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In memoriam Dr. W.P.J. Lignac 1914-1996 

Vele tientallen jaren was Dr. W.PJ. Lignac leraar natuurkunde aan de DALTON-
school hier in Den Haag. Zijn manier van lesgeven kenmerkte zich niet alleen door 
de overdracht van kennis, maar ook door een gedrevenheid om de leerlingen deel
achtig te maken van de boeiende schoonheid van de wetmatigheden in de natuur. 

Deze eigenschap kon hij tot volle ontplooiing brengen in zijn functie in de 
Konmklijke Maatschappij voor Natuurkunde DILIGENTIA. Zijn titel was daarin 
secretaris-penningmeester, maar dat was nauwelijks een afspiegeling van zijn 35 
jaar lang bezig zijn met 'Diligentia'. 
Heel in het bijzonder zorgde hij voor de handhaving van de hoge kwaliteit van de 
lezingen. Hi j schroomde ook niet om de spreker vooraf op de hoogte te stellen van 
mogelijke onduidelijkheden in de tekst. Deze opmerkingen werden vrijwel altijd in 
dank overgenomen. 

Het bestuur van de Maatschappij heeft bij verschillende gelegenheden zijn respect 
getoond voor de enorme inzet van Lignac. Een meer blijvende uiting van waarde
ring werd verwezenlijkt, door hem te benoemen tot Lid van Verdienste bij zijn 
afscheid als secretaris van de Maatschappij in 1984. 

k M.L Bottema 





CHAOS EN TURBULENTIE 

door 

W. van (le Water 

Inleiding 

Bijna alle stromingen in ons dagelijks leven zijn turbulent; de luchtstroming die het vlieg
tuig waarin U reist doet schudden, het ruisen van de wind door de bladeren en het bul
deren van de zee. Turbulente stromingen zijn wanordelijk. Deze wanorde betreft niet alleen 
het verioop in de tijd, maar ook de aanblik van de stroming op één bepaald moment. 
Turbulentie heeft geen voorkeur voor wervelingen van een bepaalde afineting. De grootste 
wervel heeft de afineting van het obstakel in de stroming dat turbulentie veroorzaakt, maar 
daarnaast komen wervels voor met alle mogelijke lengteschalen. Hoewel de veranderiijke 
component van een turbulente stroming volstrekt onvoorspelbaar is, hebben ingenieurs 
praktische (vaak empirische) technieken ontwikkeld om het gedrag van de gemiddelde 
stroming te berekenen. 

Turbulente stromingen zijn meer gebiuikelijk dan laminaire, geordende stromingen. De 
laatste kennen we eigenlijk alleen van het schenken van stroop. Het is daarom zo opmer
kelijk dat er nog steeds geen volledige theorie is van turbulentie. Je zou kunnen zeggen dat 
turbulentie het laatste onopgeloste probleem is van de klassieke fysica. 

Toch is de basisvergelijking van de stromingsleer goed bekend. Dit is de Navier-Stokes ver
gelijking voor de drie ruimtelijke componenten van het stromingsveld H(x,t) op de plaats x 
en tijd 1. 

+ M -Vh = - iVp + V% (1) 
öf p 

waar;? de druk is en -u de viskositeit. In deze vergelijking komen zowel afgeleiden naar de 
tijd (dldt) als naar de plaats (V) voor. Appreciatie van de wiskundige vergelijkingen is ove
rigens niet noodzakelijk om mijn verhaal te volgen. Ik toon ze om te laten zien dat com
plex gedrag geen ingewikkelde vergelijkingen behoeft, en om de vaak treffende analogie 
tussen de wiskundige beschrijving van verschillende verschijnselen te illustreren. 

Hoewel de vergelijking van de stromingsleer eenvoudig is, heeft ze oplossingen van een 
verbijsterende complexiteit: turbulentie. Dit is het gevolg van de niet-lineariteit van verge
lijking (1). Ze bevat een term (u) • Vu waarin u, en nog een keer u voorkomt; de term is 
kwadratisch in het stromingsveld h. 

We weten slecht raad met zulke niet-lineaire vergelijkingen, en we begrijpen niet goed 
waarom niet-lineariteit turbulentie voortbrengt. Groot waren daarom de veiwachtingen 
toen ongeveer 20 jaar geleden nieuwe belangrijke ontdekkingen werden gedaan op het 
gebied van niet-lineaire systemen. Deze ontdekkingen markeren de geboorte van de 
Clwostlieoiie, zoals ze wel genoemd wordt. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 74. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 25 september 1995. 



Figuur 1: In de aaniei(enboei<en van Leonardo da Vinei immen een aantal sciietsen voor van 
turbulente stromingen. Hier stroomt water uit een vierkant gat in een plas en voimt een inge-
wiid<eld patroon van weivels. (ca. 1507, Windsor collectie 12660 v). 

Ik wil U meenemen op een tocht die begint bij de chaostheorie en die uitkomt bij turbu
lentie waarmee deze bijdrage begon. Ik zal U laten zien hoe deze twee gebieden veiweven 
zijn. Deze verwevenheid is niet zo eenvoudig dat turbulentie simpelweg vloeistofchaos 
genoemd mag worden, in tegenstelling tot wat in de populaii-e hteratuur beweerd wordt. 
Dat is misschien jammer. Als U verwachtte om van mij de oplossing van het turbulentie
probleem te horen, dan moet ik U teleurstellen. Vergelijking (1), hoe eenvoudig ook, geeft 
haar geheimen niet gemakkelijk prijs. 

De chaostheorie gaat over de vraag waarom niet-lineariteit wanorde genereert. Di t soort 
wanorde is weliswaar intrigerend maar ze is niet genoeg voor turbulentie. Voor turbulen
tie is het vermogen vereist om rumitelijke patronen voort te brengen. De systemen van de 
chaostheorie bezitten dit vermogen niet. De stap naar systemen die dit wél kunnen lijkt 
klein; in eerste instantie blijven de wiskundige vergelijkingen zelfs onveranderd. AU gauw 
echter maken patroonvormende systemen gebruik van zoveel vrijheden dat ze onbereik
baar worden voor de chaostheorie. De rode draad in mijn betoog is de zelfgelijkendheid 
die al deze systemen bezitten. De zelfgelijkendheid van turbulentie moet zelfs al aan 
Leonardo da Vinei bekend geweest zijn. We zullen tenslotte kennis maken met elementen 
van een kwantitatieve theorie van zelfgelijkendheid. 

Cliaos 

Chaos is het wanordelijk gedrag van een niet-lineair dynamisch systeem met maar weinig 
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Figuur 2: De compiexileit van de eenvoudige fimctie f (x) = 4 l x (1 - x). De figuur toont iiet 
resultaat van liet 200 maal itereren vanf(x) (het lierlialen van fx), fif(x)), flfiMX enzovoorts). 
Langs de verticale as staan de 200 iteraties, langs de iwrizontale as staat de parameter X. 
Voor l < 314 vallen alle 200 punten op elkaar: de toestand is periodiek. Daarna vallen de 
iteraties afivisselend op hvee punten: een periode 2. Het proces van periodeverdubbeling lier-
haalt zicii oneindig veel keren totdat by X = 0.89.. de periode oneindig lang wordt Dan valt 
elk van de 200 punten op een andere plaats. In liet zwarte gebied is de toestand cliaotisch. 
De redder figuur iaat een uits'ergroting zien van de oneindige rij periodeverdubbelingen. De 
uitvergroting van de getel<ende rechthoek lijla precies op liet origineel: de dynamica is zelfge-
lijkend. 

graden van vrijheid. Het begrip 'graden van vrijheid' zal aanstonds duidelijk worden uit 
voorbeelden. Het grote succes van de chaostheorie is de ontdekking van universele wegen 
naar chaos in heel eenvoudige mechanische systemen. Daarbij kunt U denken aan slingers 
en schommels, maar wel slingers en schommels die verschillen van gi'ootmoeders klok 
doordat de uitwijkingen heel groot kunnen zijn. 

Het eenvoudigste niet-lineaire dynamische systeem dat we ons kunnen voorstellen wordt 
voortgebracht door iteraties van de functie 

f{x) = 4Xx{l-x) (2) 
De functie ƒ (x) is het voorschiifl om door invullen van het getal x een nieuw getal ƒ (x) te 
vormen. De functie is niet-lineair omdat ze afhangt van het kwadraat van x. Hoewel in ver
gelijking (2) een expliciete aanduiding van de tijd ontbreekt, kan dynamica gegenereerd 
worden door het resultaat van de bewerking opnieuw in te vullen, met als nieuw resultaat 
ƒ (ƒ (x)), enzovoorts. De vraag is waartoe het oneindig lang herhalen van dit eenvoudige 
invulrecept leidt. Het blijkt dat het resultaat op een verrassende manier van X afliangt. Voor 
kleine waarden van X worden de iteraties uiteindelijk periodiek een oneindige herhaling 
van een vast patroon. De periodiciteit wordt steeds langer als X toeneemt, totdat de itera
ties zich niet meer herhalen en een chaotische toestand wordt bereikt. 

Een opmerkelijke karakteristiek van de dynamische toestand is haar zelfgelijkendlieid. In 
figuur 2 wordt dit geïllustreerd doordat bij uitvergroting van een deel van de figuur, het ori
gineel weer tevoorschijn komt. Zelfgelijkendheid is hetzelfde als schaalinvariantie: de figuur 
blijft onveranderd bij verandering van schaal. Mitchell Feigenbaum ontdekte deze schaal
invariantie en formuleerde er een theorie voor. Daaruit bleek dat periodeverdubbeling en 
de daarmee samenhangende schaalinvariantie een universele eigenschap is van niet-lineai
re systemen. Deze ideeën vormden het begin van de chaostheorie. 



16 Diligentia 

We hebben nu een compleet begrip van dergelijke eenvoudige systemen die toch zo'n 
ingewikkeld dynamisch gedrag vertonen. Het systeem is eenvoudig omdat het aantal gra
den van vrijheid gering is. Er is maar één vrijheidsgraad: er is maar één variabele x. Zulke 
eenvoudige systemen kunnen nog niets zeggen over turbulentie. Het is immers onmogelijk 
om een complex ruimtelijk patroon vast te leggen met één getal. Laat ons daarom eens ki j
ken naar systemen die ingewikkelder zijn, en die dus meer graden van vrijheid bezitten, 
twee bijvoorbeeld. 

Zo'n systeem is de schommel van onze kinderjaren die twee graden van vrijheid heeft en 
die wordt beschreven door een tweede-orde differentiaalvergelijking. 

^ + k^+l(üè-A(o'cos (ai) ] sin = O, (3) 

de ene graad van vrijheid is tfi, de hoek die de slinger maakt met de verticaal, en de ande
re is de snelheid d(j>/dt waarmee de hoek verandert. In vergelijking (3) is cog de eigenfre-
kwentie van de vrije slinger, co de aandrijflfrekwentie,^ de aandrijfampHtude en k de dem
ping. 

De vergelijking van de schommel beschrijft een shnger waarvan het ophangpunt periodiek 
wordt opgetild. Een kleuter brengt een schommel op een vergelijkbare manier tot slinge
ren door zijn zwaartepunt periodiek te verplaatsen. Er zijn, zoals gezegd, twee graden van 
vrijheid en de toestand van de slinger wordt vastgelegd door de twee coördinaten van een 
punt in een vlak Met een gegeven punt m dit fasevlak ligt het heden en verieden van de 
slinger eenduidig vast: de beweging van de slinger is immers volstrekt deterministisch. 

De vergelijking van de slinger is niet-hneaii', zoals de term sin (ip) in vergelijking (3) aan
geeft. Bij kleine uitwijkingen is de niet-lineariteit niet belangrijk omdat dan sin ip ~ip en de 
vergelijking lineair wordt. Bij grote uitwijkingen zorgt ze voor een verbluffende veelvoudig
heid van dynamische toestanden. Sommige zijn stabiel, andere zijn instabiel. Sommige zijn 
periodiek, andere zijn chaotisch. Kortom, er is een dierentuin van mogelijkheden. De cha
ostheorie kan ons soms zeggen hoe het ene dier uit het andere evolueert, maar ze kan 
onmogelijk een complete zoölogie geven. In tegenstelling tot systemen met één vrijheid is 
het in het geval van meerdere vrijheden niet mogelijk om een complete opsomming van 
alle mogelijke asymptotische toestanden te geven. In de dierentuin staan we stil bij een 
chaotische toestand. 

In een chaotische toestand wordt het fasevlak gevuld door een wolk van punten waarvan 
er géén hetzelfde is. Als dat wél zo zou zijn, dan zouden we immers een periodieke her
haling hebben. Omdat de opeenvolging van punten in het fasevlak niet van willekeurig is 
te onderscheiden, zou een klok met deze slinger een wülekeurige tijd aangeven. Bij het 
voortschrijden van de tijd wordt aan het fasevlak dus steeds weer een nieuw punt toege
voegd. Hoewel dit op een willekeurige manier gebeurt, is er toch een onderliggende orde. 
Na een asymptotisch lange tijd wordt er namelijk een ingewikkelde structuur zichtbaar van 
gevouwen en opnieuw gevouwen banden die bij uitvergroten op zichzelf lijkt. Deze zelf
gelijkendheid is een saillante eigenschap van chaotische dynamica. Ook de verdeling van 
de leegte in het fasevlak van figuur 3 is zelfgelijkend. Het dynamisch systeem verdeelt het 
vlak in lege en bezochte gebieden die op een ingewikkelde manier verweven zijn. 

Deze zelfgelijkendheid is zo belangrijk dat fysici een nieuwe theorie bedachten waarmee 
ze kan worden beschreven. Zelfgelijkendheid wordt daarin voorgesteld door gebroken 
dimensies. Aangezien zelfgelijkendheid niet strikt is, en van plaats tot plaats in het fasevlak 
verschilt, is er ook een corresponderende verdeling van gebroken dimensies. De zelfgelij
kendheid wordt dus door het toeval beheerst. 
De theorie van gebroken dimensies is een fenomenologische theorie, een manier van kij-
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Figuur 3: Hetfasevlaic van een ciiaolisciie slinger die wordt aangedreven door liet ophang
punt periodieic op te tillen. Een punt in het vlak stelt de toestand van de slinger van vergelij-
idng3 voor steeds als hel opliangpunt in zijn hoogste stand is. Zo'n punt legt de toestand van 
de slinger eenduidig vast In een cliaotisclie toestand wordt steeds een nieuw punt getekend. 
Deze punten verdelen zich op sciiijnbaar willekeurige wijze In een wolk De figuur linl<s bevat 
ongeveer 20000 punten. Deze wolk punten heeft een intrigerende struktuur die zelfgelijiaend 
is. Dil wordt geïlhisteerd door de uit\'ergro1ing reciits van liet getekende vakje in de linl<er-
figinir. Op eli<e scliaal zijn er gevouwen banden te zien. 

ken waamiee het mogelijk is om puntenwolken zoals in figuur 3 kwantitatief te beschrij
ven. De vraag is natuurlijk hoe die zelfgelijkendheid volgt uit de bewegingsvergelijking, ver
gelijking (3). Dat is een vraag die maar gedeeltelijk beantwoord kan worden. De moeilijk
heid van het antwoord hangt samen met de onniogelijklieid om een complete opsomming 
te geven van alle mogelijke (periodieke) toestanden van de schommel. Samengevat betreft 
chaos in eenvoudige systemen met weinig vrijheidsgraden de tijds-afliankelijke toestand 
die wanordelijk is. De slinger slingert onregelmatig maar behoudt zijn samenhang. Hij valt 
in een chaotische dynamische toestand niet uiteen in een wanordelijke hoop van zijn 
onderdelen. 

De spontane geboorte van patronen 

De parametrische slinger brengt me op een experiment dat in 1831 door Michael Faraday 
beschreven werd. Hi j bracht een schaal met vloeistof in verticale trilling en verwonderde 
zich over de golfpatronen ('Faraday crispations') die hij zag. In stijl demonstreer ik U dit 
verschijnsel met behulp van een glazen schaal en een strijkstok Het valt op dat Faraday's 
rimpels pas verschijnen bij voldoende hard strijken, en het is duidelijk dat de eindige vis
cositeit van de vloeistof een drempel vormt voor het verschijnen van rimpels. Faraday's rim
pels, die U zelfs op Uw kopje thee teweeg kunt brengen, vormen in mijn betoog de bnig 
tussen chaos en turbulentie. De overeenkomst met de parametrische slinger volgt uit de 
wiskundige vergelijkingen die de dynamica beschrijven: ze zijn eenvoudigweg hetzelfde. 
De amplitude van golven met een bepaalde golflengte speelt de rol van de hoekuitwijking 
van de slinger. Er is ook een belangrijk verschil met de slinger, en dat is de keuze van de 
graden van vrijheid. Voor de slinger is er geen keuze; het aantal vrijheden ligt vast door zijn 
mechanische constructie. Voor de vloeistof in Faraday's experiment bestaat die keuzemo
gelijkheid wel, de vloeistof is immers een continuum dat een astronomisch groot aantal 
moleculen bevat. In principe is daardoor het aantal keuzeniogelijklieden eveneens astro
nomisch groot. 
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Figuur 4: Goljpatroou in een in verticale trilling 
gebrachte vloeistof (de zogenaamde 'Faraday 
ciispations') 

Dicht bij de drempel van de golven 
is het aantal vrijheden beperkt. 
Voor één golf is het aantal vrijhe
den gelijk aan dat van de schom
mel. De golflengte wordt bepaald 
door de aandiijffi'ekwentie, maar de 
richting van deze golf is nog onbe
paald; dit is een extra vrijheid. Het 
blijkt dat er een bijzondere voor
keur bestaat voor bepaalde onder
linge richtingen waardoor intrige
rende kristalstructuren op het 
oppeiYlak te zien zijn. De extra gra
den van vrijheid worden dus eerst 
gebmikt voor de vorming van geor
dende patronen. De voorspelling 
van deze patronen is een weten
schappelijke uitdaging. De twee 
cruciale ingrediënten voor patroon
vorming zijn iiiimtelijke uitgebreid
heid en niet-lineariteit. Spontane 
patroonvorming treedt dus alleen 
op in systemen vér van evenwicht. 

Als we de vloeistoflaag faachtiger in trilling brengen, breekt het geordende patroon op en 
wordt ongeordend. Tegelijkertijd wordt het patroon tijdsafliankelijk Dit biedt een fascine
rende aanblik plotseling komt het vloeistofoppeivlak tot leven en beginnen de eerst zo 
geordende golven op chaotische wijze door elkaar te kronkelen. 

Het saillante verschil met de chaos van de slinger is dat nu ook de ruimte chaotisch is 
geworden: De slinger is gebroken en is in een wanordelijke hoop onderdelen uit elkaar 
gevallen die elk voor zich chaotisch bewegen. Dit is een keerpunt in mijn betoog: met sys
temen die steeds meer graden van vrijheid exploreren zijn we, voorbij chaos in een nieuw 
regime beland. Voor het eerst zou ik het woord turbidentie willen gebruiken. 

Turbulentie is een eigenschap van systemen met veel vrijheidsgraden, waardoor het moge
li jk is dat er iets interssants te zien is in de ruimte. Deze systemen zijn de toestand van 
chaos zóver voorbij, dat gedachten over faseruimte eigenlijk niet meer zinvol zijn. De 
dimensie van die ruimtes, die gelijk is aan het aantal vrijheden, gaat ons voorstellingsver
mogen te boven. Onze wereld is drie- dimensionaal, we hebben al moeite met het leven in 
4 dimensies, laat staan met de voorstelling van dynamica in 100 dimensies. Hoewel we de 
notie van chaos voor het begrip van turbulentie nu achter ons moeten laten, is er toch iets 
dat we mee kunnen nemen. Dat is het idee van zelfgelijkendheid van niet-lineaire dyna
mische systemen. 

Turbulentie 

Terwijl ik wanordelijke Faraday golven 'zachte' turbulentie zou willen noemen, zijn de voor
beelden waarmee ik mijn betoog begon gevallen van 'harde' turbulentie. Wat is het verschil 
tussen hard en zacht? Het antwoord op die vraag is bevat in het wezen van 'stroming' en 
de moleculaire structuur van de vloeistof die stroomt. Stroming is een eigenschap van het 
continuum, de collectieve beweging van de moleculen. Daarnaast hebben de moleculen 
nog een- willekeurige- eigenbeweging die de stroming voorziet van interne wrijving: visco-
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siteit. Deze interne wrijving plaatst een fundamentele begrenzing aan de Ideinste slruktuiu' 
die we in een stroming kunnen zien. Collectieve beweging op nog kleinere schaal is niet 
mogelijk omdat die onmiddellijk omgezet wordt in moleculaire warm te bewegmg. Aan de 
andere kant wordt de grootste struktuur van turbulentie bepaald door de afmeting van de 
stroming, bijvoorbeeld door de afmeting van het lepeltje waarmee U in Uw kopje thee 
roert. Turbulentie is hard als de verhouding van de gi-ootste schaal tot de kleinste schaal 
groot is. Een verhouding 1000 kunt U al in de keuken bereiken door een liter water ki'ach-
tig te roeren met een elektrische keukenmixer. 

We zijn nu hopeloos ver weg geraakt van chaos, immers het aantal graden van vrijheid kan 
nu wel een miljard (1000^ worden. De onvermijdelijke conclusie is dat turbulentie geen 
vloeistofchaos is. 

Turbulentie is zelfgelijkend. Wie de schilderijen van zeeslagen in het Rijksmuseum bestu
deert, valt het op dat sommige zeeën echter zijn dan andere. Het zijn die zeeën die vol
doen aan ons idee van zelfgelijkendheid; zeeslagen woeden immers op turbulente zeeën. 
Harde turbulentie heeft, tussen de geschetste extreme schalen, geen voorkeur voor een 

Figuur 5: De stallstieic van de veridezing van voliisvertegenwoordigers is de lumst van iiet 
optellen van willeimirige getailen. De wisiamde van toevallige zelfgelijicendlieid kan geïllus
treerd worden aan de Ixand van de lamst van liet vermenigvuldigen van willekeurige getal
len. 

Veronderstel dat we een vieriamt opdelen in vier evengrole stukken. Dat kan op twee manie
ren door óf alle vier stiikiwi te vullen met turbulente activiteit, óf door sleclits Uvee daamin 
te vullen, en zo de ruimte te verdunnen. De lams op eik van die twee inogelijldieden is 
respectievelijkp en l-p. Bij verdunning van de ruimte wordt de turbulente activiteit In liet 
gevulde gedeelte sterker zodat liet gemiddelde onveranderd blijft. Dit proces heiiialen M>e bij 
de nieuwe ontstane vierkanten, enzovoorts. Het plaatje dat onstaat iijld op dat van een regen
wolk (die dan ook liet gevolg is van turbulente gebeurtenissen). In de figuur correspondeert 
zwart met de sierloste turbulente activiteit en is p = 3/10 genomen. 
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bepaalde lengteschaal. Op elke schaal ziet turbulentie er hetzelfde uit. Net als bij de struk
tuur van de faseruimte van eenvoudige niet-lineaire dynamische systemen, is zelfgelijkend
heid van turbulentie niet strild en bevat een belangrijk toevalselement. 

In een turbulente stroming fluctueert de snelheid op een wanordelijke manier. De statisti
sche eigenschappen van deze fluctuaties zijn uitzonderiijk. Op het eerste gezicht lijkt de 
verdeling van snelheidsverschUlen op die van het gewicht van appels in een kist: een nor
male verdeling. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat turbulentie een neiging heeft tot 
dramatische en extreem geweldadige gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen hebben een 
veel grotere kans dan we op grond van de kist appels zouden veiwachten. Deze bijzonde
re statistiek is een gevolg van de verdunning van de ruimte. Turbulentie is een cascade van 
grootschaUge naar kleinschalige beweging. Grote weivels breken op in kleinere weivels die 
op hun beurt opbreken in bewegmg op weer kleinere schaal. Uiteindelijk belanden we op 
deze manier bij de allerkleinste schalen waar moleculaire warmtebeweging heerst. Echter, 
bij elke volgende stap in de cascade wordt slechts een deel van de ruimte bezet: de ruim
te wordt verdund. De statistische eigenschappen van turbulentie zijn dus het gevolg van de 
meetkundige stiiiktuur van de ruimte. De verdunning van de ruimte kunnen we uitdruk
ken in een wiskundige functie, de fractale dimensie. Uit experimenten blijkt dat turbulen
tie een universele fractale dimensie heeft die hetzelfde is voor alle mogelijke soorten van 
turbulentie. Je zou kunnen zeggen: het is de n van turbulentie. 

Omdat dit zo'n essentiële eigenschap van turbulentie is, die onafliankelijk is van de rand
voorwaarden of van de experimentele condities, moet de universele fractale functie volgen 
uit de vergelijking voor de stroming van gassen en vloeistoffen (vergelijking (1)). Echter, het 
wiskundige bewijs is tot nu toe onmogelijk gebleken. De technische vraag is hoe turbu
lentie herschaald (gerenornialiseerd) moet worden. Renornialisatietheorie heeft in de afge
lopen decennia gi'ote successen behaald in de fysica van faseovergangen en kiitische ver
schijnselen. Het blijkt erg moeilijk te zijn om een dergelijke theorie af te leiden voor tur
bulentie. Het is ook in deze zin dat turbulentie het laatste onopgeloste probleem is van de 
klassieke natuurkunde. 

Het ontrafelen van deze universele eigenschappen is een belangrijk speerpunt van modern 
fundamenteel turbulentieondei-zoek; ondcKoek dat ook in mijn laboratorium wordt 
gedaan. Misschien kunnen dankzij nieuwe fundamentele inzichten betere vliegtuigen en 
schepen gemaakt worden die minder last hebben van turbulentie. Misschien, want toe
passing is niet het eerste doel van fundamenteel onderzoek 

Terugblikkend langs de weg die we gekomen zijn was er chaos in het begin. Chaos als toe
stand van niet-lineaire deterministische systemen waarin het heden eenduidig de toekomst 
en het verieden bepaalt. Voor heel eenvoudige systemen hebben we nu een compleet 
begrip van deze vorm van wanorde. Zelfgelijkendheid is het fundament van een fenome
nologische theorie waarmee het mogelijk is om meer ingewikkelde vormen van chaos te 
beschrijven. De complexiteit van ruimtelijk uitgebreide niet-lineair-e systemen, zoals vloei
stoffen, bracht ons al snel voorbij de grenzen van de chaostheorie. Zachte turbulentie is 
het domein van zachte wanorde en de vorming van herkenbare patronen. Harde turbu
lentie uiteindelijk, is het domein van universele schaalinvariantie die het kolken van het 
water onder de brug en het bulderen van de storm beschrijft. 
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CHEMISCHE INTEKACIIES TUSSEN PLANTEN, PLANTENETERS 
EN H U N VIJANDEN 

door 

E. van der Meijden 

Giftige plantestoften 

Ongeveer 2400 jaar geleden werd de Griekse wijsgeer Soki-ates veroordeeld tot het drinken 
van de gifbeker omdat hij met zijn nieuwe ideeën de jeugd zou hebben misleid. Naar ver
luidt was die gifbeker gevuld met het sap van een plant. Die plant maakt deel uit van het 
geslacht Conium. Een Nederiandse vertegenwoordiger daaivan is de Gevlekte scheeriing 
of Dolle keivel. Het is een plantesoort die zomaar langs wegen en dijken en langs sloot
kanten en weiden groeit, maar inmiddels in Nederiand vrij zeldzaam is geworden. Coniine 
is de gifstof die deze planten produceren. 

