 45° en stond de dwarshelling op 
1/4 van de hoofdoverspanning loodreeht op die op 3/4 van de hoofdoverspanning. 

Door schaalvergroting en het steeds ,.slanker" bouwen bleek dit dynamische effect 
maatgevend en noodlottig op een brug die voor statische belastingen correct was bere
kend. Deze brug, die vanwege de vaak voorkomende bewegingen de bijnaam ,,Galloping 
Gerty" had, was uheraard de start voor veel dynamisch onderzoek aan ,,slanke" bruggen 
wat leidde tot verbeteringen achteraf van een aantal bestaande bruggen en tot ontwerp 
criteria voor nieuwe. 

Zeer belangrijk is ondermeer een torsiestij ve hoofdligger waardoor de dwarshellingen 
verregaand worden voorkomen. 

Fouten 
Het zal zonder meer duidelijk zi jn, dat het materiaal waaruit de brug gebouwd wordt, in 
overeenstemming moet zijn met dat wat de ontwerper heeft aangenomen in zi jn bereke
ning. Een materiaalsoort duidt op de sterkte, zo bouwt men meestal bruggen uit staal
soorten met sterkten van 360 of 510 N / m m ^ soms 800 N / m m ' . Voor hoogwaardige bou
ten gaat men tot 1000 N / m m ' en voor kabels zelfs tot ± 2000 N / m m ' . 

De verschillen z i jn zo groot, dat hierop gekeurd moet worden. Hoewel de sterkte van 
het materiaal belangrijk is, zi jn er andere eigenschappen die minstens even belangrijk 
kunnen zijn. Om enkele te noemen: 
— De taaiheid. 

In gebruiksomstandigheden hebben we een staalsoort nodig die taai is, d.w.z. pas na 
aanzienlijke vervorming breekt (dus geen gedrag analoog aan glas en porselein maar 
eerder als rubber) en deze eigenschap behoudt bi j de minimum gebruikstemperatuur. 
Er is alt i jd een staalsoort die hieraan voldoet, keuren is evenwel strikte noodzaak. 

— Lasbaarheid. 
Bij voor lassen ongeschikte staalsoorten kan dit van oorsprong taaie materiaal door 
het lassen bros worden. Denk bijv. aan de gelaste Vierendeel liggers over het Albert 
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Kanaal in België met de instortingen kort voor 1940. 

Deze instortingen hebben geleid tot zeer veel metallurgisch onderzoek waardoor nu 
staalsoorten beschikbaar zi jn, die feilloos kunnen worden gelast, al z i jn de voorzor-

Berekeningsfouten 

De meest voorkomende fouten, incorrectheden bij de berekening komen voor bij ge
drukte staven (knik, f ig . 7) of bij gedrukte of op afschuiving belaste plaatvelden (plooi
en, f ig . 8). 

Fig. 7. Proefbelasting op een buiten dienst gestelde brug. Knik trad op toen de vloei-
grens in de bovenrand bereikt was. 

Fig. 8. Locale plooi van een lijfplaat. 
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Hoewel al meer dan een eeuw onderzoek wordt gedaan naar knik en plooi komen verras
singen nog steeds voor, zoals bij de montage van de Rijnbrug in Koblenz (f ig. 9). Begin 
november 1971 stortte het vrij uitgebouwde deel van de moderne kokerliggerbrug met 
kraan en montagepersoneel (13 doden) in. Aan de hand van het detail onder op f ig . 9 kan 
de instorting worden verklaard. 

De langs verstij ver (T-beam sdffener) is ter plaatse van de lasnaad (transvers weid) on
derbroken om het ,,laskarretje", ter verkrijging van een prima las, te kunnen laten passe
ren. Na het lassen werd een tussenstuk aangebraeht (spliee placed after welding), maar 
tussen dit tussenstuk en de bodemplaats van de op druk belaste onderflens van de koker 
bleef een spleet van 450 mm lang lopen. 

In dit gebied kon de dunne, op druk belaste bodemplaat als getekend vervormen. Wel
iswaar kreeg dit plaatdeel nog enige steun van de inklemming aan de uiteinden van de T-
vormige verstijving, maar de verstijvende invloed van de li jfplaat van de verstijving ont
brak hier geheel. 

In de richting loodrecht op de langsversdjvingen was de toestand echter nog ongunstiger, 
wegens het ontbreken van het inklemmend effeet. De plaat kon hier (maximaal tussen 
twee verstijvingen in) vervormen zoals in de figuur met is aan-

Box girder folded nloncj hnltimi tl.iiKje weid, 

Fig. 9 en 10. Instorting van de brug over 

de Rijn te Koblenz. 
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geduid. De golflengte van de plooiing is langer dan in het gebied van de verstijvingen. 
Daarbij moet men bedenken, dat hoe langer de golf, hoe kleiner kracht er voor zijn ont
staan nodig is (oorzaak I ) . 

In een brede onderflens als bij een koker is de drukspanning niet gelijkmatig verdeeld -
ergens minder dan gemiddeld - doch ook ergens meer (shear-lag volgens de deskundige), 
(oorzaak I I ) . 

Lastechnisch is een V-naad (fig. 10) gunstig te lassen, maar boven is de lasnaad breder 
dan onder, , ,kr impt" asymmetrisch, waardoor na afkoelen een vorm als geschetst ont
staat (f ig. 10). 

Duidelijk zal z i jn , dat op druk een niet vlakke plaat minder belasting kan opnemen 
dan een vlakke (oorzaak I I I ) . 

Elke oorzaak apart had de brug weUicht overleefd. Drie gelijktijdig was te veel. Een 
oud-Hollands spreekwoord zegt al: ,,Een ongeluk komt nooh alleen". 

Falend toezicht van zowel de kwaliteitsafdeling van de staalfabrikant als van construc
tiewerkplaats als van de bouwheer kan fataal zi jn. Nu door opvoeren van de sterkte en 
kwahteit de constructeur - ter besparing - steeds meer van het materiaal vraagt, is het ab
soluut noodzakelijk dat het juiste materiaal verwerkt wordt. 

Toen nog bouten gebruikt werden met een treksterkte van 360 N / m m ' en een zekere 
veiligheid tegen breuk van bi jv . 2 werd aangehouden, kon er weinig misgaan. 

Een moderne hoogwaardige bout heeft een min. gegarandeerde sterkte van 1040 
N / m m ' , het materiaal is dus 1040 : 360 = 2.9 x zo sterk. De toelaatbare kracht (veilig
heid 2) op deze bout is derhalve groter dan de breekkracht van de vroegere bout. De 
besparingen zijn aanzienlijk doch de juiste bout moet wel in het juiste gat. 

Onderhoud en inspectie heeft elke constructie uit elk materiaal nodig. Dat een staal-

Foto 11. Spaansepolderbntg te Schiedam. Ravage na het instorten van de balans, 
1959. 
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constructie wel eens een verfje nodig heeft, ziet men al van verre. Het ontdelcken van het 
begin van een vermoeiingsscheur eist nauwkeuriger inspectie. Ergens in Nederland staat 
een volkomen veilige brug met een detail waarvan men weet, dat daar een vermoeiings
scheur kan optreden. Door regelmatige inspectie zal men deze scheur dan zeker bijti jds 
ontdekken en zo er geen scheur gevonden wordt, is tot de volgende inspectie geen instor
ten te verwachten zoals ook uit laboratoriumonderzoek is gebleken. 

De reparatie zou duur zi jn en veel verkeerslast geven, vandaar dat men terecht de repa
ratie uitstelt, waar niet zeker is, of de levensduur van het detail weUicht groot genoeg is 
tot de brug wordt vervangen. 

Het kruipen van assen 

Een jaar of twintig geleden stortte een ophaalbrug in de Spaanse polder te Schiedam in. 
Door het in de inleiding reeds genoemde verschijnsel was een van de assen waarom

heen de asbalans boven op de hameipoort roteerde zodanig in asrichting verschoven, dat 
de as uit de ondersteuning schoof met het genoemde gevolg. 

Het Staalbouwkundig Genootschap stelde voortvarend een onderzoekcommissie in, 
om het verschijnsel nader te bestuderen, te verklaren, maar vooral om numeriek uitspra
ken te kunnen doen hoe zwaar men de as moest,,borgen" om verplaatsing in asrichting 
te voorkomen. Het onderzoek in het Stevinlaboratorium van de afdeling der Civiele 
Techniek, grotendeels uitgevoerd door ir. L.P. Bouwman, leerde het verschijnsel verkla
ren. Via proeven werden coëfficiënten a bepaald zodanig, dat 
H = a . V 
waarin: 

V : de verticale kracht loodrecht op de draaias; 
H : de horizontale bomponent van die kracht, die opgenomen moet kunnen worden om 

horizontale verplaatsingen te voorkomen. 
Deze krachten kunnen wel tot 0.4 van de kracht loodrecht op de as oplopen. Gelukkig 
gaat de asverplaatsing langzaam en vaak wordt ze ontdekt voor er een calamiteit op
treedt. Soms loopt iets aan of de lagers geven onrustbarende geluiden. Helaas is dit krui
pen van assen niet elke ontwerpende ingenieur bekend. 

Zo kropen bijv. de trommels van een van de bijzondere vaartuigen gebouwd voor de 
Oosterschelde-afsluiting over de assen en moest en kon dit achteraf worden voorkomen. 

Ernstiger en fataal was dit kruipen van een as bij een brug in de U.S.A. Via schalmen 
en een onvoldoende geborgde pen hing ter vorming van een scharnier het ene brugdeel 
aan het andere. De hoekverdraaiing door vanabele verkeersbelasdng deed de as kruipen 
tot een schalm er afschoot en de brug instortte. Dit voorval deed zich een paar jaar gele
den voor. 

Slotoptnerking 

Behoudens eigen ervaring en hteratuurgegevens is dankbaar gebruik gemaakt van de 
scriptie van de student, nu ingenieur, Th .A. van der Veen. 



HECHTING BIJ STRUCTURELE LIJMVERBINDINGEN 

door 

R.J. Schliekelmann 

Inleiding 

Onder structurele lijmverbindingen verstaat men in de vliegtuigbouw: Lijmverbindingen, 
die bij falen daarvan de vliegveiligheid van het vliegtuig in belangrijlce mate beïnvloeden 
dan wel de duurzaamheid van het vliegtuig sterk verminderen. 

Lijmverbindingen, waarmee decoraties in het interieur van het vliegtuig op hun plaats 
worden gehouden, zullen bij loslating soms hinderlijk voor de maatschappij en hun klan
ten zijn maar brengen daarmee de veiligheid van een vliegtuig en de inzittenden niet in ge
vaar. Wanneer daarentegen vitale gelijmde verbindingen in de vleugels- en romp
constructies tijdens de vlucht bezwijken, zou dat ernstiger consequenties kunnen hebben. 
Vliegtuigen worden tegenwoordig zo geconstrueerd, dat het falen van een enkele verbin
ding niet fataal behoeft te zijn en de veilige voortzetting van de vlucht niet in de weg zal 
staan, maar in het minste geval zou hiervoor toch ernstige financiële schade door kostba
re reparaties en renteloos raken van grote investeringen het gevolg kunnen zi jn . 

Structurele lijmverbindingen 

Structurele lijmverbindingen vinden in de lucht- en ruimtevaartindustrie ruime toepas
sing. Naar het voorbeeld van de vliegtuigbouw hebben gelijmde verbindingen ook in ande
re gebieden in toenemende mate toepassing gevonden. Helaas zijn de resultaten met ge
lijmde verbindingen in lang niet alle gevallen gunstig te noemen. De Nederlandse vliegtui
gindustrie heeft gelijmde verbindingen op zeer grote schaal o.m. in haar bekende pro
dukten F-27 ,,Friendship" en F-28 ,,FeUowship" met goed resuhaat toegepast en zal dh 
ook in nieuwe typen blijven doen (1,2). In totaal werden bijna 1000 Fokker verkeersvheg-
tuigen met succes in alle delen van de wereld en onder de meest extreme operationele om
standigheden ingezet. De grote veiligheid en duurzaamheid van deze vliegtuigen hebben 
ertoe geleid, dat de opvolgers van de typen resp. de F 50 en F 100, die in 1986 op de markt 
zullen komen, zich nu al in grote belangstelhng mogen verheugen. 

Fokker is beslist niet de enige vliegtuigfabriek, die dergelijke verbindingen toepaste. 
Na de succesvolle start van de F 27 duurde het niet lang of concurrerende industrieën 
brachten produkten op de markt, waarin de door Fokker ontwikkelde constructies wer
den nagebootst. Helaas is inmiddels gebleken, dat in verscheidene gevallen de problema
tiek van het vervaardigen van sterke en ook duurzame lijmverbindingen, waaraan in Ne
derland een diepgaande studie werd gewijd, door anderen werd onderschat. In veel geval
len werd wel een voldoende initiële verbindingsterkte bereikt, maar bleek de duurzaam
heid in de optredende klimatologische condities ontoereikend. In het volgende wordt 
eerst beknopt aangegeven van welke aard de meest gebruikte gelijmde vliegtuigconstruc
ties zijn en waarom deze werden gekozen boven de klassieke — meestal geklonken — uit
voeringen. Vervolgens wordt ingegaan op de principen van het tot stand brengen van een 

Natuurkundige Voordracliten N.R. 63. Lezing geliouden voor de Koninklijke.Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 7 januari 1985 
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gelijmde verbinding en de middelen die worden toegepast om niet alleen voldoende sterk
te maar ook een grote duurzaamheid te bereiken, 

Toepassmg van gelijmde verbindingen in vliegtuigen 

Nieuwe technologieën worden in de vliegtuigbouw altijd ingevoerd om één of meer van 
de volgende redenen: 
— Lager eonstructiegewicht als gevolg van lagere soortelijke massa van het materiaal, 

meer efficiënte constructie door hogere sterkte onder statische dan wel wisselbelasting 
(vermoeiing). 

— Langere operationele levensduur en lagere onderhoudskosten. 
— Lagere fabricagekosten tijdens de nieuwbouw. 

Eén of meer van deze argumenten hebben een rol gespeeld bi j de invoering van gelijmde 
verbindingen in de volgende toepassingsgebieden: 
— Het aanbrengen van plaatselijke verdikkingen in plaatconstructies ter vermijding van 

spanningsconcentraties in zwaar belaste platen rond openingen voor toegangsluiken, 
vensters, deuren etc. 

— Het tot stand brengen van constructies met in lengterichting veranderende dwars
doorsneden door opbouw van het produkt uit dunne gelijmde lagen i.p.v. frezen uh 
massief materiaal; dit kan enerzijds geschieden uit het oogpunt van fabricage-
efficiency maar veelal ook om een verbetering van de breukmechanische eigenschap
pen van het constructiedeel te bewerkstelligen . 

Fig. 1. Gelijmde metalen constructies van de Fokker F27,,Friendship". 
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— Het verstijven van dunne plaatconstructies door opgelijmde verstijvingsprofielen. 
Door de continue verbinding over het gehele contactvlak van deze verstijvingselemen
ten wordt de dunne plaat beter gestabiliseerd, dan wanneer dit via plaatselijke klink
nagels of bouten zou geschieden. Deze toepassing leidt daarom ook bi j een gegeven 
draagvermogen tot veel Hchtere constructies, die bovendien onder wisselende be
lasting een belangrijk langere levensduur vertonen (3). 

— Het verkrijgen van vloeistof- of luchtdichte verbindingen zoals i n drukcabines en 
brandstoftanks. 

De omvang van het gebruik van deze verschillende gelijmde constructies in de Fokker
vliegtuigen is dusdanig groot dat de betrouwbaarheid van de gelijmde verbindingen van 
vitaal belang is voor het succes van deze vliegtuigen (4). 

De gelijmde verbinding 

Een gelijmde verbinding is voor te stellen als een ketting, die uit een aantal verschillende 
schakels bestaat. De sterkte van de zwakste schakel is bepalend voor de sterkte van de ge
hele ketting (5). 

De schakels in de lijmverbinding zijn de volgende: 
— De lijmlaag. 
— De verbonden delen. 

— De oppervlakte-lagen, zoals metaaloxyden, op de verbonden delen. 
— De hechdng van de lijmlaag op de oppervlakte-lagen. 
— De hechting van de oppervlakte-lagen op het materiaal van de verbonden delen. 
In deze opsomming is een aantal eigensehappen genoemd van materialen van de verbon
den delen, de oppervlaktelagen en de lijmlaag zelf, die als cohesieve eigenschappen kun
nen worden aangeduid. De verbinding van deze materialen onderiing is echter gebaseerd 
op hechtings- en adhesieverschijnselen tussen materialen en objecten. Van welke aard de 
schakels in een gelijmde structurele verbinding ook zi jn, zij zullen altijd aan hoge eisen 
van betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid en duurzaamheid moeten voldoen. 

In dit betoog zullen vooral deze hechtingsversehijnselen nader worden beschouwd. 

Hechting in lijmverbindingen 

Hechting kan berusten op een of meer van de volgende grensvlakverschijnselen: 
— Chemische of fysische interactie tussen moleculen aan beide zijden van het grensvlak. 
— Verankering van materialen in elkaar. 
— Diffusie van materialen in elkaar. 

In alle gevallen is een voorwaarde voor de totstandkoming van een structurele hechting 
dat de materialen ter plaatse van het grensvlak op reproduceerbare wijze binnen eikaars 
werkingssfeer kunnen worden gebracht. Dit betekent o.a. dat het oppervlak waarop ge
hecht moet worden, een goed gedefinieerde morfologie, samenstelhng, ruwheid etc. moet 
hebben. Anderszins moet het hechtmiddel welgedefinieerde eigenschappen hebben, die 
het in staat stelt tot reproduceerbare grensvlakactiviteiten te komen. De prakti jk eist 
dus dat het oppervlak, als dit een metaal betreft, ter plaatse van het grensvlak vrij moet 
zijn van niet alleen vuh, maar ook van ongedefinieerde substanties als amorfe oxyden, in-
gewalste koolwaterstoffen enz. 

Het hechtmiddel zal aan de eis moeten voldoen, dat het in staat is het te verbinden op
pervlak te ,,bevochtigen", zodanig dat adsorptie op het oppervlak mogelijk is. Kenmer
kend voor de adsorptie van een vloeistof op een oppervlak is de randhoek, die zich vormt 
wanneer een druppel van de vloeistof op het oppervlak wordt gelegd. Deze randhoek is 
het resultaat van het evenwicht tussen de energieën van de grensvlakken li jmvlak/lucht; 
l i jmvlak/li jmvloeistof en lijmvloeistof/lucht. Om tot een goede bevochtiging te gera-
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Fig. 2. Fokl<er F28Fellowship". 

ken is het nodig dat de vloeistof een oppervlaktespanning heeft die kleiner is dan de zgn. 
„kritieke oppervlaktespanning" van het oppervlaktemateriaal (Tabel I ) . Deze kridsche 
oppervlaktespanning van een materiaal kan worden bepaald door de meting van de rand-
hoeken, die zich vormen bi j plaatsing van druppels van vloeistoffen met verschillende en 
afnemende oppervlaktespanningen. Door extrapolatie kan men dan de oppervlaktespan
ning vinden die zal leiden tot een randhoek O. Om een materiaal volledig te kunnen be
vochtigen, d.w.z. op een materiaal te kunnen adsorberen, moet de oppervlaktespanning 
van de vloeistof (Tabel I I ) dus onder een voor ieder materiaal typerende waarde liggen. 

In het geval van metalen en hun oxyden liggen de kritieke oppervlaktespanningen dus
danig hoog, dat de meeste vloeibare kunststoffen tot volledige adsorptie kunnen komen. 
Dit is lang niet ahi jd het geval bij polymere materialen, waarbij de adsorptie dikwijls 
slechts kan plaats vinden met behulp van wel gekozen combinades van materialen aan 
het grensvlak. Het zal duidelijk zijn, dat de aanwezigheid van verontreinigingen door 
koolwaterstoffen (vetten) of polymeren als siliconen, adsorptie op metalen oppervlakken 
in de weg kan staan. 

Hel lijmvlak 

Het lijmvlak van structurele verbindingen zal in het algemeen een metalen oppervlak 
zijn. In de vliegtuigbouw is dat meestal een aluminium- en in een enkel geval een tita-
niumlegering. Deze materialen worden gekenmerkt door het feit dat deze ahijd zijn be
dekt met een oxyde-laag. Om aan de eisen van de structurele verbinding te voldoen moet 
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Tabel I 

Kritieke oppervlaktespanning van materialen in 10^ N / m 

Diamant 10000 
Wolfraam 6800 
Nikkel 3500 
Koper 2700 
IJzer 2000 
Lood 830 
Cellulose 200 
Paraffine was 65 
Nylon 6/6 46 
Polyester 45 
Polyvinylchloride 40 
Polystyreen 33 
Polyethyleen 31 
Polyvinylfluoride 28 
Polytetrafluoorethyleen 18,5 

Tabel II 

Oppervlaktespanning vloeistof/lucht in 10~' N / m 

Zuurhardende fenolhars 78 
Ureumformaldehyde 71 
Caseinelijm 47 
Beenderlijm 43 
Epoxylijm 30/47 
Polyvinylacetaat dispersie 38 
Nhro-celluloselijm 26 

dit oxyde niet alleen even sterk zijn als, of liever sterker zijn dan, de geharde lijmlaag, 
maar ook goed gedefinieerd. Uit kwalheitsoogpunt is het nl . een ongeschreven wet, dat 
alle materiaaleigenschappen bekend moeten zi jn . De aluminium halffabrikaten die aan 
een vliegtuigindustrie worden toegeleverd, hebben een zekere fabricagegeschiedenis ach
ter zich. Het materiaal ondergaat nl. een serie warmtebehandehngen, vervormingen en 
andere bewerkingen alvorens het wordt afgeleverd. Deze behandelingen hebben allemaal 
invloed op de aard van de aluminiumoxydelaag die zich op het oppervlak van de platen 
en profielen bevindt. 

Teneinde tot een betrouwbare lijmverbinding te komen, moet al het te l i jmen alumi
nium niet alleen aan een ontvettings- of reinigingsbehandeling worden onderworpen, 
maar aansluitend aan een behandeling die de oude oxyden verwijdert en een nieuwe wei-
gedefinieerde oxydelaag opbouwt. Dit geschiedt in een warm mengsel van zwavelzuur en 
chroomzuur. Bij onderdompeling daarin wordt aanvankelijk de oude oxydelaag met 
eventueel geadsorbeerde verontreinigingen verwijderd (desoxydatiefase), waarna een 
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Fig. 3. De stabiliteit van een geklonken 
verstijver/huidverbinding (I) is veel klei
ner dan een gelijmde uitvoering (II). 

(a) ih) (c) (d) (e) 

Fig. 4. Typerende gelijmde vliegtuigcon
structies 
I Huid met gelijmde verstijvers. 
II Sandwichconstructie van dunne huid 

en lichte kern. 
IIIPakket versterkingsplaten. 
IV Profiel uit dunne platen met verschil

lende lengte. 

nieuwe oxydelaag wordt opgebouwd (oxydatiefase). Deze beitsbewerkingen waren al 
lang in gebruik bi j de toepassing van aluminiumconstructies wanneer daarop verflagen 
moesten worden aangebracht. 

Er waren meerdere recepturen en procedures in zwang die op empirische gronden wa
ren ontstaan. Deze verschilden echter onderhng in de concentraties van zwavelzuur en 
chroomzuur, de vloeistoftemperaturen en de behandelingstijden. 

In de prille dagen van het lijmen van aluminium bleek al gauw, dat daarmee een te gro
te spreiding in de lijmnaadsterkte werd verkregen. Gewoon microscopisch breukonder-
zoek liet duidelijk zien, dat wat aanvankelijk heehtingsbreuken leken te zi jn, in werke
lijkheid breuken in de oxydelagen waren. Een uitgebreid en systematisch onderzoek, 
waarbij de samenstelhng van beitsvloeistof en behandehngsparameters, temperatuur en 
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t i jd werden gevarieerd, leidde tot een duidelijlce optimalisatie van dit vitale proces. Toen 
in een later stadium de eMtronenmicroscopie binnen bereik kwam, kon nog een belang
rijke verfijning worden aangebracht. Zo kon een duidelijke relatie worden gevonden 
tussen het morfologische beeld van de oxydelaag en de sterkte, en de spreiding daarin van 
de lijmverbinding. Elektronenmicroscopie werd daarbij bedreven door doorstraling van 
opgedampte koolstofrephca's of losse oxydelagen. Deze laatste werden verkregen met 
behulp van een uiterst precies proces waarbij het metaal achter de oxydelaag werd opge
lost. In een nog later stadium leverden de geavanceerde ,,scanning"-elektronenmicros-
copen nog verdere verfijningen op. Het mag worden gezegd, dat Nederlandse onderzoe
kers door dit werk de basis hebben gelegd voor betrouwbare structurele lijmverbindin
gen. Immers, met het door hen geoptimaliseerde beitsproces is het altijd mogelijk om 
oxydelagen te produceren, waarop de van toepassing zijnde lijmmaterialen uitstekend 
kunnen hechten. Bovendien bl i jkt daarbij de sterkte van de hechting zowel als die van de 
oxyden belangrijk groter te zijn dan de sterkte van de lijmlaag zelf. 

Hoewel de elektronenmicroscoop jarenlang als het belangrijkste gereedschap voor de 
kwaliteitsbeheersing van lijmprocessen werd beschouwd, was er toch behoefte aan een
voudiger middelen ter vaststeUing van de aanwezigheid van een optimale oxydelaag. Bij 
uitgebreide evaluatiestudies van verschUlende technieken voor medng van oppervlakte
eigenschappen bleek vooral de bepahng van de contact- of Volta-potentiaal volgens de 
dynamische methode van Keivin zeer effectief te zi jn. Deze methode moest van typerende 
laboratoriumwerkwijze tot die van een goed reproduceerbaar en handig-meetapparaat 
worden ontwikkeld. Medewerkers van het Fokker Technologisch Centrum slaagden 
daarin voortreffelijk met een apparaat genaamd ,,Contamination Tester", dat evenals 
een toestel om cohesieëigenschappen van een lijmlaag te bepalen, de Fokker ,,Bondtes-
ter", wereldwijde bekendheid verwierf . 

Duurzaamheid 

Uit het voorgaande mag worden geconcludeerd, dat met de combinatie van een optimaal 
desoxydatie/oxydatie-proces en een l i jm met goede bevochtigingseigenschappen die zich 
laat verharden tot een sterke lijmlaag, het vormen van structurele lijmverbindingen een 
opgelost probleem zou moeten zi jn. Dat is inderdaad zo, wanneer dit verbindingen zijn 
die bij kamerklimaat kunnen worden gebruikt. In een vroeg stadium uitgevoerde duur-
zaamheidsonderzoeken lieten echter zien dat op dat gebied grote waakzaamheid nodig 
was. Niet alleen bleek bij blootstelling aan verhoogde temperatuur en extreme relatieve 
vochtigheid dat niet-optimaal gebeitste lijmverbindingen een zeer kort leven waren be
schoren, maar ook dat de goed gehekste oppervlakken na verloop van t i jd onrustbarende 
verschijnselen vertoonden. Het bleek dat onder die tropische omstandigheden de l i jm 
van het oppervlak losliet, desorbeerde, waarna er al snel een degradatie van de oxydelaag 
optrad. In het eindstadium werd dh gevolgd door spleetcorrosie, die de verbinding geheel 
uiteendrukte. Hierdoor kon desintegratie van een gelijmde constructie in betrekkelijk 
korte t i jd een feit zi jn. 

Een eerste oplossing kon worden gevonden in het vloeistofdicht afsluiten van de ran
den van een lijmverbinding, zodat de desorptie niet zou kunnen beginnen. In de praktijk 
b l i jk t dit vertragend op het fatale effect, maar niet afdoende. 

Meer succes kon worden bereikt door de optimale oxydelaag nog een speciale stabilisa
tiebehandeling te geven. De meest effectieve van de beproefde methoden bleek elektro
chemisch versterken van de oxydelaag en wel door anodiseren in chroomzuur. Deze 
methode werd empirisch geoptimahseerd en is daarna in alle Fokker vhegtuigen toege
past en veilig bevonden. 

In een later stadium hebben calorimetrische onderzoekingen van Kinloch- en andere 
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Fig. 5. Elementen van een gelijmde ver
binding 
1: Te verbinden metalen delen. 
2: Geharde lijmlaag. 
3: Voorstrijk primer-laag van dun-vloei-

baar lijmmateriaal. 
4: Oxydelaag op metaal. 

Britse collega's aangetoond, dat op het grensvlak aluminium-oxyde/lijm de hechtings
energie tussen lijmhars en oxyde in droge lucht duidelijk positief is. In de omgeving van 
vochtige lucht is die hechtingsenergie duidelijk negatief. Dit verklaart de geconstateerde 
desorptie, waarbij het grensvlak lijm/oxyde verdrongen wordt door een actie om een 
nieuw grensvlak water/oxyde te vormen. Uit dit onderzoek is bovendien komen vast te 
staan, dat het proces niet alleen succesvol is vanwege de stabiliteh van de oppervlakte-
oxyden ten aanzien van vocht. Immers, ook daarbij kan desorptie optreden. Er is geble
ken, dat naast de sterke vergroting van het contactvlak tussen l i j m en oxyde ook een dui
delijk verankering van de l i jm in de poreuze oxydelaag uit het anodiseerproces ontstaat. 
Daarbij bleek een duidelijk verschil tussen de epoxy- en de fenolharslijmen. Laatstge
noemde vertoonden een belangrijk hogere duurzaamheid, een absoluut onverbreekbare 
verbinding ook in vochtige omstandigheden. 

Dit wordt verklaard door het feit dat de fenolharsen verharden door polycondensatie, 
waarbij stoom vri j komt. De stoom doet de poriën waarin de l i jm is binnengedrongen ge
deeltelijk sluhen, waardoor de l i jm verankerd raakt in het oppervlak. De epoxyharsen, 
vertonen dit verschijnsel niet en als gevolg daarvan is de duurzaamheid van deze verbin
dingen iets minder. De grote stabiliteit van de fenolhars-lijmverbindingen wordt ook wel 
verklaard uit de mogelijkheid dat zich chemische verbindingen tussen fenolhars en de 
aluminiumoxyden vormen, hetgeen bij de epoxyharsen niet het geval l i jk t te zi jn. 

De onbekendheid van velen met deze problematiek heeft geleid tot het voortijdig be
zwijken van tahoze lijmverbindingen, waardoor in enkele gevaUen gevaarlijke situaties 
zijn ontstaan. Het heeft ervoor gezorgd, dat de reparatiekosten voor veel luchtvaart
maatschappijen zeer hoog zijn opgelopen . De tijdige herkenning van deze zaken 
heeft de Nederlandse industrie een belangrijke voorsprong opgeleverd. 
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Inleiding 

Onderzoek naar de therapeutische toepassing van aspecifieke immunostimulatie bij in-
fektieziekten en kanker heeft zich de laatste 10 jaar sterk uitgebreid. Het immunologisch 
afweermechanisme is gericht op structuren die vreemd zijn aan het organisme. Zo zullen 
binnendringende bacteriën, virussen en parasieten een bepaald immunologische reactie 
oproepen die specifiek is voor het agens. Ook kankercellen zijn in staat door middel van 
antigene determinanten op het cel-oppervlak een specifieke immunologische reactie op te 
wekken. Bij aspecifieke immunostimulatie beoogt men ten eerste het verhogen van de 
normale reactiviteit van het afweersysteem. Ten tweede kan bij bepaalde tumorziekten of 
immunologische defecten naar een herstel van de immunologische reactiviteit worden ge
streefd. 

In 1925 toonde Gaston Ramon voor het eerst aan dat het mogelijk was de produktie 
van antistoffen tegen difterie- en tetanustoxine te verhogen door broodkruimels, agar, 
tapioca, lecithine of saponine aan de vaccins toe te voegen. E.xperimenteel wordt vaak 
van Freund's (in)compleet adjuvans gebruik gemaakt. Voor toepassing bij de mens is dit 
echter te toxisch. Daarom worden voor bepaalde humane vaccins onder andere alumi-
niumzouten toegepast. De werking van adjuvantia berust op het feit dat het aangeboden 
antigeen gecombineerd met het adjuvans sterker immunogeen is. Een afgeleide van deze 
adjuvans-therapie is de aspecifieke immunotherapie. 

Immunotherapie kan zowel actief als passief worden toegepast. Bij actieve niet-
specifieke immunotherapie wordt gebruik gemaakt van bacteriële preparaten zoals Bacil
lus Calmette Guérin (BCG), Coiynebaclerium parvum (C. parvum) of celprodukten als 
interferon of synthetische produkten zoals levamisol en muramyl-dipeptide (MDP). Ac
tieve specifieke immunotherapie is gebaseerd op het injiceren van verwante antigenen 
eventueel gecombineerd met een niet-specifiek adjuvans. Bij passieve immunotherapie 
wordt de immuniteit in de vorm van immuunserum of immune cellen overgedragen. In 
deze beschouwing zal alleen nader worden ingegaan op de aspecifieke immunotherapie 
vooral in relatie tot de behandeling van kanker en parasitaire infekties. 

Immunologische componenten bij de afweer 

De normale immunologische afweerreactie kan worden samengevat als een complex ge
beuren waarbij de gastheer zichzelf ontdoet van stoffen die als lichaamsvreemd antigeen 
worden beschouwd. De afweer is georganiseerd in een afferente arm die verantwoorde
l i jk is voor de herkenning van lichaamsvreemde antigenen en een efferente arm die ver
antwoordelijk is voor de eliminatie van het vreemde agens. Beide armen zijn gelokali-

Natuurkundige Voordrachten N.R. 63. Lezing gehouden voor dc Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligenlia te 's-Gravenhage op 21 januari 1985 
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seerd in het perifere iymfoide weefsel (regionale lymfeklieren en milt). De belangrijkste 
cellulaire componenten in deze organen zijn de lymfocyten en macrofagen. 

De lymfocyten kunnen worden verdeeld in thymus-afhankelijke (T-)cellen en thymus-
onafhankelijke (B-)cellen. Deze cellen kunnen na contact met een antigeen prolifereren 
en uitrijpen tot respectievelijk gesensibiliseerde T-cellen en antistof-producerende plas
ma (B-)cellen. Zowel de gesensibiliseerde T-cel als de antistof-producerende B-cel zijn spe
cifiek gericht tegen één antigeen. Dit in tegenstelling tot macrofagen, die zowel in de af
ferente als de efferente arm van het immuunsysteem een rol spelen. 