Zoals uit dit voorbeeld blijkt zijn giftige plantestoffen al lang bekend en er schijnt in ruime 
mate gebruilc van te zijn gemaakt, als we de historische literatuur moeten geloven. Di t 
gebniik is overigens niet beperkt tot het ombrengen van medemensen. Een stof als stiych-
nine (uit de zaden van Nux vomica) werd veel toegepast bij de bestrijding van ratten, ter
wijl azadirachtine (uit de zaden van de Neemboom uit Azië) al lang geleden als efiectief 
insektenbestrijdingsmiddel werd gebruikt. 

Coniine is (net als stiychnine) een zogenaamd alkaloïde, een alkah-achtige verbindmg. Er 
zijn nogal wat alkaloïden met een heterocyclische lingstructuur bestaande uit koolstof- en 
stikstofatomen (Figuur 1). Bekende plantestofièn als nicotine, cocaïne en morfine behoren 
tot de alkaloïden. Cafeïne wordt waarschijnlijk het meest gebruikt door de mens. Kofiie
bonen bestaan voor ruim 11/2% uit cafeïne, bladeren van de theestniik bevatten ruim 3%. Veel 
alkaloïden zijn giftig voor de mens. Afliankeiijk van het specifieke type en van de concentra
tie eivan blijken sommige stoffen echter een faimacologische werkhig te bezitten of zelfs als 
genotmiddel te worden gebmikt. Dat is overigens al even lang bekend als het giftige karakter. 

De stoffen waar het hier over gaat worden wel secundaire plantestoffen (of secundaire nie-
tabolieten) genoemd. De toevoeging 'secundak' heeft betrekking op hun functie voor de 
piant. Ze hebben namefijk niets met de basale stofwisseling van planten te maken, zoals 
dat het geval is met suikers, eiwitten en vetten. Er zijn inmiddels ongeveer 100.000 van dit 
soort secundaire plantestoffen bekend. Naast de bovengenoemde alkaloïden worden diver
se andere groepen onderscheiden (Tabel l ) . 

Variatie in plant-ciiemie 

Elke plantesoort bezit een hele verzameling van dergelijke stoffen (soms vele tientallen!) 
die typerend is voor die soort en als het ware een vingerafdruk vormt: geen twee soorten 
hebben dezelfde combinatie aan stoffen. Overigens blijken ook binnen soorten weer che-

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 74. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 19 oktober 1995. 
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Figuur 1. Senecipliylline, één van de aliaddi-
den uii iiet Jacobst<rnisi<ruid. 

mische rassen voor te komen. Op één groei
plaats kunnen planten van dezelfde soort, 
bijvoorbeeld Rolklaver, Veldhondstong of 
Jacobskniiskiiiid, grote verschillen in de 
concentraties van afweerstofstoffen laten 
zien, en zelfs in type afweerstoffen. Die 
verschillen tussen planten van dezelfde soort 
zijn vaak erfelijk vastgelegd. Die laatstge
noemde verschillen zijn echter kleiner dan 
de verschillen tussen chemische rassen 

I I en veel kleiner dan de verschillen tussen 
soorten. Zelfs op het niveau van de mdividu-

ele plant blijken verschrllen te bestaan, zowel in de samenstelling van stoffen als in de con
centratie waarin ze in verschillende delen van de plant voorkomen. Bloemen en bloem-
delen en jonge bladeren blijken vaak hogere concentraties en een grotere verscheidenheid 
aan stoffen te laten zien. 

Als die stoffen geen rol spelen bij de assimilatie, de dissimilatie en de groei van planten 
wat doen ze dan wel? Ze zitten er vast niet in omdat wij ze kunnen gebruiken als gifstof
fen, geneesmiddelen of genotmiddelen. Wat is hun functie voor een plant? 

Tabel 1. Enkele voorbeelden van groepen van secundaue plantestoffen 

Groepsnaani Aantal bekende structuren 

Alkaloïden 5500 
Aminen 100 
Cardenoliden 150 
Cucurbitacinen 50 
Q'anogene glucosiden 50 
Diterpanoïden 1000 
Glucosinolaten 75 
Limonoïden 100 
Phenolen 200 
Polyacetylenen 650 
Saponrnen 500 
Sesquiterpenen 600 

Nog in 1970 schreef de grote specialist op het gebied van secundaire plantestoffen, de 
Leidse hoogleraar in de chemotaxonomie van planten, Hegnauer: 'Slechts bij uitzondering 
is het tot nu toe gelukt om voor bepaalde metaboHeten op ondubbelzinnige wijze een bio
logische functie aan te tonen'. 'Ook de veelvuldigheid van de secundaire plantestoffen stelt 
ons voor een groot raadsel'. 

De fimctie van secundaire plantestoffen 

Nu ruim 25 jaar later kan in elk geval een deel van die vragen beantwoord worden. Met 
name de laatste tien jaren heeft het vakgebied van de chemische ecologie, dat deze func-
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ties bestudeert, zich internationaal steric ontwildceld. Het gaat daarbij om functies waarover 
Hegnauer overigens beslist al sterke vermoedens had. Secundaire plantestoffen blijken het 
verdedigings- en communicatiesysteem van planten te vormen en ze zijn daarmee in ster
ke mate bepalend voor de overlevingskansen van planten. Dieren kunnen om te overieven, 
om partners te lokken en vijanden te verjagen, geluiden produceren waarmee ze aantrek
ken of afstoten. Ze kunnen bovendien gebruik maken van hun vermogen actief te bewegen, 
te zoeken, aan te vaUen of indien nodig er vandoor te gaan. Planten beschikken niet over 
die eigenschappen. Hun vastzittend bestaan maakt het noodzakelijk op een effectieve 
manier met de buitenwereld te communiceren en die communicatie vmdt plaats met 
behulp van chemische signalen. In Tabel 2 zijn deze functies aangegeven. Ook bij dieren 
is overigens het gebruik van chemische signaalstoffen wel bekend, zoals de sexferomonen 
waamiee vrouwtjes-insekten mannetjes lokken en de signaalstoifen bij zoogdieren waar
mee ze hun tenitorium markeren. De diversiteit aan dergelijke stoffen staat echter in geen 
verhouding tot wat we bij planten aantreffen. 

Tabel 2. Wat zijn de fiiitcties van secimdaire plaidestoffen? 

* af\veer tegen ziekten en plagen (directe alw'eer) 

* aantrekking van dieren (insekten, vogels, vleeniiuizen) voor pollentransport 
d.m.v. geuren en kleuren 

* bescherming tegen andere planten d.m.v. alw'eerstoffen (allelopatie = 
chemische ooriogvoering) 

* aantrekking van de natuurlijke vijanden van ziekten en plagen van planten 
d.m.v. signaalstoffen (üidirecte aftveer) 

Hoewel onder planten zeer verieidelijke parfumeurs voorkomen en de parfumindustrie 
daar ook in ruime mate studie en gebruik van maakt wil ik hier niet ingaan op de aan
trekking van bestuivers. Evenmin wil ik de chemische ooriogvoering tussen planten in 
beschouwing nemen hoewel die bijzonder effectief kan zijn (er bestaan zelfs 'gifgassen' 
waarmee sommige planten de openingstoestand van de huidmondjes van buurplanten 
kunnen beïnvloeden, en daaimee de groei- en overievingskansen van die buren). Ik wil hier 
vooral ingaan op het vermogen van planten zich te verweren tegen ziekten en plagen 
(Figuur 2). 

Het uitgebreide bewijsmateriaal 
dat hierover gedurende de laatste 
jaren is vereameld laat geen mini-
te voor twijfel. Veel secundaire 
plantestoffen hebben een bescher
mende functie tegen belagers 
variërend van vimssen, schimmels 
en insekten tot grote grazers 
(Figuur 3). Het is niet veiwonder-
lijk dat nogal wat van dit soort 
plantestoffen een duidelijke far-

Figiiur 2. Planten kunnen zich ver
weren tegen aantasting door mid
del van cliemische verbindingen. 
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macologische werking bezitten. De mens heeft te maken met zielcteverwekkers waaiYoor 
planten niet gevoelig zijn door de afweermechanismen die ze ontwikkeld hebben. We 
beschermen ons dus met secundaire plantestoflFen. Weinigen zullen zich in dit opzicht 
realiseren dat bijna de helft van de geneesmiddelen die bij de apotheek verkrijgbaar zijn 
op recept hun basis vinden in secundane plantestoffen. 

Bij het toetsen van stoffen in zogenaamde bio-assays valt op dat sommige effectief zijn 
tegen gewervelde dieren, teiwijl andere vooral schimmelaantasting voorkomen en tenslot
te weer andere alleen tegen bepaalde insekten effectief zijn. Het lijkt niet onredelijk om de 
extreem gi'ote variatie aan secundair'c plantestoffen te zien als een zeer complex afweer
mechanisme tegen de verschUlende combinaties van belagers. Daarnaast is met behulp 
van wiskundige modellen aangetoond dat het ook belangrijk is om over een cocktail van 
afweerstoffen te beschikken omdat daarmee de kans op het doorbreken van de afweer van 
planten door belagers (via evolutionaire processen zoals mutatie, recombinatie en natuur
lijke selectie) sterk gereduceerd wordt. 

Waarom zijn niet aile planlen goed bescliermd tegen aantasting? 

De werking van de secundaire plantestoffen kan heel verschillend zijn. Sommige verbin
dingen zijn alleen maar smaah'crgallend voor planteneters. Andere stoffen, zoals protei
nase- remmers, verhinderen dat de planteneter eiwitten omzet en maken daarmee het 
voedsel ongeschikt. Weer andere stoffen zijn uiterst giftig. 

Sommige plantestoffen zijn zo afstotend, onsmakelijk of giftig dat de planten waarin ze 
zich bevinden niet of nauwelijks worden aangetast. De verschillende Catharanthus-soorten 
uit Madagascar zijn daar een voorbeeld van. Stoffen als strychnine en conüne werden eer
der al genoemd als absolute toppers voor wat betreft afweer tegen geweivelde dieren zoals 
grote grazers. Azadnachtme en nicotine onderdrukken insektenvraat. Er zijn veel meer 
planten zo goed beschermd. We hoeven maar om ons heen te kijken om ze op te merken: 
heeft u wel eens aangetaste sneeuwklokjes gezien? Sneeuwklokjes maken een stof die lec-

Figuw- 3. Afiveerstoffen met een effectieve werldng tegen plagen. 
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tine iieet en een geweldige activiteit vertoont in de onderdrukking van aantasting door lui
zen en nematoden, 

Toch is het niet zo dat alle planten goed beschermd zijn. Veel cultuurplanten zijn zelfs 
slecht beschermd. Dat vindt zijn oorzaak in wat Veredeling' wordt genoemd. We hebben 
die planten 'lekkerder' gemaakt door de bittere stofjes weg te werken. De schil van kom
kommers was dertig jaar geleden nog bitter We hebben die planten bovendien veel pro-
dulrtiever gemaald:. Dat is ten koste van hun afw'eeivermogen gegaan. Maar zelfs niet alle 
wilde planten zijn goed beschermd. Er zijn niet alleen verschillen in gevoeligheid voor aan
tasting tussen plantensoorten te vinden, zelfs binnen een soort blijken reusachtige ver
schillen te bestaan. Soms zie je een eik die ernstig wordt aangetast door insekten naast een 
eik staan die haast geen vraatspoor laat zien. Er is niet alleen een enorme variatie aan 
afweerstoffen, er is ook een enonne variatie m mate van afweer. 

Deze waarnemingen roepen de vraag waarom niet aile planten een goed afweeivermogen 
tegen plagen hebben ontwikkeld. De eerste gedachte die dit bij veel onderzoekers opriep 
was dat er misschien kosten aan de produktie van afiveerstoffen verbonden zouden zijn. 
Die kosten zouden ertoe leiden dat de plant minder goed zou groeien. Als de baten, in de 
vorm van zelfbescherming, tegen die kosten zouden opwegen, zou natuuriijke selectie op 
investermg optreden. Bij afwezigheid van de plaaginsekten of andere aantasters zou inves
tering in groei en reproduktie betere resultaten opleveren en zou natuuriijke selectie tegen 
investering in afweer optreden. Deze klassieke verklaring voor variatie in een eigenschap is 
door veel onderzoekers in de laatste jaren getoetst, f fe t bleek vrijwel zonder uitzondering, 
niet mogelijk om aan te tonen dat er kosten zijn verbonden aan de produlctie van alweer-
stoflfen. Daarmee wordt de vraag nog spannender: als het toch heel weinig of niets kost, 
waarom maken planten zich dan niet volkomen onsmakelijk of onverteerbaar? 

Evolutionaire dilemma's en de beiel<enis van genetisclie variatie 

Ik denk dat planten veel hogere concentraties aan afweerstoffen kunnen produceren dan 
ze werkelijk doen. Het is echter beslist niet zeker dat ze zich daarmee beter zouden verde
digen. Dat hangt samen met het feit dat ( i ) niet alle planteneters zich laten afschrikken 
door afweerstoffen. Het hangt ook samen met (2) de rol van natuuriijke vijanden van plan
teneters zoals parasitahe wespen en roofVijanden als mieren en kevers die planteneters 
aanvallen en daarmee hulptroepen vormen voor planten (die dus moeten worden aange
trokken; zie Figuur 4). 
1. Specialistische en 
generalistische plan
teneters. 
Meer dan de helft van 
de plantenetende in-
sektesoorten (de spe
ciahsten) is gebonden 
aan één soort voedsel
plant of eet van ver
schillende soorten uit 
dezelfde plantenfami-
lie. De rest eet van al-

Figuur 4. Aantreiddng van 
nalinirlijice vijanden van 
planteneters door sig
naalstoffen van planten. 
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lerlei soorten uit verscliillende families (de generalisten). Van andere groepen planteneters 
is dit niet goed bekend. Slaklcen en geweifelde dieren zijn hoofdzakelijk generalisten. 

Een hele reeks van experimenten waarbij secundaire plantestoflFen werden toegevoegd aan 
kunstmatig samengestelde dieten voor generaüsten laat zien dat een lage concentratie aan 
afweerstoffen al een heel sterke remming van de vraat oplevert. Dat geldt voor allerlei gî oe-
pen planteneters: slakken, laiven van vlinders, vliegen, tripsen e.d. Waarschijnlijk evenveel 
experimenten met specialisten laten zien dat zij niet worden geremd door de afweer van 
hun voedselplant. Sterker nog, meestal is de aanwezigheid van bepaalde secundake plan
testoflFen vereist om te gaan eten. Deze dieren herkennen hun voedselplant aan die stoflFen. 
Als een bepaalde stofl of een combinatie aan stoflFen niet aanwezig is wordt de plant als 
voedselplant afgewezen. De voorbeelden van dit soort van relaties is spectaculair. De 
Amerikaanse Monarchvlinder leeft op de Zijdeplant (Asclepias) die uiterst giftig is door 
hart-glucosiden. De rupsen van de Jacobsvlinder leven op het Jacobskniiskiiiid dat bij
zonder giftig is voor veel andere insekten en ook voor veel gewei-velde dieren zoals bij
voorbeeld koeien. Sommige vlinders, zoals het nachtvlindertje van het geslacht 
Creatonotus en de al genoemde Monarchvlinder, verzamelen zelfs als volwassen inselct 
plantestoflFen. Zelfs de giftige tabaksplant heeft zo'n specialist, de Tabakspijlstaart. Deze 
specialisten vertonen een hele reelcs aan aanpassingen met betrekking tot deze stoffen. In 
het eenvoudigste geval kunnen ze de stoffen omzetten of uitscheiden. In andere gevallen 
(zoals bij de Monarchvlmder) worden de secundaire plantestoffen opgeslagen. Dat laatste 
heeft soms als doel om zo de beschikking te ki'ijgen over een stof waannee ze zichzelf kun
nen beschermen tegen roofVijanden. In andere gevaUen worden de stoffen gebruikt bij de 
produktie van sex-lokstoffen. 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat sommige planteneters (de speciahsten) de afweer 
van hun voedselplant hebben doorbroken. De aanwezigheid van afweerstoffen blijkt voor 
deze soorten een vereiste om hun voedselplant te herkennen: het zijn voor deze planten
eters dus geen afweerstoffen meer, maar herkennings- of zelf aantrekkingsstoffen. Andere 
planteneters (de generaüsten) daarentegen worden al bij heel lage afweerconcentraties 
effectief geweerd. De aanwezigheid van zowel speciahsten als generaüsten maakt dat plan
ten zich in een evolutionair dilemma bevinden: verhoging van het gehalte aan afweerstof
fen remt de vraat door generaüsten, maar stimuleert specialisten, veriaging remt herken
ning en vraat door specialisten, maar vermindert de afweer tegen generaüsten. De con
centratie afweerstoffen waarbij de totale vraat door specialisten en generaüsten gezamen
lijk zo klein mogelijk is vormt de beste remedie. Aangezien de aanwezigheid van specia
listen en generalisten van seizoen tot seizoen aan schommeüngen onderhevig is, zal deze 
optimumwaarde variabel zijn. 

2. Natuurlijke vijanden van planteneters 

Indien planten zich alle belagers van het l i j f zouden kunnen houden, dan zouden er ook 
geen natuurlijke vijanden van planteneters zijn. Blijkbaar kunnen ze dat niet. Vooral spe
cialisten zijn in staat om aanzienlijke hoeveelheden bloemen, bladeren of wortels van hun 
voedselplanten te verorberen. Het is dus vooral tegen de specialisten dat de rol van natuur
lijke vijanden voor planten van groot belang is. Indien die specialisten de afweerstoffen van 
hun voedselplanten uitscheiden zal dat voor generalistische natuuriijke vijanden geen 
enkel probleem vormen. Als echter sprake is van een of andere vorm van opslag kan dat 
problemen gaan opleveren. VerschUlende specialistische planteneters doen dat, zoals hier
boven werd vermeld. Zij blijken de afweerstoffen van hun voedselplant als wapen in te zet
ten tegen hun natuuriijke vijanden, zoals mieren, wantsen en roofmijten. I n dit opzicht 
doet een plant er goed aan niet zo veel afweerstoffen te maken omdat ze er alleen toe lei
den dat planteneters onkwetsbaar worden voor hun natuuriijke vijanden. 
Om het nog ingewikkelder te maken: er bestaan echter ook specialistische natuuriijke vij-
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anden. Veel parasitaire wespen of vliegen vallen slechts één planteneter aan. Secundaire 
plantestoflFen die specialistische herbivoren aantreldcen zullen waarschijnlijk ook leiden tot 
aantrekking van die speciaüstische parasieten (Figuur 4). 

Ook hier is dus weer sprake van zo'n evolutionair dilemma van aantrekken en afstoten. 
Planteneters moeten worden afgestoten, maar hun natuurlijke vijanden moeten worden 
aangetrokken. Het Hgt voor de hand dat via deze tegenstrijdige processen uiteindelijk plan
ten worden geselecteerd (via natuuriijke selectie) met betrekkelijk lage niveaus van aftveer 
Omdat de aantallen van planteneters en hun natuuriijke vijanden aan schommelingen 
onderhevig zijn, zal soms op wat hogere en soms op wat lagere concentraties afweerstof
fen worden geselecteerd met als gevolg veel genetische variatie in deze eigenschap. 

Naast de secundau'e plantestoflFen die een afweeifunctie bezitten produceren planten ook 
stoffen waarmee ze natuurlijke vijanden van planteneters kunnen aantrekken. Het gaat hier 
om een combmatie van vluchtige stoflFen die vrijkomt zodra een plant wordt aangetast. Een 
plant is in staat om hiermee zijn hulptroepen op te roepen, als die er tenmmste zijn. Deze 
signalen zijn niet vrij van risico's want ze kunnen ook worden opgevangen door potentië
le planteneters en dan wordt het leed nog groter 

Slotopmerkingen 

De aiweersystemen van planten zijn gevormd tijdens een lange evolutie. We weten niet of 
ziekteveiwekkende micro-organismen, primitieve plantenetende dinosauriërs of insekten 
een hoofdrol hebben gespeeld bij hun ontstaan. Misschien waren het wel de microorga¬
nismen die leven in het spijsverteringskanaal van allerlei soorten planteneters en daar een 
bijdrage leveren om die planten te verteren. 

Misschien zijn secundaire plantestoflFen in reactie op totaal andere zaken dan aantasting 
ontstaan. Toch spelen ze nu een hoofdrol bij zelfbescherming tegen ziekten en plagen. De 
boodschap van dit verhaal ligt in de complexiteit van selectiedrukken die leiden tot een 
oplossing die op het eerste gezicht onveiwacht is. 

Het afweermechanisme van planten tegen aantasting is niet alleen maar een wetenschap
pelijk boeiend verschijnsel. We zijn er van afhankelijk voor het belangrijkste deel van onze 
voedselproduktie, de produktie van land- en tuinbouwgewassen. Gedurende de afgelopen 
decennia hebben we onszelf in sterke mate afliankeiijk gemaakt van chemische bestrij
dingsmiddelen tegen plagen om onze voedselproduktie veihg te stellen. De nadelige bij
werkingen van deze middelen zijn inmiddels goed bekend. Inzicht in afweennechanismen 
van planten (zowel 'wilde' als cultuurplanten) kan een bijdrage leveren aan het verhogen 
van de ziekte- en plaagresistentie van de gewassen die we voor consumptie (en andere 
doeleinden) kweken. Dat kan met klassieke methoden, zoals veredehng, maar ook met 
moderne technieken, zoals genetische modificatie. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
kan hiermee worden gereduceerd. 

De Figinm 2, 3 en 4 zijn geteicend door Dr. Leo L. Soldaat 





RHEUMATOID ARTHRHIS: IMPRESSIVE SCIENTIFIC PROGRESS, 
MODERATE GAIN FOR THE PATIENTS 

door 

T.W.J. Huizinga 

Introduction 

Rlieumatoid Arthritis is a severe disabling disease aflFecting 1 % of the population. Although 
the disease mainly aflfects the joints other organs can be affected as well such as the eye, 
the lungs, the heart, the kidney, the skin and the neiYous system. The disease is present 
throughout the worid and usually starts between 25 and 50 years of age. Durmg the last 
decades enormous progress has been made m the knowledge of the pathophysiology of 
rheumatoid aithritis wliich has led to new treatment modaUties. Moreover, understanding 
has improved how to treat rheumatoid arthritis and when to initiate this treatment. 

The mean disease manifestation of rheumatoid arthritis is inflammation of the small joints 
of the hand and feet. In pathophysiology the first step is to examine with the microscope 
what is happening. A normal joint is a junction between two bones. The bones are cover
ed by cartüage and the bones are connected to each other via a capsule. The inner side of 
the capsule is the synovial membrane, a highly specialized tissue which produces synovial 
fluid. In the normal joint the synovial tissue is a thin membrane of a few cell lines thick. 
As the synovial membrane covers the capsule the cartilage covers the bones. In rheuma
toid arthritis there is a diffuse proliferation of the synovial membrane which normally starts 
at the junction of synovial tissue and cartilage. Subsequently, the synovial tissue prolifera
tes and many inffammatoiy ceUs enter this proliferating tissue. The major ceU types pre
sent m the infiltrate in the synovium are T-lymphocytes, macrophages, plasma cells, and 
other cell types such as fibroblasts and dendritic ceUs. The proliferation of these inflam
matory cells lead to destruction of the cartilage and finally of the bone. The dominant pre
sence of lymphocytes in the iiiffaiiied synovial tissue was interpreted as a clue to the patho
genesis of rheumatoid arthritis. 

The immunological function of T-ceUs is to recognize foreign peptides which are expres
sed by specialized cells that are caUed 'antigen-presenting' cells. 
In a healthy human being a cell can for instance be infected by a virus. This leads to dige
stion of particles of the vkus which are subsequently presented in specialized molecules 
that are called 'HLA-molecules'. These HlA-molecules are highly polymorphic in the 
human population which accounts for differences in efficiency of antigen-presentation 
between individuals. These mteiindividual differences are essential to optimally deal with 
evolutionaiy pressure. 
The hypothesis was that in rheumatoid arthritis an autoantigen is presented in HLA-mole
cules which leads to proliferation of T-ceUs recognizing this autoantigen in the context of 
H I A Next the T-cells would attack the joints. The experimental support for this hypothe
sis was the isolation of autoreactive T-cells from synovial joints. These autoreactive T-cells 
could be cloned and were able to proliferate when stimulated with synovial fluid in the 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 74. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 19 oktober 1995. 



30 Diligentia 

presence of antigen-presenting cells. Moreover, epidemiological studies showed that rheu
matoid artluitis is associated with a certain class I I molecule which is called DR4. Jendé 
van Zeben published that patients having the DR4 genetic make-up suffered from a more 
severe form of rheumatoid arthritis than patients with a DR4-negative genetic make-up. 
These experimental and epidemiological data have led to the hypothesis that the T-cell was 
mvolved in the pathophysiology of 1 ^ . 
The possibilities to treat RA are divided in a very graded order. At the top of the hierarchy 
there might be an individual specific therapy in which the RA patients should be tolerized 
agamst his or her own autoreactive T-cells. Somewhat lower in the hierarchy would be the 
elimination of the T-cells which should have a beneficial effect in patients with 1 ^ . Also 
in the Department of Rheumatology in Leiden (head: Prof D r EC. Breedveld) several trials 
were performed that used monoclonal antibodies against CD4-positive T-lymphocytes. 
These monoclonal antibodies were able to reduce the CD4-positive T-lymphocytes in 
patients. One of these trials was organized as a double-blind placebo-controlled trial in 
which 15 patients were treated with a placebo, 15 patients with a low dose of anti-CD4 
antibodies and 15 patients with medium dose anti-CD4 antibodies and 15 patients with 
high dose of anti-CD4 antibodies. The clinical effects were disappointing. There was no 
decrease m the number of swollen joints and also no decrease in the objective parameters 
of inflammation in the patients. Apart from the trials performed in Leiden there were also 
several trials performed in the United States, m the United Kingdom and in Germany. In 
none of these trials there was a positive effect with regard to diminishment of disease acti
vity in RA. This has ied to the awareness that either the anti-CD4 antibodies were not able 
to eliminate all T-cells in the inflamed synovial tissue, or the removal of the T-cells was not 
beneficial i f the process of RA had already started. This rather disappomting experience 
renewed the interest into the pathological basis of RA During the same decade an enor
mous research effort was performed to unravel the mechanisms by which cells communi
cate with each other. This communication is mediated by local factors called cytokines. 