In de afferente fase spelen macrofagen met hun fagocyterende en intracellulaire di-
gestiecapaciteit een belangrijke rol in de eerstelijns verdediging. Z i j zijn echter ook ver
antwoordelijk voor de presentatie van het antigeen aan lymfocyten. Het is waarschijnlijk 
de macrofaag die op basis van de chemische structuur van de antigenen bepaah aan wel
ke lymfocytenpopulatie (T- of B-cellen) de antigene informatie zal worden overgedragen. 
Antistoffen kunnen toxinen en virussen neutraliseren, bacteriën, eventueel met behulp 
van complement opsoniseren en doden en tumorcellen lyseren. De lokale ontstekings
reactie die zo ontstaat trekt macrofagen aan en activeert hen deel te nemen aan de elimi
natie van het antigeen en de verwijdering van restanten hiervan (efferente functie). 

Gesensibiliseerde T-cellen kunnen rechtstreeks op het antigeen reageren (effector T-
cellen) of factoren (lymfokinen) secerneren die macrofagen activeren tot verhoogde fago-
cytose en intracellulaire digestie (efferente functie). Hoewel T-cellen zelf geen aantoon
bare antistoffen produceren, zijn zij wel nodig als helpercellen (helper T-cellen) die de B-
cel tot antistofproduktie kunneii stimuleren. Dit is echter niet altijd het geval. Sommige 
antigenen worden beschouwd als thymus-onafhankelijk, zoals Escherichia coli lipopoly
saccharide, andere als thymus-afhankelijke, zoals erytrocyten en serum-eiwitten. 

Individuen reageren verschillend op aangeboden antigenen, De mate van immunologi
sche reactie is genetisch bepaald door de immuunrespons-genen (Ir) en de immuunsup-
pressie-genen (Is). Los daarvan kunnen antigenen suppressor T-cellen activeren, die de 
inductie van helper T-cellen voorkomen, de interactie tussen T-helper en B-eellen verhin
deren of direct de B-cel-differentiatie inhiberen. Zo kan een antigeen tegelijk zowel effec
tor T-ceUen als suppressor T-cellen induceren, waardoor het netto effect nul is. Suppres-
sor-activiteit zou ook door de blokkerende werking van antistoffen kunnen ontstaan. 

Bij de bestudering van de afweer tegen tumoren zijn tenminste nog twee typen lymfo
cyten aangetoond die geen karakteristieken van T- of B-cellen bezitten. De kiher-cel (K-
cel), ook wel genoemd nul-cel, funcdoneert in de antistof-afhankelijke cehulaire cyto-
toxiciteit (ADCC), waarbij bij bacteriën, parasieten, alsmede tumorcellen beladen met 
antistoffen kan ehmineren. De reactie op het doelwit is voor deze lymfocyt aspecifiek. 
Deze komt tot stand door interacde tussen Fc-receptoren van de lymfocyt en het immu-
noglobuline op het doelwit. 

De tweede populatie lymfocyten zijn de ,,natural killer cells" (NK-cellen) die spontaan 
cytotoxisch zijn voor tumorcellen en mogelijk net als macrofagen deelnemen aan de 
eerstelijns verdediging. Z i j zouden tevens een rol spelen in de immunosurveillance tegen 
tumoren. 

Gedurende het ontstaan van immuniteit tegen tumorcellen kunnen afhankelijk van de 
antigene determinanten op het cel-oppervlak van de tumorcel, de genoemde componen
ten van het immuunapparaat in meer of mindere mate een rol spelen. Tijdens de tu
mor/gastheer-interactie kunnen tumorantigenen en/of immuuncomplexen in circulatie 
komen die tot immunosuppressieve effecten aanleiding geven, terwijl de gastheer na her
kenning van het antigeen, T-lymfocyten, NK-cellen, geactiveerde macrofagen en moge
li jk ook antistoffen produceert. Dit gehele proces kan alleen maar plaatsvinden indien 
tumor-antigenen tot expressie komen. Bij chemisch geïnduceerde tumoren is dit overdui-
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delijk aangetoond; echter in het algemeen is de aanwezigheid van tumor-antigenen bij 
natuurlijk voorkomende tumoren veel minder goed vastgesteld. 

Aspecifieke iinnninotlierapie bij bepaalde vormen van kanker 

Bacteriële produkten en afgeleiden 

Bacillus Calmette Guérin (BCG) is een afgezwakte stam van Mycobacterium bovis die 
door Calmette en Guérin in het Insituut Pasteur in 1908 ontwikkeld werd als een vaccin 
tegen tuberculosis. In de afgelopen 15 jaar is veel belangstelling ontstaan voor BCG als 
immunologisch modulator en antitumormiddel. Zo is aangetoond dat na immunisatie te
gen BCG een bescherming ontstaat tegen microben zoals Salmonella enteritidis, Staphy
lococcus, Candida, Babesia en Plasmodium, terwijl geen bescherming kon worden aan
getoond tegen onder andere Yersinia tularensis en Treponema pallidum infecties. 

Naast deze inductie van niet-specifieke antimicrobiële cytotoxiciteit stelt BCG het im
muunapparaat in staat bepaalde neoplastische cellen te herkennen en te elimineren. In de 
jaren twintig werd reeds gevonden dat een tuberculose-infectie bij de cavia de antistof
synthese tegen rode-bloedcellen van schapen verhoogde. Sedert die t i jd heeft menig on
derzoeker de immunostimulerende werking van BCG op de antistofproduktie kunnen 
vaststellen. Bij nader onderzoek bleek dat niet de B-cel rechtstreeks gestimuleerd werd, 
maar dat BCG via de T-helpercel indirect de antistofsynthese beïnvloedde. BCG heeft 
ook immuunsuppressieve effecten op de antistofsynthese, maar dit is afhankelijk van de 
dosering en het toedieningsschema. Doseringen die een vertraagde overgevoeligheids
reactie (VTO) verhogen, verminderen de produktie van antistoffen. 

De immunostimulerende werking van BCG hangt samen met de T-cel functie. Dit werd 
onder meer aangetoond bij eiwitantigenen, overleving van huidtransplantaties en zwak 
immunogene tumorcehen. Maar ook hier kan gelijktijdig de inductie van effector T-
eellen en suppressor T-cehen plaatsvinden. In vitro experimenten met Listeria monocyto
genes hebben aangetoond dat macrofagen na BCG-activering tot sterke fagocytose en in
tracellulaire digestie in staat zi jn. Uit onderzoek bij de thymusloze muis bl i jkt dat deze 
activering niet zozeer rechtstreeks plaatsvindt, maar hoofdzakelijk indirect door secretie-
produkten van T-lymfocyten (lymfokinen). Deze lymfokinen kunnen ook macrofagen 
specifiek wapenen waardoor zij specifiek cytotoxisch zijn voor tumorcellen. Hoewel T-
cellen en macrofagen tijdens de BCG-stimulatie een belangrijke rol spelen, worden nog 
veel meer processen geactiveerd die met het immuunsysteem te maken hebben. Zo is b i j 
voorbeeld na BCG-stimulatie het aantal NK-cellen gedurende een korte t i jd toegenomen. 
Er vindt inducde plaats van tumor-necrosefactor en interferon. Dit alles toont aan dat de 
BCG-immunotherapie een complex geheel is en het resultaat de som van vele effecten. 

Bij het gebruik van BCG als immunomodulator zullen we niet alleen moeten stüstaan 
bi j het vermogen van BCG om een lokale ontstekingsreaetie of een niet-specifieke stimu
lering te bewerkstelligen, doch ook bij het feit dat BCG een specifieke immunheit kan 
helpen induceren. Dit wordt zeer goed geïllustreerd door het line-10 tumormodel, een he-
patocellulair carcinoom bij inteelt-cavia's. Onder invloed van intratumorale injectie van 
BCG kon volledige tumorregressie worden geïnduceerd, terwijl ook micrometastasen in 
de regionale lymfeklieren werden geëlimineerd. Wanneer deze aldus genezen dieren op
nieuw met dezelfde tumorcellijn werden geinoculeerd, bleek de gastheer volledig be
schermd te zi jn. Tevens bleken de dieren geen bescherming tegen syngene tumorcellen 
met andere tumor-antigenen te bezitten. Vastgesteld kon worden dat nauw contact tus
sen BCG en de tumorcellen voor een succescolle therapie van belang is. In geval van na
tuurl i jk voorkomende tumoren zouden na het tot stand komen van een specifieke immu-
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niteit, ook de tumorcellen in micrometastasen kunnen worden geëlimineerd en een reci-
dief van de tumor kunnen worden voorkomen. 

In vervolgstudies bij dergelijke tumoren, zoals het oogcareinoom van het rund, is het 
belang van de intratumorale toediening van BCG bevestigd. Dit nauwe contact tussen 
BCG en tumorcellen leidde in 60-70% van deze oogcarcinomen tot volledige regressie 
van de primaire tumor. Deze ,,stage I trials" bij het rund werden zowel in de Verenigde 
Staten als in Nederland uitgevoerd. Naar aanleiding van bovenstaande resultaten heeft 
BCG-immunotherapie zijn intrede gedaan bij de behandeling van hoofd-halstumoren bij 
de mens. In deze onderzoekingen, waarbij na tumorregressie onder invloed van intratu
morale toediening van BCG-celwanden, het tumorgebied en regionale lymfeklieren wor
den verwijderd, li jken de voorlopige resuhaten de experimenten bij proefdieren te be
vestigen. Het is echter nog niet bekend of er in deze gevallen van een specifieke immuni-
teh sprake is. 

BCG-afgeleiden 
Het gebruik van levend BCG bij patiënten met een mogelijk verminderde weerstand heeft 
als risico dat een gedissemineerde BCG-itis kan optreden. Daarom is onderzoek naar ver
gelijkbare dode preparaten op gang gekomen. Getracht wordt fracties van BCG in han
den te krijgen die een vergelijkbare werking als BCG bezitten zonder toxische bijwerkin
gen. De groep van BCG-afgeleiden kan worden verdeeld in a) produkten die bereid zijn 
door fractionering van BCG, bijvoorbeeld het na methanolextractie verkregen residue 
(afgekort MER), o f door isolering van BCG-celwanden en b) produkten die synthetisch 
bereid zijn zoals analogen van ,,cord factor" of muramyldipeptide (MDP). Intraveneuze 
toediening van MER bij de muis doet de fagocytose-capaciteh toenemen en stimuleert T¬
en B-lymfocyten. Echter, toxische bijverschijnselen bi j de mens als hepatosplenomegalie, 
ernstige ontstekingsreactie op de injectieplaats en koorts belemmeren uitgebreide toepas
singen. Tot nu toe werd de antitumor-activiteit khnisch bij tumoren van de tractus di-
gestivus en leukemieën onderzocht. Bij intratumorale toediening van een dood BCG-
preparaat, zoals celwanden, is emulgering in een drager, zoals minerale olie, essentieel. 
BCG-celwanden in fysiologisch zout vertonen namelijk geen antitumorwerking, terwijl 
celwanden geëmulgeerd in minerale olie een even sterke werking als een levend BCG-
vaccin bezhten. Uitgebreide experimenten met BCG-celwanden geëmulgeerd in minerale 
olie zijn uitgevoerd bij de reeds beschreven hepatocellulaire carcinomen bij cavia's, bi j 
natuurlijk voorkomende oogcarcinomen bij runderen en sarcoïden bij paarden en bi j 
hoofd-halstumoren en blaastumoren bij de mens. 

Cord-factor, oorspronkelijk genoemd naar het uitseheidingsprodukt van mycobacteriën, 
dat verantwoordelijk is voor de ,,cord-like" groei van dit organisme, is een 6,6-
dimycolaat van a .a .-D-trehalose. Trehalose-dimycolaat (TDM) veroorzaakt granu-
loomvorming en stimuleert macrofagen. Er is veel onderzoek verricht naar de antitumor-
activiteit bi j intratumorale therapie. Ook hier bl i jkt het gebruik van ohe als vehiculum 
belangrijk te zi jn. Van verschillende synthetische analogen van T D M zoals de 6,6-treha-
lose diëster C 100* of C 76', kon in vergelijking met het oorspronkelijke T D M eenzelfde 
antibacteriële werking tegen Salmonella typhi, S. typhimiirium, Klebsiella pneumoniae 
en Listeria monocytogenes, eenzelfde antitumorwerking en eenzelfde antiparasitaire wer
king onder andere tegen Schistosoma mansoni worden aangetoond. 

Muraminezuur, de 3-O-D-lactyl-ether van D-glucosamine, is een typisch bacteriecel-
wandprodukt. In 1974 werd aangetoond dat een simpel synthetisch dipeptide-derivaat 
van muraminezuur, N-acetylmuramyl-L-ananyl-D-iso-glutamine (1:MDP), de minimale 
adjuvans-acdeve structuur was, die in staat bleek de hele mycobacterie in compleet 
Freund's adjuvans te vervangen. Echter, toxische bijwerkingen als pyrogeniciteit, voor-
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bijgaande leulcopenie, trombocytolyse en inductie van gevoeligheid voor endotoxinen, 
hebben aanleiding gegeven tot de synthese van enkele honderden MDP-analogen en 
-derivaten. MDP opgenomen in bolletjes bestaande uit een dubbellaag van hpiden (lipo-
somen), stelt de gastheer in staat versterkt met een vertraagd type overgevoeligheidsreac
tie ten opzichte van ovalbumine te reageren. Bij proefdieren is de adjuvans-werking van 
M D P aangetoond bij vaccinatie tegen malaria, Trypanosoma cruzi en influenza. Recent 
zijn in de Verenigde Staten onderzoekingen begonnen om de antitumor-activiteit van 
M D P in liposomen bij de mens te toetsen. Ook bij M D P is de inductie van immunosup-
pressie aangetoond. Bij bepaalde analogen van MDP is een selectieve IgE-suppressie 
waargenomen, waarvan mogelijk gebruik kan worden gemaakt bij de behandehng van 
allergieën. 

Aspecifieke immunotfierapie bij parasitaire infekties 
De immunologische responsen ten opzichte van parasieten zijn zeer complex. Over het al
gemeen ontwikkelt zich slechts langzaam een beschermende immuniteit. Dit valt af te lei
den uit het feit dat parasitaire infekties, die vaak acuut verlopen, de neiging hebben om 
chronisch te worden. Thans is echter wel duidelijk geworden dat ook ten opzichte van 
parasieten, zowel de protozoën als de helminthen, een immuunrespons op gang komt, 
waarbij ahe typen van de afweer - antistoffen, antistofafhankelijke cytotoxic, vertraagd 
type overgevoehgheid en celgebonden immuniteit - een rol spelen. Toch is er nog duide
l i jk een gebrek aan inzicht over de relatieve waarde van de verschillende typen van de im
muunrespons. Er bestaat een duidelijke parallel met de tumorimmunologie. 

In beide situaties is sprake van een uitgroei c.q. dehng van parasieten of tumoren hoe
wel er ogenschijnlijk een adequate immuunrespons bestaat. Zowel parasieten als tumo
ren zijn in staat ook de immuunrespons te onderdrukken. Dit geldt overigens zowel voor 
de specifieke, tegen de parasiet- en tumorantigenen gerichte immuniteh, als voor de im
muunrespons ten opzichte van niet gerelateerde antigenen. 

De plaats van de aspecifieke immuniteit bij de afweer ten opzichte van parasieten is 
derhalve nog niet duidelijk, doch het is te verwachten dat bij voortgaand onderzoek van 
de specifieke en aspecifieke afweermechanismen meer inzicht zal worden verkregen in de 
rol die de immuunrespons speelt bij de relatie tussen parasiet c.q. tumor en gastheer. 

Zoals hierboven aangegeven kunnen diverse biologische produkten de immuunrespons 
verhogen of wel door een onderdrukte immuunrespons te herstellen (immunologisch her
stel) of door een normale respons op een hoger niveau te brengen (immunostimulatie). 
De terminologie die voor deze reacdes wordt gebruik is overigens niet eenduidig. De 
woorden immunoregulatie, immunopotentiering en immunostimulatie worden door el
kaar gebruikt. Het principe is echter steeds dat de gebruikte biologische produkten op 
een niet-specifieke wijze gedeelten van c.q. de gehele specifieke immuunrespons tegen pa
rasieten verhogen. 

Aspecifieke stimulatie bij protozoa 
Protozoa vermenigvuldigen zich bij de gastheer. Over het algemeen ontwikkelt zich een 
snelverlopende infektie die levensbedreigende vormen kan aannemen. Het eerste doel is 
daarom een immuunrespons op gang te brengen die de snel stijgende parasitaemie kan 
stoppen, vervolgens deze onder controle kan brengen om tenslotte de parasieten te elimi
neren. 

Pogingen om op aspecifieke wijze het beloop van de infektieziekten te beïnvloeden, 
zi jn o.a. bij piroplasmosis, een door Babesia spp veroorzaakte groep van infektieziekten 
bij het rund en malaria, succesvol geweest. Deze parasieten vermenigvuldigen zich in ro
de bloedcellen en het is gebleken dat verschillende niet-specifiek immuunstimulerende 
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stoffen de parasieten in de rode bloedcellen kunnen doden. Het l i jk t erop dat een stof 
met een relatief laag moleculair gewicht de intraerythrocytaire dood van de parasieten 
veroorzaakt. 

Aangezien deze aspecifieke immunisatie zowel bij T-cel deficiënte als bij intacte proef
dieren (muizen) optrad, duidt dit erop dat T-cellen bi j deze vorm van afweer niet betrok
ken zi jn. 

Andere protozoa, zoals Toxoplasma gondii houden zich op in macrofagen. Z i j kunnen 
zich hierin handhaven doordat ze de fusie tussen de phagosomen en lysosomen kunnen 
voorkomen. Toxoplasma, die afhankelijk is van macrofagen voor overleving kan zieh 
derhalve goed in dit micromilieu handhaven, doch is gevoelig voor de parashocide effek-
ten van de macrofaag als deze wordt gestimuleerd. Zo konden in een proef met muizen 
die met muramyl dipeptide subcutaan werden behandeld, worden vastgesteld dat de 
Toxoplasma infektie kon worden geëlimineerd. Andere onderzoekers hebben — in ande
re diermodellen — tegengestelde resuhaten gemeld. Het hgt voor de hand dat dit samen
hangt met een onvoldoende inzicht in het toe te passen immunisatieschema (tijdsinterval, 
dosis en route). Bovendien lijken immunogenetische aspekten eveneens een rol te spelen. 

Aspecifieke stimulatie bij helminthen 

In het geval van helminthen moet het eventuele effekt gebaseerd zijn op exocytose van 
parashocide stoffen uit effektorcellen. Het is bij in vitro proeven met Trichinella spiralis 
vastgesteld dat macrofagen, neutrofiele en eosinofiele granulocyten een parashotoxische 
werking kunnen vertonen en dat deze werking mede samenhangt met de exocytose van ly
sosomal enzymen en zuurstofmetabolieten. 
Men veronderstelt dat onder de invloed van een enzymatische reactie myeloperoxidase 
(uit macrofagen c.q. neutrofiele granulocyten) en eosinofielperoxidase (uit eosinofiele 
granulocyten) H2O2 in de aanwezigheid van C l ^ omgezet wordt in H O C l (hypochloor-
zuur) dat een direkt parasitotoxische werking heeft. 

Het is gebleken dat peritoneaalholte macrofagen, afkomstig van in vivo met BCG be
handelde muizen een duidelijk verhoogde parasitotoxische werking in vitro ten opzichte 
van Trichinella spiralis newborn larvae bezitten. In vivo onderzoekingen bij muizen die 
met BCG of C.parvum werden voorbehandeld, wijzen op een bescherming ten opzichte 
van Schistosoma mansoni, de trematode die bij de mens bilharzia veroorzaakt. 

Eveneens in laboratoriumproeven konden katoenratten of gerbUs door BCG of BCG-
celwand preparaten beschermd worden tegen een daaropvolgende infektie met Echino-
coccus spp. 

Mechanismen van aspecifieke stimulatie bij parasieten 

Het werkingsmechanisme van de aspecifieke immunisatie is op dit ogenblik onvoldoende 
verklaard. Het is echter aannemelijk dat macrofagen hierbij een centrale rol spelen. Na 
stimulatie kunnen macrofagen een groot aantal substanties produceren die zowel lytisch 
zijn voor intracellulaire organismen (protozoa) als voor extracellulaire agentia (helmin
then). 

Macrofagen vkunnen zowel intracellulair (na fagocytoses van de protozoa) als extraceh 
lulair (na antistof-afhankelijke adherentie) o.a. via zuurstofmetabolieten en lysosomale 
peroxydasen, parasitotoxische effekten vertonen. Het is overigens van belang om vast te 
stellen dat macrofaagaktivering zowel aspecifiek als specifiek tot stand kan komen. 

Het wetenschappelijk onderzoek naar het mechanisme van de aspecifieke immuniteit 
kan derhalve een rol spelen bij de ontwikkeling van specifiek antiparasitaire immunopro-
fylaxis, d.w.z. bij de ontwikkehng van specifieke parasitaire vaccins. 
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Conclusies 

Er staat een grote verscheidenheid aan immunostimulerende stoffen ter beschikking die 
in staat zijn lymfocyten en macrofagen en humorale factoren van het afweersysteem te 
stimuleren. Er zi jn drie belangrijke indicatiegebieden die in aanmerking komen voor im
munotherapie: 

1. Algemene immunodeficiënties. 

2. Infekties veroorzaakt door intracellulaire micro-organismen (lepra, brucella), bij vira
le infekties of b i j protozoaue c.q. helminthen infekties. 

3. Bepaalde vormen van kanker. 

Tot immunostimulerende stoffen die klinisch beschikbaar zijn behoren BCG, C.parvum 
en levamisol. Veel onderzoek is reeds gedaan naar de bereiding van synthetische produk
ten (MDP) en antigeenfracties (BCG-celwanden) om bijwerkingen van levende prepara
ten te voorkomen. Opmerkelijk is dat bi j zowel de bacteriële antigeenfracties (o.a. cel
wanden) als de synthetische produkten een vehiculum nodig is om de werkzaamheid van 
die van de oorspronkelijke bacterie te evenaren. Mogelijk speelt het distributiepatroon 
van het preparaat bi j de gastheer na emulgering in olie een belangrijke rol . Van BCG-cel
wanden is gebleken dat deze geëmulgeerd in druppels van minerale olie subcutaan toege
diend, terug te vinden waren in de regionale lymfeklier; dit in tegenstelling tot BCG-cel
wanden opgelost in een fysiologische zoutoplossing. Mogelijk is voor liposomen in de 
toekomst een belangrijke rol weggelegd bi j het aanbieden van immunostimulerende stof
fen. Naast het gebruik van liposomen voor transport van farmaca, is het mogelijk dat im-
munostimulantia in liposomen verpakt, in verhoogde mate in het lymforeticulaire net
werk van het immuunsysteem worden opgenomen. 

Door zijn beperkte antitumorwerking op veel tumoren, zal aspecifieke immunothera
pie nooit een algemeen toepasbare therapie worden, behalve misschien voor tumoren die 
intratumoraal te behandelen zi jn. Immunotherapie stimuleert en verhoogt in eerste in
stantie de afweer die de tumor al had overwonnen, waardoor immunotherapie vooral 
moet worden gezien als een mogelijk herstel van de immuunstatus. Een blijvend resultaat 
van de therapie zal waarschijnlijk alleen tot stand komen, indien naast de verhoging van 
de algemene weerstand ook een specifiek tegen de tumor gerichte immuniteit ontstaat. 

Van alle immunostimulantia staat vast dat zij naast de stimulatie van het immuunap
paraat ook suppressor-activiteit induceren. Daarom is het verstandig bij toepassing van 
immunotherapie de immunoreactiviteit van de patiënt te bewaken. 
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D E W O N D E R E W A A R N E M I N G V A N B E W E G I N G 

door 

A . H . Wer the im 

Beweging is niet een eigenscliap van een object, maar een relatie tussen objecten. Iets kan 
alleen bewegen ten opzichte van iets anders. Strikt genomen is die relatie symmetrisch: 
volgens de fysische definitie van beweging kunnen we net zo goed zeggen dat object A ten 
opzichte van object B beweegt, als omgekeerd (of dat beide objecten ten opzichte van el
kaar bewegen). In de natuurkunde is daar niets problematisch aan. Dat is echter wel zo in 
de waarnemingspsychologie, de wetenschap die onderzoekt welke processen ten 
grondslag hggen aan de menselijke waarneming. Bij het waarnemen van beweging van 
een object l i jk t de symmetrie te ontbreken en l i jk t beweging wel degelijk een eigenschap 
van het object zelf te zijn. Als we een auto voorbij zien rijden kunnen we fysisch wel be
weren dat de weg ten opzichte van de auto beweegt, maar psychologisch is dat onzin. We 
zien de auto bewegen en de weg niet. In onze visuele waarneming is beweging kennelijk 
niet relatief maar absoluut. 

Hoe komt het, dat onze hersenen een relatie tussen twee objecten kunnen ,.vertalen" 
naar een eigenschap van een object? Een van de meest voor de hand liggende antwoorden 
zou kunnen zijn. dat we een object zien bewegen in overeenstemming met de bewegingen 
die het beeld van dat object maakt over ons netvhes. Wanneer een licht-donker contrast 
over bepaalde cellen van het netvlies beweegt gaan die cellen vuren. In het totale vuurpa
troon van al die cellen gezamenlijk, zoals dat wordt doorgevoerd naar de visuele centra in 
de hersenen, kan men de snelheid van het beeld over het netvlies terug herkennen. We 
zeggen dat de beeldsnelheid neuraal wordt gecodeerd. Men zou nu kunnen veronderstel
len, dat zo'n neurale code in de hersenen een percept veroorzaakt dat we hebben geleerd 
..beweging" te noemen. Anders gezegd, de vertaling van relatieve beweging naar absolu
te beweging komt tot stand door een neurale code af te lezen op een manier die overeen
komt met het aflezen van een snelheidsmeter. 

Maar zo eenvoudig is het niet. Immers, vaak zien we beweging zonder dat er netvlies-
beeldbewegingen plaatsvinden. Bij voorbeeld wanneer we met onze ogen een bewegende 
auto volgen. Onze oogbewegingen zijn dan zo precies, dat het beeld van die auto niet (of 
nauwelijks) over het netvhesoppervlak beweegt. Onze neurale snelheidsmeter moet dan 
wel op nul staan. Toch kost het ons geen enkele moeite om de auto te zien bewegen. 

Het antwoord op dit probleem is wel gezocht in de relatieve beweging die een object 
heeft ten opzichte van zijn achtergrond. Onderdelen van een achtergrond verdwijnen 
achter een daarvoor langs bewegend object en andere delen, die eerst niet zichtbaar wa
ren, komen tevoorschijn. Als nu de snelheid waarmee dit gebeurt ook neuraal wordt ge
codeerd, dan hebben we een tweede neurale snelheidsmeter. En inderdaad is aangetoond, 
dat er in de visuele centra van de hersenen cellen voorkomen die dit soort relatieve figuur-
achtergrondsbewegingen in hun vuurpatroon coderen. Kennelijk beschikken we niet over 
één, maar over twee neurale snelheidsmeters. 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 63. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 4 februari 1985 
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Bij nader inzicht blijlct echter, dat we nog een derde neurale snelheidsmeter nodig heb
ben. Immers, wat als er helemaal geen zichtbare achtergrond aanwezig is? Stel bij voor
beeld, dat we met onze ogen een vuurpijl volgen, die in het aardedonker van een sterre
en maanloze nacht de hemel doorklieft. We kunnen zo'n p i j l heel goed zien bewegen, 
maar beide eerder genoemde snelheidsmeters staan op nul (geen retinale beeldbeweging 
en geen relatieve objeet-achtergrondbeweging). Er moet dus nog een derde snelheidsme
ter zi jn. Omdat de enige informatie waar de hersenen nu nog iets aan zouden kunnen 
hebben de snelheid is, waarmee de ogen bewegen, wordt wel verondersteld, dat deze der
de meter de oogsnelheid aangeeft. Algemeen wordt aangenomen dat terugkoppeling uit 
de oogspieren (z.g. kinesthetische informatie) en/of een neuraal signaal, dat parallel 
loopt aan en identiek is met het stuursignaal dat vanuit de hersenen naar de ogen loopt 
(een z.g. efference copy signaal), verantwoordelijk is voor de stand van deze derde snel
heidsmeter. 

Helaas blijken echter zelfs drie snelheidsmeters niet voldoende om alle bewegingsver
schijnselen in onze waarneming te verklaren. Stel bi j voorbeeld, dat we onze in het don
ker afgeschoten vuurpij l met een hoofdbeweging volgen, zodanig dat we onze ogen hele
maal niet in hun kassen bewegen. Ook dan zien we de p i j l nog bewegen, maar omdat de 
oogspieren niet worden geactiveerd staat nu ook de derde snelheidsmeter op nul. We 
moeten dus nog een snelheidsmeter postuleren, die aangeeft hoe we ons hoofd bewegen. 
Deze vierde meter krijgt zijn informatie dan uit het evenwichtsorgaan (mogelijk aange
vuld met kinesthedsche informatie uh de nekspieren en/of een soort efference copy van 
de stuursignalen naar de nekspieren). 

De lezer zal misschien al beginnen aan te voelen dat we op deze manier wel door kun
nen gaan. We kunnen gemakkelijk een situatie verzinnen, waaruit blijkt dat we nog een 
meter nodig hebben. Bij voorbeeld wanneer we de vuurpijl vanuit een meevliegende heli
copter bekijken. Als we met precies dezelfde snelheid met de vuurpijl meevliegen, dan 
zien we de vuurpij l wel niet aan ons voorbij gaan, maar we zien hem wel bewegen in die 
zin, dat we heel goed weten dat hij niet stil staat in de ruimte. 

Dat brengt ons op een probleem, dat in principe niet verschilt van de vraag hoe wij be
weging kunnen waarnemen, n . l . kunnen we zien of iets waarvan het beeld op ons netvlies 
beweegt stil staat? Anders gesteld: Als alle meters op één na op nul staan, kunnen we dan 
misschien toch stilstand zien? Jammer genoeg voor de theorie kan dat inderdaad voorko
men. Een voorbeeld is de treinmachinist, die stil op zijn stoel zit en zijn hoofd niet be
weegt (hoofdbewegingsmeter staat op nul) en zijn ogen ook niet, omdat hij naar het verre 
verdwijnpunt van de spoorbaan ki jk t (oogbewegingsmeter staat op nul). Als hi j door een 
grote voorruit k i j k t , waarvan de randen buiten zijn blikveld vallen, ziet hij ook geen rela
tieve beweging van objecten ten opzichte van elkaar (die meter staat dus ook op nul). Het 
beeld van de omgeving beweegt echter met grote snelheid over zijn netvhes. De retinale 
beeldsnelheidsmeter staat dus niet op nul. Toch ziet onze machinist het landschap om 
zich heen niet bewegen maar gewoon stil staan. 

Dit is een fundamenteel probleem voor wat we maar even ,,snelheidsmetertheorie" 
zullen noemen. Om de theorie toch nog te redden is wel een oplossing voorgesteld vanuit 
de hoek van de cognitieve psychologie, die zich met processen van kennisvervverking be
zig houdt. Volgens deze redenering weten we, dat de wereld om ons heen alt i jd stil staat. 
We hebben een ,,cognitie" dat onze visuele omgeving niet kan bewegen. Daarom worden 
meters die anders aangeven ,,overruled" en daarom heeft de machinist geen last van zijn 
snelheidsmeters. H i j leest ze eenvoudig niet af. 

Helaas brengt dit laatste redmiddel ons pas goed in de problemen. Als we de omgeving 
zien stil staan omdat we weten dat die altijd stil staat, hoe komt het dan, dat we de omge-
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ving soms tocli kunnen zien bewegen, bijvoorbeeld als we een oog bedekken en met een 
vinger zachtjes tegen het andere oog aan tikken? Bovendien is het hek van de dam als we 
eenmaal aannemen, dat cognities zulke krachtige effecten op onze waarnemingsproces
sen hebben. Immers we zien dan misschien ook wel b.v. straaljagers bewegen omdat we 
een cognitie hebben, dat die niet in de lucht stil kunnen hangen. Als we het met cognities 
af konden, dan zouden we in de meeste gevallen helemaal geen neurale snelheidsmeters 
nodig hebben. 

Het begint er dus op te lijken, dat we een heel ander soort theorie nodig hebben. Laten 
we daartoe het probleem hoe het kan, dat we een object kunnen zien stil staan terwijl we 
onze ogen bewegen, eens nader beschouwen. Het probleem zou kunnen worden opgelost 
als de hersenen konden vaststellen in hoeverre bewegingen van een beeld over het netvlies 
het gevolg zijn van oogbewegingen, die gelijktijdig met de waarneming plaatsvinden, 
Daartoe zouden de hersenen over ten minste twee signalen moeten beschikken. In het ene 
signaal zou de snelheid van het beeld over het netvhes (de stand van de eerste snel
heidsmeter) gecodeerd moeten zijn. We zullen dit het Retinale signaal noemen. In het an
dere signaal moet dan de snelheid van de ogen worden gecodeerd. Dit signaal wordt wel 
het Extra-retinale signaal genoemd en het codeert dus de stand van de derde snelheidsme
ter. Als nu beide snelheidsmeters dezelfde waarde aangeven, dan zijn beide signalen ge
l i jk . De snelheid van het beeld over het netvlies is dan dezelfde als de snelheid van de 
ogen en dat is precies de situatie die ontstaat als de ogen over een stilstaand object bewe
gen. Met andere woorden, we kunnen een ,.neurale vuistregel" opstellen: Z i j n de signa
len gelijk, dan zien we stilstand; zijn ze verschillend, dan zien we beweging. 

Deze theorie verklaart zonder problemen waarom we een vuurpijl , die we in het don
ker met de ogen volgen, zien bewegen: Het Retinale signaal is nul (geen netvliesbeeldbe-
weging). maar er is wel een groot Extra-retinaal signaal (gelijk aan de oogsnelheid) aan
wezig. Er is dus een verschil tussen de twee signalen en daarom zagen we beweging. De 
theorie verklaart ook waarom we de wereld zien bewegen als we. met één oog kijkend, de 
vinger tegen de oogbal tikken. Het beeld van de omgeving beweegt dan over het netvlies 
en genereert een Retinaal signaal. Het Extra-retinale signaal is echter gebrekkig onder 
zulke omstandigheden, omdat het oog niet op de normale wijze door aansturing vanuit 
de hersenen in beweging is gebracht. Retinaal en Extra-retinaal signaal zijn dus niet pre
cies gelijk en daarom zien we beweging. 

Deze theorie verschilt fundamenteel van de eerder genoemde ..snelheidsmetertheorie", 
omdat we nu stellen, dat waargenomen beweging niet overeenkomt met de stand van de 
snelheidsmeter(s), maar met het verschil tussen de stand van twee snelheidsmeters. Hun 
werkelijke waarden doen er niet toe. Alleen hun verschil telt. 