The research of this communication is called cytokine research. Originally most of the 
cytokine research was performed in clinical situations in which inflammation was present, 
for instance in situations in which bacteria could be cultured out of blood of patients. The 
experiments were very simple. Blood was drawn from animals which were made septic by 
an injection with bacteria. This blood was separated into cells and supernatants. The super
natant of this blood was injected into a healthy animal and was shown to induce a septic 
shock syndrome in the other animals while it did not contain any bacteria. So, the mecha
nism was obvious. The bacteria did something to the patient which resulted in production 
of substances which could induce a septic shock By purification of this substances and 
later cloning, a dozen of cytokines were identified that were responsible for the inflam-
matoiy reaction. These cytokures could be very roughly divided into the cells they origi
nated from. Some cytokines originate out of monocytes and some out of lymphocytes. 
Next this knowledge was also used in rheumatoid arthritis to see which cells were active 
in the inflammation of the synovial joint. By immunohistological analysis virtually no cyto
kines of lymphocytic origin could be found in the synovium whereas many cytokines out 
of monocytic origin could be found in the synovium. The next question was i f the cytoki
nes are organized in a hierarchic fashion or in a parallel fashion with much redundancy 
in the cytokine-system. The key expermients were performed by culture of synovial tissue. 
The group of Dr. Maini from the Kennedy histitute in London cultured synovial tissue 
extracts of arthritis patients. These extracts produce spontaneously several monocytic cyto
kines such as TNF, lL-1, IL-6, GM-CSF It was not possible to inhibit the production of 
other monocytic cytokines by anti-ILl, anti-lL6 or anti Gm-GSE However, when anti-TNF 
was added the production of all other cytokines was inhibited. These experiments led to 
the suggestion that TNF is a key cytokine in the regulation of inflammation in RA 

The biologic functions mediated by TNF are divers. Isolated TNF is able to induce aU 
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kinds of enzymes which are able to degrade cartilage. Moreover, TNF can induce resorp
tion of bone and cartilage by itself TNF is able to induce all kinds of other cytokines that 
stimulate T-lymphocytes and cytokines that induce adhesion molecules on the blood ves
sels. So, the mflammatoi-y cells are able to adhere to these adhesion molecules and sub
sequently could move out of the blood vessels into the space of inflammation. This move
ment is called chemotactic movement and is mediated by chemotactic substances. The 
production of these substances is also induced by TNF So, the hypothesis was that bloc
kade of TNF could lead to blockade of inflammation in RA. Moreover, TNF is mediating 
systemic effects like tiredness by inducing other cytokines such as IL-6. IL-6 is able to indu
ce a so-called acute phase reaction. This acute phase reaction is the production of proteins 
in the liver that can be measured by the sedimentation rate of anticoagulated blood in 
patients. After the identification of TNF as a key molecule, blockade of TNF was perfor
med in animal models of arthritis. Several artluitis models such as adjuvant arthritis in rats 
could be prevented by anti-TNF 
D r KoUias and his group in Athens, Greece, did the following experiment to prove the 
importance of TNF NormaUy TNF is only produced i f ceUs are stimulated. Dr. KoUias 
modified the gene for TNF so that TNF is 'overproduced'. The mice which had such an 
over-expressed TNFa gene developed an arthritis which is very simUar to RA. In conclu
sion, the overproduction of TNF seems to be of pathophysiological importance in animal 
models of arthritis as weU as in pathophysiological models of inflammation in RA based 
on synovial biopsies. 

The amount of TNF produced upon a standard stimulus differs between individuals. This 
difference is caused by a genetic polymorphism (= dUference between individuals) since 
study of families revealed that the variance in TNF production could be explained for 55% 
by family membersiiip. In cell physiology the production of TNF is caused by a signal that 
activates the cell. Next the ceU activates proteins in the cytoplasm wliich are migi-ating to 
the nucleus. In the nucleus these proteins bind to a region of the D N A which regulates 
the amount of transcription of TNF Differences in the region of the D N A that regulates 
transcription (the so-caUed promoter region) might account for individuals differences. In 
the promoter of the TNF gene, several polymorphisms have been described. The poly
morphism at the position -238 is functional as measured in assays in which blood is acti
vated by endotoxin. Tliis means that people that have the genotype -238 GG, produce 
about 30% more TNF then people with the genotype -238 GA Next, we investigated i f 
this polymorphism had any physiological relevance. 

TNF is an essential cytokine m the killing of bacteria. Rudi Westendorp, an internist of the 
Department of Epidemiology, found that relatives of people who died from bacterial dis
ease (meningococcal disease) produced lower TNF than the relatives of people who sur
vived meningococcal disease. In the faniUies with a patient that died we found an overre-
presentation of the -238 GA genotype (low producer). Muhiple sclerosis (MS) is a neuro
logical disease in which TNF plays a dominant role. The argument for the contribution of 
TNF in MS is that TNF is cytotoxic for oligodendrocytes. TNFa is actively degrading the 
myelin sheath in animal models. In human MS lesions TNF has been detected by inimu-
nohistology and antibodies against TNF are protecting against myelin degradation in ani
mal models. In a sample of 58 patients with severe clinical definite MS only the high pro
ducer genotype (-238 GG genotype) was found. So, both in infectious disease and in 
autoimmune disease there is relevance for the -238 polymorphism. Subsequently the geno
type frequencies were studied in RA and 5.5% of the RA patients have the -238 GA (the 
low producer) genotype whereas in controls 11% has the low producer genotype. This d i f 
ference is not significant. Subsequently the fUes of these 200 patients were studied ui 
detaU. With regard to patient characteristics such as age, sex and disease duration no d i f 
ferences were found between the -238 GA (low producer) genotype and the -238 GG (high 
producer) genotype. With regard to disease severity it was found that 82% of the -238 GA 
genotype RA patients had erosive joint lesions, whereas 94% of the -238 GG genotype 
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patients were erosive disease (p < 0,02). Witli regard to the number of joints affected by ero
sions in the hands, in the -238 GA genotype there were two joints affected by erosions in 
the hands after two years of disease whereas in the -238 GG genotype 4,2 joints are affec
ted by erosions in the hands after the first two years of the disease. Also from an imnitin-
ogenehc point of view it is highly likely that overproduction of TNFa has a deterious effect 
in RA. 

The above mentioned data have led to open trials of monoclonal antibodies directed 
against TNFa in RA D r Elliot and his coUeagues have performed the first open trial and 
they found an astonishing beneficial effect on disease activity which was reflected by a 
reduction in swollen, painful joints, and also by a reduction in acute phase proteins which 
could be measured in blood such as the sedimentation rate. After this veiy hopeful open 
study a multicentre placebo-controlled randomized trial was performed in which 73 
patients were treated with either placebo, low-dose anti-TNF or high dose anti-TNF The 
clmical effects of high dose anti-TNF were very hopeful, meaning that with high dose anti-
TNF 58% of the patients improved more then 50% in 4 out of the 6 response variables. 
These response variables were: clinical measurements such as the number of swoUen joints 
or painful joints and also laboratoiy measurements such as the acute phase proteins like 
the sedimentation rate. The duration of response was between 4 and 8 weeks. This rando
mized trial led to the conclusion that anti-TNF antibodies are veiy well tolerated, anti-
TNFa is effective in controUing a disease flare, and TNF blockades probably defines a new 
direction of therapy After this first randomized controUed trial was performed, three other 
tnals are now performed and all trials report a beneficial effect. However, the magnitude 
of the effect was not as big as in the first trial. Apart from direct clinical use of monoclonal 
antibodies these data are enormously important to underscore the importance of blocka
de of or reduction of TNF production m RA as a new direction of therapy In the future 
we expect that either sniaU molecules which inhibit the production of TNF or more prac
tical ways of protein deliveiy such as gene therapy will be tested in RA as new treatment 
modahties. 

The data pointing to the essential role of TNF in the pathophysiology of RA are impor
tant for the initiation of new therapeutics. However, the break-throughs in RA are not only 
important to enhance insight into the pathophysiological cascade but also in the aware
ness that there are veiy many biological arguments for early inteivention in RA In short, 
these arguments are that damage of joints is most likely the result of inflammation and 
that damage of cartilage is irreversible. Moreover most damage in the joint structures is 
occurring m the fust couple of years of the disease. Subsequently destructive joint struc
tures may stimulate inflammation by itself Also clinical studies have appeared that stress 
tiie importance of early treatment in RA. One of the most elegant studies was performed 
in Nijmegen in which two well known anti-rheumatic drugs were compared. Historically, 
antimalarial treatment of RA is on stage since the mid 50s and sulphasalazine treatment 
of RA is on stage since the eariy 70-ies. In Nijmegen the rate of radiological progression 
was compared between patients with RA treated with sulphasalazine and patients treated 
with chloroquine. These investigators found that the rate of radiological progression in the 
sulphasalazine group is much lower. The hypothesis behind this obseivation is that a more 
profound reduction of inflammation wül also lead to a more profound reduction in 
destruction. 

The new biological therapies which may achieve an enormously potent reduction in i n f 
lamination has led to my personal expectation that in the future also the prevention of 
destruction will be an achievable goal. My personal hope is that this wül finally lead to 
reduction of the enormous suffering which is caused by RA in 1% of the population. 
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PSYCHOAKOESnEK EN ZIJN TECHNISCHE TOEPASSINGEN 

door 

A.J.M. Houtsma 

Inleiding 

Psychoakoestiek is een duur woord voor 'gekiidwaarneming', een vakgebied waarin we pro
beren te begrijpen wat er gebeurt met geluid nadat het ons trommelvlies heeft bereikt. Het 
vakgebied beschrijft op een systematische wijze de vele verbanden die bestaan tussen fysi
sche eigenschappen van een akoestisch proces m ons buitenoor, en eigenschappen van de 
resulterende gewaawordmg, Psychoakoestiek is een onderdeel van de psychofysica, waar
in in het algemeen de relaties worden beschreven tussen fysische aspecten van zmtuigelij-
ke stimuli en de daarmee samenhangende subjectieve gewaawording. De term 
Psychofysica was bedacht door de 19e-eeuwse Duitse fysicus Gustav Theodor Fechner die 
hiennee trachtte aan te geven dat ook onze zintuigen zich volgens wetten van de natuur 
gedragen. 

Er is een sterk verband en een grote wisselwerking tussen de vakgebieden psychofysica en 
zintuigelijke fysiologie. In psychofysica bestudeert men op kwantitatieve wijze hoe bepaal
de aspecten van zintuigelijke waarneming afliangen van fysische aspecten van stimuli. Zo 
kunnen we bijv. nieten hoe de waargenomen luidheid van een toon afliangt van de fysi
sche verniogensdichtheid of intensiteit, of hoe goed we zijn in het perceptief onderschei
den van twee tonen die een heel klein beetje in frequentie verschiUen. In gehooifysiologie 
bestuderen we, hoofdzakelijk met behulp van proefdieren, hoe akoestische aspecten van 
een geluidstimulus worden omgezet in bepaalde mechanische bewegingspatronen in het 
slakkehuis, of in elektrische activiteitspatronen in de zenuwbanen tussen slakkehuis en her
senschors. Er kan echter ook psychofysica bedreven worden met getrainde proefdieren, 
evenals gehooifysiologie met mensen. Opnamen van hersenstampotentialen door middel 
van op de schedel geplakte elektroden zijn inmiddels ontwikkeld tot klinische methoden 
om perifere en centrale oorzaken in een slecht- functionerend gehoorsysteeni van elkaar 
te kunnen scheiden. 

Door aUe vergaarde informatie uit psychoakoestische en neuro-fysiologische experimenten 
bij elkaar te beschouwen kunnen we onze kennis opbouwen van hoe het menselijk gehoor-
systeem werkt,of waar het aan schort als het niet goed werkt. Het gaat hierbij altijd om het 
vergroten van kennis, maar bovendien vaak om kennis waarmee je iets kunt doen. Zo heeft 
men zich bijvoorbeeld op de BeU Laboratories in de Verenigde Staten al meer dan een 
halve eeuw verdiept in dit vakgebied, omdat men daar al heel vroeg het belang van de psy
choakoestiek inzag voor het kunnen ontwerpen van goede spraak- communicatiesystemen. 
Iets dichter bij huis werd, vooral door toedoen van Hendrik Casimir en Lm Schouten, in 
1957 het Instituut voor Perceptie Onderaoek opgericht, een samenwerking tussen het 
Phüips Natuurkundig Laboratorium en de toen nog slechts één jaar oude Technische 
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Hogeschool Eindhoven (thans TUE). Ook dit geschiedde vanuit het besef dat fundamen
tele kennis over de werldng van het menselijke auditieve en visuele systeem onontbeeriijk 
was voor het ontweipen en veivaardigen van goede radio- en televisietoestellen. 
Tegenwoordig vindt men klinische toepassingen van psychoakoestiek in bijvoorbeeld boor
apparaten en cochleaire prothesen, en in op de consument gerichte toepassingen zoals de 
digitale compact cassette (DCC), de MiniDisc, of de toekomstige digitale radio (Digital 
Audio Broadcast). 

Het menselijk oor: enkele richigetallen 

De gevoeligheid van ons oor, d.w.z. welke geluiden we wel of niet kunnen horen, hangt 
natuuriijk af van de sterkte van een geluid, maar ook van de frequentie. De waarneniings-
drempel voor sinustonen, een elementaire funche die een bestanddeel is van elk audiolo-
gisch onderzoek is te zien in Afbeelding 1. De geluidsterkte langs de ordinaat is gegeven 
in decibels (dB), een logaritmische eenheid genoemd naar Alexander Graham Bell. 
Geluidsterkte, uitgedrukt als vermogensdichtheid, wordt bij deze eenheid eerst gedeeld 
door een referentie vermogensdichtheid van 10"'2 Watt/m^. Het intensiteitsniveau, uitge
drukt in Bels, is gedefinieerd als de logaritme (grondtal 10) van deze verhouding. Omdat 
de Bel-eenheid een beetje te grof bleek voor de praktijk, is hij in tienen gedeeld, wat resul
teerde in de nu zo gebruikelijke decibel. 

20 50 100 200 500 1000 2000 5000 lOk 20k 
Frequency (Hz) 

AJb. 1. Gelijke-hiidlteicllovmmen voor sinustonen. De abscissa geeft de toonfi-ecinentie in Hz, 
de ordinaat het gehiiddrnknivean in dB. Alle tonen zijn subjectief in luidheid gelijkgesteld aan 
een toon van 1000 Hz. 
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In het meest gevoelige frequenüegebied van ons oor, tussen 1000 en 4000 Hz, is de uitslag 
amplitude van ons trommelvlies voor een toon die we nog net kunnen waarnemen (O dB) 
ongeveer vier-honderdste van een angstrom. Dit lijkt natuurlijk ontzettend klein, en heeft 
in de vakliteratuur aanleiding gegeven tot discussies over de hoorbaarheid van de Brownse 
beweging van luchtdeeltjes als je in een erg stUle ruimte bent. Men kan echter de efiectie-
ve vermogensdichtheid t.g.v Brownse beweging bij kamertemperatuur berekenen, en komt 
dan uit ergens tussen de -10 en -20 dB. Dat is dus (gelukkig) niet hoorbaar, maar laat wel 
zien dat ons oor redelijk optimaal is afgesteld. Als ons oor nog gevoeliger was zou het extra 
geluid dat we dan nog zouden kunnen horen toch gemaskeerd zouden worden door ther
mische ruis. Deze berekening laat tevens zien dat het veel gehoorde verhaal dat sommige 
dieren een gevoeliger oor zouden hebben dan de mens niet waar kan zijn. Het is wel zo 
dat, naarmate een dier kleinere afmetingen heeft, de gehoordrempel verschuift naar een 
hoger frequentiegebied. Hierdoor wordt het dier, vergeleken met de mens, gevoeliger voor 
hoge frequenties, maar tegelijk minder gevoelig voor lage frequenties. 

Het voortplanten van een geluidgolf is een mechanisch proces dat alleen kan plaatsvinden 
m een materieel medium. In ons buitenoor is dit medium lucht, en in ons binnenoor is 
dit perilymph en endolymph, allebei mechanisch vergelijkbaar met water. Als een vlakke 
geluidgolf loodrecht op een scheidingsvlak van lucht en water valt, zal 99.9 % van het 
geluidsvermogen terugkaatsen en slechts 0.1 % door het scheidingsvlak gaan. Dus, als we 
geen midden-oor hadden, zou dit al een veriies van 30 dB betekenen nog vóór het geluid 
in het binnenoor zou zijn aangekomen. Het middenoor is een met lucht gevulde ruimte, 
aan de ene zijde begrensd door het trommelvUes en aan de andere zijde door het slakke
huis. Drie kleine beentjes, hamer, aambeeld en stijgbeugel, vormen een mechanische ver
binding tussen het trommelvHes en het ovale venster, een kleine opening in het slakkehuis. 
Een tweede opening in het slakkehuis, het zogenaamde ronde venster, is met een vliesje 
afgedekt en zorgt eivoor dat het water in het slaklcehuis niet gecomprimeerd hoeft te wor
den wanneer het ovale venster door de stijgbeugel naar binnen wordt geduwd. Bij de 
mechanische overdracht in het middenoor zorgen de oppeivlakte-reductie van trommel
vlies naar ovale venster, de heflDoomactie van de middenoorbeentjes, en de compliantie 
van het ronde venster eivoor dat de veriiouding van gereflecteerd en doorgelaten geluids
vermogen ongeveer één op één is, zodat het overdrachtsveriies tot 3 dB beperkt blijft. 

Objectieve en Subjectieve Eigensciiappen van Geluid 

In fysische akoestiek zijn we gewend geluid te meten en te beschrijven in termen van kwan
titatieve, meetbare fysische grootheden zoals druk, vermogen, frequentie, spectrale dicht
heid, of fase. Tegenover elk van deze fysische grootheden staat meestal een subjectieve, psy
chofysische maat voor een aspect van de geluidsensatie. Een geluid van een zekere inten
siteit heeft, subjectief gezien, een zekere luidheid. Een geluid van een bepaalde frequentie 
leidt tot een zekere toonhoogtegewaaiwording. Het is erg belangrijk goed voor ogen de 
houden dat objectieve en subjectieve geluidparameters, zoals intensiteit en luidheid of fre
quentie en toonhoogte, geen synoniemen zijn en niet met efkaar veiward mogen worden. 
Het verband tussen objectieve en subjectieve grootheden is geen identiteitsrelatie, meest
al niet eens lineair, maar doorgaans wel monotoon. Een toename in akoestisch vermogen 
zal, als aUe andere dingen gelijk blijven, een toename in luidheid inhouden. Zo zal ook 
een stijging van een simpele toonfrequentie de waargenomen toonhoogte doen toenemen. 

Subjectieve psychoakoestische grootheden zoals luidheid en toonhoogte zijn meestal 
afliankeiijk van meer dan een enkele fysische grootheid. Zo wordt luidheid, behalve door 
intensiteit, mede bepaald door de frequentie van het geluid. De gehoordrempel van A f l j . l 
laat dit duidelijk zien. Omdat deze kromme de verzameling representeert van alle juist-
waarneembare sinustonen, is hij per definitie een gelijke-luidheidfunctie. Als de luidheid 
aUeen van de intensiteit zou afliangen, zou deze functie vlak zijn. Hetzelfde geldt voor alle 
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andere gelijke-luidlieidki-ommen die in Afb.1 te zien zijn. Deze waren al in 1933 door 
Fletcher en Muiison empirisch gemeten op het Bell Laboratorium, door proefpersonen 
telkens de mtensiteit van een bepaalde test toon zo te laten instellen dat deze even luid 
klonk als een 1000-Hz referentie toon. De metingen zijn indertijd verricht om een subjec
tieve maat te ki'ijgen voor de storing door ruis op telefoonverbindmgen. Ze worden tegen
woordig nog steeds ingebouwd in bijna iedere HiFi versterker, wat tot uiting komt zodra U 
het knopje 'Loudness' indrukt. 

Enkele Demonstraties 

Ik stel nu voor het een en ander toe te lichten aan de hand van enkele geluiddemonstra
ties. Deze zullen worden gedaan met behulp van een compact disc die de titel 'Auditoiy 
Demonstrations' draagt, en die in 1987 op het Instituut voor Perceptie Onderaoek is gepro
duceerd op verzoek van het Executive Council van de Acoustical Society of America. De 
auteurs van de CD zijn A.J.M. Houtsma en W.M. Wagenaars van het IPO, en T.D. Rossing 
van Northern Illinois University, DeKalb, USA." 

(a) Intensiteit en Liiidlteid 

Eerst hooit U een reeks ruisstoten die telkens 6 dB afnemen. Een stap van -6 dB betekent 
een halvering van de geluiddruk, oftewel een reductie in vennogen tot één-vierde. U kunt 
zelf uitmaken of elke ruisstoot ook één-vierde keer zo luid klmkt als zijn voorganger. 
Veivolgens hoort U een soortgelijke reeks ruisstoten die telkens 
3 dB afnemen. Bij elke stap wordt dus het geluidvermogen gehalveerd. Het klinkt echter 
alsof de luidheid bij iedere stap veel minder dan de helft afneemt. Dit laat het niet-lineai
re verband tussen intensiteit en luidheid zien. Het laat ook een beetje zien wat U nu eigen
lijk koopt als U uw oude 50-Watt HiFi installatie inruilt tegen een veel duurdere 100-Watt 
installatie. 
Tenslotte hoort U een reeks ruisstoten die telkens 1 dB afnemen. Na een aantal hieivan 
heeft U natuurlijk best in de gaten dat U met een dalende reeks te maken hebt. Als U ech
ter zonder voorkennis m.b.t één enkel opeenvolgend paar zou moeten beslissen of de 
intensiteit toenam of afnam, zou U ongeveer 75% correcte antwoorden geven. Het juist-
waarneembare intensiteitverschü voor een breedbandig ruissignaal is ongeveer 1 dB, het
geen neerkomt op een 25% toe- of afname van het geluidsvermogen. Zo'n differentiële 
gevoeligheid voor intensiteit lijkt, vooral gezien de grote absolute gevoeligheid van ons oor 
die we eerder bespraken, zeker niet indrukwekkend. 

(b) Frequentie en Toonlioogte 

Eerder werd al gezegd dat, als de frequentie van een toon toeneemt, de waargenomen 
toonhoogte ook zal toenemen. We luisteren nu naar een geluid dat bestaat uit een grond
toon en oktaaf-boventonen, d.w.z. een groep sinustonen met frequentieverhoudingen van 
1:2:4:8 etc. De amphtude van die sinustonen wordt bepaald door een Gauss-achtige weeg
functie waaivan de exacte vorm niet erg belangrijk is. We laten nu de grondtoon, en daar
mee ook alle oktaaf boventonen, stapsgewijs of continu toe- of afnemen, zoals te zien is in 
Afb. 2a. We ki-ijgen echter een perceptief effect dat lijkt op de beroemde Escher-trap, te 
zien in Afd. 2b, die eeuwig blijft stijgen maar nooit echt omhoog gaat. Dit effect werd voor 
het eerst beschreven door R Shepard in de jaren 60. Het wordt,in verschrllende vormen, 
tegenwoordig vaak gebruikt in elektronische (computer) muziek 

I) De CD 'Auditoi-y Demonslrations' wordt geleverd met een 100-pagina boelge en is alleen verkrijgbaar bij de 

Acoustical Societ>' o f America, 500 Sunnyside Blvd., Woodbury N.Y. 11797, USA 
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Afb. 2. (a) Spectraal profiel van een Shepard-toon. De abscissa is logaritiniscli, deeitonen iteb-
ben afstanden van een oidaaf (b) liiustmtie van liet perceptieve tooniioogte-ejfect 

(c) Ruis en Toonlioogte 

Ruis wordt meestal beschreven als een geluid dat niet-tonaal is, en dus geen toonhoogte 
heeit. Toch is het mogelijk een iiiisproces zodanig te bewerken dat het duidelijk tonaal 
wordt; daar heeft men zelfs geen speciale laboratorium apparatuur voor nodig. A l in 1693 
beschreef Christiaan Huygens hoe hij , toen hij in de tuin van het kasteel van Chantilly de 
la Cour verbleef, een soort muzikale toon hoorde in het geruis van de fontein die stond 
opgesteld tegen de achtergrond van een marmeren trap. Hi j merkte op dat dit geluid muzi
kaal overeenkwam met dat van een orgelpijp met dezelfde lengte als de diepte van de trap
treden. 

Het is duidelijk dat we hier te doen hebben met een geluid waaraan regelmatige echo's 
zijn toegevoegd. In feite is één enkele echo al genoeg om een duidelijke toonhoogtesen
satie op te roepen, mits de vertragingstijd ergens tussen de 1 en 10 milliseconden is. 
Achtereenvolgens hooit U een aantal klikparen, een aantal wiUekeurige (Poisson) klikse-
ries, en aan aantal ruisstoten, waarbij in aU gevaUen een echo is toegevoegd met een dus
danige vertragingstijd T dat de inverse waarden van opeenvolgende vertragingstijden (1/T) 
een muzikale toonladder vormen. U kunt voor een groot deel van deze reeksen de do-re-
mi toonladder duidelijk volgen. Di t soort tonale kleuring van geluid komt in de praktijk 
voor wanneer geluid wordt teruggekaatst door een dichtbijstaande harde wand. Als dit in 
een concertzaal het geval is kan dit erg hinderlijk zijn. 