Op het Instituut voor Zintuigfysiologie van TNO in Soesterberg wordt de laatste jaren 
onderzoek gedaan naar de juistheid van deze theorie, door experimenteel na te gaan of 
bepaalde verschijnselen, die door deze theorie worden voorspeld ook inderdaad voorko
men. Als voorbeeld van zo'n onderzoek zullen we een verschijnsel behandelen, dat voort
komt uit de z.g. Wet van Weber. Deze wet zegt dat het kleinst waarneembare verschil 
tussen twee signalen niet constant van grootte is, maar een vaste fractie is van de grootte 
van die signalen zelf. Een bak met 98 knikkers ziet er even vol uit als een bak met 100 
knikkers. Een verschil van twee valt bij 100 knikkers niet op. Maar bij v i j f knikkers vah 
een verschil van twee wel op. De Wet van Weber zegt zoiets als: Wanneer we de hoeveel
heid knikkers in een bak vergelijken met de hoeveelheid knikkers in een standaard bak, 
dan is het kleinst mogelijke, nog net waarneembare verschil in aantal knikkers tussen de 
twee bakken, een vast percentage van het totaal aantal knikkers in de standaard bak. In 
termen van onze bewegingsperceptietheorie zegt deze wet dus: Het kleinste, nog net 
waarneembare, verschil tussen Retinaal en Extra-retinaal signaal moet een vaste fractie 
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zijn van de grootte van het Extra-retinale signaal, en dus van de snelheid van de ogen. 
Deze voorspelling laat zich vertalen in een voorspelling over de drempel voor het zien van 
beweging. 

Stel, we bewegen de ogen met een snelheid V over een stilstaand stipje. In die situatie 
zijn het Retinale en het Extra-retinale signaal even groot (V). Als het stipje niet stil zou 
staan, maar een klein beetje zou bewegen in dezelfde richting als de ogen (met snelheid 
F), dan was de snelheid van het beeld over het netvlies kleiner. Het Retinale signaal zou 
dus ook kleiner zijn en de waarde V-P hebben. Als we nu de snelheid van het stipje op
voeren tot dat P zo groot is dat de hersenen voor het eerst net kunnen onderscheiden, dat 
het Retinale signaal kleiner is dan het Extra-retinale signaal, dan is de drempel bereikt 
voor het zien van beweging van het stipje. Omgekeerd, als we het stipje laten bewegen in 
de richting tegenovergesteld aan die van de ogen, dan neemt de snelheid van het beeld 
over het netvlies juist toe. De drempel voor het zien van beweging in die richting wordt 
dus ook bereikt als P overeenkomt met het juist waarneembare verschü tussen hef Reti
nale en Extra-retinale signaal. De afstand tussen deze twee tegenovergestelde drempels 
correspondeert dus met 2P. Zoals eerder vermeld, zegt de Wet van Weber dat P een vaste 
fractie van de oogsnelheid is. De afstand tussen de twee drempels moet dus lineair toene
men met de oogsnelheid. Als deze voorspelling niet uit komt kunnen we de theorie over 
Retinale en Extra-retinale signalen maar beter laten varen. 

De resultaten, samengevat in Fig. 1, laten echter zien dat de voorspeüing klopt en dat 
de drempel voor het zien van stimulus beweging tijdens het maken van een oogbeweging 
oploopt als functie van de oogsnelheid, ongeacht of de stimulus tegen de ogen in of met 
de ogen mee beweegt. 

isl 
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stimulus wordt 
gezien als naar 
links bewegend 

stimulus wordt gezien als 
stilstaand 

stimulus wordt 
gezien als naar 
rechts bewegend 
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Fig. I. Stinndussnellieid op hel moment dal de drempel voor het zien van beweging 
wordl bereikt voor stimuli die met de ogen meebewegen (open symbolen) en die tegen de 
ogen in bewegen (gesloten symbolen), als functie van oogsneiheid. 
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Fig. 1 is beiangwelckend, omdat er uit bli jkt dat de beweging van een object niet op een 
eenduidige manier wordt waargenomen: Wat we waarnemen is afhankelijk van hoe we 
de ogen bewegen. Een horizontale doorsnede door de figuur geeft aan dat, naarmate de 
ogen sneller bewegen, een stimulus die altijd met eenzelfde snelheid beweegt, wordt ge
zien als duidelijk bewegend (geheel links), als heel langzaam, net nog waarneembaar, be
wegend (op een van de drempellijnén), of als stüstaand (rechts'voorbij de drempellij nen). 
Dat ruikt naar relativiteit in de waarneming van beweging. 

Wat er aan de hand is wordt duidelijk als we dezelfde data op een andere manier in 
grafiek zetten. Daartoe moeten we verticaal niet de snelheid van de stimulus uitzetten, 
maar de snelheid waarmee het stimulusbeeld over het netvlies beweegt op het moment dat 
de drempel bereikt wordt. Doordat we de oogsnelheid met speciale registratieapparatuur 
hebben gemeten en we ook de snelheid van de stimulus precies kennen, kunnen we deze 
retinale beeldsnelheid uitrekenen. Fig. 2 geeft aan hoe deze retinale drempelsnelheden 
zich dan blijken te verhouden tot oogsnelheid. 

T 

Ql I < I 
O 5 10 15 2G 

OOGSNELHEID NAAR RECHTS IN GRADEN/SEC. 

Fig. 2. Zelfde data als in Fig. 1, maar nu uitgedrukt in termen van de snelheid waarmee 
het beeld van de stimulus over het netvlies beweegt, als functie van oogsnelheid. 
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Langs de ordinaat van deze figuur staat nu eigenlijk de stand van de eerste snelheidsme
ter uit en langs de abscis die van de derde snelheidsmeter. De figuur illustreert dat niet de 
stand van de snelheidsmeters, maar hun verschil bepalend is voor of en hoe we iets zien 
bewegen. Is de beeldsnelheid veel groter dan de oogsnelheid, dan zien we beweging in de 
riehting tegenovergesteld aan die van de ogen. Is het verschil tussen beeld- en oogsnelheid 
te klein om te worden opgemerkt of zijn ze gelijk (het gebied tussen de twee lijnen), dan 
zien we stilstand. Is beeldsnelheid duidelijk kleiner dan oogsnelheid, dan zien we de sti
mulus in dezelfde richting als de ogen bewegen. De waargenomen snelheid van de stimu
lus is natuurlijk afhankelijk van hoe dicht we ons bij een van de drempellijnén in de gra
fiek bevinden. 

Opvallend is, dat wat de stimulus in werkelijkheid doet niet in de grafiek voorkomt. 
Waargenomen beweging, stilstand, snelheid en richting blijken volledig te kunnen wor
den beschreven als functie van een relatie tussen beeld- en oogsnelheid. En deze relatie is 
symmetrisch: Het is niet belangrijk welke meter men langs welke as uitzet. Het relativi-
teitsprincipe geldt dus toch in de Vi'aarneming. Het Extra-retinale signaal (waarvan de 
grootte uitstaat langs de x-as in Fig. 2) kan worden opgevat als het signaal, dat de percep-
tieve betekenis van de retinale beeldbeweging definieert. Fysisch gesproken functioneert 
het dus als referentiekader binnen ons visuele systeem. 

Men kan soortgelijke proeven doen, waarbij de drempel voor het zien van beweging 
niet wordt gemeten tijdens het maken van een oogbeweging, maar tijdens het maken van 
een hoofdbeweging, al of niet in combinatie met een oogbeweging. De resultaten van dit 
soort experimenten hebben tot het inzicht geleid, dat het Extra-retinale signaal niet aan
geeft hoe snel de ogen bewegen, maar hoe snel de hersenen inschatten dat het netvliesop
pervlak door de ruimte beweegt. Deze schatting maken de hersenen op grond van alle be
schikbare informatie over hoe wij ons hoofd en onze ogen ten opzichte van elkaar bewe
gen. Daar komt niet alleen eerder genoemde kinesthetische en efference copy informatie 
bij te pas, maar ook informatie uit ons evenwichtsorgaan. Dit is een interessant gegeven, 
want het eerste station waar de neurale activiteit uit ons evenwichtsorgaan op weg naar 
verdere verwerking in de hersenen voorbij komt (de z.g. Vestibulaire kernen) hebben een 
bijzondere eigenschap. De cellen in dit gebied worden niet alleen geactiveerd als er signa
len uit ons evenwichtszintuig binnen komen, maar ook, zij het met enige vertraging, als 
er signalen binnen komen die uit ons netvlies afkomstig zijn en die worden gegenereerd 
wanneer zich grote beelden gelijkmatig over ons netvhes bewegen. Dh is de reden 
waarom we denken dat we zelf bewegen als we de trein naast ons langs ons raampje zien 
bewegen. 

Maar wanneer wi j denken zelf te bewegen, ,,denken" de hersenen natuurlijk ook dat 
ons netvlies door de ruimte beweegt. Overeenkomstig daarmee wordt er dus een Extra-
retinaal signaal gegenereerd. Dit impliceert een eigenaardige circulariteit in ons visuele 
systeem: Grote en complexe beelden die over ons netvlies bewegen, genereren niet allen 
Retinale signalen, maar tevens Extra-retinale signalen. Hoe groter het beeld en hoe langer 
het b l i j f t bewegen, — hoe groter het Extra-retinale signaal. Dat kan zelfs even groot wor
den als het retinale signaal. Als dat zo is zien we het object waarvan het beeld op het net
vlies beweegt stilstaan. Daarom zien we die trein naast ons raampje ook inderdaad 
stilstaan. En dit mechanisme zorgt er ook voor dat onze eerder genoemde treinmachinist 
zijn omgeving ziet stüstaan: De omgevingsbeelden bewegen over zijn netvhes en genere
ren even grote Retinale als Extra-retinale signalen. 

Samenvattend kunnen we stellen, dat het relativiteitsprincipe in onze visuele waarne
ming eenzelfde definiërende functie vervult als in de fysica. We zien een object niet bewe
gen omdat we de bewegingskenmerken van het bijbehorende netvliesbeeld aan het object 
toekennen. Objectbewegingsperceptie is de uitkomst van een mentaal evaluatieproces 
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tussen twee gelijkwaardig soorten informatie. De ene soort, gecodeerd in het Retinale 
signaal, wordt gegenereerd doordat een externe stimulus een beeld op ons netvhes projec
teert. De tweede soort informatie, gecodeerd in het Extra-retinale signaal, is het gevolg 
van het feit dat wi j (ons)zelf bewegen. Door dit objectieve en dit subjectieve gegeven in 
termen van elkaar te evalueren is de menselijke geest in staat zich een voorstelhng van 
zijn omgeving te maken en die voor waar aan te nemen. Is dat niet wat we bedoelen als 
we spreken van ,,waar-nemen"? 





D E B I O L O G I E V A N V I J G E N E N V I J G E W E S P E N 

door 

J . T . Wiebes 

Een vijg is een scliijnvruciit, bestaande uit een algemene bloembodem, die vlezig uit
groeit. Op die bloembodem (dat is de binnenkant van de vijg) staan de bloemen. De 
bestuiving van de vrouwelijke bloemen gebeurt door vijgewespen die een jonge vijg, met 
bloeiende vrouwelijke bloemen, binnendringen. Op de stempel van sommige brengen zij 
stuifmeel; in het vruehtbeginsel van zulke bloemen ontwikkelt zich zaad. In andere leg
gen zij een ei, waaruit zich een larve ontwikkelt die zich voedt met het groeiende weefsel 
in het vruchtbeginsel; er ontstaat in zulke bloemen géén zaad. Na een aantal weken zijn 
de larven volwassen insecten geworden. Juist op dit ogenblik bloeien de mannelijke bloe
men, waarvan de vrouwelijke wespen het stuifmeel meenemen als zij de vi jg verlaten, Z i j 
vliegen dan naar een jonge vijg met bloeiende vrouwelijke bloemen, en de cyclus herhaah 
zicht. 

De vi jg. — Vijgen zijn soorten van het plantengeslacht Ficus, met als opvallend gemeen
schappelijk kenmerk de gesloten, zakvormige of ronde bloeiwijzen, die ook vijgen (,,sy-
conia") worden genoemd. Het inwendige van de vijg (f ig. 1) staat slechts door een nauwe 
opening, de osdole, in verbinding met de buitenwereld. In de vijg staan drie soorten bloe
men: mannelijke (a) met meeldraden, vrouwelijke met een korte stijl (b) en met een lange 
stijl (c). Bij de zogenaamde éénhuizige soorten vindt men inderdaad de drie soorten bloe
men tezamen in één vi jg , bi j de tweehuizige heeft één vorm (de ,,caprificus" van de eet
bare vijg) mannelijke en kortstijlige vrouwelijke bloemen, de andere („domestica") al
leen langstijlige vrouwelijke. In een jonge vijg (fase A , figs. 2-3) zijn de bloemen nog 

Fig. 1. Doorsnede van een vijg, met man
nelijke (a), kortstijlige vrouwelijke (b) en 
langstijlige vrouwelijke bloemen (c). 

Natuurlcundige Voordracliten N.R. 63. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 18 februari 1985 
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Fig. 2. Ontwiklceling van een éénhuizige vijg, met de achtereenvolgende fasen van het sy
conium: A, de bloemen zijn nog jong, B, de vrouwelijke bloemen bloeien, C, de over
gang naar D, waarin de mannelijke bloemen bloeien, tot E, de volgroeide vijg waarin de 
zaden rijpen. In de bovenste kleine rechthoek staat de ontwikkeling van de vijgewesp: in 
B worden eieren gelegd in kortstijlige vrouwelijke bloemen en de langstijlige worden 
bestoven, in C ontwikkelen zich de larven en zaden, in D zijn de wespen volwassen (de 
vrouwelijke, beladen met stuifmeel, verlaten de vijg). 

WESP 

"caprif icus" 
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Fig. 3. Ontwikkeling van een tweehuizige vijg. Het verloop is als in fig. 2, maar in één 
vorm (,,capifricus") ontwikkelen zich alleen de kortstijlige vrouwelijke bloemen (met de 
wespen) en de mannelijke, in de ,,domestica"-vorm ontwikkelt zich in de bestoven 
langstijlige bloemen het zaad. 

jong, in fase B zijn de stampers van de vrouwelijlce bloemen ontvankelijk voor stuifmeel, 
in fase D bloeien de mannelijke bloemen, in fase E r i jpt het zaad in de bloemen die besto
ven werden en zwelt de vijg tot een sappige vrucht. De rijpe vrucht wordt gegeten door 
apen, vruchten-etende vleermuizen en vogels, die de zaden verspreiden. 

Er zijn ongeveer duizend soorten vijgen bekend, voorkomend in de subtropen en voor
al de tropen van alle werelddelen. In groeiwijze variëren zij van struiken, hanen en bo
men, tot grote woudreuzen. Veel soorten beginnen als epifyt: het zaad kiemt in een tak-
oksel van een of andere boom (de keus bli jkt beperkt te zijn, niet alle bomen zi jn even ge
schikt) en de jonge vijgeplant groeit in de licht-rijke bovenlaag van het bos. Z i j omvat 
langzamerhand de gastheerboom met haar wortelstelsel, dat naar beneden groeit. Op den 
duur wurgt de vijg de gastheerboom; de wortels hebben dan de grond bereikt en de vijge
boom kan op zichzelf staan. 
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Fig. 4. Vrouwelijke vijgewesp (del. A. Watsham). 

De vijgewesp. — Vrouwelijke en mannelijke vijgewespen zijn zeer verschillend (figs. 
4-5). De vrouwtjes zien er op het eerst gezicht uit als normale, kleine wespjes, maar bij 
nadere beschouwing vertonen zij enkele bijzonderheden: de platte, vaak verlengde kop 
met stevige kaken, kaakaanhangsels met richels of rijen tandjes, de antennen met een 

PiW-j-J 

Fig. 5. Mannelijke vijgewesp (del. A. Watsham). 
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Fig. 6. Vrouwelijke vijgewesp bij het eier-
leggen: het legboor volgt de stijl van de 
vijgebloein tot in het vruchtbeginsel, waar 
een ei wordt afgezet. Met de voorpoten 
maakt de wesp bestuivingsbewegingen: 
het stuifineel wordt uit de pollenzakjes 
gehaald en op de stampers van de vijge-
bloemen gebracht. 

zware schaft (het eerste segment) en een haakje aan het derde segment, haken en tanden 
aan de voor- en achterschenen. A l deze organen worden gebruikt bij het binnendringen 
van de jonge vijg, door de nauwe opening die bi j de meeste vijgen bijna afgesloten is 
door een pakket schubben. Voor het transport van stuifmeel van een rijpe naar een jonge 
vijg gebruiken veel soorten vijgewespen de zogenaamde poUenzakjes aan de onderkant 
van het borststuk. Met de voetleedjes van de voorpoten wordt het stuifmeel in de zakjes 
gestopt en, later, er ook weer uitgehaald en op de stampers van de vijgebloemen gebracht 
(f ig . 6). Andere soorten doen dit niet op deze actieve manier, maar het stuifmeel wordt 
passief opgenomen tussen de hchaamssegmenten als de wesp wat uitdroogt en schrom
pelt in de rijpe vijg en weer afgegeven als de wesp opzwelt in de meer vochtige atmosfeer 
van de jonge vijg. Weer andere eten het stuifmeel en spuwen het uit in de jonge vi jg. 

De mannetjes l i jken op mieren: zij zi jn vleugelloos en soms blind. Het achterlijf is in 
gestrekte toestand erg lang. Het wordt bi j de copulatie door een gaatje in het vruchtbe
ginsel, waarin zich een vrouwtje heeft ontwikkeld, naar binnen gebracht en het vrouwtje 
wordt zo bevrucht nog voor het uit dh hulsel is gekropen. Opvallend is dat soms de 
mannetjes de vrouwtjes bij dit uitkruipen helpen. Ten eerste maken zij al het gaatje, 
maar in veel gevallen vergroten zij dit nog na de copulatie en soms ook helpen zij het 
vrouwtje bij het verwijderen van de larvale omhulsels van de antennen. Ook het gat (of 
de gaten) waardoor de vrouwtjes de vijg verlaten wordt door de mannetjes in de wand ge
knaagd. Daardoor verlaagt het koolzuurgehalte binnen de vijg, dat eerst betrekkelijk 
hoog was, en pas dan worden de vrouwtjes actief. 

Het zal niet verbazen dat, in het algemeen, elke soort vi jg een eigen soort vijgewesp 
heeft: de twee vormen een nauwe symbiose. Soms vindt men vijgen met twee soorten 
vijgewespen, waarvan er öf één zich gedraagt als een koekoek (d.w.z. dat de vrouwtjes 
wel eieren leggen in de vijgebloemen, maar niet bestuiven), öf in verschillende omstandig
heden wordt de vijg door verschillende soorten ,,bediend" (bij voorbeeld één soort in het 
dichte bos, de andere in het open veld). 
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Co-evolutie. — De boven beschreven nauwe symbiose doet vermoeden dat de band tus
sen vijg en wesp oolc gedurende de evolutie bijna zeker „specif iek", is geweest. Inder
daad hebben (in het algemeen, moet hier wel vermeld worden) verwante vijgen (die dus 
afstammen van één vooroudersoort) bestuivers die onderling ook verwant zijn (afstam
men van de wespesoort die de genoemde vooroudervijg bestoof). Het vaststellen van zo'n 
opvallend geval van gezamenlijk evolueren van twee organismengroepen, dat men co-
evolutie noemt, is van belang voor ons inzicht en begrip van evolutie-verschijnselen; het 
bestuderen van de uitzonderingen is biologisch zeer interessant. Eén soort uitzondering, 
de ,,koekoekwesp", is boven al genoemd: men kan zich afvragen hoe zoiets tot stand is 
gekomen. De koekoekwesp is, gezien het bezit van pollenzakjes, een normale vijgewesp 
geweest die wél bloemen bestoof. Doet zij dit nu onder normale omstandigheden, bi j 
voorbeeld in vijgen van een andere soort (die nog niet bekend is) nog, en is het geval dat 
wij kennen een voorbeeld van binnendringen van de koekoek in een vreemde symbiose? 

Hoe is het soort-verschh ontstaan tussen de vijgewespen die één vijgesoort in het open 
veld of in het volle bos bestuiven? 

Recent, oecologisch onderzoek richt zich op het beantwoorden van deze vragen, die 
zijn ontstaan na het beschrijven van de vijgen en vijgewespen en het bestuderen van hun 
verwantschappen. D h onderzoek gebeurt in een natuurlijke omgeving: het oerwoud en, 
de savanne in Af r ika , waarheen gedurende een aantal jaren expedities worden onderno
men. De op 18 februari 1985 voor de Koninklijke Maatschappij Natuurkunde ,.Diligen
t ia" vertoonde f i lm is opgenomen in het oerwoud van Gabon. 

De parasieten. — Er is een groot aantal wespen dat leeft ten koste van de symbiose tussen 
de vijg en haar vijgewesp. Zie f ig . 7 voor de levenseyclus van enkele soorten. Sommige 
kruipen ook in de jonge vijg, net als de bestuiver, en leven op een manier die boven al voor 
de koekoekwesp is beschreven. Andere prikken met een lange legboor door de vijgewand 
heen en zetten zo een ei af in een vruchtbeginsel van de vijgebloem (fig. 8). Het kan zijn 
dat de larve, die uit zo'n ei ontstaat, van het planteweefsel eet (zoals de vijgewesp), of dat 
zij zich voedt met de larf van de vijgewesp, of dat zij eerst de vijgewesplarve eet en zich 
verder voedt met het planteweefsel. 

Fig. 7. Ontwikl<eling van een éénhuizige 
vijg met die van de bestuiver (Ceratoso-
len), een parasiet die de jonge vijg binnen
dringt (Sycophaga) en een parasiet die 
door de vijgewand heenprikt om eieren te 
leggen (Apocrypta). 

Fig. 8. Parasitaire wesp die door de wand 
van de vijg heen een ei afzet in een vijge
bloem. 
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Uit vijgen van één soort werd een vijf-en-twintig-tal soorten parasieten (op de symbiose) 
gekweekt, die elk hun eigen manier van leven en ontwikkeling hebben. Z i j z i jn grof in te 
delen naar de manier waarop het achterlijf, dat sommige hoog optillen om door de vijge
wand te prikken, is opgebouwd (fig. 9): een lange legboor, die voorzichtig, terwijl de 
wesp aehteruit loopt, in de wand wordt gedreven (a, b); een legboor, die in de goot van 
het laatste segment ligt die haar geleidt bij het prikken (c, d); een verlenging van sommige 
segmenten, die het mogelijk maakt de legboor loodrecht op de vijgewand te zetten bij het 
prikken (e, f ) ; o f de mogelijkheid de segmenten van het achterlijf telescopisch uit te 
schuiven waardoor ook de hoge poside wordt bereikt. 

De vijg, met al haar wespen èn andere organismen die er mee samenleven (rupsen, ke
vers; apen, vleermuizen, vogels), vormt een microkosmos, waaraan de hele biologie in 
klein bestek is te bestuderen 

Ter geruststelling van de lezers: de vijgen die men eet zijn gekweekte (schijn-)vruchten 
die zijn ontstaan zonder bestuiving. Er zitten dus géén wespen in! 

Fig. 9. Verschalende houdingen bij het ei-afzetten van parasieten: vóór, en tijdens het 
prikken in de vijgewand. a, b, de lange legboor wordt, achteruit lopend, in de wand ge
dreven; c, d, de legboor wordt geleid door de goot van het laatste achterlijfsegment; e, f , 
het achterlijf wordt hoog opgeheven, waardoor de legboor loodrecht op de vijgewand 
komt te staan. 



L A S E R T O E P A S S I N G E N B I J D E V E R V A A R D I G I N G V A N 
M I C R O Ë L E K T R O N I C A 

door 

M . J . van der Wiel 

Inleiding 

De huidige fabricagemethode van geïntegreerde schakelingen (IC's) berust geheel op de 
zgn. hthografie. Dit is de techniek waarmee de gewenste patronen worden aangebracht 
op een substraat, meestal een süicium-plak. Daartoe wordt de plak voorzien van een fo-
togevoelige laag; vervolgens wordt via belichdng van een masker een patroon in de lak-
laag aangebracht, welke na ontwikkeling leidt tot een struktuur op het oppervlak, die 
andere lokale behandehngen toelaat (zie als voorbeeld f ig . 1). Als men bedenkt, dat voor 
een werkelijke schakehng tussen de 10 en 20 van deze hthografie-stappen nodig zijn, is 
het des te opmerkelijker, dat IC's van de orde van slechts één tot enkele guldens kunnen 
kosten. Dit is de kracht van de massaproduktie. 

De produktie wordt uitgevoerd in ,,batches", d.w.z. zo'n honderd Si-plakken (diame
ter 7 a 10 cm), met op elke plak honderd of een paar honderd schakehngen, ondergaan 
dezelfde behandeling, bv. in een etsbad of oven. Dit houdt uiteraard in dat de risico's 
aanzienlijk zijn; er hoeft maar even iets fout te gaan, of de totale ,,batch", die al gauw 
een waarde van enkele tonnen vertegenwoordigd, gaat verioren. Een ander probleem is 
de grote kans op fouten bijvoorbeeld ten gevolge van stofjes op het masker; gezien het 
grote aantal stappen dat gemaakt wordt, is het nog verbazend dat zo'n 30% van de scha
kelingen bli jkt te werken, en dat de andere 70% tot de uitval gerekend moet worden. 

Om beide genoemde redenen, en ook met het oog op de trend naar meer elementen van 
kleinere afmetingen per schakeling, bestaat behoefte om over te stappen naar behande
ling van individuele grotere plakken, maar dan wel met grotere snelheid om aan de eisen 
van massaproduktie te voldoen. Tevens is het wenselijk de uitval te verkleinen door repa
ratie-technieken in te voeren. In deze situatie wordt o.a. gekeken naar toepassing van la
sers. Een bespreking hiervan is opportuun, nu het Ministerie van Economische Zaken 
onlangs een zgn. Innovatiegericht Onderzoeks Programma IC-technologie instelde, 
waarin o.a. onderzoek gedaan zal worden naar de toepassing van lasers. 

Materiaalbewerking met lasers 

Heel algemeen zi jn de voordelen van het bewerken van materialen met lasers een of meer 
van de volgende. Laserbewerking 
— is vaak snel, 
— geeft aheen zeer lokale temperatuurverhoging, 
— maakt direct ,,schrijven" van patronen uit de computer mogelijk, 
— is goed te automatiseren, 

— is compatibel met schone omstandigheden (,,dry processing"). 

Deze voordelen worden uitgebuit in een groot aantal bewerkingen, die momenteel reeds 
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op commerciële schaal worden toegepast. Het is aardig onderscheid te maken tussen twee 
situaties: één, waarbij alleen sprake is van het te bewerken materiaal en de laser; een 
tweede, waarbij bovendien een of ander reagens aanwezig is. 

Tabel I . Materiaalbewerkingen met lasers. 

Bewerking Aard proces 

I . Materiaal + laser 
snijden 
boren 
lassen 
schokharden 
,,annealing"* 
markeren 

,,ablation" + 
polymerisatie 

fysica: 
smelten, verdampen, 
plasmavorming 

chemie 

I I . Materiaal + laser + reagens 
etsen 
deponeren 
implantaten aanbrengen 

oppervlaktechemie 

* lierstellen van krislalschade; + omzetten vast matenaal in vluctitige produkten. 

1 . l i c h t 

masker 

yyy//y/^/''^f^/^Ó f ° t o g e v o e l i g e l a a g 

o n t w i k k e l e n ; 

S i O , 

3 . e t s e n van SXO2 
en v e r v / i j d e r e n f o t o l a k : 

f — I [ — s iO , 
S i 

Fig. 1. Schets van de proces-stappen, via welke in het lithografische procédé een pa

troon wordt aangebracht, bijvoorbeeld in een SiO^-laag op een Si-substraat. 
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Categorie I I is het onderwerp van deze verhandeling. Voor zover de bewerkingen uitge
voerd worden met een goedgefocusseerde, „schr i jvende" laserbundel, wordt gesproken 
van laserpantografie. Alvorens voorbeelden te bespreken, is het goed eerst de verschillen
de fotochemische processen aan een oppervlak te karakteriseren. 

Fotochemie aan oppervlaicten 

l n een systeem [oppervlak + reactiegas (of vloeistof) + laserbundel] zijn diverse interac
ties te onderscheiden, zoals aangegeven in figuur 2. Het onderscheid wordt gebaseerd op 
een aantal zaken: 
— Vindt de initiële interactie van het licht plaats met het reagens (al of niet geabsor

beerd), of met het substraat? 
— Is er sprake van specifieke absorptie van het hcht (fotolyse), of alleen van lokale tem

peratuurverhoging (pyrolysep. 
Gegeven dit onderscheid, is ook in te zien dat de snelheden van de verschillende proces
sen nogal uiteenlopen. Zo kan bij pyrolyse, wanneer als voorbeeld een laservermogen 
van 1 watt gefocusseerd wordt op (1 | j m ) ^ gemakkelijk een temperatuur van 1000 K ge
haald worden. Bi j een dergelijke temperatuur veriopen reacties zeer snel en wordt bv. de 

f o t o l y s e p y r o l y s e 

A . ~ 

X 

s u b s t r a a t 

Fig. 2. In een systeem [substraat + gas + laserbundel] zijn drie typen wisselwerking 
mogelijk: A. Excitatie van een vrij gasmolecuul, gevolgd door reactie met een oppervlak; 
B. Excitatie van een geadsorbeerd gasmolecuul, gevolgd door reactie; C. Excitatie of ver
hitting van liet oppervlak, gevolgd door reactie. Bovendien kan onderscheiden worden 
tussen fotolyse (specifieke excitatie) en pyrolyse (niet-specifieke verhitting). 
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groeisnelheid bij een depositie uitsluitend beperkt door massatransport in het deposhie-
gas. Eenvoudige berekeningen laten zien, dat dan de snelheden gelimiteerd zijn tot onge
veer 100|Jm/s, waarden die inderdaad gerealiseerd zi jn. Omgerekend naar een ,.schrij
vende" toepassing waarin baantjes van 0.1 (Jm dikte gelegd moeten worden, is de 
schrijfsnelheid beperkt tot 1 mm/s. 

Anders is het bi j fotolyse: hier is de beperking inherent gegeven door de absorptie-
eigenschappen van reagens of substraat. Typerende absorptiewaarschijnlij kheden bij 
realistische gasdrukken zijn zodanig, dat op groeisnelheden van hooguit 10"^pm/s gere
kend kan worden. Dus aanzienlijk lager dan bij pyrolyse, maar wel kunnen veel specifie
kere produkten ontstaan. 

Voorbeelden van bewerkingen 
Deze paragraaf demonstreert de haalbaarheid van de bewerkingen zoals genoemd in ta
bel l . I I . 

Eisen 
In de eerste plaats etsen: Figuur 3 geeft twee voorbeelden van diepe spleten, geëtst in Si 
door gelijktijdige inwerking van SFf; en laserlicht. Het reactieniechanisme is vermoedelijk 
een mengvorm van pyrolyse en fotolyse, waarbij SF^ — in vibradoneehaangeslagen toe
stand gebracht door de laser — reageert met Si en een vluchtig produkt SiF4 vormt. 

Etsen is de bewerking, die het meest uitgebreid bestudeerd is. Voor zeer uiteenlopende 
materialen, van metalen tot isolatoren, zijn inmiddels bij elkaar enkele tientallen proces
sen bekend, die etswerking opleveren met snelheden tot lOOfjm/s. 

Depositie 
Van minstens even groot belang als etsen, is de mogelijkheid locaal materialen te depone
ren. Een aardig voorbeeld toont figuur 4: Het betreft de pyrolytische aangroei van Si uit 

1 1 5 pm I 1 5 ijm 

Fig. 3. Spleten in een Si-oppervlak, geëtst met een Ar-ion-laser in aanweziglieid van 
SFfrgas. Bij lage intensiteit (linker figuur) wordt de spleelbreedle kleiner dan liel laserfo-
cus (5 \im diameter). Zonder bestraling last SFf, het oppervlak niet aan. 
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^ 400 |jm 

F/^. 4. Silicium slaafje, gegroeid op Al20j-subs!raal ui! SiH^-gas. Laserbundel uit Ar-
ion-laser vall evenwijdig aan staaf in. Merk op, dal diameter slaaf aanzienlijk kleiner is 
dan laserfocus (1 mm). Groeisnelheid 100 a 1000 maal zo hoog als in geval van normale 
depositie vanuil gas op heet oppervlak. 

SiH4-gas, onder invloed van laserlicht. De laserbundel valt horizontaal in , van rechts, en 
is gefocusseerd op 1 mm diameter. Opvallend is dat een Si-staaf aangroeit met een veel 
kleinere diameter. Dit is toe te schrijven aan de temperatuurverdeling, die door de laser
bundel wordt opgewekt: alleen in het topje van het intensiteitsprofiel bereikt de tempera
tuur de waarde vereist voor ontleding van SiH4 Een zelfde reactie kan ook tot stand ge
bracht worden door verwarmen van het hele substraat in een oven. Dit is het zgn. ,,Che
mical Vapour Deposition" proces, dat nu door gebruik van een laser zowel aanzienlijk 
versneld wordt — met een factor 10̂  a 10' — als lokaal toe te passen is. 

Ook fotolytische reacties leiden tot bruikbare deposities. Zo wordt in figuur 5 het re
sultaat getoond van depositie van Cr op A I 2 O 3 . Het dragergas voor de Cr-atomen is 
Cr(CH3)3, en straling van een excimeer-laser bij 193 nm zorgt voor dissociatie van de mo
leculen en depositie van Cr op het substraat. Uit het feit, dat in deze reactie de laserbun
del evenwijdig aan het substraat-oppervlak werd ingestraald, valt op te maken dat inder
daad van fotolyse in de gasfase sprake is. De gedeponeerde laag is van goede kwahteh als 

Fig. 5. Depositie van een laag Cr van 500 nm dikte op SiOi, door fotolyse van CrfCH^)^ 
met een excimeerlaser. 



Fig. 6. Laser-deposilie van een 2 )J/n brede ,,lijn" van Cd, welke een SiÓi-stap op een 
Si-oppervlak goed blijkt te volgen. 

Fig. 7. Diepteprofiel van B, geïmplanteerd 
door excimeerlaserdissociatie van BCIj aan 
een Si-oppervlak. 

O 01 0 2 0.3 0 4 05 

DEPTH ifim) 
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contactlaag en vertoont ook de gewenste hechtkracht. Van belang is verder dat stapjes in 
het oppervlak netjes gevolgd worden (zie fig. 6). De stand van zaken op dit punt is, dat 
voor diverse contactmaterialen als A l , W etc. door lasers gestimuleerde processen gevon
den zijn, waarvan de pyrolytische tot bruikbare depositie-snelheden leiden. Opgemerkt 
dient te worden, dat niet alleen zuivere elementen, maar ook verbindingen zich fotoche-
misch laten deponeren. Voorbeelden zijn isolator-lagen van Si3N4, uit gasmengsels van 
SiH4 en NH3, en contactlagen van WSij , uit mengsels van WF^ en SiH4. 