(d) Spectrwn en Timbre 

Helmholtz heeft in zijn boek 'Die Lehre von den Tonempfindungen.' al beschreven hoe 
het timbre of klankkleur van een geluid wordt bepaald door de relatieve strekte van de 
boventonen. Dat gaan we nu demonstreren. Eerst hoort U hoe de klank van twee tonen 
van verschillende muziekinstrumenten wordt opgebouwd door eerst de grondtoon, en dan 
steeds meer boventonen te laten horen. Pas als de laatste, allerhoogste boventonen zijn toe
gevoegd kunt U het instrument herkennen. De opeenvolgende spectra van de tonen van 
een carillonklok en een Spaanse gitaar zijn gefllustreerd in ASb. 3a en 3b. 
Vervolgens laten we horen dat tonen van eenzelfde muziekinstrument een aUesbehalve 
constant spectraal profiel hebben. U hoort eerst een toonladder over drie oktaven, 
gespeeld op een fagot. Daarna hoort U dezelfde toonladder, gespeeld met gesynthetiseer
de fagotnoten die zijn afgeleid uit de hoogste noot van het instrument. Alle noten hebben 
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dan hetzelfde spectrale profiel, d.w.z. dezelfde relatieve boventoonstrekte, als deze hoogste 
fagotnoot. U kunt direct merken dat dit instrument helemaal niet als een fagot klinkt. Het 
feit dat wij zo gemakkelijk kunnen horen of 22 geluiden wel of niet van hetzelfde instru
ment afkomstig zijn is eigenlijk heel verwonderlijk. Als we de geluiden van de natuurlijke 
fagot uit de eerste reeks analyseren, zien we dat deze fysisch heel weinig gemeen hebben. 
Als we ditzelfde doen met de synthetische fagotgeluiden uit de tweede serie, zien we een 
duidelijke fysische overeenkomst, een constante spectrafe vorm, maar hier is nu juist per
ceptief het bindende element ver te zoeken. 

(e) Maskeren 

Als we een meting van de gehoordrempel uitvoeren met een constante maskeertoon op de 
achtergrond, wordt de drempel voor een testtoon met frequenties in de buurt van die van 
de maskeertoon verhoogd. Deze verhoging is groter naarmate test- en maskeertoonfre-
quenties dichter bij elkaar hggen. Het verhogingspatroon van de drempel is ook asymme
trisch; hogere tonen worden beter gemaskeerd door lagere tonen dan lagere tonen worden 
gemaskeerd door hogere. Dit wordt gedemonstreerd in de volgende luistertest, waarin eerst 
een 2000-Hz testtoon, m de aanwezigheid van een konstante f200-Hz maskeertoon, steeds 
zachter wordt aangeboden. U kunt het aantal stapjes tellen waarbij U de testtoon nog dui
delijk kunt horen. Vei-volgens draaien we de rollen om. De 2000-Hz toon is nu de mas-
keerder, en de 1200-Hz toon de testtoon. U zult merken dat U in het tweede geval de test
toon veel verder kunt volgen dan in het eerste geval. 

Een en ander is natuurlijk enigszins afliankeiijk van de plaats waar U zit in de zaal, omdat 
bij weergave van sinustonen d.m.v. luidsprekers staande golven in de ruimte kunnen ont
staan. Echte experimenten worden daarom altijd met koptelefoons of met luidsprekers in 
een echo-vrije ruimte gedaan 

(J) Technische Toepassingen 

Tot slot zullen we een paar technische toepassingen bespreken waarin het maskeergedrag 
van ons gehoorsysteem wordt aangewend om de kwaliteit van digitaal geluid te verbeteren. 
Dit kfinkt op het eerste gehoor een beetje vreemd. Het maskeergedrag van ons gehoor is 
immers meestal hinderiijk. Als we een gesprek met iemand wiUen voeren, doen we dit bij 
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Ajb. 3. Cunmlaiieve spectra van geiiiid van (a) een cariilonidoii, en (b) een idassieke gitaar. 
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voorkeur in een rustige ruimte. Ais er veel lawaai is, zoals bijv. in een disco, of als er tege
lijk veel andere gesprekken plaatshebben, zoals bij een cocktail party, wordt soms veel van 
de boodschap van onze gesprekspartner gemaskeerd, met het gevolg dat we de spraak 
moeilijk kunnen volgen. Vooral ouderen hebben hier vaak last van. 
In sommige gevallen is het echter mogelijk de roUen van signaal en maskeerder om te 
draaien, en het maskeereffect tot een voordeel te keren. Bij geluidweergave via de radio of 
via dragers zoals grammofoonplaat, band of compact disc, hebben we altijd te maken met 
achtergrondruis, een onvermijdelijk bij-produkt van alleriei stochastische processen in het 
transmissiekanaal die we niet helemaal in de hand hebben. In klassieke analoge gevallen 
zijn dit atmosferische storingen in de ether, turbulente bewegingen van een naald die door 
een microscopisch nogal ruwe groef wordt getrokken, en de imperfecte oriëntatie van 
gemagnetiseerde ijzeroxide deeltjes op een magneetband. Tn digitale geluidrepresentatie 
treedt ruis op als gevolg van de kwantisatie, d.w.z. de woord-grootte waarmee golfvorm 
monsters worden gecodeerd. Het verschil tussen het sterkste geluid dat kan worden weer
gegeven en het niveau van de kwantisatieruis, uitgedrukt in decibels, is gegeven door de 
uitdrukking 20 log 2", waar n het aantal bits is waarmee monsters worden gerepresenteerd. 
In een compact disc, waar in principe 16-bit woorden worden gebruikt, is de signaal/ruis 
verhouding dus 96 dB. Dit betekent dat, als we een volledig uitgestuurde CD zodanig 
afspelen dat het drukniveau bij de luidste passages nooit boven de 96 dB uitkomst, de 
kwantisatieruis onhoorbaar blijft. 

Een compact disc, met 44100 monsters van 16 bits per seconde voor twee kanalen, heeft 
een bitstroom van 1.4 megabits per seconde. De laser diode en de A D / D A converters van 
de CD kunnen deze bitstroom gemakkelijk volgen. Er zijn echter vele andere potentiële 
toepassingen voor digitaal geluid waar zo'n hoge bitstroom wel problemen geeft. Zo zou 
bij digitale F M de benodigde bandbreedte per zender onaanvaardbaar groot worden. Bij 
de digitale compact cassette (DCC) was het van essentieel belang dat analoge tapes ook 
afgespeeld konden worden. Dit betekende voor het digitale gedeelte dat met de bandsnel
heid van de analoge cassette en met een vaste magnetische kop gewerkt moest worden. 
Daarbij kwamen ook nog eens de randvooiwaarden dat, vanwege magnetische overspraak 
slechts een beperkt aantal parallelle sporen gebruikt konden worden, en dat een lucht-
spleet in een magnetische kop ook niet oneindig klein kan zijn. Dit alles leverde een maxi
male bitstroom op ver beneden die van de CD. Zowel bij digitale F M als bij DCC moest 
dus bezuinigd worden op de bitstroom. De vraag was of dit zou kunnen zonder de geluid
kwaliteit hoorbaar aan te tasten. 

Het is gebleken dat we inderdaad zonder detecteerbaar kwaliteitverlies veel lagere bitstro¬
men kunnen gebruiken dan bij de CD het geval is, zolang we de kwantisatieruis steeds een 
zodanige spectrale vorm te geven dat deze altijd door het geluidsignaal wordt gemaskeerd. 
Afl3eeldingen 4a en 4b illustreren dit principe. Links staat een voorbeeld met drie sinusto
nen van 250, 1000 en 4000 Hz, die een bepaald muzikaal geluid voorstellen. Het nias-
keerpatroon, d.w.z. de gehoordrempel die in de buurt van deze drie tonen duidelijk op 
asymmetrische wijze is verhoogd, heeft een vorm die lijkt op een alpenlandschap met hoge 
pieken en diepe dalen. Als deze drie tonen nu digitaal worden gekwantiseerd, ontstaat 
kwantisatieruis die een tamelijk vlak spectrum heeft en een spectraal niveau dat afliangt 
van de woordgrootte. De vlakke lijn in Afl3. 4a laat een geval zien waarbij de ruis duidelijk 
hoorbaar is in de dalen van het maskeerpatroon. 

Afbeelding 4b laat dezelfde situatie zien, maar nu digitaal gecodeerd met een subband-
algoritnie waarin per frequentieband wordt gekwantiseerd. Hierin heeft men voor iedere 
band controle over het niveau van de resulterende kwantisatieruis. Het resultaat is dat er, 
vergeleken met de situatie van Afb 4a, in totaal veel meer kwantisatieruis aanwezig is, maar 
dat deze een zodanige spectrale vorm heeft gekregen dat ze geheel door het niuzieksignaal 
is gemaskeerd en daardoor onhoorbaar is 
Een typisch subband-codeeralgoritnie werkt ongeveer zo dat mkoniend geluid wordt 
gesegmenteerd is stukjes van ongeveer 10 ms, voor elk segment het frequentiespectrum en 
de veiwachte maskeerfunctie wordt berekend, en tenslotte het aantal bits dat beschikbaar 
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AJb. 4. Maskeetpatwon van drie gelijidijdige masi<:eertonen (250, 1000 en 4000 Hz), met (a) 
spectraal vlakke ruis en (b) iavantisatie ruis verdeeld over 24 sub-banden, met optimale bit 
allocatie. 
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Afb. 5. Resultaten van een blind, gedwongen-keuze discriminatie experimeid tussen 'zuivere' 
(CD) en zuiniger gecodeerde muziek fingmeiden. 

is voor liet coderen van dat segment op zodanige wijze aan iedere subband wordt geallo-
ceei'd, dat de kwantisatieruis per band ongeveer evenredig is met het niveau van de mas
keerfunctie. Deze berekening en bit- aUocatie wordt voor ieder 10-nis segment opnieuw 
uitgevoerd. De verdeelsleutel die voor ieder segment is gekozen wordt meegecodeerd, 
zodat de ontvanger weet hoe ieder segment gedecodeerd moet worden, 
h l afbeelding 5 zijn enkele resultaten van een luistertest weergegeven, waarin een proef
persoon een muziekfragment van een CD moest onderscheiden van een overigens iden-
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tiek fragment, gecodeerd met een lagere bitstroom. Deze stroom staat uitgezet langs de 
abscissa in bits/monster. Voor een totale binaurale bitstroom in bits/seconde moeten abs-
cissawaarden met 88200 vermenigvuldigd worden. 
De lezer kan zien dat bij bitstromen van 2.9 en 2.2 bits/monster het voor een luisteraar 
onmogelijk is het zuinig-gecodeerde signaal perceptief te onderscheiden van het 16-bit CD 
signaal. Pas bij een stroom van slechts 1.5 bits/monster wordt het verschil in beperkte mate 
hoorbaar, afliankeiijk van het muziekfragment. Voor de Digital Audio Broadcast (DAB) is 
besloten de 2.9 bits/monster te gebniiken (ISO/MPEG standaard). DCC gebruikt een bit
stroom van gemiddeld 4 bits/monster Beide zijn, volgens de hier gegeven testresultaten, 
duidelijk aan de consemtieve kant. Beide codecs garanderen een geluidkwaliteit die per
ceptief geheel gelijkwaardig is aan die van de CD. 

Men moet evenwel goed in de gaten houden dat DCC, MiniDisc en DAB ontwoipen zijn 
om naar te luisteren. Geluidopnamen staan vol kwantisatieruis, die weliswaar niet gehoord 
wordt, maar wel degelijk meetbaar is. Als men geluid wil opnemen als documentatie, bijv 
om er later geluidanalyse op los te laten, kan men beter digitale apparatuur gebruiken die 
kwantisatieruis op een fysisch laag niveau houdt, zoals digital audio tape (DAT). 





RADARONDERZOEK VAN DE ATMOSFEER 

door 

H.W.J. Russchenberg 

Op vele terreinen is kennis van de fysische processen die zich afspelen m de atmosfeer van 
groot belang. Er wordt om die reden veel onderzoek verricht naar betrouwbare meetme
thoden. Een van de problemen die zich daarbij voordoen is het feit dat de atmosferische 
fenomenen zich op grote afstand van de waarnemer kunnen afspelen. Er zijn om dit pro
bleem op te lossen zgn remote sensing technieken ontwikkeld. Dit artikel behandelt zo'n 
techniek: atmosfeerondei7:oek met radar 

Inleiding 

Het mensefijke bestaan is te danken aan de aanwezigheid van de atmosfeer, die ais een 
buffer fungeert tussen de aarde waarop wij leven en het extreem koude heelal. De atmo
sfeer is opgebouwd uit een aantal schillen rondom de aarde: troposfeer, stratosfeer, meso
sfeer, thermosfeer, exosfeer en magnetosfeer Elk van deze lagen wordt gekenmerkt door de 
fysische fenomenen die zich daar afspelen. In de thermosfeer op zo'n 200 km hoogte komt 
bijvoorbeeld de aurora voor, in de stratosfeer bevindt zich de bekende ozonlaag en in tro
posfeer kan het regenen. Het dagelijkse leven speelt zich af in de troposfeer. Dit is name
lijk de laag die als een deken van zo'n 10-15 km dikte over de aardbol ligt. Menselijke acti
viteiten worden eneraijds beïnvloed door de troposfeer, maar andei-zijds beïnvloeden ze 
zelf ook de toestand van de troposfeer Het is een ingewikkeld proces, dat nog veel onder
zoek vereist. Geen ondei-zoekkan echter worden uitgevoerd zonder goede meettechnieken. 
Een van die technieken maakt gebruik van radar Met behulp van radar kunnen regenbui
en en wolkenstnicturen worden waargenomen. Het is ook mogelijk om wind en turbulen
tie te meten. Radar vindt zijn nut bij: 

Meteorologie. Radar kan de meteoroloog waardevolle informatie verschaffen over de fysi
sche processen in de atmosfeer Alhoewel het accent van de radarmeteorologie ligt op de 
troposfeer, zijn er ook radarsystemen die metingen kunnen verrichten aan wind en turbu
lentie in de stratosfeer Radar kan worden gebruikt bij het ondeEoek naar klimaatsveran
deringen. Door de wolkenstructuur te meten en deze te combineren met stralingsmeters 
kan bepaald worden welke rol bewolking speelt in de energiebalans van de atmosfeer, het
geen van belang is voor de voorspelling van een eventuele temperatuursverandering op 
aarde. De radargegevens kunnen ook worden gebruikt bij het opstellen van weersverwach
tingen. Dit is waarschijnlijk de bekendste toepassing. 

Telecommunicatie. Bij veel toepassingen van de telecommunicatie wordt gebruik gemaakt 
van radiosignalen die zich door de troposfeer voortplanten. Deze radiosignalen kunnen 
worden verstoord door bijvoorbeeld regen en bewolking. De energie van het signaal wordt 
dan geabsorbeerd, waardoor er een slechtere radioverbinding ontstaat. Door nu radarme-

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 74. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'DUigentia' te 's-Gravenhage op 27 november 1995. 
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tingen te combineren met radioverbindingen kan worden achterhaald wat de oorzaak van 
een eventuele storing is geweest. De resultaten worden gebruikt om zogenaamde propaga-
tiemodellen te maken waamiee voorspeld kan worden hoeveel procent van de tijd een 
radioverbinding aan bepaalde kwaüteitsnormen kan voldoen. 

Waterhuishouding. Met de hoge waterstanden van 1995 en 1994 nog vers in het geheu
gen, hoeft het geen betoog dat er behoefte bestaat aan een waarschuwingssysteem. Met 
radar is het mogelijk om over een groot gebied de hoeveelheid neerslag te meten. 
Gecombineerd met inzicht üi het hydrologische proces volgens welke het regenwater in 
rivieren en kanalen komt, biedt radar de mogelijklieid om eventuele hoogwaterstanden te 
voorspellen. 

Landbouw. Veel gewassen zijn erg kwetsbaar voor hagel. Met radar kan een hagelbui al 
van verre worden ontdekt en kunnen er tijdig maatregelen worden getroffen. In het ver
lengde l i i e m n ligt het gebruik van radar als instalment om wolkentypen te herkennen en 
eventueel weersiiiodificatie toe te passen. Er wordt dan geprobeerd om de wolken op een 
gewenste plek leeg te laten regenen. 

Milieu. Luchtvervuiling wordt door verticale luchtstromen naar grote hoogten getranspor
teerd. Dit mechanisme kan met radar worden genieten, omdat radar in staat is om de wind 
zelf te meten. Een grote onbekende in de modellen die het verticale transport van lucht-
veivuilüig beschrijven wordt bepaald door de rol die bewolking speelt. Ook hier kan radar 
een belangrijke rol spelen. 

Luchtverkeersveiligheid. Op en rond vliegvelden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als 
gevolg van plotselinge variaties van de windsnelheid- en lichting. Met radar kunnen die 
variaties gemeten worden. Bovendien kunnen ook de atmosferische omstandigheden waar
onder die variaties zich kunnen voordoen worden gedetecteerd. 
Voor bovenstaande toepassmgen moeten de volgende fysische parameters bepaald worden: 
regenhoeveelheden, waterinhoud van bewolking, wind, turbulentie, wolkenstructuur, drup
pelgrootte en dmppelvoriii. 

Het praktische probleem 

Bewolking kan zich op kilometers hoogte bevinden. Het is ondoenlijk om routinematig 
metingen ter plekke van de bewolkuig, bijvoorbeeld met een vliegtuig, uit te voeren. Dit is 
te duur en kan bovendien niet met de vereiste nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Men 
moet daarom zijn toevlucht zoeken tot indirecte methoden met behulp van remote sen
sing technieken. Radar is zo'n techniek er wordt een electromagnetische golf uitgezonden, 
die tegen een bepaald object op grote afstand (remote) reflecteert en veivolgens door de 
radar weer wordt opgevangen (sensing). Het weerkaatste signaal zal verschillen van het 
gezonden signaal, en juist dat verschü wordt bepaald door de fysische eigenschappen van 
het object. Bijvoorbeeld: een grijze regenwolk bevat meer water dan een vriendelijke iiiooi-
weer wolk en zal derhalve meer reflecteren. De sterkte van het gereflecteerde signaal bevat 
dus informatie over het type wolk De vraag is: hoe krijgen we die informatie uit het geme
ten signaai? Bestudering van dü inverse probleem ligt ten gi'ondslag aan alle toepassingen 
van remote sensing. In üet geval van atmosferisch radaronderzoek betekent het dat er een 
beeld van de atmosfeer gecreërd moet worden aan de hand van radaiTeflecties. Dit is niet 
zo eenvoudig als het lijkt: de radarreflectie zelf is niet zo interessant: de fysische oorzaak 
eivan wel. Om de metingen goed te interpreteren moet aan twee vooiwaarden worden vol
daan: 

Er is a priori kennis nodig over het object dat door de radar wordt gezien. Men moet weten 
of de radar gericht is geweest op bewolking of bijvoorbeeld op een vliegtuig. Ook moet 
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men in liwalitatieve zhi Icennis liebben van de microstructuur van bet radardoel. Men moet 
bijvoorbeeld weten of een wolk bestaat uit waterdruppeltjes of sneeuwvlolden. 

Het verstrooiingsproces moet goed begrepen worden. Men moet weten welke relatie er 
bestaat tussen het weerkaatste radarsignaal en de fysische eigenschappen van het doel, 
alvorens het gemeten signaal geïnterpreteerd kan worden. Deze randvooiwaarden leiden 
ertoe dat remote sensing onderzoek van nature een multi-disciplinaire aanpak vereist, 
waarin technici samenwerken met fysici. 

Verstivoiingsmechanismen 

Electromagnetische golven worden verstrooid als ze zich voortplanten in een medium met 
een fluctuerende brekingsindex. In de atmosfeer kunnen de fluctuaties van de brekingsin
dex worden veroorzaakt door de aanwezigheid van hydrometeoren, zoals regendruppels of 
ijskiistallen, aerosolen, zoals roet of stofdeeftjes, en variaties in luchtvochtigheid en tem
peratuur De verstrooiingsmechanismen worden beschreven met Uvee theorieën: 

Deeltjesverstrooiing: de atmosfeer wordt beschouwd als een medium waarin losse deeltjes 
voorkomen; het volume van alle deeltjes tezamen moet veel kleiner zijn dat het totale volu
me dat door de radar wordt bestreken. De verstrooiing van een radargolf door een deeltje 
wordt berekend en vervolgens worden de bijdragen van alle afzonderiijke deeltjes opgeteld. 
Voor dit laatste is voorkennis van de statistische verdeling van de deeltjes noodzakelijk De 
theorie van verstrooiing door een deeltje is complex en wordt bepaald door de vorm, 
grootte en oriëntatie van het deeltje. Slechts in het bijzondere geval van deeltjes die klein 
zijn ten opzichte van de gebraikte golflengte van het radarsignaal kan een vereenvoudiging 
worden toegepast: de zogenaamde Rayleigh-benadering. Voor deze categorie deeltjes geldt 
dat het verstrooide vermogen evenredig is met het kwadraat van het volume van de deel
tjes en bovendien toeneemt als de brekingsindex van het materiaal waaruit ze bestaan gro
ter wordt. Als de deeltjes ongeveer zo groot als de golflengte hoeft dit niet meer te gelden. 
Het kan dan zelfs zo zijn dat kleine deeltjes meer energie verstrooien dan grote. De theo
rie van deeltjesverstrooiing is van toepassing op radar remote sensing van bewolkuig, neer
slag en aerosolen. 

Bragg-verstrooiing: de ruimtelijke fluctuaties van de breldngsindex worden verooi-zaakt 
door een variërende luchttemperatuur en waterdanipconcentratie. De atmosfeer wordt 
beschouwd als een vei-zanieling luchtbellen van verschUlende grootte, temperatuur en 
luchtvochtigheid. Als een radargolf tegen zo'n luchtbel aankomt zal een deel worden gere
flecteerd en een deel zal zich üi de luchtbel voortplanten tot het tegen de andere wand 
van de luchtbel komt. Daar wordt de golf weer gereflecteerd en zal de luchtbel veriaten. 
Als nu de diameter van de luchtbel precies de helft van de radargolflengte is, zal de golf 
die de luchtbel veriaat in fase zijn met de golf die in eerste instantie door de buitenkant 
van de luchtbel werd gereflecteerd: de twee golven zullen dan constractief interfereren en 
resulteren in een maximaal vermogen bij de ontvangantenne. Het principe van Bragg-ver
strooiing is van toepassing op radar remote sensing van turbulentie, wind en atmosferische 
golven. 

Doppkr-radar 

Een Doppleiverschuiving, dat voornamelijk bekend geniet door het toonhoogteverschU dat 
men hoort als een trein met hoge snelheid een spooiwegovergang passeert, kan ook wor
den waargenomen met een radar. Als bijvoorbeeld een radar recht omhoog gericht staat 
tijdens de passage van een regenbui zal de valsnelheid van de regendruppels er voor zor
gen dat de frequentie van het weerkciatste radarsignaal een klein beetje verandert is ten 
opzichte van de frequentie van het gezonden signaal. Een radar die in staat is om die fre-
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quentieveiandering le meten wordt een Doppler-radar genoemd, Met een Doppler-radar 
meet men de snelheid van het radardoel, naar de radar toe of van de radar af Als de radar 
recht omhoog staat gericht, kan een Doppler-radar worden gebruikt om onderzoek te doen 
naar de statistische verdeling van druppelgroottes in regen en bewolking, In het algemeen 
is het namelijk zo dat grote druppels sneller vallen dan kleine druppels en is de 
Doppleiverschuiving een maat voor de druppelgrootte. Met speciale technieken kan men 
de Doppleiverschuivingen van de afzonderlijke druppels en dus hun statistische verdeling 
bepalen. Staat de radar naar de horizon gericht, dan wordt niet de valsnelheid gemeten 
maar de snelheid waarmee de wind de druppels voortjaagt. Samenvattend: met een 
Doppler-radar kan onderzoek worden gedaan naar de microstructuur van bewolking en 
neerslag, wind en turbulentie, In Figuur 1 wordt een voorbeeld gegeven van een Doppler-
meting. 

Figuur 1. Een Doppler-meting van bewoUmg. De radar staat reciit omlioog gericiU tenvijl de 
bewolking over de radar treki. De meting representeert 45 minuten. Het bovenste patieel geeft 
de radarreflectie weer, het onderste pcmeel de gemiddelde snelheid: een positieve snelheid is 
naar de radar toe gencht. 

Een dikke wolkenlaag bevindt zich op een hoogte van ongeveer 1,5 a 2 km. Het is duide
lijk te zien dat de bewolking niet homogeen is: er bevinden zich gebieden in de bewolking 
waar de reflectie afwijkt van de rest van de wolk, In de tweede helft van de meting gebeurt 
er iets interessants. De bewolking komt iets omlaag en ontstaat een tweede laagje. De snel
heid wordt positief, hetgeen betekent dat er neerslag uit de bewolking valt. Deze neerslag 
komt echter nooit op de grond. Het verdampt weer snel. 

Een ander voorbeeld van een Dopplermeting staat in figuur 2, De radar staat recht 
omhoog gericht tijdens een heldere dag: er is geen bewolking. Op de x-as staat de tijd uit
gezet; de meting omvat een hele dag. De y-as geeft de hoogte aan, ln het linker paneel staat 
de radarreflectie, in het rechter paneel staat een maat voor turbulentie, die is afgeleid van 
de gemeten statistische verdeling van de snelheden. We zien een brede donkere band met 
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verhoogde reflectie die in de loop van de dag omhoog gaat en op het eind snel weer zakt. 
Deze reflectie wordt veroorzaakt door de zogenaamde planetaire grenslaag; dit is de laag 
in de atmosfeer die dkect beïnvloed wordt door fysische processen op het aardoppeivlak 
zoals bijvoorbeeld het opstijgen van warme lucht op zomerse dagen. Op de grens van die 
laag met de rest van de atmosfeer bevinden zich verhoogde concentraties van waterdamp, 
teiwijl er ook vaak sprake is van een temperatuurinversie: in plaats van dat het steeds kou
der wordt naarmate de hoogte toeneemt, wordt het opeens warmer Hierdoor ontstaat er 
een scherpe gradient in de brekingsindex, die via het Bragg-verstrooiingsmechanisme ver
hoogde radarreflecties veroorzaakt. Het hchte gebied in het rechterpaneel betekent dat het 
in de grenslaag turbulent is, wat wordt veroorzaakt door opstijgende warme lucht. Er wordt 
dan ook wel gesproken van de convectieve grenslaag. 