Doping 

De derde bewerking, die essentieel is voor het verkrijgen van halfgeleider-schakelingen, is 
het aanbrengen in het silicium van implantaten als B op F, de zgn. , ,doping". Ook hier
toe leent zich de lasertechniek bij uitstek. De gang van zaken is, dat een dragergas van bv. 
BCI3 of PH3 gekozen wordt, waaruit de fotochemische reacde B of P deponeert op het 
substraat. Wanneer de laser tevens voor voldoende lokale temperatuurverhoging zorgt 
om het substraat te smelten, treedt diffusie naar binnen van de gedeponeerde atomen op. 
Tenslotte is de afkoehng na de bewerking, die meestal gepulst uitgevoerd wordt, zo snel 
dat tevens herstel van de krislalschade optreedt. Dus een ,,drie-in-één" bewerking: depo
neren + doping + ,,annealing". Het eindresultaat is een doping met diepteprofiel, dat 
aan uiteenlopende eisen aangepast kan worden door variatie van de laserintensiteit en 
pulsduur. Een voorbeeld is figuur 7, waar met een excimeeriaser een BC^-gas doping is 
aangebraeht in Si met een zeer bruikbaar diepteprofiel. 

Interessant is ook het doping-experiment van figuur 8, waar een Si-substraat onder een 
laserbundel door is bewogen, en de doping dus in lijnen is aangebracht. Het bewerkte 

Fig. 8. Si-oppervlal<, waarop mei een scannende laserbundel lijnen van B-,,doping" 
zijn aangebracht. Het dopingprofiel wordl zichtbaar na etsen van het niel-bewerkte op
pervlak. De afstand tussen de lijnen is ongeveer 4 \\m; er is dus sprake van submicron-de
finitie van de ,,doping"-bewerking. 
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deel van het oppervlak gedraagt zich anders dan het onbewerkte, zodat door etsen de be
werkte lijnen zichtbaar worden. Opvallend is de breedte van de lijnen (sub-microni), die 
aanzienlijk kleiner is dan de diameter van het laserfocus. Alweer een voorbeeld, dat al
leen in het topje van het laser-intensiteitsprofiel de gewenste reactie optreedt. 

Laser pantografie 

Gegeven de bovenbeschreven technieken, mag geconcludeerd worden dat de laser zeer 
waarschijnlijk inzetbaar is om tot een aanzienlijke versnelling van bepaalde stappen in 
het gebruikelijke, op maskers gebaseerde, hthografische procédé te komen. Daarnaast is 
natuurlijk de vraag, of er — met gebruik van een scannende laserbundel — toekomst is 
voor een vorm van ,,laser-pantografie". De voordelen hiervan liggen voor de hand. Een 
patroon wordt direct uit de computer op de Si-plak geschreven; de plakken worden al
leen lokaal verhit, zodat kromtrekken van de plak en andere defecten minimaal blijven, 
en dat ahes bij lage energiekosten. 

Echter, de beperkingen zijn reeds aan de orde geweest. In elke geval zijn de proces
snelheden ontoereikend voor directe massaproduktie van schakelingen. Ook zal de trend 
naar kleinere afmetingen van de elementen in de schakeling het steeds moeilijker maken 
voor lasertechnieken gebaseerd op hcht in het zichtbare of nabije UV gebied, om aan de 
specificaties te voldoen. 

Niettemin staat onderzoek aan laser-pantografie sterk in de belangstelhng, met als ar
gumenten de mogelijke toepassing b i j : 
— reparatie van kleine foutjes in hthografisch geproduceerde schakelingen. Dit kan het 

hoge percentage uitval verlagen (aangenomen dat het zeer moeilijke probleem van 
snelle, goedkope foutendetectie opgelost wordt); 

Fig. 9. Een stul<je geïntegreerde schakeling, waarin met laserpantografie twee fouten 
hersteld zijn: een onderbreking is doorverbonden en een defecte transitor is kortgesloten. 
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Fig. 10. Onderbreldng in een metalen kontaktbaan (a), die met laserdepositie — wat 
slordig! — gerepareerd is (b). 

— aanbrengen van de laatste bedradingsstappen in standaardcircuits, volgens ,,custom 
design"; 

— produktie van prototypes of andere ,,specials". 

Voorbeelden van de eerste en tweede toepassing worden getoond in figuren 9 en 10. Wat 
het laatste punt betreft, eerste werkende — zij het simpele — schakel-elementen zijn 
reeds geproduceerd met uitsluitend laser-pantografie. 

Een schets van de proces-stappen bij de laserproduktie van een MOSFET (metal oxide 
semiconductor field effect transistor) is weergegeven in figuur 11. 

9 0 0 - 1 0 , 0 0 0 ,A SiO 

P- type Si substrate 

S i H ^ + P H 3 

Laser-
Si + P + H , 

I npu t ted 
wafer 

Gate 

fo rma t i on 

Gate ///////////// '///////////// 
f o r m a t i o n //////////// ///////////// ' / / / / / / / / / / / / ///////////// W// ̂ ///////////// 7 / / / / / / , 

W/i w////////// /////// 

F o r m i n g 
d i f f us i on 

wells 

Def in ing 
d i f f us ion 

regions 

Deposi t ing 
metal 
in te r 

connec t ion 
lines 

Fig. 11. Voorbeeld van de stappen in de fabricage van een MOSFET (metal oxide semi
conductor field effect transistor) door middel van laserpantografie. Met deze techniek 
zijn inmiddels eerste werkende transistors geproduceerd. 
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Op basis van figuur 11, is het verleidelijk enige ,,science f ic t ion" te bedrijven. Gegeven 
een geautomatiseerde laserpantografie-faciliteit, met diverse scannende laserbundels en 
een meervoudig gasinlaatsysteem, hoe groot is de t i jd , nodig, om een complete ULSI (Uh 
tra Large Scale Integrated circuit, oftewel een complete computer op 1 ,,chip") te produ
ceren? Stel, we definiëren een bewerkingseenheid als een te deponeren of te etsen plakje 
materiaal van 1 x 1 x O.I(jm% en steUen een transistor inclusief aansluitingen op 100 een
heden. Stel verder, dat onze — nog te ontwikkelen! — ULSI 10* transistors bevat en dus 
10'" bewerkingseenheden vereist. Met de huidige bewerkingssnelheid van 100|jm/s op 
een ((jm)^ duurt het proces 100 dagen. 

Dit kunnen we voorlopig wel vergeten. Anderzijds is de factor waarmee een acceptabe
le produktiesnelheid overschreven wordt, niet zodanig, dat ahe hoop opgegeven moet 
worden. Met verdere optimahsatie van de proces-parameters, en vooral bij introduktie 
van multipele laserbundehsystemen l i jk t de bovenbeschreven produktie niet bij voorbaat 
ondenkbaar. 

Conclusie 
Nu terug naar de reahteit. Er is een overzicht gegeven van fotochemische processen aan 
oppervlakken, die van interesse zijn voor de fabricage van geïntegreerde schakehngen. 
Enerzijds bl i jkt dat binnen het hthografische procédé aanzienlijke verhoging van de snel
heid van bestaande ,,niet-'laser"-processen mogelijk is, waarbij snelle massaproduktie 
op basis van behandehng van individuele plakken binnen bereik komt. Anderzijds kan 
het voordeel van pantografie: ,,direct vanuit de computer op de plak", mogelijk uitge
buit worden bij reparatie van fouten en bij de produktie van ,,custom design"-schakelin-
gen of prototypes. 
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,,Laser Processing and Diagnostics", Editor D. Bauerle, Proceedings of International 
Conference on Laser Processings and Diagnostics, Springer Verlag (Berlin, Heidel-
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RESULTATEN V A N DE SATELLIET I R A S 

door 

H . J . H a b i n g 

Het project IRAS is een samenwerlcingsproject tussen ruimtevaartbureaus in Nederland 
(NIVR), de Verenigde Staten (NASA) en het Verenigd Koninkri jk (SERC) met als doel 
het bouwen, lanceren en ,,opereren" van een satelhet voor astronomisch onderzoek in 
het infrarood. 

Onafhankelijk van elkaar werden de eerste plannen gemaakt in Nederland en in de 
Verenigde Staten in ongeveer 1972; het officiële contract tussen de drie bureaus werd ge
tekend in 1977, de operaties vonden plaats in 1983. Met het afleveren in december 1984 
van de gegevens in een bewerking die analyse ook door niet direct betrokkenen mogelijk 
maakt, nadert het project zi jn einde. 

Een aantal verrassende ontdekkingen is reeds gedaan. Voorts mag verwacht worden 
dat uit de IRAS-survey nog vele jaren lang interessante bronnen naar voren zullen komen 
voor nadere detaUstudie en dat deze detailstudies belangrijke nieuwe inzichten zullen ge
ven. 

SateUiet en grondstation 

De sateUiet bevatte een door vloebaar hehum gekoelde telescoop met een doorsnede van 
57 cm. In het Cassegrainbrandpunt bevond zich een r i j (,,array") van 62 detectors, ver
deeld over vier golflengtebanden tussen ruwweg 10 en I20 | jm. Dan was er nog een spleet-
loze spectrograaf die spectra opnam met een zeer geringe dispersie in het golflengtegebied 
van 6 t / m 23 pm; ten slotte was er een speciale fotometer die met maximaal ruimtelijk 
scheiden vermogen bij 50 en lOOpm kon waarnemen. De twee speciale instrumenten wer
den gebouwd door het ZWO-SRON-ruimtelaboratorium van de RUG, in samenwerking 
met TPD-TNO en met HoUandse Signaalapparaten B.V. De rest van de telescoop werd 
door NASA geleverd. 

De telescoop met aUes erin heeft feilloos gewerkt, ondanks het feit dat er een aantal 
krasse ruimtetechnologische nieuwigheden in waren aangebracht. Ten eerste, was voor
zover bekend, nog nooit eerder zo'n grote dewar (hoogte bijna 2 meter) in de ruimte ge
bracht. Ten twee waren de detectors ruisarmer dan gebruikelijk, maar van een makelij 
die nog niet eerder in de ruimte was geweest, en werkte de gekoelde elektronica voor het 
eerst op JFET's in plaats van op MOSFET's. Ten derde was de spiegel van berylhum. Dit 
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metaal was gekozen vanwege zijn geringe gewicht en vanwege zijn goede vormvastheid 
bij afkoelen tot kryogene temperaturen; goede argumenten, maar praktische ervaring 
met een astronomische spiegel van dit materiaal bestond niet. 

Het ruimteschip zelf, het omhulsel dat de telescoop richtte en dat zorgde voor het con
tact met het grondstation, werd door Nederiand geleverd (Fokker en Hohandse Signaal
apparaten B.V.) . Het heeft vrijwel zonder fouten gewerkt. Kleine oneffenheden werden 
rechtgestreken door herprogrammeren van de boord-computer. 

Daarmee is in aanzienlijke mate bijgedragen aan het ongehinderd afwerken van het 
volledige waarnemingsprogramma. Bovendien bleek het mogelijk de kijkrichting van de 
telescoop achteraf te bepalen met een onverwacht grote nauwkeurigheid: bronposities 
zijn meestal op beter dan 10 boogseconden bekend. 

De Britse bijdrage bestond uit het grondstation en zijn bemanning, maar de operatio
nele programmatuur was geschreven door het (Nederlandse) Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium en er was (vooral kwalhatief) een belangrijke Nederlandse bi j 
drage aan de operaties. 

Doelstellingen en meetmethodiek 

Het hoofddoel van de satehiet stond van meet af aan vast: het moest een verkenningsmis
sie zi jn, waarbij op een zo onbevooroordeeld mogelijke wijze de hele hemel in kaart zou 
worden gebracht. Astronomisch gezien bestond grote behoefte aan zo'n verkenning. Im
mers, infrarood-onderzoek vanaf de aardbodem of vanuit bahonnen en vliegtuigen is 
weliswaar mogelijk, maar moeizaam en beperkt; de telescoop zelf straalt krachtig in het 
infrarood; het ontdekken van zwakke hemelsignalen vraagt veel tijd. Toen de satelliet 
werd gelanceerd, waren er alles bij elkaar enkele duizenden bronnen van infraroodstra-
hng bekend, en het was twijfelachtig of deze een betrouwbare census van de hemelbevol-
king vormden. Dank zij de koehng, die het achtergrondsignaal onderdrukt, kon de 57 
cm-telescoop van IRAS binnen een seconde bronnen vinden bij 12 en bij 20pm, waar
voor grote (400 en 500 cm) telescopen op Aarde vele minuten nodig hebben. Bi j 60 en bij 
lOOgm, waar de atmosfeer ondoorschijnend is, werden gevoehgheden bereikt die van
uit ballonnen of vliegtuigen niet mogelijk zijn. De koeling heeft het mogelijk gemaakt 
binnen zes maanden een volledige hemelverkenning te vohooien met een gevoeligheid die 
ordes van grootte beter is dan die van eerdere, partiële verkenningen. 

Omdat de satehiet t i jd over zou hoüden bij het uitvoeren van zijn verkenningsop
dracht, was een tweede doelstelling geformuleerd: het verrichten van langduriger waarne
mingen van nieuwe of van al bekende bronnen, om zo een hogere gevoeligheid te berei
ken of een beter ruimtelijk scheidend vermogen met speciaal aan het diafragma aange
paste detectors. 

De plaatsing vn de detectors was zodanig, dat in elk van de vier golflengtebanden (12, 
25, 60 en 100|Jm) de beelden van twee stukjes hemel van 0,125 bij 0,5 graden simultaan 
werden waargenomen. Door de beweging van de telescoop betrof het tweede beeld het
zelfde hemelgebied als het eerste, maar met enkele seconden vertraging. Hierdoor werd 
het mogelijk om kortdurende storingen in de beelden te onderscheiden van de puntvor
mige patronen die van sterren afkomstig zijn. Zulke storingen traden veelvuldig op als 
gevolg van de inslag van energierijke deeltjes, vooral protonen, afkomstig uit de stra
lingsgordel om de Aarde. 

Deze herhaling van een hemelbeeld na enkele seconden was een direct gevolg van het 
ontwerp van de brandvlakapparatuur, maar een andere redundantie volgde uit de wijze 
waarop de hemel werd afgetast, de ,,survey-strategie": elke waarneming werd binnen 36 
uur herhaald (urenbevestiging). Zo'n tweetal waarnemingen werd na enkele weken hei--
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haald, en uiteindelijk, toen het helium langzamer bleek op te raken dan was verwacht, 
nog eenmaal na zes maanden. Deze wijze van waarnemen, waarbij elk punt aan de hemel 
in beginsel 12 maal over een detector is gegleden, maakt het mogelijk de variabihteit of 
het constante van een detectie vast te stehen en op grond daarvan vast te stellen of de de
tectie een astronomisch object betreft van buiten ons zonnestelsel, een storing van het in
strument, of een object vlak bi j de Aarde dan wel relatief dichtbij in het zonnestelsel. 

De IRAS-verkenning betekent een enorme sprong vooruit: de bereikte gevoeligheden 
en de volledigheid van de hemelbedekking zijn ordes van grootte beter dan voorheen. 
Desondanks is er nog steeds een grote achterstand ten opzichte van de waarnemingsmo
gelijkheden in andere golflengtegebieden. In het uv, het visuele golflengtegebied en het 
radio-astronomische werkt men met een ruimtelijk scheidend vermogen van boogsecon
den of beter, en met spectrale scheidene vermogens (A/AA ) die variëren van 10* voor de 
sterkste bronnen tot 10 voor de allerzwakste. IRAS bereikt een ruimtelijk scheidend ver
mogen van 60 boogseconden en een spectraal scheidend vermogen in de beste gevallen 
van een factor 30, maar meestal van een factor 4. Vervolgonderzoek met beter scheidend 
vermogen, zowel ruimtelijk als spectraal, is gedeeltelijk mogelijk vanaf de aarde of van
uit bahonnen en vhegtuigen en zal waarschijnlijk ook krachtig worden nagestreefd in de 
komende jaren. Belangrijk nieuwe instrumenten zullen de Europese Infraroodsatehiet 
ISO en de Amerikaanse satelhet SIRTF worden, met een geplande lancering in het begin 
van de jaren negentig. Beide projecten zijn goedgekeurd door de betrokken bureaus 
(ESA en NASA) vanwege het succes van IRAS. 

Ondanks dh aOes b l i j f t de infraroodsterrenkunde een achterstand houden ten opzichte 
van de optische en de radiosterrenkunde. (Dat zijn dan wel weer de twee technisch best 
ontwikkelde takken van de waarnemende sterrenkunde.) De achterstand zal vooral be
staan in een geringere detectiegevoehgheid en een beperkt ruimtelijk scheidend vermo
gen, en is weUicht alleen weg te werken met een grote gekoelde telescoop in de ruimte of 
met een interferometer. Dergelijke apparaten zijn nog buiten het bereik van de huidige 
technologie, en niet te verwachten voor het jaar 2000. 

De waarnemingen en de prodiilden 
De waarnemingen liepen van 9 februari t / m 22 november 1983. In de eerste zes maanden 
werd de hemel voor 95% 2x-2-maal waargenomen, in de laatste zes maanden nog eens 
voor 75% lx2-maal. De detectors bleken boven verwachting stabiel en na een spannend 
begin zijn de operaties vrijwel moeiteloos verlopen. Hoewel vóór de lancering de wet van 
Murphy bij herhaling heeft toegeslagen, is er na de lancering niets meer misgegaan van 
wat had kunnen mislukken. 