Figuur 2. Een Doppiernieting van cie planetaire grenslaag. De radar staat recht omhoog 
gericlit terwijl de bewolking over de radar trekt. De meting representeert een Itele dag. Het 
bovenste paneel geeft de radarreflectie weer, het onderste paneel de standaarddeviatie van de 
snelheids]'erdeling. De standaarddeviatie is een maat voor de turbidentie: hoe lichter, Iwe tiir-
belenten 

Polarisatie-radar 

Radargolven zijn transversaal: de richting waarm het elektrische veld trilt staat loodrecht 
op de richting waarin de golf zich voortplant. De trillingsrichting wordt aangeduid met het 
begrip polarisatie. Horizontale polarisatie betekent dat het elektrische veld trUt in een hori
zontaal vlak Analoog hieraan is verticale polarisatie gedefinieerd. Een transversale golf is 
te vergelijken met de trillmg die zich voortplant in een koord. De verstrooiing van een 
radargolf door een deeltje is in het algemeen polarisatie-afliankelijk Bijvoorbeeld: h i een 
cirniswolk komen ijskiistaUen voor Deze kiistallen hebben vaak de vorm van dunne naald
jes. Als deze naaldjes horizontaal georiënteerd zijn, zal een horizontaal gepolariseerde 
radargolf meer worden weerkaatst dan een verticaal gepolariseerde, simpelweg omdat het 
meer van het ijskiistal tegenkomt. De nieuwe generatie radarsystemen maakt gebruik van 
dit principe. Ze zijn uitgerust met polarisatieschakelaars, waardoor ze de atmosferische 
fenomenen met verschiUende polarisaties kunnen meten. Met deze polarimetrische radar
systemen kunnen verschUlende typen neerslag worden herkend en bovendien kan de 
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grootte van regendruppels worden geschat. Dit laatste volgt uit feit dat regendruppels wor
den afgeplat door de luchtweerstand en platter zijn naarmate de druppels gi'oter worden. 
Door dus de polarisatie-afhankelijkheid te meten wordt indkect de druppelgrootte geme
ten. De polarisatie-afliankelijklieid van het radarsignaal is maximaal als de radar naar de 
horizon is gericht, omdat dan de druppels als het ware van de zijkant worden bekeken en 
de maximale platheid wordt gezien. Voor de studie van druppelgi'ootte -en vorm zijn 
Doppler- en polarisatieradars dus complementair Wü men ze combmeren, dan zal de 
radar onder een elevatiehoek van 30 a 45 graden ingesteld moeten worden. 

Een interessant aspect van polarknetrische radarsystemen is hun vermogen om kiuispola-
risatie te meten: er wordt een horizontaal gepolariseerd signaal verstuurd en de ontvanger 
kijkt met een verticaal gepolariseerde ontvanger In het ideale geval wordt er geen signaal 
ontvangen, maar als de deeltjes a-symmetrisch zijn of scheef staan ten opzichte van de 
radarpolarisatie dan zal er kruispolarisatie optreden. Op deze manier kunnen wind en tur
bulentie gemeten worden, want dat zijn immers bepalende factoren in de oriëntatie van 
regendruppels. Figuur 3 geeft een voorbeeld van een polarisatiemeting. Er staan 2 groot
heden weergegeven: de radaiieflectie en de platheid (Zdr) van de deeltjes. De radar staat 
in een vaste richting te kijken teiwijl een regenwolk door de antennebundel trekt. De beel
den laten een bijzondere structuur zien: m het midden van de wolk zit een strook die sterk 
reflecteert, waarin de radar bovendien deeltjes waarneemt die platter zijn dan in de rest van 
de wolk Deze waarnemingen worden aangeduid met het begrip 'bright band'. Ze worden 
veroorzaakt door sneeuwvlokken en ijskristallen die de O-gi'aden isotherm in de atmosfeer 
passeren en beginnen te smelten: ze worden nat waardoor de brekingsindex en bijgevolg 
ook de reflectie sterk toeneemt. De smeltende sneeuwvlokken worden door de radar waar
genomen als ware ze platter dan regendruppels, teiwijl ze dat in werkelijkheid niet hoeven 
te zijn; het toefje met grote Zdr bovenin de wolk wordt veroorzaakt door droge ijskristal
len. We stuiten hier op een van de problemen in de remote sensing: de meting wordt 
gedaan met een golflengte van 9 cm teiwijl we de verschijnselen wiüen beschrijven in aüe-
daagse begiippen als vorm en grootte, die we echter kunnen waarnemen dankzij ver-

Figinir 3. Een polarisatiemeting aan een voorbijtreidcende regenwolk. De radar kijld onder 
een itoek van 30 graden Op de x-as staat de tijd weergegeven (ongeveer 30 mimden), de 
y-as geeft de iwogte. Het liniieipaneel geeft de radarreflectie. Het recliteipaneel geeft de Zdr, 

Itetgeen een maat is voor platlieid van de deeltjes. 
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Strooiing van zichtbaar ücht met golflengte van enkele micrometer Het verstrooüngspro-
ces is bij 10 cm heel anders dan in het optische domein. In het geval van de smeltende 
sneeuwvlok betekent dat bij een golflengte van 9 cm de radar voornamelijk het waterdeel 
van het deeltje ziet ( dat als een Idein, plat lensje onder aan het deeltje hangt), terwijl het 
blote oog de totale sneeuwvlok ziet ( die een wiüekeurige vorm kan hebben). Zie hier een 
voorbeeld van hoe belangrijk het is om aan de twee voorwaarden: a priori kennis van het 
radardoel en een goed begrip van het verstrooüngsproces, te voldoen. 

Figuur 4 laat een voorbeeld zien van een gecombmeerde Doppler-polarisatiemeting aan 
neerslag. Er staan 3 grootheden weergegeven: de radarreflectie (deze keer Sxx genoemd), 
de platheid (Zdr) van de deeltjes en de ki-uispolarisatie (Ldr). Op de horizontale as staat de 
snelheid (een min-teken duidt op een snelheid naar de gi'ond gericht), de verticale as is de 
hoogte. De grijstinten geven de waarde van de grootheden aan: hoe donkerder, hoe gi'oter. 
We zien dat het radarbeeld op 2 kilometer hoogte smal begint. Op die hoogte was de tem
peratuur kleiner dan O graden: de regenwolk bestaat uit ijskiistaUen en sneeuwvlokken, die 
min of meer met dezelfde snelheid naar beneden dwaiielen. Geleidelijk wordt het radar
beeld breder: de sneeuwvlokken smelten tot regendruppels, die van nature een grotere 
variatie in valsnelheden kennen- grote druppels kunnen veel harder vallen dan kleine drup
pels. Op 1 kilometer hoogte is in het paneel dat Sxx weergeeft een donkere vlek, duidend 
op een sterkere reflectie, te zien: de 'bright band'. 

Op het paneel met de Zdr is beneden de 1 kUometer te zien dat de Zdr toeneemt naar
mate de snelheid groter wordt. Di t is in overeenstemming met het eerder gemelde feno
meen dat de druppels naarmate ze groter ook platter zijn. Het paneel met de Ldr kan op 
dezelfde manier als die van de Zdr worden geïnterpreteerd, zij het op minder eenduidige 
wijze: met toenemende snelheid neemt de kruispolarisatie toe, omdat de deeltjes groter (en 
dus platter) worden en een sterkere neiging hebben a-symmetrisch te worden door bi j 
voorbeeld vonn-oscillaties en scheefstand. 
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Doppler-polarisaiiemeting aan een 
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De radwfaciliteiten van het IRCTR 

Het International Research Centre for Telecommunication-Transmission and Ridar, 
IRCTR dat is verbonden aan de Technische Universiteit Delft, heeft voor atmosferische 
remote sensing de beschilddng over twee operationele radarsystemen tenvijl er nog twee in 
ontwikkeling zijn, De operationele systemen zijn de Delft Atmospheric Research Radar 
DARR waarmee de metingen van dit artikel gedaan zijn, en Solidar De DARR hoort tot 
de gevoeligste systemen op de wereld en is in staat om zowel Doppler- als polarisatieme
tingen te doen. Het systeem weiict met een golflengte van 9 cm. De DARR wordt ingezet 
in meetcampagnes ten behoeve van klimaatonderzoek, telecommunicatie en de water
huishouding. De radar Sohdar werkt met een golflengte van 3 cm, draait continu rond in 
een horizontaal vlak en registreert alle regenbuien binnen een straal van 15 km. De Solidar 
wordt gebruikt ten behoeve van telecommunicatie en waterhuishouding. Beide radarsyste
men staan op het dak van de Faculteit der Elektrotechniek van de T U Delft. 
Er zijn twee systemen in ontwikkeling: er wordt een mobiele versie van de DARR gemaakt 
om het onderzoek ook andere plaatsen uit te kunnen voeren en een radarsysteem, dat oor
spronkelijk was ontwikkeld voor metingen aan het zee-oppeivlak wordt omgebouwd voor 
metingen aan bewolking, parallel met de DARR, maar met een ander golflengte: 3 cm. 
Het radaronderzoek aan het IRCTR wordt voor een belangrijk deel ondersteund door de 
Stichting voor de Technische Wetenschappen STW. 

Slotwoord 

Het radaronderzoek van de atmosfeer staat in Nederland aan het begin van een interes
sante periode. Er zuUen in de nabije toekomst verscheidene meetcampagnes worden uit
gevoerd, waarbij niet alleen radar maar ook alleriei andere meetmstrumenten zuUen wor
den ingezet om bewolking en de omgevende atmosfeer goed in kaait te brengen om de rol 
van bewolking op een verantwoorde wijze in de Idünaatmodellen te kunnen voeren. 
Hiertoe wordt samengewerkt door de 1<CNMI, het RIVM, het ECN, de T U Eindhoven, 
ESTEC en het IRCTR Het ligt in de lijn der veiwachting dat radar in de toekomst een pro
minente plaats zal opeisen in het atmosfeeronderzoek Bij de internationale ruimte-agent
schappen zoals het European Space Agency ESA bestaan plannen om wolkenradars aan 
boord van een satelliet te monteren om continu en grootschalig bewolking te kunnen 
meten. 



CHRONISCHE V I R A L E H K P A T U IS: Nieuwe inzichten in het beloop 

door 

S.W. Schalm 

Inleiding 

Hepatitis virus is vandaag de dag, ondanl<s de ontwiklceling van preventie en therapieën, 
nog steeds een wereldwijd probleem. Het aantal mensen van 65 jaar en ouder dat gedu
rende hun leven met het virus in aanraking kwam wordt geschat op 50% van de wei'eld-
bevolking. Bij een deel van de geïnfecteerden slaagt het afweersysteem er niet in om het 
virus afdoende aan te vaUen en onstaat een chronische virale hepatitisinfectie. Deze 
patiënten ontwikkelen op korte of lange termijn een chronische hepatitis (leverontsteking) 
en hebben dan een verhoogd risico op het ontstaan van een levercÜTOse. De risico's van 
levercirrose zijn leveifalen en/of een hepatoceUulair carcinoom. Meer dan. 1 müjoen men
sen overlijden jaariijks aan deze aMjkingen. 

Sinds de ontdekking van het hepatitis B virus in 1968 is het mogelijk geworden om meer 
inzicht te kiijgen in de fiictoren die bijdragen tot de overgang van acute naar chronische 
hepatitis. Tevens is duidelijk geworden dat de chronische vorm van de hepatitis infectie 
geen statisch, maar een dynamisch gebeuren is, waarbij patiënten zich van één stadium 
naar een ander kunnen verplaatsen. 

Ongeveer 20 jaar lang werd algemeen de chronische hepatitis ingedeeld in twee catego
rieën: chronisch persisterende hepatitis en chronisch actieve hepatitis. 
Chronische persisterende hepatitis, gekenmerkt door ontstekingsinfütraat beperkt tot het 
portale driehoekje zonder aantasting van hepatocyten, bestaat uit twee componenten: per
sonen, die asymptomatisch zijn en zeer lage virale replicatie hebben na een gi'otendeels 
succesvoüe immuno-eliminatiefase (uitstekende prognose), en personen, die duidelijke vü-
ale replicatie hebben en nog niet in de immuno-eliminatiefase zijn (onzekere prognose). 
Chronische actieve hepatitis, gekenmerkt door periportale ontsteking met aantasting van 
hepatocyten geeft weer dat de patiënt in de immuno-eliminatiefase is. De duur en ernst 
van leverontsteking m de imnnmo-eliminatiefase bepaalt het risico tot progressie van de 
ziekte. De chronisch actieve hepatitis bestaat ook uit twee componenten: personen met 
een incomplete immuno-eliminatie (vüusreplicatie blijft aanwezig, slechte prognose) en 
personen met een succesvoUe immuno-eliminatie (virusrepücatie onderdrukt, goede prog
nose). 

Dus, in tegenstelling tot een veel gehoorde opinie dat een chronisch persisterende hepa
titis relatief onschuldig is en geen behandeling behoeft, gaat een chronisch persisterende 
hepatitis met actieve virale repUcatie vaak over in een chroinsch actieve hepatitis als de 
patiënt in de immuno-eliminatiefase komt; in spiegelbeeld kan een chroiüsch actieve 
hepatitis teruggaan naar een chronisch persisterende hepatitis bij veriies van actieve virale 
repücatie na een succesvoüe immuno-eüminatiefase. 
h l dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschülende fases waarin een met hepa-
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litis virus geïnfecteerde patiënt zicli kan bevinden en van de Icansen van een patiënt om 
van een stadium naar een ander stadium over te gaan. Tevens wordt aandacht gegeven aan 
het effect van stadiumovergang op de prognose van de patiënt. 

Natuurlijk beloop van de infectie 

Acute Hepatitis 
Ten tijde van de eerste symptomen ziet men in het bloed tekenen van leverontsteking 
(transaminaseverhogmg) alsmede markers van het hepatitis virus. Na een aantal weken ver
mindert de hepatitisactiviteit en worden veelal neutraliserende antilichamen detecteerbaar 
Globaal 2-5 maanden na het manifest worden van de infectie zijn tekenen van actieve 
infectie verdwenen. 

Patiënten met een acute hepatitismfectie die niet bmnen zes maanden na het manifest 
worden van de ziekte het vnus klaren, worden beschouwd als dragers van een chronische 
hepatitisinfectie. Het percentage patiënten bij wie de ziekte zich ontwikkelt tot een chro
nische aandoening wisselt naar gelang de leeftijd, de immuunreactiviteit en het type vuns. 
Ongeveer 5% van de acute hepatitis B infecties bij gezonde volwassenen gaan over naar 
een chronische fase, bij personen met gestoorde immuniteit stijgt de frequentie van chro
nische hepatitis tot 20-50%. Bij neonaten, die het virus gedurende de gebooite van hun 
HBV-dragende moeder kunnen krijgen, ontwikkelt meer dan 80% een chronische hepati
tis B infectie. Bij hepatitis C wordt de infectie chronisch in 80 % van gezonde volwasse
nen. 

Cliionische hepatttis 
Het natuurlijk beloop van de chr'onische hepatitis wordt bepaald door twee processen: 

1. het voortschrijden van de leverziekte bij het persiste
ren van de virale rephcatie, van chronische hepatitis 
tot gedecompenseerde cuTose (figuur 1). 

2. het geleidelijk afnemen van de virale replicatie in 
samenhang met het toenemen van de immunoreacti
viteit tegen virusbestanddelen (figuur 2). 

h l elk stadium kan viitisklaiing optreden en het voort
schrijden van de leverziekte tot stilstand komen. Indien de 
virale replicatie zover vermindert, immuunreacties met de 
daarbijbehorende leverbeschadiging verdwijnen, en de 
markers van leverontsteking normaal worden, is zelfs her
stel van de levemekte mogelijk en kan een gedecompen
seerde cirrose weer gecompenseerd worden en een actie
ve ciiTose inactief (figuur 3). 

Ctironisciie iiepatitis 

Cirrose 

r Gedecompenseerde 
\ cirrose 

Figinir 1. 
Natinirlijk beloop van chronisclie virale iiepatitis: stadia van leveipathologie. Let op: liet 
jarenlang gebruikte ondersclieid tussen cinvnisclie persisterende Itepatitis en chronisclie actie
ve hepatitis is niet langer actueel 

Immuno-eliminatie 

Virale replicatie; 

figinir 2. 
Natuurlijk beloop 
van clironisclie 
virale hepatitis: 
fasen van viriis-
replicatie en 
immuniteit. 
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Virus replicatie ; + 
Leverontsteking : + 

Virus replicatie 
Leverontsteking 

Chronische hepatitis 
Virus klaring 

Chronische hepatitis 

Cirrose Cirrose 

Gedecompenseerde' 
cirrose Biactiemiscfie remissie 

Gedecompenseerde 
cirrose 

Figmir 3. 
Natmtrlijii beioop van cluvnisclie viraie liepatitis: iidegratie van stadia van leveipatltologie en 
fasen van virale replicatie c.q. leverontsteking. 

De prognose van de chronische virale hepatitis is afliankeiijk van het stadium van de lever
ziekte en de fase van de vLrale replicatie/leverontsteking. Wat is de levensvei-wachting in de 
diverse stadia en fasen? 
Op basis van publicaties uit Europa, Amerika en Oost-Azie is de levensvei-wachting als een 
percentage 5-jaarsovei-leving geschat als in tabel 1 -weergegeven. 

Uit tabel 1 komt naar voren dat het voor het bepalen van de prognose van chronische vir
ale hepatitis van belang is de vnale replicatiestatus te kennen alsmede over een betrouw
bare evaluatie te beschikken van de aan- of afwezigheid van cirrose. 
Chronische hepatitis zonder cirrose en zonder vh-usreplicatie heeft minimale risico's. Van 
een groep van 88 dergelijke patiënten waren er nog 87 üi feven na een gemiddelde follow-
up van 130 maanden. De patiënt die overieed, stierf aan de gevolgen van een longcarci
noom. Zowel de aanwezigheid van vuale replicatie als van cm-ose hebben een klein maar 
duidelijk waarneembaar risico; de combinatie van deze twee risicofactoren geeft een sterk 
verhoogd risico om aan virale hepatitis te overlijden. Een gedecompenseerde levercirrose 
is een ernstige ziekte, waarvoor levertransplantatie overwogen moet worden. 

De frequentie van overgang van virusreplicatie naar niet-detecteerbaar en van chronische 
hepatitis naar een voigend stadium is niet zo hoog, maar frequent genoeg dat herhaling 
van de prognosebepaliiig eenmaal per 5 jaar zinvol lijkt. Voor de praktijk houdt anno 1995 
een prognosebepaling in: het meten van HBV D N A of HCVRNA, transamiiiasen (ALAT) 
en bij indicatie een evaluatie van de aan- of afwezigheid van cm-ose. 

Tabel 1: Geschatte 5-jaars overleving van chronische virale hepatitis, 
naar stadium en fase van virale replicatie 

Chronische hepatitis 
Cirrose 
Gedecompenseerde cirrose 

virus replicatie + 
leverontsleldng + 

% 

97 
85 
10 

virus replicatie -
leverontsteking -

% 

99 
97 
40 
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Conclusies 

Chronische virale hepatitis is een dynamische zielite waarbij de prognose en levensver
wachting aflianicelijk is van het stadium waarin de ziekte zich bevindt en de fase van de 
vkusinfectie. Om de prognose te kunnen bepalen is het belangrijk om betrouwbare infor
matie te verkrijgen omtrent de activiteit van de infectie en het al dan niet aanwezig zijn van 
cirrose. 
Andere voorspeUende factoren zijn de leeftijd en de klinische syndromen wijzend op een 
gedecompenseerde leverziekte (geelzucht, ascites, varicesbloeding en encephalopathie). 

Gesteld kan worden dat naarmate de ziekte activiteit toeneemt en de vuale replicatie per
sisteert, de prognose afiieemt. De activiteit van de aandoening kan echter veranderen en 
patiënten kunnen in de loop van jaren zich van de ene groep naar de andere verplaatsen. 
Voor prognosebepaling is dan ook 1-5 jaariijkse evaluatie aan te raden. 



NIEUW ZICHT OP LICHT: NIET-LINEAIRE OPTICA 

door 

Q.H.F. Vrehen 

Inleiding 

De klassieke optica is lineair. Daarmee wordt bedoeld dat de voortplanting van licht door 
een optisch systeem niet afliangt van de intensiteit eivan. Bij beeldvorming door een stel
sel van lenzen en spiegels variëert de helderheid van het beeld evenredig met die van het 
voowerp. Ontvangt een pirat ücht vanuit verschillende bronnen, dan wordt de totale inten
siteit bepaald door de som van de intensiteiten (incoherent licht) of van de aiiiplituden 
(coherent ücht). Een en ander brengt ook met zich mee dat spectrale kleuren behouden 
blijven en niet in elkaar worden omgezet. 

Aan deze lineaiiteit ligt ten grondslag dat de optische eigenschappen van materialen, zoals 
de brekingsindex, kunnen worden beschouwd onafliankelijk te zijn van de intensiteit. De 
lenzen van fotocamera's en brülen hebben in avondlicht dezelfde sterkte als in felle zon. 

Een lineaire beschrijving van optische verschijnselen is adequaat zolang de intensiteiten 
voldoende klein blijven. Eertijds konden in dit verband aüe lichtbronnen als zwak worden 
beschouwd. Met de uitvinding van de laser in 1960 is daarin drastisch verandermg geko
men. Sindsdien kunnen intensiteiten worden gegenereerd die de voorheen hoogst bereik
bare vele miljarden malen overtreffen. Franken' publiceerde in 1961 het eerste niet-lineair 
optische experiment, dat in figuur 1 schematisch is weergegeven. 

Figuur 1. 
Opstelling voor het waarnemen van t)veede harmonisciie generatie. Het licht van een robijnla
ser wordt gefocusseerd in een lavartslaistai De uittredende straling blijld naast bet rode laser
licht bij 694.3 nm ook een beetje ultraviolet bij 347.15 nm te bevatten. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 74. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Düigentia' te 's-Gravenhage op 15 januari 1996. 
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Robijiilaseiiicht met een golflengte van 694.3 nm wordt gefocusseerd op een plaatje kiis-
taflijn kwaits. De uittredende straling blijkt naast het rode licht ook een klein beetje ultra
violet te bevatten bij piecies de halve golflengte, 347.15 nm. De mtensiteit van het UV 
variëert hvadratisch met die van het rode licht. 
Na de ontdekking van deze 'tweede harmonische generatie' is het vakgebied van de niet-
lineaue optica (NLO) snel tot bloei gekomen. Een van de grondleggers is onze voormah
ge landgenoot N . Bloembergen aan wie in 1981 de Nobelprijs voor Natuurkunde werd toe
gekend. In het volgende zuUen enkele basiselementen van NLO en een aantal van de waar
genomen verschijnselen kort worden besproken. In meer detail zal worden ingegaan op 
industrieel onderzoek aan toepassingen bij informatie-opslag en optische communicatie. 
Wie zich nader wü oriënteren, zij veiwezen naar^-^ 

Eigenschappen van laserliclu 

Laseriichf* heeft eigenschappen die voor de NLO van groot belang zijn. 
Allereerst wordt laseriicht gekenmerkt door een hoge mate van ruimtelijke coherentie, 
zodat nagenoeg parallele bundels kunnen worden opgewekt. De evenwijdigheid wordt 
alleen beperkt door de onvermijdelijke üchtbuiging. De afstand L waarover de bundel als 
paraüel kan worden beschouwd, wordt gegeven door L^B^/X^^A/X waarbij X de golf
lengte is, D de diameter van de bundel en A het oppeivlak van zijn doorsnede. Een der
gelijke bundel kan heel scherp worden gefocusseerd. Voor de diameter d van het focus 
geldt d=2fA./D, waarbij f de brandspuntafstand van de gebruikte lens is. De doorsnede van 
het focus wordt van de orde als D=f . 

Veivolgens kan laseriicht worden geproduceerd in de vorm van zeer korte lichtpulsen. 
Zulke pulsen zijn bijvoorbeeld slechts 1 nanoseconde (1 ns = lO'^s) lang, of zelfs korter 
dan 1 picoseconde (1 ps = 10"l2s). Door de energie te concentreren in zulke korte pulsen 
kan men zeer hoge piekvermogens opweklcen bij een beperkt gemiddeld vermogen, zodat 
veel experimenten met relatief eenvoudige opstellingen kunnen worden uitgevoerd. 
Bovendien zijn optische materialen beter bestand tegen hoge intensiteiten als die slechts 
kort van duur zijn. 
Tenslotte leidt de goede focusseerbaarheid gecombineerd met de hoge piekvermogens tot 
extreem hoge intensiteiten. Een puls met energie 1 Joule en duur 1 ns heeft een piekver-
mogen van 1000 M W (het vermogen van een grote elektrische centrale). Bij focussering op 
10 pm2 ontstaat een intensiteit van 1020 w/m2, corresponderend met een elektrische veld
sterkte 27x1010 V / m . Ter vergelijking moge dienen dat de intensiteit op een goed veriicht 
bureaublad slechts ongeveer 1 W/m2 bedraagt. 

De niet-linearileit van optiselie materialen 

Veel verschijnselen kunnen bevredigend worden beschreven onder de aanname dat mate
rialen lineaü reageren op externe invloeden. Onder extreme omstandigheden is die aan
name niet gerechtvaardigd. A s men aan een stukje elastiek trekt, is de uitrekking evenre
dig met de uitgeoefende kracht. Maar trekt men te hard, dan raakt de rek eruit en breekt 
het tenslotte. Een metalen staaf ondergaat bij veiwarming een uitzetting evenredig met de 
temperatuurtoename. Wordt de staaf echter te heet, dan zet zij sneüer uit om tenslotte te 
smelten. 

Een atoom bestaat uit een positief geladen kern met daaromheen een wolk van negatief 
geladen elektronen. In afw'ezigheid van uitwendige velden valt het zwaartepunt van de elek
tronenlading precies samen met de kernlading. In een uitwendig elektrisch veld wordt de 
elektronenlading een beetje verschoven t.o.v de kernlading, het atoom wordt 'gepolari
seerd'. De polarisatie P van een materiaal bepaalt de optische eigenschappen. Voor zwak
ke velden is P evenredig met de veldsterkte E ; voor sterke velden is dat niet langer het geval. 
Omdat de alwijkingen van lineariteit meestal klein zijn, kan een reeksontwüdfeling worden 
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gebruikt om het verband te beschrijven: 

P - 8o{%(').E + x ' - ' . E E + x(3).EEEl (1) 

P en E zijn vectoren, x^^) gn x(3) ^ijn tensoren en worden respectievelijJf de eerste-, 
tweede-, en derde-orde optische susceptibiliteit genoemd. De eerste term in het rechter-
hd bepaalt het lineaire gedrag van een optisch materiaal. De tweede en derde term zijn ver
antwoordelijk voor de niet-lineaire verschijnselen. 

De relatieve grootte van de susceptibiliteiten kan worden afgeschat. h i een atoom zijn de 
valentie-elektronen aan de kem gebonden door een elektrisch veld ter sterkte van r u w e g 
3 x 1 0 V / m . Legt men een uitwendig veld van dergelijke sterkte aan, dan worden de elek
tronen spontaan van het atoom getrokken en zijn de niet-lineaue termen vergelijkbaar met 
de lineaire. Omdat van de orde één is, volgt dat %G) gen waarde aanneemt van onge
veer 3x10"! hnA', of 30 pmA^ (picometer per volt) en dat Y^^) yan de orde 10"2l m^/V^ is. 
Teiwijl alle materialen een van nul verschillende en x̂ ^̂ ) hebben, geldt dat x'-^^ gelijk 
aan nul is voor stoffen met inversie-symmetrie. Daarom kan bijv tweede harmonische 
generatie niet plaats vinden in media zoals gassen, vloeistofien, en glazen. Maar ook vele 
kristallen hebben inversie-symmetrie en vertonen geen tweede-orde niet-lineariteit. 

Tweede-orde niet-lineaire versciiijnselen 

De tweede-orde polarisatie is evenredig met het produkt van twee sinusvormig variërende 
velden. Bij gelijke frequenties bevat dat produkt zowel een constante term, die aanleiding 
geeft tot 'optische gelijkiichting', als een term met de dubbele frequentie die tot tweede 
harmonische generatie leidt. Zijn de frequenties verschillend, dan kunnen de som en het 
verschil worden gegenereerd. Als één van de velden een gelijkspanning is, hebben we te 
doen met de al langer bekende elektro-optische effecten, die soms ook tot de niet-lineai
re optica worden gerekend. Een verrassend effect is 'optische parametrische generatie', 
waarbij één inkomend üchtquant (foton) wordt opgedeeld in twee uitgaande fotonen met 
behoud van energie. 

Tweede harmonische generatie (SHG = second harmonie generation) is het 'oudste' NLO 
effect. Franken's experiment had nog een zeer laag rendement, maar al spoedig vond men 
middelen om dat sterk op te voeren en tegenwoordig is een rendement van meer dan 25% 
zeker geen zeldzaamheid. 
Wanneer een 'paraüele' bundel met een vermogen zich voortplant door een niet-line-
a ü medium ter lengte L dan wordt een SHG vermogen W2 gegenereerd gegeven door de 
vergelijking: 

W2 = C[x(2)WiL]2 /A (2) 

C is een constante die van frequentie en brekingsindex afhangt en A is de bundeldoor-
snede. Voor de geldigheid van (2) moet nog aan 2 voorwaarden zijn voldaan: 
- Over de hele lengte L moet het harmonische ücht in fase blijven met het fundamentele 
laseriicht. Die conditie wordt aangeduid als fase-aanpassing (phase matching). Zij speelt 
een grote rol in de hele NLO en is bepalend voor een efficiënte frequentie-omzetting. 
- Het laseivermogen W | moet bij het doodopen van het kristal ongeveer constant blijven: 
het opgewekte vermogen W2 moet dus klein zijn t.o.v. W i (in een veriiesviij medium is 
de som van W j en W2 constant). 
Vergelijking (2) laat zien dat voor gegeven vermogen W | en lengte L de output W2 groot 
kan worden gemaakt door A klein te kiezen. Hieraan is echter een grens gesteld. Omdat 
een bundel slechts parallel blijft over een lengte h=A/X mag A niet kleiner worden dan 
Ll. 
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In wetenschap en techniek wordt SHG veel toegepast om een coherente lichtbron van 
korte golflengte te maken. Ook is op SHG een methode van oppeivlalcte-onderzoek geba
seerd, die het feit uitbuit dat aan een oppeivlak nooit inversie-symmetrie heerst. Aan het 
eind van de tachtiger en het begin van de negentiger jaren is door de elektronische indus
trie, o.a. door Philips in het Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven, veel onderzoek 
gedaan aan SHG ten behoeve van optische informatie-opslag. 

Tweede liannoiüsclie generatie voor iiiforinatie-opslag 

Bij optische informatie-opslag, zoals compact disc en CD-Rom, is de maximale bitdicht
heid aan een duidelijke fysische grens gebonden. Omdat de diameter van een hchtbundel 
in het brandpunt van een focusserende lens minstens gelijk is aan ongeveer de golflengte, 
kunnen kleinere details niet gelezen of geschreven worden. Bijgevolg blijft de bitdichtheid 
begrensd tot minder dan X'^ en dient de golflengte zo klein mogelijk te worden gekozen. 
Voor toepassing in massaprodukten komen aUeen halfgeleideriasers in aanmerking en 
daaivan lag de grens^ rond 1988 bij /\,=650 nm. Vandaar de interesse van de eletóronische 
industrie om licht van lasers bij 800 nm middels SHG om te zetten naar 400 nm. Het voor
naamste probleem daarbij is dat lasers bij 800 nm weliswaar relatief ki-achtig kunnen zijn, 
maar toch een beperkt vermogen produceren, minder dan 100 mW. 
Zoals onder vergelijking (2) geargumenteerd, geldt voor een zich vrije voortplantende licht
bundel A>LX. Bij een lengte van 1 cm volgt daaruit A>0.01 mm^ voor ?i=l pm. Met een 
niet-lineahe susceptibiliteit van 20 pm/V en een vermogen van 100 mW blijft de conver
sie dan klein, maximaal 0.1%, teiwijl ruwweg 5% nodig is. Twee mogelijke oplossingen die
nen zich aan. Enei-zijds kan men het niet-lineake kiistal in een trilholte tussen twee (holle) 
spiegels plaatsen. Op die manier doorioopt het licht het kiistal vele malen en de effectie
ve lengte neemt sterk toe bij gelijkblijvende doorsnede. Anderzijds kan men afzien van de 
vrije voortplanting en het laseriicht sturen door een golfgeleider Die houdt het licht gevan
gen in een nauw kanaal met een breedte en hoogte van een paar maal de golflengte. Het 
oppeivlak van de doorsnede kan bijv 20 pm^ bedragen bij een praktische lengte van 1 cm. 
Beide methodes kunnen potentieel een winst in output opleveren tussen lOOx en lOOOx. 

flginir 2. 
Voorbeelden van optiscli niet-lineaire organisclie moleculen: a) het prototype molecule 
p-nitro-aniline en b) door Philips in samenwerking met Diipont gevonden sterk niet-lineair 
molecule met geringe blauwabsoiptie. 
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Het onderzoeksprogramma bij Philips besloeg een breed scala van ondei-werpen: 
- het kweken van nieuwe anorganische kristallen, 
- het realiseren van golfgeleiders en fase-aanpassing in dergelijke lüistallen, 
- het ontwikkelen van resonante trilholtes, 
- de studie van niet-lineaire polymeerlagen en van eflTiciente golfgeleiders met fase-aan
passing daarin. 
De resultaten zijn uitgebreid gedocumenteerd.^ Tn het onderstaande wordt aandacht 
besteed aan het laatstgenoemde ondeiwerp, het gebruik van niet-lineaire polymeren.'' De 
koolstofchemie leent zich bij uitstek voor 'molecular engineering', het synthetiseren van 
moleculen die bepaalde gewenste eigenschappen hebben. Aan niet-lineair optische orga
nische moleculen is dan ook veel ondei-zoek verricht.^ Een typisch voorbeeld van zo'n 
molecule is afgebeeld in figuur 2a. 

Het betreft nitro-aniline, een sterk asymmetrisch molecule. De benzeeniing is op de plaat
sen 1 en 4 gesubstitueerd met een amine-groep en een nitro-groep. De eerste gedraagt zich 
als een elektrondonor: zij vertoont de neiging een elektron af te staan en een positieve 
lading aan te nemen. Daarentegen heeft de nitro-groep het karalder van een elektron-
acceptor; zij wordt gemakkelijk negatief geladen. Donor en acceptor zijn met elkaar ver
bonden middels een cyclische groep met geconjugeerde dubbele bindingen waarlangs een 
verschuiving van lading gemaklcelijk kan plaatsvinden. 

inbouw van dergelijke niet-lineaire moleculen in een polymeer kan een bruikbaar SHG 
materiaal opleveren als aan de volgende eisen wordt voldaan: 
- de moleculen moeten een grote niet-lineariteit bezitten en met voldoende concentratie 
in het polymeer kunnen worden ingebouwd, 
- zij moeten een lage absorptie hebben, zowel in het rood als in het blauw, 
- zij moeten in hoge mate kunnen worden georiënteerd en de oriëntatie moet stabiel zijn, 
- het moet mogelijk zijn om in het polymeer een golfgeleider met fase-aanpassing maken. 
Polymeren hebben t.o.v kristallen het voordeel dat zij gemakkelijk in alleriei vormen kun
nen worden gebracht. 

Absorptie door de NLO-moleculen, zowel bij de fundamentele als bij de harmonische golf
lengte werkt sterk negatief op het bereikbare coiwersierendement. IBovendien vertonen de 
moleculen de neiging om bij absorptie van blauw licht uiteen te vallen en te bleken. Helaas 
staat de eis van lage absorptie op gespannen voet met de noodzaak van een zo groot moge
lijke niet-lineariteit. De susceptibiliteit stijgt namelijk sterk naarmate de fundamentele of 
de harmonische frequentie dichter bij de frequentie van een moleculaire overgang ligt. 
Maar dan neemt ook altijd de absorptie snel toe. Het zoeken is naar een compromis: 
maximale niet-lineariteit bij minimale absorptie. Als richtiijn kan gelden dat de suscepti
biliteit redelijk correleert met de sterkte van het acceptor- respectievelijk donorkarakter van 
de betreffende eindgroepen. Daarnaast speelt ook de aard van de conjugatie-groep een rol. 
In een breed opgezet programma werden door het Philips Natuurkundig Laboratorium in 
samenwerking met het Dupont Central Research and Development Laboratoiy in 
Wümington, USA, enkele bijzonder geschilde moleculen geïdentificeerd. De structuur van 
een van die moleculen is weergegeven in figuur 2b. Van beide moleculen in figuur 2 wordt 
de absoiptie en de moleculaire hyperpolarizeerbaarheid' /3 als functie van de frequentie 
getoond in figuur 3. 

Duidelijk is te zien dat /3 sterk toeneemt als de harmonische frequentie de absorptieband 
nadert. Ook is duidelijk dat het biphenylmolecule voor harmonische frequenties beneden 
400 nm (3.1 eV) zowel een grotere hyperpolarizeerbaarheid als een kleinere absorptie heeft 
dan p-nitroaniline. 
De actieve moleculen worden als zijketens ingebouwd in het polymeer PMMA (perspex) 
en dit wordt in een dunne laag op een substraat aangebracht. De actieve moleculen zijn 
dan nog ongericht en %(2) is nul wegens inversie-symmetrie. Om de moleculen te oriënte-
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ren wordt de laag opgewarmd en een sterk elektrisch veld (= 106 v / c m ) loodrecht erop 
aangelegd. Door hun pemianente dipoolmoment richten de moleculen zich in dat veld. 
VeiYolgens wordt de oriëntatie (enkele tientallen procenten) ingevroren door het preparaat 
in het veld af te koelen, en dan het veld uit te schakelen. Hoewel de oriëntatie aanvanke
lijk enigszins terugloopt, wordt na verioop van tijd een stabiele waarde bereikt. Langs deze 
weg is met het bovenbeschreven biphenylmolecule in perspex een stabiele waarde van 
bereikt van maximaal 45 pmA'. 

Een goed conversierendement vraagt om het gebruik van een golfgeleider. Die is in dit 
geval eenvoudig te realiseren. Een vlak süicium substraat wordt bedekt met een dunne laag 
Si02 en daarop wordt een smalle en dunne strip Si3N4 aangebracht, waarna over het 
geheel de polymeeriaag wordt gedeponeerd. Omdat het nitride een hogere brekingsindex 
heeft dan zowel het oxide als het polymeer, wordt het licht langs de nitride-strip geleid. 
Een belangrijk deel van het veld plant zich voort door het polymeer en zorgt voor de har
monische generatie. 
Een laatste punt van oveiweging is de fase-aanpassing. Het fundamentele 'rode' elektrische 
veld d r p een harmonische 'blauwe' polarisatie aan, die op haar beurt een 'blauw' elek
trisch veld opwekt. Voor optimale conversie dienen het rode en het blauwe ücht zich met 
dezelfde fasesnelheid voort te planten. De blauwe intensiteit groeit dan kwadratisch aan 
met de in het NLO-medium afgelegde afstand z (zie figuur 4a). 

Als regel echter is de brekingsindex voor blauw licht groter dan die voor rood licht en de 
fasesnelheid dus lager Na een zekere afstand L^, de zgn. coherentielengte, raken de vel
den uit fase en de al opgebouwde blauwe intensiteit wordt weer afgebroken. Zo ontstaat 
een periodieke opbouw en aft^raak van blauw licht als weergegeven in figuur 4b. Er zijn 
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fase-aanpassing 

a) aanpassing 

b) mispassing 

c) quasi-aanpassing 

figuur 4. 
Verioop van de SHG intensiteit als fimctie 
van z, de in liet NLO-inedium afgelegde 
ajstand, bij a) exacte fase-aanpassing, b) het 
ontbreken van fase-aanpassing en c) quasi 
fase-aanpassing. 

figuur 5. 
Uitgangsvermogen van het tweede harmoni-
sciie liciit als fimctie van de fundamentele 
golflengte voor twee verscliillende golfgelei
ders met quasi fase-aanpassing in NLO¬
polymeer. 

verscliillende methodes bedacht om de fases in de pas te houden. In het onderhavige geval 
is een oplossing gevonden in de zgn. quasi fase-aanpassing, geïllustreerd in figuur 4c. De 
afbraak van het blauwe hcht wordt voorkomen door plaatselijk de niet-lineariteit sterk te 
verminderen. Daartoe zijn de actieve moleculen lokaal gebleekt met kortgolvig ultraviolet 
licht. De aanpassing geldt natuuriijk slechts voor een beperkt golflengtegebied. Di t wordt 
gedemonstreerd in figuur 5. De conversie toont een scherpe piek bij de golflengte waarbij 
quasi fase-aanpassing optreedt; die golflengte verschilt voor twee verschillende golfgelei
ders. 

Samenvattend kan men zeggen dat polymeren een hoge NLO-susceptibiliteit kunnen heb
ben. Goede golfgeleiders zijn mogelijk en quasi fase-aanpassing is gedemonstreerd. De 
fotochemische stabiliteit is echter nog onvoldoende: het gegenereerde blauwe licht bleekt 
op den duur de NLO moleculen. Mede doordat uitzicht is ontstaan op een laser die direct 
blauw licht produceert'", heefl de techniek om coherent hcht van 400 nm op te wekken 
door SHG van 800 nm laseriicht vooralsnog geen praktische toepassing gevonden. 

Derde-orde optiselie niet-lineariteit 

De derde orde optische polarisatie is evenredig met het produkt van drie sinusvormig varië
rende velden. Zij vormt de basis voor een grote verscheidenheid aan verschijnselen, waar-
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van er binnen het leader van dit artikel slechts enkele kunnen worden genoemd. 
Wanneer alle velden dezelfde frequentie co hebben, dan zal de polarisatie termen bevatten 
met de fr-equenties co en 3co. De derde harmonische is interessant voor het opwekken van 
korte golflengten. Daaivoor kunnen atomaire gassen worden gebruikt die transparant zijn 
in het UV en niet gemakkelijk worden beschadigd door hoge laserintensiteiten. Bovendien 
kan fase-aanpassing op elegante wijze worden verlü'cgen door bijmenging van een tweede 
gas. 
De polarisatie op frequentie co verooi-zaakt o.a. een intensiteitsafliankelijklieid van de bre-
kingsmdex. Daaivoor kan men schrijven: 

n = no + 112.1, (3) 
waarbij I de intensiteit is. Dit effect maakt 'fase-conjugerende' spiegels mogelijk dat zijn 
spiegels waarbij hcht na reflectie teruggaat langs dezelfde weg waariangs het gekomen was. 
Een aanvankelijk goed gecolümeerde laserbundel, die bij doorgang door een inhomogeen 
medium is veivormd, kan weer gecollüneerd worden door hem na reflectie aan een PCM 
(phase conjugate mu-ror) hetzelfde medium in omgekeerde richting te laten doorlopen. 
Die techniek wordt toegepast in lichtversterkers waarbij hoge eisen worden gesteld aan de 
kwahteit van de uittredende bundel. 
De term met 112 induceert ook de zgn. zeifacties, die een gevolg zijn van ruimtelijke of 
temporele variaties van de mtensiteit. Zo heeft een laserbundel met circulaire doorsnede 
een hogere intensiteit op de as dan aan de randen. Als n2>0, zoals voor glas het geval is, 
is dus op de as de brekingsindex hoger en de fase-snelheid lager De hierdoor ontstane 
positieve lenswerking heft de divergerende werking van de lichtbuiging geheel of gedeelte
lijk op. Als het totale vermogen in de bundel een zekere drempelwaarde overschrijdt, vindt 
focussering van de bundel plaats. Deze zogenaamde zeff-focussering vormt een probleem 
bij het ontwerp van hoogvermogen lasersystemen. De zeer hoge intensiteiten die door zelf 
focussering kunnen ontstaan, leiden daarin tot beschadiging van het materiaal. 

Met een ander type zeifactie, de zgn. zeff-fasemodulatie, ki-ijgt men te maken als de inten
siteit met de tijd varieert, zoals het geval is bij laserpulsen. Dat verschijnsel speelt een rol 
bij pulspropagatie in optische vezelnetwerken en wordt hier iets uitvoeriger besproken. 
Plant hcht zich over een zekere lengte L voort in een medium met brekingsindex n, dan 
loopt de fase aan de uitgang achter op die aan de ingang. Deze fasevertraging bedraagt: 

<1> = -2nnL/X (4) 

waarbij X de golflengte in vacuum voorstelt. Omdat n volgens vergelijking (3) van de inten
siteit afliangt, is een deel van de fasevertraging een functie van de tijd: 

A(I«(t) = -27m2l(t)L/?i (5) 

De tijdsafgeleide van de fase is de momentane frequentie. Die wijkt aan de uitgang met 
een bedrag Aco af van de frequentie co aan de ingang. Daaivoor geldt dus: 

Aco = - 27 tn2{dI ( t ) /d t )LA (6) 

ln het begin van de puls neemt de intensiteit toe en ondergaat de frequentie een rood
verschuiving (althans in glas). Aan het eind van de puls is het juist omgekeerd, daar treedt 
een blauwverschuiving op. Deze zelf fasemodulatie kan met voordeel worden toegepast bij 
de lange-afstandspropagatie van lichtpulsen voor telecommunicatie zoals in het volgende 
hoofdstuk wordt uitgewerkt. 
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Optische communicatie 

Laseis hebben een zeer hoge frequentie. Zij hebben daarom potentieel een veel grotere 
bandbreedte dan milo-ogolfzenders en kunnen op een enkele draaggolf veel meer infor
matie overbrengen. Aanvankelijk ontbrak het echter aan een geschilcte 'kabel' waarin het 
ücht zich over grote afstanden zonder veel vediezen kan voortplanten. Die 'kabel' werd 
gevonden in de optische glasvezel en nadat de vediezen daarin dramatisch waren terug
gebracht, kwam de optische communicatie snel tot bloei. Om de kosten van het informa
tie-transport te beperken wordt, vooral voor lange afstanden, de transmissie-snelheid 
gemaximaliseerd. 

Snelle transmissie over glasvezels gebeurt digitaal, in de vorm van korte pulsen met een 
vaste klokfrequentie. De aanwezigheid van een puls binnen een klokperiode stelt een 1 
voor, de afrvezigheid eivan een 0. Het mmimale tijdsinterval tussen twee pulsen is gelijk 
aan de periode van de klok de pulsen zelf zijn aanmerkelijk korter dan die periode. Het 
aantal bits per seconde (bitrate) wordt beperkt doordat de pulsen tijdens de voortplanting 
door de vezel breder worden en elkaar tenslotte zo gaan overtappen dat nullen en enen 
niet meer kunnen worden onderscheiden. De pulsverbreding wordt veroorzaakt door dis
persie: de snelheid" waarmee een puls zich voortplant hangt af van de frequentie. Omdat 
een lichtpuls nooit helemaal monochromatisch is maar altijd een frequentiebandje omvat, 
wordt zij verbreed door het uit elkaar lopen van verschillende frequentiecomponenten' 
Normaal is de dispersie positief d.w.z. 'rood' loopt vóór op 'blauw'. Bij anomale dispersie 
loopt juist de blauwe component sneüen Standaard glasvezel toont een nuldoorgang van 
de dispersie bij ongeveer 1.3 pm en een minimum in de verüezen rond 1.5 pm. Absorptie 
en dispersie van zo'n vezel zijn geschetst in figuur 6. Boven 1.3 pm is de dispersie anom
aal. 

Dergelijke glasvezel wordt gebruikt bij golflengtes in de buurt van 1.3 pm. 

Onderzoekers bij AT&T Bell Labs'2 
reaüseerden zich dat de pulsverbreding 
door dispersie kan worden tenietgedaan 
door zelffasemodulatie. Bij anomale 
dispersie gaan de blauwe componenten 
voorop lopen en blijven de rode achter 
Anderzijds geeft zelffasemodulatie een 
roodverschuiving aan de voorkant van 
de puls en een blauwverschuiving aan 
de achterkant. De combinatie van beide 
efl^ecten levert een puls die zich met 
constante breedte en hoogte voortplant. 
Er heeft zich dan een 'optisch soüton' 
gevormd. 

Een soüton is heel stabiel tegen versto
ringen van verschillende aard. Er 
bestaat een verband tussen de totale 
energie in en de duur van de puls. Hoe 
korter de puls, hoe groter haar energie. 
Nadat een puls in een vezel is gelan
ceerd, neemt zij vanzelf de duur en het 

figuur 6. 
Verzwalddng en dispersie in 'standaard' 
optisciie glasvezel als functie van de 
golflengte. 
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piekvermogen aan dat past bij de beschikbare pulsenergie. Wel wordt de puls door verlie
zen in de vezel langzaam zwakker en dus bi'eder Daarom moet zij regelmatig worden ver
sterkt. De ontwikkeling van erbium gedoteerde glasvezels als optische versterkers heeft de 
interesse in soüton transmissie sterk gestimuleerd. De EDFA's (erbium doped fiber ampli
fier) werken bij 1.55 pm, juist de golflengte waarbij de verzwakldng in een vezel minimaal 
is (zie figuur 6). Helaas heeft de standaard glasvezel bij 1.55 pm een tamelijk grote anomale 

20Gb/s Soüton Transmission over 200 k m 

a 

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

l i n i e (psecs) 

Data sequence: <101001010100> 

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Time (psecs) 

figuur 7. 
Solitontransmissie met 20 Gbitls over 200 km (boven). Puls\'erbreding en verlies aan resolutie 
als solitonvorming wordt veriiinderd (onder). 
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dispersie, 17 ps/mnxlcm, wat om meerdere redenen minder gunstig is. MoUenauer'^ lieeft 
daarom het gebruik van speciale vezels voorgesteld waarin het nulpunt in de dispersie is 
verschoven, zodat bij 1.55 |am een dispersie van ongeveer 1.4 ps/nmxkm overbijft. Kabels 
met zulke speciale vezels worden thans voorzien voor trans-oceanische verbindingen. Een 
capaciteit van 10 Gbit/s over een afstand van meer dan 20.000 km is al in het laboratori
um gedemonstreerd.''' 
In het Philips Natuurkundig Laboratorium is onderzoek'^.'ö uitgevoerd aan solitonpropa-
gatie bij 1.3 pm om hoge bit-rate transmissie mogelijk te maken door de standaard glasve
zels waarvan inmiddels wereldwijd zo'n 40 miljoen kilometer is geïnstalleerd. Essentieel 
onderdeel van het systeem is een door het Philips Opto-electronic Center ontwikkelde 
optische versterker bij 1.3 pm. De versterking van 25 dB (ongeveer 300x in vermogen) 
wordt in dit geval gerealiseerd in een halfgeleiderdiode. Dankzij de gi'ote versterking kan 
het aantal versterkerstations beperkt blijven tot 1 per 50 km. Bij aankomst in de achter
eenvolgende stations heeft de puls steeds nagenoeg dezelfde vorm, zodat stabiele trans
missie over vele malen 50 km kan worden volgehouden. Zoals figuur 7a laat zien, wordt 
een pulsreeks van 20 Gbit/s na 200 km nog 'foutioos' gedetecteerd. Dit resultaat betekent 
een wereldrecord voor transmissie bij deze golflengte. Ter vergelijking toont figuur 7b het 
resultaat van de transmissie als zich door de wijze van lancering van de pulsen geen soli
tonen kunnen vormen. De individuele pulsen zijn een factor 3.5 verbreed en opeenvol
gende pulsen kunnen niet meer worden onderscheiden. 

Conclusies 

Bij de hoge lichtintensiteiten die met lasers kunnen worden opgewekt, gedragen optische 
materialen zich niet-lineair Als _gevolg daaivan is een nieuw vakgebied tot ontwikkeling 
gekomen, de niet-lineaire optica, waarin de hchtvoortplanting door niet-lineaire media 
wordt ondei-zocht. Veel fascinerende verschijnselen zijn inmiddels ontdekt, waaivan een 
aantal met vrucht wordt gebruikt in het wetenschappelijk onderzoek Voor praktische toe
passingen kan het relatief lage vermogen van halfgeleideriasers een beperking vormen. De 
niet-lineariteiten blijven bij die vermogens vaak te klein om de gewenste efiecten efficiënt 
tot stand te brengen. Een uitzondering vormt de sohtonpropagatie in de optische com
municatie, waar de grote propagatielengte compenseert voor de zwakke niet-lineariteit. 
Transoceanische sohtontransmissielijnen worden in de nabije toekomst vewacht. Het 
onderzoek aan SHG voor informatie-opslag heeft aangetoond dat een coherente bron van 
voldoende sterkte bij 400 nm kan worden verki'egen door frequentie-verdubbeling van 
laseriicht bij 800 nm. Daaivan wordt echter vooralsnog geen gebruik gemaakt. In verschil
lende researclilaboratoria is veel aandacht besteed aan all-optical schakelaars (licht gescha
keld door licht) als componenten voor optische computers. Zulke schakelaars moeten 
zowel gevoelig als snel zijn. Helaas gaan die eigenschappen niet altijd samen. Weer ander 
onderzoek richt zich op de ontwikkeling van optische neurale netwerken. Bij deze en ande
re mogelijke praktische toepassingen van de NLO zal materiaalonderzoek een grote rol 
spelen. 
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VERSPREIDING VAN VERONTREINIGINGEN I N HET GRONDWATER 

door 

J. Griffioen 

Inleiding 

Bodemverontreiniging is een veelomvattend probleem waar de hedendaagse samenlevmg 
mee geconfronteerd wordt. Verschillende typen van bodemverontreinigingen kunnen her
kend worden op basis van het voorkomen van de verontreiniging. Bodemverontreiniging 
kan voorkomen als pure fase in vaste of vloeibare vorm. Voorbeelden hieivan zijn ijzercy-
anides (vaak geassocieerd met oude gasfabrieken), olie-achtige drijflagen bij benzinetank
stations of winningslocaties en zaklagen van gechloreerde verbindingen als per en tri bij 
chemische industriën of chemische wasserijen. 