Overeenkomstig de oorspronkelijke bedoehng, dat NASA de verwerking van de gege
vens zou verrichten en deze zou voltooien binnen 1 jaar na het einde van de missie (op
nieuw een novum), is inderdaad op 1 december 1984 het belangrijkste deel van de ,,Final 
data products" in Nederland en in Engeland ontvangen. De rest zal in de komende 
maanden volgen. 

Maar er staat nu al vast dat door de goede kwaliteit de waarnemingen veel meer informa
tie bevatten dan er door de (vóór de lancering ontwikkelde) programmatuur in Californië 
is uitgehaald. Er komt een tweede ronde van gegevensverwerking, waarbij de drie part
ners onafhankelijk van elkaar aan de gang gaan. In Nederland zal het zwaartepunt van 
deze activiteit bij de RUG liggen. 

Het volgende geeft hopelijk een indruk van de r i jkdom van het binnengekomen mate
riaal: Als hoofdprodukt is afgeleverd een catalogus die bijna 250 000 puntbronnen bevat. 
Daarnaast komt er een drietal stellen van elk 800 kaarten van de hemelhelderheid met een 
pixelafmeting van twee boogminuten (pixel = beeldelement). Elke kaart heeft een afme-
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ting van 256 vierkante graad en representeert de hemelhelderheid in een der vier golfleng
tebanden. Catalogus en hemelkaarten zijn zowel gedrukt op papier als in elektronisch 
leesbare vorm beschikbaar. 

Van de 250 000 puntbronnen behoren er naar schatting slechts een honderdduizend tot 
de ongewone objecten, de rest zijn gewone sterren, en als zodanig vrij oninteressant. Van 
de 100 000 zijn er zo'n 40 000 sterren die voornamelijk in het infrarood stralen - vermoe
delijk stervende sterren, gehuld in een koele schil. Ten slotte zijn er nog zo'n 20 000 ver
anderlijke sterren. Door deze aantallen is de IRAS-catalogus een der allergrootste ster
catalogi die ooit zi jn geproduceerd. Tot verrassing van de betrokken astronomen kan 
hetzelfde gezegd worden over melkwegstelsels; geschat wordt dat de puntbroncatalogus 
er zo'n 20 000 bevat. Wie hemelkaarten wü zien met daarop de verdehng van de diverse 
soorten bronnen, wordt verwezen naar het nummer van Scientific American van novem
ber 1984. 

Eén voorbeeld hchten we eruh: de verdeling van de sterk infrarode, stervende sterren 
(f ig . 1). Het resultaat bevestigt dat al lang bekend was maar nooit zo direct waargeno
men, namelijk dat de Zon zich in het vlak van het Melkwegstelsel bevindt, enigszins aan 
de rand, en dat rond het centrum van het Melkwegstelsel zich een ,,knobbel" van sterren 
bevindt, net zoals bij andere spiraalvormige melkwegstelsels voor zover wij die op hun 
kant kunnen waarnemen. 

Resultaten 

De infraroodstraling gemeten door IRAS, wordt op één uitzondering na uitgezonden 
door deeltjes vaste stof van submicronafmetingen (globaal 0,1 | j m in diameter). (De uit
zondering betreft de gewone sterren, waarvan de emissie afkomstig is uit de sterfotosfeer 
en wel een continuüm van molecuulbanden zal betreffen.) Het bestaan van dergelijke 
deeltjes, die doorgaans worden aangeduid als,,stofdeeltjes", in het intersteüaire medium 
en in dichte schillen om zeer oude of zeer jonge sterren was al lange t i jd bekend. Door 
IRAS is nu voor het eerst ook de emissie van het ijle stof uit het interstellaire medium ge
meten, en dh geeft hoop dat het stof beter in kaart kan worden gebracht en dat belang
rijke materiaaleigenschappen als absorptie- en emissiecoëfficiënten bepaald kunnen wor
den. Daarmee zijn de stofdeeltjes van een hinderpaal een interessant onderwerp van stu
die geworden. Voor de verdere bespreking van de resuhaten zal dit gegeven - ,,stofdeel
tjes leveren bijna alle door IRAS gemeten strahng" - als leidraad dienen. 

Vóór de lancering was de algemene verwachting dat IRAS vooral joww/bronnen aan de 
hemel zou vinden: sterren, melkwegstelsels. Uitgebreide structuren zouden in het alge
meen zwak zijn en een relatief kleine bijdrage aan het hemelbeeld geven. Aheen in het 
Melkwegvlak zou de grote sterdichtheid leiden tot confusie en zouden individuele bron
nen nief meer herkend worden. Het was een aangename verrassing na de lancering, dat 
uitgebreide emissie werd gevonden bij alle IRAS-golflengtes; bij de langste golflengte 
(100|jm) is de uitgebreide emissie zelfs dominerend: vaak is het bij die golflengte moeilijk 
vast te stellen hoe sterk puntbronnen precies zijn, doordat de achtergrond zo sterk b i j 
draagt. Hemelkaarten in de twee banden met de langste golflengte (60 en 100(Jm) laten 
duidelijk zien dat de strahng geassocieerd is met de Melkweg, en daarmee Hgt de oor
sprong vast: het is emissie van stof in het ijle intersteUahe medium. 

Achteraf gezien is het verschijnsel op zichzelf niet verbazingwekkend, maar wel de om
vang ervan. Door verstrooiing verzwakt dit ijle stof het Hcht van sterren diep in de Melk
weg. Minieme hoeveelheden stof, die in het visuele gebied een nauwelijks meetbare ver
zwakking geven, stralen echter f l ink in het verre infrarood. Nader onderzoek, onder an
dere door C. de Vries van de RUL, heeft aangetoond, dat op hele goede grootbeeldfoto's 
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van de hemel, b.v. uit de ESO-SERC survey, heel zwaklce nevelstructuren zijn te zien die 
precies correleren met de lOOpm-emissie. De fotografisch vastgestelde structuren lijken 
te zijn geproduceerd door stofstructuren die het hcht van ver verwijderde sterren ver
strooien. De structuren worden inmiddels ,,interstehair cirrus" genoemd, een niet altijd 
gelukkige benaming, want er komen ook fikse wolken in voor. 

Zeer recent, zomer '84, is uit onderzoek van o.a. A . Leene en F. Boulanger (RUG) tot 
ieders verrassing gebleken dat enkele cirruswolken onverwacht sterk stralen bi j 12 |Jm. 
Dat is niet verklaarbaar met bestaande modellen voor de stof-eigenschappen en kan erop 
duiden dat het stof een tot nog toe niet herkende component bevat. Puget en Leger uh 

Fig. 1. Verdeling over de gehele hemel 
van sterren die vooral in het infrarood 
stralen. Duidelijk zichtaar zijn de schijf 
van ons melkwegstelsel en de centrale 
knobbel. Uit de verdelig kan men direct 
concluderen dat de zon zich in het sym
metrievlak van het melkwegstelsel be
vindt, en enigszins aan de builenkanl. (Er 
is bijna geen schijf meer over aan de bui

tenkant van de hemelkaart.) 
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Parijs hebben de interessante suggestie gedaan dat het hier gaat om bepaalde polyaroma-
tische macromoleculen, en Ahamandola, Tielens en Barker voegen hieraan toe, dat zeer 
vergelijkbare moleculen voorkomen in uitlaatgassen van auto's. Smog langs de Melk
weg! Overigens js de fotografische cirrus al in de jaren dertig ontdekt door Elvey en Stru-
ve, maar daarna nooh intensief bestudeerd, waarschijnlijk omdat een kwantitatieve ana
lyse toen nog niet mogelijk was. 

Ook in de andere twee golflengtebanden (12 en 25 (Jm) is veel uitgebreide emissie ont
dekt. De straling is heel duidelijk geconcentreerd in het eclipticale vlak - het vlak van 
Zon, Aarde en de andere planeten - en is dus afkomstig van stofdeeltjes in ons zonnestel
sel. De golflengte suggereert een stoftemperatuur van zo'n 300 K, en een zonsafstand die 
niet heel veel groter is dan die van de Aarde. Een nauwkeuriger afstandsbepaling is een 
hoofddoel van het thans voortgaande onderzoek, dat vrijwel geheel in de VS plaatsvindt. 
Overigens was ook het bestaan van dit stof al bekend uit visuele waarnemingen; wie on
der gunstige omstandigheden een zonsondergang waarneemt, kan soms kort nadat de 
Zon is verdwenen, een zwak lichtschijnsel zien dat begint waar de Zon is ondergegaan en 
dat zich lang het vlak van Zon en planeten uhstrekt. Dit is het zodiakale licht, dat veroor
zaakt wordt door verstrooüng van het zonlicht door kleine stofdeeltjes. 

Als rond een der schillen van gas en stof voorkomen, dan leidt dit altijd tot een sterke 
infrarood-emissie door het stof. Dat zulke emissie veelvuldig voorkomt bij koele sterren, 
was al lang voor de komst van IRAS bekent; eveneens was bekend dat de schillen altijd 
het gevolg zijn van uitstoot van materie door de ster, en dat heeft weer te maken met een 
energiecirsis in het binnenste van de ster, het begin van het einde van de ster. Groot was 
echter de verrassing toen ook een stofschü werd gevonden rond de ster Wega, de heh 
derste ster van het sterrebeeld de Lier en bekend bi j elke amateurastronoom (en zelfs bij 
de meeste beroepsastronomen). Wega verkeert zeker niet in een energiecrisis, en er was 
uit de vele waarnemingen van Wega in het visuele en in het uv-gebied geen enkele aanwij
zing gevonden dat uitstoot van materie plaatsvindt; er zijn zelfs stringente bovengrenzen 
gesteld door spectroscopische waarnemingen in het ultraviolet. De stofschü rond Wega is 
ook koeler dan die van de al eerder genoemde ,,crisis"-sterren. 

De algemeen aangehangen hypothese thans is dat het bij Wega gaat om stof dat is over
gebleven na de vorming van de ster, enkele gigajaren geleden. De hypothese heeft recen
telijk aan geloofwaardigheid gewonnen door waarnemingen met een CCD-camera bij vi
suele golflengtes van een andere ster (Beta Pictoris) met soortgelijke infraroodemissie. 
(CCD = charge coupled device.) Men ziet in het CCD-plaatje duidelijk dat er een smaüe 
lichtstreep over de ster loopt. Deze herinnert aan visuele waarnemingen van het zodiakale 
hcht bij zonsondergang en moet vermoedelijk op dezelfde wijze worden verklaard: ver
strooiing van sterlicht door een dunne schijf van stofdeeltjes. De ontdekking van de stof
schü rond Wega heeft nogal wat pubhciteit gekregen, en dat l i jk t me terecht. Het ver
schijnsel demonstreert dat er tijdens de vorming van de ster nog veel materiaal overblijft . 
De Wega-ontdekking toont aan dat zulk materiaal kan blijven hangen (goede schattingen 
van de totaal betrokken massa zijn helaas niet te geven). Men kan zich voorstellen dat la
ter uit zulk materiaal planeten ontstaan. Planeetvorming is dan geen unieke gebeurtenis 
die alleen is opgetreden bij de vorming van ons zonnestelsel, maar een betrekkelijk nor
maal verschijnsel. Het is overigens ietwat ironisch, dat als de materie rond Wega in pla-
neetvorm zou zijn overgegaan, de infrarood-emissie te zwak zou zijn geworden voor 
IRAS. 

Niets nieuws was de sterke infrarood-emissie, uitgezonden door koele sterren met een 
sterke materie-uitstoot. Het verschijnsel werd voor het eerst al aan het einde van de jaren 
zestig vanaf de grond waargenomen, maar de volledige hemelverkenning door IRAS 
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maakt het nu mogelijk het verschijnsel systematischer te bestuderen en betrouwbare sta
tistieken op te stellen. Als een zeer dichte stofschü een ster omhult, dan zal alle strahngs-
energie uiteindelijk in het infrarood worden uitgezonden. De ster is dan een zeer krachti
ge infraroodbron beworden, en zulke sterreri zijn tot aan de andere kant van het IVIelk-
wegstelsel te zien. Bij visuele golflengten kan men in het vlak van het Melkwegstelsel door 
de interstellaire verzwakking sterren niet meer vinden op zulke afstanden. De verzwak
king treedt niet op in het infrarood. Dus is het mogelijk via zulke infraroodsterren de be
volkingsdichtheid te bestuderen van b.v. het centrum van ons Melkwegstelsel (zie f ig. 1). 

Aan het onderzoek van de vorming van sterren zou IRAS een belangrijke bijdrage 
gaan leveren, en aangezien in de astronomische wereld dit onderwerp als een hoofdthema 
van de hedendaagse sterrenkunde wordt gezien - de vorming van de Zon en zijn planeten 
valt eronder - was deze belofte in de planningsfase een krachtig argument voor een infra
roodsatehiet. Omdat stervorming zich voltrekt binnenin dichte gaswolken en het gas al
t i jd een kleine bijmenging van stofdeeltjes heeft, zijn de wolken ondoorzichtig (,,donke
re wolken") en voltrekt het stervormingsproces zich in het duister. Warmte wordt er 
uiteraard wel geproduceerd en sterke infraroodbronnen doen zich in dergelijke woken 
voor. IRAS, zo werd destijds verwacht, zou vele nieuwe protosterren vinden en daardoor 
dit terrein van onderzoek ,,openbreken". Maar hier heeft de t i jd de plannen ingehaald. 
Door nieuwe radio-astronomische technieken en door nieuwe ,,groundbased" infrarood-
telescopen is inmiddels veel nieuws over stervorming ontdekt. Hoog ruimtelijk scheidend 
vermogen l i jk t voor dit succes van groot belang. Op dat punt is IRAS de mindere van de
ze telescopen en het is daarom niet verwonderlijk dat tot nog toe de resultaten van IRAS 
op het gebied van stervorming niet spectaculair zijn geweest; waarschijnlijk zullen ze dat 
ook niet worden. Wel kunnen nieuwe, door IRAS gevonden bronnen, goede startpunten 
vormen voor meer gedetailleerd onderzoek met telescopen op de grond. De mooie resul
taten die daarmee al op diverse sterrewachten zijn verkregen, maar grotendeels nog niet 
in de literatuur zijn verschenen, doen het beste hopen. 

Het laatste onderwerp dat ik ter sprake wil brengen, is dat van de extragalactische 
melkwegstelsels. Op dit terrein zijn wehicht de grootste meevallers terechtgekomen. Eni
ge t i jd voor de lancering werd door het science team van IRAS als eis gesteld dat de detec
tors gevoelig genoeg moesten zijn om ten minste 100 melkwegstelsels bij 60 en 100pm te 
detecteren; uiteindelijk zijn zo'n 20 000 gevonden. Daarbij komen dan nog de gedetaih 
leerde kaarten die werden verkregen van enkele grote, zeer nabije melkwegstelstels (de 
beide Magellaanse Wolken, de Andromeda-nevel (M31) en M33 in de Driehoek). Sommi
ge melkwegstelsels stralen bijzonder krachtig in het infrarood; er zijn er waarbij tussen 50 
en 120nm meer dan 100 maal de energie van de visuele golflengten worden uitgestraald. 

Zeker is dat er Iweesoorten melkwegstelsels in het spel zijn. Ten eerste zijn er de radio
stelsels. Deze tonen een sterke radiostraling: synchrotronstrahng van hoogenergetische 
elektronen die zijn versneld in de kern van het Melkwegstelsel. De sterkste radiostelsels 
behoren tot de groep der elliptische melkwegstelsels. Alhoewel enkele radiostelsels (M82 
bijvoorbeeld) sterk stralen in het infrarood, zijn de meeste sterke infrarode melkwegstel
sels géén sterke radiobron; zij vormen een aparte soort. Het zijn spiraalstelsels. Van deze 
spiraalstelsels met sterke infrarood-emissie vertoont een aanzienlijk aantal morfologische 
vervormingen of is lid van een dubbelstelsel. 

De suggestie is geopperd (en veel astronomen zijn bereid dit als werkhypothese te aan
vaarden), dat in dergelijke infrarode melkwegstelsels tijdelijk het stervormingsproces op 
hol is geslagen; de stoppen slaan door en miUoenen sterren worden in korte t i jd gescha
pen. Zulke geboorte-explosies, maar veel beperkter in omvang, zijn ook wel bekend uit 
nabije melkwegstelsels (b.v. in de Grote Magellaanse Wolk). T. de Jong (UvA) heeft al 
aannnemelijk gemaakt, dat de sterke infrarode melkwegstelsels die door IRAS zijn ge-
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vonden, het staartje vormen van wat een continue verdeling van infraroodhelderheden is. 
,,Starburst melkwegstelsels", zoals ze al genoemd worden, vormen dus niets meer dan 
het topje van de ijsberg. De meeste melkwegstelsels zitten onderin, bij de lage infrarood-
lichtkrachten. Een eerste bestudering vanaf de grond van enkele infrarode melkwegstel
sels heeft al verrassingen opgeleverd en dat zal in de komende jaren zeker nog wel vaker 
gebeuren. 

Nu al ligt vast dat IRAS-gegevens belangrijk gaan bijdragen aan ten minste 15 Neder
landse proefschriften die tussen nu en 1988 zullen verschijnen. Dit aantal zal nog wel toe
nemen. Het weerspiegelt de omvang van de IRAS-rijstebrijberg, en de betrokkenheid van 
de Nederlandse astronomen. 