Dit soort verontreinigingen zuUen als bron fungeren voor liet grondwater, dat langs de ver
ontreiniging stroomt: de verontreiniging lost voor een deel op in het grondwater en wordt 
meegevoerd met de grondwaterstroming. Men spreekt bij bodemverontreiniging daarom 
veelal van een bron of haard en een pluim. De verspreiding van een verontreiniging in het 
grondwater is het resultaat van de interactie tussen verschillende fysisch-chemisehe pro
cessen. Grondwaterstroming, olwel advectief transport, bepaalt door welk deel van de 
bodem de verontreiniging zal stromen. Fysische dispersie en difilisie bepalen hierbij in 
hoeverre er een mengzone zal zijn met de omgeving van het doorstroomde gebied. 
Chemische processen als sorptie, oplossen/neerslaan en complexatie zullen de verdeling 
van de verontreinigende stoffen tussen het grondwater en de bodem bepalen en kunnen 
de mobiliteit van de met het grondwater meegevoerde verontreiniging beperken. Afbraak 
tenslotte kan de verontreinigende stoffen omzetten in andere stoffen. De afbraak van (orga
nische) verontreinigingen wordt veelal bepaald door aanwezige bacteriepopulaties, zodat 
we spreken van microbiële afbraak. 

In het navolgende zal worden stilgestaan bij het belang van de heterogeniteit van de onder
grond voor het bepalen van de verspreiding van verontreiniging, opgelost in het grondwa
ter. Het onderkennen van de heterogeniteit is uiterst belangrijk bij het opzetten van sane
ringstechnieken, anders dan het afgraven van de bodem. In die gevallen zal de in het 
grondwater opgeloste verontreiniging namelijk deels aangepakt worden met een methode 
waarbij stroming en transport een rol spelen. Het kan hierbij gaan om het doorstromen 
met schoon grondwater (pump-and-treat), het doorblazen met lucht (bioventing of air-¬
sparging), of het introduceren van nutriënten, bacteriën, etc. (bioreniediatie). Daarnaast zal 
worden stilgestaan bij biologische afbraak van aromatische verontreinigingen als benzeen 
en tolueen. Het is recentelijk gebleken dat sommige organische verontreinigingen ook van 
nature, zonder menselijk ingrijpen, afgebroken kunnen worden. Dit fenomeen wordt aan
geduid met de term intrinsieke bioreniediatie. Veel omtrent dit fenomeen is nog niet dui
delijk en hier zal aangegeven worden welke biogeochemische waarnemingen men kan 
doen 0111 het optreden van intrinsieke bioreniediatie aan te tonen. 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 74. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 29 januari 1996. 
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Figuur 1. Sedimentaire structuren van rivierafiettingen op versciiillende schalen (ajlwmstig 
van Biericens, 1994). 
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Grondwaterstroming en de iwterogeniieit van de bodem 

De ondiepe Nederiandse ondergrond is opgebouwd uit sedimentaire afzettingen. In deze 
afzettingen kunnen structuren herkend worden. Deze structuren zijn het resultaat van com
binaties van processen. De schaal waarop deze processen plaats vinden is zeer verschil
lend: van getijdebewegingen in de Noordzee via accumulatie van gesuspendeerd materiaal 
in rivieren bij de monding tot verschillen in bezinksnelheid voor individuele korrels. Het 
gevolg van de schaalafliankelijkheid van de processen is een schaalafliankelijkheid van de 
structuren van afzettingen, zoals livierafzettingen. Figuur 1 geeft een voorbeeld van ver
schillende schalen van structuren m rivierafzettingen. We kunnen structuur herkennen op 
de schaal van de korrels ofwel de textuurschaal, op de schaal van de genetische eenheid, 
de cross-bedding, op de schaal van de rivierbedding en op de reservouschaal. 

Het resultaat van de structuren op verschillende schalen voor grondwaterstroming is dat 
we op aUerlei schalen zones kunnen aanwijzen waarin afzettingen voorkomen met een 
relatief geringe dooriatendheid en andere zones met een relatief grote dooriatendheid. 

Gesuperponeerd op deze fysisciie fieterogeniteit van sedimentake afzettingen treffen we de 
geochemische heterogeniteit. Korrels kunnen in fysische zin een eenheid zijn, maar hoe
ven chemisch bezien niet een eenheid te vormen. Korrels kunnen bijvoorbeeld een coating 
hebben die een alwijkende samenstelling heeft van de onderiiggentïe eenheid. De coating 
kan bijvoorbeeld bestaan uit organisch materiaal of ijzeroxiden en de korrel uit kwarts. Het 
sorptieverniogen van de coating kan dan veel hoger zijn dan dat van de korrel. Korrels kun
nen ook verschillende niineralogische samenstellingen hebben: kwarts, veldspaten, gra
naat, etc. 

Bij bodemsanering dient men rekening te houden met de fysische en chemische hete
rogeniteit van de bodem. Het geldt in de praktijk dat de inforiiiatiedichtheid onvoldoende 
is 0111 de lieersende heterogeniteit volledig te onderkennen. Een wijze om met het tekort 

Figiair 2. Semivariogram voor steriie correlatie over lange afstand (1), sterile correkdie over 
geringe ajstand (2) en middelmatige correlatie over lange afstand (3). 
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Voorkomen van fijne (klei) tot grove (zand) afzettngen. 

grot zand 

fijn zand 

Monster locaties. 

r zeer goed 

goed 

Stociiastiscii veld van liydrauiisclie dooriatendheid 

Figuur 3. Beeld van de permeabiliteitsopbouw (onder) vamiit een beperld aardal metingen 
(midden) in een sedimentologisch heterogene otidergrond (boven) en analyse aan de hand 
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Figuur 4. Stroombanen door een poreus lieterogeen medium. 

aan informatie om te gaan is liet construeren van zogenaamde stocliastische velden. Op 
basis van een beperkte set gegevens, bepaalt men de ruimtelijke samenhang van een para
meter als de dooriatendheid: twee punten kunnen voor een zekere afstand een grote cor
relatie hebben in één bepaalde richting, bijvoorbeeld de horizontale richting, en een gerin
ge correlatie in een andere richting, bijvoorbeeld de verticaal. De ruimtelijke samenhang 
drukt men uit met semivariogranimen (Fig. 2). 

Met behulp van een beperkt aantal metingen van de ondergrond en de wiskundige func
ties voor de semivariogrammen, kan men beelden creëren van de ondergrond (Fig. 3). 
Deze beelden zijn iiiogehjke werkelijklieden op basis van de reeds bestaande gegevens en 
de ruimtelijke statistieken van die gegevens. Meerdere beelden kunnen berekend worden 
die alle mogelijk zijn, maar geen van alle de werkelijkheid hoeven voor te stellen. 

Het verdienstelijke van deze benadering is dat tegemoet gekomen wordt aan de heteroge
niteit van de ondergrond. Doet men dat niet dan ziet men de ondergrond bijvoorbeeld 
opgebouwd uit horizontale lagen met elk een gemiddelde dooriatendheid. Voor een 
gelaagde ondergrond hebben we stroombanen die alle parallel aan elkaar lopen en de 
grondwatersnelheid verschilt van laag tot laag. De werkelijkheid zal zijn als in Figuur 4: 
voor een heterogeen opgebouwde ondergrond hebben we grillig veriopende stroombanen 
die con- en divergeren. De grondwatersnelheid is dus variabel en zal fluctueren voor één 
enkele stroombaan. Het effect op grondwatersanering is, dat men bijvoorbeeld een veel 
langere saneringsduur voorspelt voor een heterogeen systeem dan in de situatie waarin 
men de ondergrond strikt gelaagd veronderstelt. Nu is de praktijk bij grondwatersanerin
gen dat men de saneringsduur voorspelt op basis van aanname van een homogene onder
grond. Telkens blijkt de voorgestelde saneringsduur nier reahseerbaar, wat frustrerend is 
voor zowel de eigenaar van het verontreinigde terrein, het bevoegd gezag en de mitieu-
kundige adviseurs. 

De benadering volgens de stochastische velden biedt dus een mogelijklieid om om te gaan 
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met ruimtelijke heterogeniteit, maar men moet wel bedenken dat geologische structuren 
bepaald worden door geometrische processen en niet door stochastische statistieken. 

Afbraak van organische verontreinigingen en liydrogeociiemisclie milieus 

Naast het onderkennen van de fysische heterogeneit van de ondergrond is het ook wense
lijk om een verontreiniging te plaatsen in het geochemische milieu waarin hij voorkomt, 
opdat men een beschouwing kan maken van het lot van een verontreiniging in termen van 
biogeochemische processen. Het gedrag van individuele verontremigingen wordt namelijk 
in hoge mate bepaald door chemische omstandigheden die in de bodem heersen. Deze 
chemische omstandigheden worden bepaald door de hoofdbestanddelen van de m gi'ond-
water opgeloste stoflFen (zuurstof, nitraat, calcium, etc; de zogenaamde macro-grondwater
samenstelling) en de meest reactieve componenten van de vaste fase van de bodem (kalk 
ijzeroxiden, etc). De huidige praktijk van bodemsanering voorziet niet in deze informatie
behoefte. Deze is siechts gericht op het achterhalen van de gehaltes van de verontreiniging 
in de bodem en de concentraties in het grondwater Voor bijvoorbeeld biotechnologische 
saneringstechnieken of prioritering van saneringsiocaties is het echter wenselijk om een 
beeld te kunnen vormen van de biogeochemische processen die de verspreiding van een 
in grondwater opgeloste verontreiniging bepalen. Het hieronder beschreven onderzoek 
mag dit illustreren. 

Een locatie die verontreinigd is met een olie-achtige drijflaag, is geochemisch nader geka
rakteriseerd. In de haard vindt oplossing plaats van de individuele bestanddelen van de 
drijflaag in het poriewater, waaronder vluchtige aromatische verbüidingen als benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX). Er heeft zich een verontreinigingspluim gevormd 
met een lengte van ongeveer 150 meter Het grondwater in de pluim was naast de vluchti
ge aromatische koolwaterstoffen geanalyseerd op de macrogrondwatersamenstelling en 
zure en alcoholische tussenproducten van afljraak van BTEX. Doelstelling was het achter
halen van het lot van de in grondwater opgefoste verontreiniging. 

Figuur 5 geeft concentratieprofielen van diverse verbindingen langs de centrale stroom
baan door de pluim; put 102 staat m het centrum van de haard. Het bovenste profiel geeft 
het concentratieverioop voor de individuele BTEX-componenten. Veertig meter vanaf put 
102 vindt een afname plaats van de individuele componenten. De afname voor tolueen en 
xyleen is echter veel sterker dan voor benzeen en ethylbenzeen. De waargenomen ver
schillen kunnen niet verklaard worden met behulp van verschiUen in soiptie-eigenschap-
pen. In de bodem aanwezig organisch materiaal functioneert als sorptiemateriaal voor 
organische verontreinigingen. De mate van sorptie verschUt voor organische verbindingen 
en neemt toe in de volgorde benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen, met de opmerking 
dat ethylbenzeen en xyleen nagenoeg identiek zijn en ongeveer tien keer sterker geadsor
beerd worden dan benzeen. Het soortgelijke profiel voor benzeen en ethylbenzeen ener
zijds en tolueen en xyleen anderzijds sluit een verschil in gedrag op basis van sorptie aUeen 
uit. 

Aan de hand van drie verschUlende typen argumenten kan aangetoond worden dat intrin
sieke afl^raak van BTEX-componenten plaats vindt. Een eerste argument kan verki-egen 
worden door de onderiinge molaire verhoudingen te beschouwen. Figuur 5b toont aan dat 
de verhouding ten opzichte van benzeen afneemt voor tolueen en xyleen en gelijk blijft 
voor ethylbenzeen. Di t betekent dat tolueen en xyleen sneUer afgebroken worden dan 
ettiylbenzeen en benzeen. Of de laatste twee ook afgebroken worden kan niet geconclu
deerd worden. 

Een tweede type argument is verkegen door het grondwater te analyseren op tussenpro
ducten. Dit zijn StoflFen die gevormd worden bij de aflDiaak van organische verbindingen. 
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Figmir 5. Concentratieprofielen langs de stroombaan door de as van een pluim met een oiie-
aclitige verontreiniging. 

Het uiteindelijke eindproduct zal CO2 (of onder bepaalde omstandigheden ten dele CH4) 
zijn. Figuur 6 toont een afbraakr-oute van tolueen met de aromatische tussenproducten. 
Het niet getoonde veiYolgtraject is dat de aromatische ring wordt opengebroken waarbij 
zich vluchtige, kleine vetzuren vormen en tenslotte CO2. In het grondwater werden in de 
eerste 60 meter vanaf put 102 tussenproducten als (gemethyleerd) benzoë-azijnzuur en 
(methyl-)fenolen waargenomen boven de detectielimiet van 0.01 mg/L. Dit toont dus aan 
dat er intrinsieke bioremediatie plaats vindt. 
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Een derde en laatste type argument is verki'egen door naar de anorganische macro-grond-
watersamenslelling te Idjken. Afbraak van organische verbindingen vindt normalewijze niet 
op zichzelf plaats, ook al wordt het vaak beschreven als een eerste-orde afbraakproces. Het 
gaat meestal om ledoxi-eacties waarbij de organische verbinding de reductor is en een 
andere verbinding de oxidant is. De oxidant kan bijvoorbeeld opgelost zuurstof zijn, nitraat 
of ijzeroxiden. Ijzeroxiden komen van nature veel voor in de ondiepe ondergrond en de 
potentiële capaciteit van aanwezige ijzeroxiden om organische verbindmgen af te breken 
kan zeer groot zijn. Afbraak van tolueen door ijzeroxiden wordt als volgt beschreven: 

C7H8 + 36 FeOOH + 72 H+ - > 7 H2CO3* + 36 Fe2+ + 51 H2O 

Bij de reactie wordt zuur geconsumeerd en worden koolzuur en tweewaardig ijzer gepro
duceerd. Het valt dus te veiwachten dat het verdwijnen van een stof als tolueen door 
afbraak gerelateerd moet kunnen worden aan toenames in pH, opgelost ijzer en totaal 
opgelost CO2 (TIC). Figuur 5c en 5d tonen aan dat de piekwaarden voor pH, TIC en Fe 
samengaan in het profiel. De concentraties zijn verhoogd ten opzichte van concentraties 
buiten de pluim. Het zal niet toevallig zijn dat de piekwaarden gevonden zijn voor de put
ten die in het centrale deel van de pluim hggen teiwijl de getoonde, lagere concentraties 
meer naar de rand waargenomen werden: menging door iiydrologische dispersie zal vanaf 
de rand van de pluim optreden. 

Ring 
Fission 

benzyl alcohol benzaldehyde benzoic acid cyclohexane 

carboxyltc acid 

Figuur 6. Een ajbraaiavute van tolueen onder anaerobe omstandigheden met aromatische 
tussenproducten. 

De bovenstaande reactie kan weer andere reacties oproepen in de bodem, doordat de 
natuurlijk heersende situatie verstoord wordt. Een secundaire geochemische reactie is bij
voorbeeld uitwisseling van geadsorbeerd Ca tegen vrijgemaakt Fe^^. Kleiën en andere 
positief geladen delen van de bodem zoals organisch materiaal zuUen voor natuuriijk zoet, 
neutraal grondwater vooral bezet zijn met het meest voorkomende metaal, ofwel Ca. Een 
verhoging van de Fe^^-concentratie zal geadsorbeerd Ca2+ van het uitwisselcomplex ver
drijven tegenover Fe2+. Dit wordt ook in het profiel waargenomen. Figuur 5c toont aan dat 
niet alleen de Fe-concentratie hoog is maar ook de Ca-concentratie. Andere reaches die 
kunnen optreden zijn bijvoorbeeld neerslag van ijzercarbonaten ten gevolge van de pH-stij-
ging in combinatie met een toename van Fe2+ en TIC. 

Conclusies 

Uit financiële noodzaak wordt de praktijk van het afgraven van veivuilde grond in toene
mende mate veriaten. Er is een tendens gaande naar steeds extensievere saneringstechnie
ken. De ontwikkeling van deze extensieve saneringstechnieken is in volle ontwikkeling. Het 
toepassen van deze technieken vereist meer kennis van de aardwetenschappelijke omge
ving waarin de verontreiniging zich bevindt. Kennis omtrent de sedimentaire opbouw en 
de geohydrologie is nodig om het doorlatendheidsveld beter te kennen. Het construeren 
van stochastische velden uit een beperkt aantal metingen biedt de mogelijkheid om de 
heterogeniteit te onderkennen. Kennis omtrent de geochemie is nodig om het lot van indi-
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viduele verontreinigingen te kunnen duiden. Het analyseren op variabelen anders dan de 
verontreinigende stoffen zelf, zoals de anorganische chemie of tussenproducten van 
afbraak, biedt de mogelijkheid om af te feiden weif« geochemische processen in de 
bodem spelen. Combinatie van deze kennis leidt tot een beter inzicht in de haalbaarheid 
van saneringsstrategieën. 

Slotopmerking 

Het hierboven beschreven onderzoek is verricht door de sectie geomilieubeheer van TNO 
Grondwater en Geo-Energie. De volgende personen hebben naast de auteur het onder
zoek medeverricht: Chris te Stroet, Ruud Peters, Afice Buijs en Huub Rijnaarts. 
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VERANDERLIJIÖE STERREN 

door 

Dr. J. Lub 

Onder de miljarden sterren in Onze Melkweg zijn er die in het bijzonder opvallen omdat 
zij op een of andere wijze variatie vertonen in een of andere waarneembare grootheid, 
zoals daar zijn: helderheid, positie aan de hemel of radiële snelheid. 
Het doel van de Astrofysica is het beschrijven en begrijpen van de fysische processen in 
het heefal. Veranderhjklieid, en in het bijzonder een periodieke variatie, geeft ons de moge
lijkheid meer te weten te komen over gewone steiTen - bv in bedekkingsveranderiijken -, 
maar kan anderszijds plaatsvinden tijdens specifieke momenten in de evolutie van een ster 
Veranderlijke sterren kunnen zodoende een belangrijk hulpmiddel zijn bij de bepaling van 
afstanden in het heelal, de studie van de inwendige structuur van sterren en de chemische 
evoiutie van de Melkwegstelsels. 

Op een aantal van deze punten zal in deze lezing worden ingegaan - mdien nodig aan
sluitend aan de actualiteit... 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 74. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 5 februari 1996. 





GENTHERAPIE 

door 

A.J. van der Eb 

Gentherapie is een nieuwe ontwiidceling in de geneeskunde die de laatste jaren veel aan
dacht heeft getrokken. De reden voor deze belangstelhng is niet zozeer dat er al veel bereüd: 
is (daar is het nog te vroeg voor), maar wel dat het gaat om een nieuwe geneeswijze met 
een nieuw soort geneesmiddelen met genetisch materiaal als werkzaam bestanddeel. 
Hoewel succesvoUe toepassing nog heel wat jaren op zich laten wachten, lijkt het wel zeker 
dat gentherapie een veelbelovende nieuwe ontwikkeling is, die mogelijk een belangrijke 
doorbraak zal blijken te zijn. 
Gentherapie stelde zich aanvankelijk ten doel om erfelijke ziekten te genezen door cellen 
van een patiënt, die een ziek gen bevatten, te voorzien van een gezond gen zodat het gen-
defect wordt opgeheven. Daarbij gaat het uitsluitend om somatische gentherapie, niet om 
kiembaan-gentherapie, waarbij de nieuwe erfelijke eigenschap (ook) wordt ingebouwd in 
de geslachtscellen en kan worden doorgegeven aan het nageslacht. 
Hoewel het onderzoek aan gentherapie aanvankelijk alleen erfelijke zielrten betrof, werd de 
aandacht later vooral gericht op veiwoiven ziekten, zoals kanker en AIDS. De gentherapie 
houdt zich inmiddels niet meer uitsluitend bezig met laboratorium-proeven en proefdier
modellen, maar heeft ook de kliniek bereUd waar hij op patiënten wordt uitgetest. Het aan
tal patiënten in eerste fase klinische trials neemt jaarlijks snel toe. 
Hoe verioopt gentherapie? In theorie is het eenvoudig, in de praktijk zijn er vele voetan
gels en klemmen, waarover straks meer Een eerste vooiwaarde om gentherapie te kunnen 
uitvoeren is, dat het betreffende menselijke gen beschikbaar is. Er is inmiddels een groot 
aantal menselijke genen geïsoleerd, waaronder veel ziektegenen, en het aantal neemt snel 
toe, zodat in meer en meer gevallen het betreffende gen voorhanden is. Een tweede eis is, 
dat er een geschilcte methode moet zijn om het gen de patiëntencellen in te brengen. Voor 
dit doel wordt meestal gebruik gemaakt van virussen, omdat deze thans de meest efficiën
te transporteurs van genetische informatie zijn, veel efficiënter dan de beste techniek om 
kaal D N A binnen te brengen. Een nadeel van virussen is echter dat ze meestal pathogeen 
zijn, d.w.z. dat ze ziekte kunnen verwekken. Om dat nadeel te ondeivangen worden vuiis-
sen 'kreupel' gemaakt, zodat ze zich niet meer kunnen vermenigvuldigen, maar nog wel 
cellen van een patiënt eflFiciënt kunnen binnendringen. 

Om te kunnen begrijpen hoe een vüiis tot een drager van erfelijke informatie - naar keuze -
wordt omgevormd is het nodig om het begrip gen te definiëren. Alle erfelijke eigenschap
pen (de genen) zijn vastgelegd in het D N A in de vorm van een code. D N A is een lange 
draad (bij de mens) opgebouwd uit 3 müjard nucfeotiden; bij elkaar vormen al die nu-
cleotiden het zogenaamde genoom. Een gen is een stuk D N A dat de code bevat voor een 
eiwit. Hiei-van liggen er in het menselijk DNA ca. 100.000. Als een gen tot expressie komt, 
d.w.z. tot uiting komt, wordt er eerst een kopie gemaakt in de vorm van RNA, een structu
reel aan DNA verwante molecuulsoort. Het RNA wordt veivolgens via een ingewikkeld 
mechanisme 'vertaald' in het eiwit waaivoor het gen codeert. Vóór elk gen ligt een stuk 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 74. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Düigentia' te 's-Gravenüage op 19 februari 1996. 
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DNA dat van belang is voor de regulering van de expressie van het gen, d.w.z, óf het gen 
tot expressie komt en hoe snel. Zo'n DNA-gebied wordt promotor genoemd. 
Virussen zijn simpele organismen die bestaan uit een vrij kort DNA of RNA, waarop maar 
een paar genen liggen, en een beschermende mantel van eiwitten. Virussen zijn zo ge
ëvolueerd, dat zij zeer efficiënt hun D N A kunnen afleveren in de celkern. In de kern zet
ten de virale genen dan de hele organisatie van de cel naar hun hand: de cel gaat alleen 
nog maar virussen produceren tot de dood er op volgt. De meest gebruikte virale vectoren 
zijn retrovhale vectoren, afgeleid van (muize-jretrovmissen. Retrovüiissen bevatten drie 
genen op hun genoom, gag, pol en env genaamd. Aan het linker- en rechteruiteinde lig
gen identieke gebieden (de LTR's) die de 'expressie' van de drie genen regelen, d.w.z. de 
snelheid waarmee voor vüiisgenen RNA wordt gemaakt, dat daarrna in eiwitten wordt ver
taald. Voor het verkrijgen van retrovirus-vectoren worden alle drie genen vewijderd, en 
daaivoor in de plaats wordt het gen of de genen van interesse geplaatst. Het vüiis kan zich 
nu niet meer vermenigvuldigen, en er kunnen ook geen virusdeeltjes gevormd worden. Om 
toch virusdeeltjes te krijgen zorgt men er voor, dat de ontbrekende drie genen aanwezig 
zijn in de ceUen, waarin men het virus wil laten vormen (zogenaamde 'producer cellen'). 
Men zorgt eivoor dat deze drie genen niet in het gevormde virus terecht kunnen komen. 
Op deze wijze is het virus een transporteur geworden van een gen naar keuze. Daar die 
transporteur een echt vüiisdeeftje is, kan het cellen (van een patiënt) heel eflFiciënt infec
teren. Met het kale gen (=DNA) zou dat nauwelijks mogelijk zijn. Virale vectoren hebben 
dus het voordeel dat ze cellen goed kunnen infecteren, maar zich niet meer kunnen ver
menigvuldigen (behalve in de speciaal daaivoor geconstraeerde produktie-cellen). 

Men onderscheidt twee gentherapie-procedures. 
1) Ex vivo gentherapie, waarbij cellen uit een patiënt worden geïsofeerd, kort in kweek 
gebracht, en dan geïnfecteerd met een virale vector + gen. De aldus genetisch gemodifi
ceerde cellen worden veivolgens teruggeplaatst in de patiënt 
2) In vivo gentherapie, waarbij de vnale vector + gen rechtstreeks in de patiënt wordt 
gebracht, b.v in de bloedbaan of in de luchtpijp en longen. 

Ex vivo gentlierapie 

Voor ex vivo gentherapie komen o.a. in aanmerking: bloed of beenmerg, cellen afkomstig 
uit huidbiopten en tumorcellen. Bloed en vooral beenmerg zijn zeer geschikt voor ex vivo 
gentherapie. In het beenmerg zijn stamcellen aanwezig, die het vermogen hebben zichzelf 
voortdurend door deling te vernieuwen en daarnaast te diflFerentiëren tot aUe typen cellen 
die m het bloed aanwezig zijn: de rode bloedcellen, de thrombocyten (waaruit bloed
plaatjes voor de stolling ontstaan) en alle witte bloedcellen. Als je erin slaagt de stamcel 
genetisch te modificeren, bereik je in principe een modificatie van de bloedcellen. 
Beenmerg is bij uitstek geschi_kt voor gentherapie van ADA-SCID (severe combined immu
nodeficiency). De oorzaak van deze zware immunodeficiëntie is het ontbreken van het 
gen, dat codeert voor het enzym adenosine-deaminase (ADA), dat nodig is voor de rijping 
van T-lymphocyten. Als er geen rijpe T-lymphocyten zijn kunnen er ook geen functionele 
B-lymphocyten ontstaan, vandaar de 'combined immuno deficiency' (SCID). Valerio en 
medewerkers hebben zich vooral met ADA-gentherapie beziggehouden. Voordat ze de kli
niek ingingen hebben ze eerst de stamcel-therapie geoefend op muizen en daarna op rhe-
sus-apen. De resultaten waren bemoedigend: er werd een langdurige expressie van mense
lijk ADA in een groot aantal dieren (muizen en apen) waargenomen zonder nadelige eflFec-
ten, in apen gedurende meer dan 2 jaar Dit succes was aanleiding, de techniek ook op 
patiënten uit te proberen. Van een drie-tal jonge ADA-SCID-patiënten werden beenmerg-
stamcellen door Valerio voorzien van het ADA gen, op dezelfde manier als eerst met proef
dieren was gedaan. In tegenstelling tot de proefdieren werden de patiënten niet bestraafd 
(om 'ruimte' te verki-ijgen in het beenmerg). Aanvankelijk werden in alle drie de patiënten 
ADA-bevattende cellen in het perifere bloed waargenomen, die na verioop van tijd echter 
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verdwenen. Later werd weer ADA D N A tijdelijlc in liet beenmerg van één van de patiënten 
gevonden. Onder de gegeven proef-omstandiglieden was dit misscliien het beste resultaat, 
dat men kon verwachten, omdat geen ruimte in het beenmerg was gemaakt, en er geen 
selectief voordeel voor ADA-producerende cehen was, omdat de patiënten voortdurend 
ADA-enzym-therapie via injectie kregen. 

Een probleem, waar men zowel m de proefdier-experimenten als in de klinische trials met 
patiënten op stuitte was, dat de aanmaak (expressie) van het ADA-eiwit geleidelijk ver
dween. Dit blijkt een algemene moeilijkheid te zijn , die o.a. wordt veroorzaakt, doordat 
het gen in de vuns-vector wordt stilgezet en dus geen RNA en eiwit meer maakt. Door de 
regelgebieden (promotoren) van de virus-vectoren aan te passen probeert men dit pro
bleem op te lossen. 

In vivo gentiierapie 

Voor veel andere genetische ziekten is beenmerg-gentherapie ongeschikt. Dit kan b.v geïl
lustreerd worden aan de hand van de taaislijmziekte, cystische fibrose. Deze ziekte wordt 
veroorzaakt door deficiëntie van een cliloride-kanaalgen (CFTR-geii), waardoor het chlo-
ride-tiansport over de celmenibraan onwerkzaam is. De ziekte uit zich vooral in het lucht-
weg-epitheel, waar het geproduceerde slijm door het gendefect hardnekkig blijf t zitten en 
niet weg kan vloeien. Behandeling van bloedcellen zou hier niet helpen. Daar het afnemen 
van epitheelcellen van de patiënt gevolgd door terugtransplantatie naar de luchtwegen ('ex 
vivo') ook geen optie is, werd een nieuwe benadering ontwikkeld waarbij het gen in de 
virus-vector in situ d.w.z. rechtstreeks in het orgaan wordt toegediend ('in vivo'), via verne
veling of indruppelen. Daar retrovirussen hier niet geschikt voor zijn, wordt een ander virus 
gebruikt dat van nature luchtwegen kan infecteren, nl. het adenovirus. 
De adenovirussen hebben een heel andere genoom-organisatie, en het betreff'ende ziekte
gen, in dit geval het CFTR-gen, vervangt hier maar 10% van het virale genoom. Inmiddels 
zijn verschillende proeven, ook in patiënten, met adenovirus-vectoren genomen. Bij de in 
Nederiand uitgevoerde proefdierexperimenten werd het virus in de luchtwegen van apen 
gebracht, in dit geval niet met het CFTR gen, maar met een gen waaivan het eiwit product 
een blauwe kleurreactie kan veroorzaken als een bepaalde (ongekleurde) verbinding aan
wezig is. Microscopisch onderzoek toonde aan dat de epitheelcellen van de luchtwegen 
mderdaad blauw kleurden, hetgeen aantoonde dat deze methode inderdaad werkt. 
Inmiddels zijn op tal van plaatsen ook patiënten met adenovirus en het CFTR-gen behan
deld, maar tot nu toe zonder overtuigend resultaat. De ooreaak van het uitblijven van resul
taat is niet duidelijk Mogelijk kan het virus de juiste cellen niet bereiken tengevolge van 
het taaie slijm. 

In ons eigen onderzoek gebruiken we ook adenovirussen, en wel om in vivo factor-VIII gen
therapie te ontwikkelen voor haemofilie-A (haeniophilie-A is een erfelijke ziekte die geken
merkt wordt door het ontbreken van het bloedstoUingseiwit, Factor VIU). Ons doelwit
orgaan is hier de lever, waar factor-VIII geproduceerd wordt. Adenovirussen zijn hier bij 
uitstek geschikt, omdat ze zeer eflTiciënt door levercellen worden opgenomen. Maar hoe 
breng je het virus in de lever? Een bruikbare methode blijkt te zijn het virus rechtstreeks in 
te brengen via de vena porta. In een in vitro proefopstelling met levers van proefdieren 
bleek dat rondpompen van een virus-suspensie via de poortader gedurende 10 min. efll-
ciënte infectie geeft met adenovkus. Nadat een deel van de lever in weefselkweek was 
gebracht bleek dat ca. 30% van de levercellen het adenovirus had opgenomen. Veivolgens 
werd van een rat via een operatie een leveriob tijdelijk 'ontkoppeld' van de bloedcircula
tie, waarna hij met adenovuiis-oplossing werd gepeifundeerd. Na 10 minuten werd de lob 
weer op de circulatie aangesloten en 8 dagen later werden van de leveriob microscopische 
coupes gemaakt. Het bleek dat een aanzienlijke fractie van de levercellen het virus had 
opgenomen. Dit zijn de resultaten van D r Hoeben, D r Fallaux en D r van Ormondt van 
ons laboratorium in samenwerking met Prof Terpstra, Prof van de Velde en D r Marinelli 
van de Chuiirgie. Het volgende doel is een adenovirus met een factor-VIII-gen via perfu-
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sie in de lever te brengen, eerst van ratten en tenslotte van factor-VIII-deficiënte honden, 
die in Leiden aanwezig zijn. 
Het gebruik van adenovirussen blijkt een aantal nadelen te hebben; (1) de behandeling 
moet herhaald worden, omdat het adenovüiis na verioop van tijd verioren gaat; (2) de 
patiënten (dieren) ontwikkelen antistoffen tegen het virus en er kunnen ontstekingsreacties 
in de geïnfecteerde weefsels ontstaan. Er wordt thans wereldwijd gewerkt aan de verbete
ring van adenovirus-vectoren om vooral de laatst genoemde comphcatie te omzeilen. 

Tenslotte nog iets over gentlierapie voor de beiiandeling van kanker. 

Er worden verschillende mogelijkheden onderzocht, o.a. 
1) verhoging van de immunogeniteit van tumorceUen, d.w.z. het beter herkenbaar maken 
voor de immuunafweer (tumorcel-vaccinatie); 
2) introduceren van suïcide-genen in tumorcellen; 
3) bescherming van het bloedvormende systeem tegen chemotherapie. 

A d l ) Het is bekend dat intraveneuze toediening van bepaalde 'iymphokinen' (groeifacto
ren voor bloedceUen) zoals IL-2, leidt tot stunulering van eigen immuunafweer tegen kan-
kerceUen. Injectie van IL-2 in de bloedsomloop heeft echter een aantal ongunstige bijwer-
Idngen. Zo kwam men op het idee, IL-2 in de tumorcellen zelf te brengen, zodat aUeen 
lokaal de immuunafweer tegen tumorceUen wordt geactiveerd. De tegen de tumor gerich
te lymphocyten zouden dan ook de andere tumorcellen in het lichaam, die geen IL-2-gen 
bevatten, kunnen opruimen (dus de metastasen). Om IL-2 in de tumorceUen te brengen 
gebruikt men o.a. een virale vector Dit wordt thans in proefdieren en ook patiënten uitge
test. 

Ad2) Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde thymidine-kinase (tk)-gen uit het 
Herpes simplex virus (HSV). Alle levende organismen, en sommige grote virussen, bevatten 
een tk-gen, dat als taak heeft bepaalde bouwstenen van D N A te fosforyleren. Het herpes
virus tk-gen heeft echter de unieke eigenschap dat het, in tegenstelling tot zoogdier tk-
genen, de verbinding ganciclovir, dat op één van de bouwstenen van DNA lijkt, in een in 
een toxische stof om te zetten (ganciclovir wordt als geneesmiddel tegen herpes- infecties 
gebruikt). 
Culver en medewerkers onderzochten of het HSV-tk-gen als suïcide-gen kan dienen in her
sentumoren. Een (transplanteerbare) hersentumor in ratten diende als proefdiermodel. Zij 
injecteerden een retrovuiis-vector met het tk-gen in de tiimor, in sitn, d.w.z. ze impianteer-
den de retrovirus-producerende cellen naast de tumor, en behandelden de rat met ganci
clovir Het bleek dat niet aUeen de tumorcellen doodgingen, die het tk-gen hadden opge
nomen, maar ook cellen die geen tk-gen hadden opgenomen, en vaak de hele tumor ver
dween. Controle-dieren, die een ander gen i.p.v. het tk-gen kregen toegediend, gingen aUe 
dood aan hun tumor Ook in patiënten werd de methode beproefd, met gedeeltelijk suc
ces. 

Ad3) Tenslotte: bescherming van het bloedvormende systeem tegen chemotherapie. 
Chemotherapie doodt niet alleen tumorcellen, maar ook snel delende normale ceUen; 
vooral het bloedvormende systeem is zeer gevoelig voor chemotherapie. Na een eerste 
behandeling wordt het aantal witte bloedceUen drastisch gereduceerd, maar dit herstelt 
zich na verioop van tijd weer Bij de tweede behandeling herhaalt zich hetzelfde, maar her
stel laat langer op zich wachten. Bij volgende behandelingen gaat herstel steeds moeilijker, 
en dan moet de behandeling gestopt worden. Vaak zijn dan nog niet alle tumorcellen 
gedood. 

Met behulp van de gentherapie benadering wordt getracht het bfoedvormende systeem 
meer resistent te maken tegen chemotherapie, en wel d.m.v. het introduceren van een 
zogenaamd multi-drug-resistentie-gen. Deze genen zijn in tumorcellen normaal verant-



Diligentia 85 

woordelijk voor resistentie tegen chemotherapie. Die resistentie treedt echter niet op in 
normale cellen, dus ook niet m normale bloedcellen, maar via gentherapie kan men deze 
wel resistent maken. Op deze wijze zou het mogelijk moeten zijn hogere doses cytostatica 
te gebruiken dan normaal mogelijk is. In proefdieren zijn inmiddels veelbelovende resul
taten verki'egen. 

Met deze voorbeelden heb ik laten zien wat de stand van de het gentherapie-onderzoek is. 
Het aantal toepassingsmogelijklieden en de soorten virale vectoren, zijn veel groter dan ik 
heb kunnen schetsen. Voordat gentherapie in de praktijk op grote schaal wordt toegepast, 
is er echter nog een lange weg te gaan. Hierbij gaat het om (I) langdurige expressie van het 
gen, op het gewenste niveau; (2) maximale veiligheid. Dit laatste aspect verdient aandacht, 
omdat de vü'us-vectoren risico's met zich mee kunnen brengen, zoals het opwekken van 
een iniiiiuun-reactie in de patiënt. Vandaar dat ook veel energie wordt gestoken in gen-
introductie-methoden, die niet van vu'ussen gebruik maken, en waarover ik niet gesproken 





MOLECULAIRE ZEVEN, MICROPOREUZE MAIERIALEN 
MET KLIMMEND AANTAL TOEPASSINGEN 

door 

H . van Bekkum 

Inleiding 

Ruim 200 jaar geleden werd het mineraal stilbiet, als eerste van een groep kristallijne 
micro-poreuze aluniinosilicaten, ontdekt door de Zweedse mineraloog Cronstedt. Bij ver
warming, 200 °C, ontweek water De typenaam zeohet, die Cronstedt aan het mineraal ver
leende, was afgeleid van het Griekse zeo lithos, hetgeen kokende/bruisende steen betekent, 
Een eeuw geleden waren 18 zeohettypen bekend en bracht Damour de adsorptie- en des-
orptie-eigenschappen van zeolieten voor water in kaart. Een tiental jaren later beschreef 
Eichhorn de kationwisseling van zeolieten en nog weer later ondei-zocht McBain adsorp
tie en diffusie aan natuuriijke zeolieten, daarbij wijzend op de mogelijklieden en het 
belang van de scheiding van moleculen met behulp van zeolieten. De naam moleculau'e 
zeef ontstond. 

Thans zijn 40 natuuriijke zeolieten bekend. De verzamelde kennis van zeolieten verplaats
te in de vijftiger jaren de belangstelling van interessante specimina in museum en labora
torium naar eventuele industriële toepassingen. Het adsorptie- en desorptiegedrag van zeo
lieten ten aanzien van water, de scheiding van verschillende moleculen op kwantitatieve 
wijze, de ionwisseling en de katalytische eigenschappen hebben tot uitgebreid onderzoek 
geleid dat zich de laatste 50 jaar mede sterk richtte op de synthese van zeolieten aange
zien het aantal typen en de winbare hoeveelheden natuuriijke zeolieten te beperkt bleken 
voor specifieke industriële toepassingen. Zoals het vaker gaat, slaagde de mens er eerst in 
enkele natuurlijke typen te synthetiseren, en daarna vele geheel nieuwe zeoheteii te ver
vaardigen. Zo zijn de afgelopen 45 jaar in totaal zo'n 100 zeolieten gesynthetiseerd en geka
rakteriseerd. Modificaties van deze zeolieten hebben hun weg naar steeds meer praktische 
toepassingen gevonden. 

De groei van het totale gebruik van zeolieten met als grootgebruikers de kraakkatalysator 
USY in de aardolierafFinage en de fosfaatveivanger zeoliet NaA in de wasmiddelen is expo
nentieel veriopen. Meer dan 15.000 patenten en 25.000 publicaties op zeolietgebied zijn 
verschenen teiwijl zowel het aantal onderzoekgebieden als het aantal toepassingen zich 
nog steeds uitbreiden. Twee internationale tijdschriften, 'Zeolites' en 'Microporous 
Materials' zijn geheel aan de zeoheten en veiwante materialen gewijd. Tot de snelle ont
wikkeling hebben in het bijzonder bijgedragen de universitaire groep van Prof R M . Barrer 
(Imperial College, London) en de industriële researchgroepen van de Union Carbide 
Corporation en de Mobü Oil Corporation in de U S A 

Er is een Internationale Zeoliet Associatie (IZC) en een Europese (FEZA). Beide organi
saties organiseren congressen en workshops. De IZC geeft periodiek een Atlas uit met aUe 
bekende zeolietstructuren. In ju l i 1996 kwam de laatste editie uit.lH Per zeoliet wordt de 
ruimtelijke bouw gegeven, de dimensies van de poriën, het röntgendifiTractiespectrum, de 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 74. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 18 maart 1996. 
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elementsamenstelling en enkele essentiële liteiatutiiYei-wijzingen. Ook het handboek van 
Szostak zij hier genoemdJ21 
Elke zeoliet keeg een 3-lettercode. Daarnaast komen veelvuldig oudere benamingen voor 
Enkele bekende zeolieten zijn, met tussen haakjes de letterherkomst en de oudere bena
ming: 

ETA (Linde Type A, A) 
M H (Mobil Five, ZSM-5) 
BEA (Beta) 
FAU (Faujasiet, X, Y) 
MOR (Mordeniet) 
LTL (Linde Type L, L) 
M E L (Mobil Bleven, ZSM-11) 

Van deze groep komen MOR, FAU en BEA in de natuur voor, mordeniet veelvuldig, de 
andere twee spaarzaam. 

De stnictiiur van zeolieten 

Zeoheten zijn kristallijne aluniinosilicaten waamn het tetraëderbouw\verk in zijn micro
poriën kationen kan uitwisselen en reversibel kan hydrateren en dehydrateren. 8104- en 
A104-tetraëders zijn, via zuurstofionen op de tetraëderhoekpunten, met elkaar verbonden, 
zie Figuur 1. Elke AP"^ introduceert een negatieve ladmg, die door een (mobiel) kation 
gecompenseerd wordt. Al en Si worden aangeduid als T-atonien. Er kunnen zo kooi-, zie 
Figuur 2, keten-, laag- en buisstructuren ontstaan. Deze structuren kunnen in samenhang 
een grote verscheidenheid aan drie-dimensionale netwerken opleveren. Daarbij (regel van 
Löwenstein) komt geen binding tussen twee AI04-tetraëders voor Bij zeoheten is de Si/Al
verhouding dus £ 1. De netwerken worden meestal weergegeven door overzichtelijke 
modellen die ontstaan als de zwaartepunten (de T-atoiiien) van de tetraëders worden ver
bonden, zie Figuur 2 (onder). De zuurstofionen zijn in deze modellen niet meer aangege
ven. Door herhaling van verschillende eenvoudige bouweenheden. Secondary Building 
Units (SBU's) genaamd, zie Figuur 3, komen de diverse zeohetstructuren tot stand. De zeo
lieten zijn ingedeeld in zeven groepen op basis van deze SBU's. 

Na* 

S i / A l >.1 

Figuur 1. 
Sclmnatisciie fonnulering van Si- en Al-coördinatie in zeolietfragmetd. 
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Figuur 2. 

Zogenaamde sodaiiet-eenlieid, iwoi van Si04- en Al04-ietraëders zoals voorkomend in LTA 
en FAU. O, zuurstof, YSi of Al Onder: het vereenvoudigde model zonder zuurstof 

Zo behoren zeohet A en de FAU-zeolieten X en Y tot de groepen waaivan de bouween
heden respectievehjk de dubbele vierring (D4R) en de dubbele zesiing (D6R) zijn. 
Mordeniet en de ZSM(Zeolite Socony Mobilj-zeoheten M F l en M E L behoren tot de groep 
die door de SBU 5-1 gevormd wordt. 

De kiistallijne tetraëdernetwerken vullen de ruimte voor ruim 50% en omsluiten regelma
tige poriesystemen. De geometrie van deze poriesystenien is in Tabel 1 weergegeven voor 
bovengenoemde zeoheten. Sommige zeolieten omvatten paraUelle kanalen. Moleculen 
staan dan snel in de file. Andere poriesystemen bestaan uit elkaar snijdende kanalen. 

Tabel 1. Poriegeomelrle van diverse zeolieten 

ééndimensionaal 1 reciite parallel IVIOR, LTL 

Kanalen 

1 rectite en 1 sinussoïd. ioodr. snijdend MFl 

tweedimensionaal 1 rechte en 1 rechte loodr. snijdend IvtEL 

Holten + driedimensionaal tetraëderverband FAU (X,Y) 

vensters 

octaëderverband LTA 
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De zeolieten LTA (A) en FAU (X,Y) zijn van het driedimensionale holte/venster-type. 
Zeohet A wordt gevormd door sodalieticooien (Figuur 2) via dubbele 4-ringen te koppelen. 
Er ontstaat dan (Figuur 4, links) een poriesysteem van holten, diameter - 1.2 nm, die vol
gens een kubische symmetrie via vensters met een diameter van .45 nm met elkaar ver
bonden zijn. 

Figuur 4. 
De 3-dimensionale 
kooilvensier-structuren 
van LTA en FAU. 

Figuur 5 toont nog een doorsnede van zeoliet A. Als 
een molecuul het poriesysteem binnengaat - aUeen 
lineaire moleculen kunnen dat bij A - is het even wrin
gen, dan is er veel ruimte, om door te reizen - dat kan 
m zes lichtingen - moet weer een venster gepasseerd 
worden om een volgende zogenaamde superkooi te 
bereiken, etc. Voor kleine moleculen (water) en katio
nen zijn overigens ook de Ideine sodahetkooien 
bereikbaar 

Figuur 5. 
Doorsnede van zeoliet A kristal, scliematisch. 
Zwart is poriestelsel 

Bij FAU (de zeolieten X en Y, die verschillen in Si/Al-verhouding) gaat het om super-
kooien van dezelfde afmeting (1.2 nm) als bij LTA, maar hier zijn vier grote vensters voor
handen, tetraëdrisch gericht en met diameter .75 nm (Figuur 4, rechts). 
Figuur 6 laat het grote verschü in toegankelijkheid van de zeolieten LTA en FAU zien. 

Figuur 6. 
Superkooien van de zeolieten 
LTA en FAU. 

L T A F A U 
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Bij LTA gaat het om vensters uit 8 zuurstofionen (èn 4 silicium- en aluminiumionen). De 
zuurstof is veel groter dan de T-atomen en domineert. Men spreekt dan ook van een 8-
rmgvenster Bij FAU gaat het om een 12-ringvenster 
h l de zeoheten M F l en M E L worden rechte kanalen loodrecht gesneden door respectie
velijk sinusoïdale kanalen en rechte kanalen, zie Figuur 7. De kanaalomtrek omvat 10 zuur
stofatomen en de kanalen van MEI en M E L bezitten een diameter van ongeveer .55 nm. 

Figuur 7. 
De i<anaalstructuren van MFl (iini<s) en MEL. 

Gegeven de verscliillen in toegankelijklieid wordt wel gesproken van small pore (A), me
dium pore (MFl, MEL) en lai^e pore (X en Y, BEA) zeolieten. 
Elk zeohettype heeft zijn typische Si/Al-verhouding. Bij diverse zeolieten is men er in 
geslaagd door directe synthese of door zogenaamde de-aluniinering hogere Si/AI-verhou¬
dingen te realiseren. De standaard Si/Al kan dus als minimumwaarde beschouwd worden. 
Voor de belangrijkste zeoliettypen staan deze Si/Al-verhouding en het aantal zuurstofio
nen dat een venster of kanaal vormt, vermeld in Tabel 2 tezamen met de vensterdianieter 
en het porievolume. 

Tabel 2 

Zeollettype Si/Al Aantal O-atomen Venster- ot Porievolume 

dal kanaal of kanaaldiameter ml per g zeoliet 

venster vormt in nm 

LTA 1 8 .45 .30 

FAU (X) 1.0-1.5 12 .75 .35 

FAU (Y) > 2.5 12 .75 .35 

MOR > 5.0 12 .70 * .65 .20 

BEA > 5.0 12 .76 * .64 .25 

MFl > 10 10 .55 .15 
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Zoals gezegd, is de Si/Al-verhouding van zeolieten minimaal 1. Een Si/Al-verhouding van 
oneindig komt voor in silicaliet: dit is een synthetisch product met de structuur van MEI 
maar een chemische samenstelling zonder AP''' ionen; het voldoet strikt genomen ook niet 
aan de definitie van zeolieten. Silicaliet bezit geen uitwisselbare kationen en heeft dan ook 
na activering een liydrofoob karakter 
In samenhang met de structuur bepaalt de Si/Al-verhouding een aantal belangiijke eigen
schappen van de zeolieten die benut worden in katalyse, ionuitwisseling en adsorptie. In 
Tabel 3 zijn trends van eigenschappen van enkele zeolieten als functie van de basis-Si/Al¬
verhouding weergegeven. 

Tabel 3. Trends van zeolietelgenschappen als functie van de SI/AI verhouding 

Zeoliettype A X Y MOR IVlFI Silicaliet 

Si/Al 1 1 2.5 5 10-« 

aantal kationen 

stabiliteit t.a.v. zure oplossingen 

- zuursterkte zeolietprotonen — 

tiiermisclie stabiliteit 

tiydrofiel karakter 

hydrofoob karakter 

- affiniteit voor polaire moleculen 

affiniteit voor apoiaire moleculen 

Daar ook diverse zeolieten zijn gesynthetiseerd met andere, van Si/Al alwijkende T-atoom-
combinaties, komt de paraplu-naam moleculaire zeven weer meer op de voorgrond. Als 
voorbeelden kunnen hier genoemd worden de boraheten (B/Si-combinatie), de titanosili-
caten (Ti/Si-combinaties) en de door Union Carbide onderzoekers ontdekte aluminiofos-
faten (AlPO's) met Al^'*' en P '̂̂  als T-atomen en met bereidingswijzen en structuren ana
loog aan de door Mobil onderzoekers ontdekte MFI-zeoheten. De Al/P-verhouding van de 
AlPO's is één en er zijn dus geen kationen vereist, zie Figuur 8. Ook combinaties van meer 
dan twee T-atomen zijn mogelijk, bijvoorbeeld de SAPO's, combinatie van Si'*''", Al^' ' ' en 
p5+. 

Figuur 8. 
Strucluuifi-agment AIPO4. 



Diligenlia 93 

Bekende AlPO-veitegenwoordigeis zjn AIPO4-II (AEL) en AIPO4-5 (API). Laatsgenoemde 
omvat een systeem van parallelle kanalen met 12-ring toegankelijkheid. 
Binnen de AlPO-groep zijn inmiddels ook moleculaire zeven gesynthetiseerd met grotere 
toegankelijkheid: AIPO4-8 met 14-ring kanalen en VPI-5 (VFI) met een toegankelijkheid 
van 1.2 nm. Hiennee zijn de zogenaamde superiarge moleculaire zeven bereikt. Een ande
re vertegenwoordiger van deze groep is Cloverite (CLO), 1.3 nm, een gallofosfaat met de 
gaUiumfosforcombinatie (eveneens een neutraal systeem). 
De thermo- en hydrostabiliteit van de AlPO's is beduidend lager dan die van de zeoheten 
en daarmee samenhangend is het gebruik tot dusven-e beperkt gebleven. Wel werden op 
AlPO's enkele mooie scheidingen bewerksteUigd. 

Kationen 

De aanwezigheid van AP+-ionen geeft het teti'aëderbouwwerk van zeoüeten een negatief 
ladingsoverschot dat gecompenseerd wordt door in het poriesysteem geplaatste, uitwissel-
bai'e, kationen. 

Het type kation M " + en het aantal kationen (samenhangend met de waardigheid) beïn
vloeden de effectieve diameter van vensters en kanalen. Zo is de vensterdiameter van gede-
hydrateerd (= geactiveeid) K-A, zeoliet A met kalium als kationen, omtrent 0.3 nm en van 
Na-A en Ca-A respectievelijk 0.4 nm en 0.45 nm. Aan de hand van samenstelling en struc
tuur kan men dit begiijpen: In NaA en KA is per venster één kation aanwezig: in CaA is 
het aantaf kationen gehalveerd en zijn de vensters ten dele vrij van kationen en dus geheel 
beschikbaar voor passage van moleculen. De vergrote toegankelijklieid wordt overigens 
reeds bereikt als 2/3 van de Na-ionen van Na door Ca veiyangen zijn. Men kan de toe
gankelijklieid voor het poriesysteeni van zeoliet A nog verder beperken door kationen met 
een grote diametei; zoals Rb+ of Cs+ aan te brengen, h i dit verband is zelfs aan waterstof
opslag gewerkt. 

Bij zeoheten zoals LTA en FAU heeft men een goed idee van de kationposities in de geac
tiveerde (= gedehydrateerde) zeoliet. 
De betrekkelijk lage kosten van de bulkveivaardiguig van NaA en de gemakkelijke uitwis
seling van Na voor Ca hebben geleid tot grootschahg gebruik van NaA in wasmiddelen 
(Figuur 9). De Ideine kubusvormige NaA-kiistaUen hebben in West-Europa vrijwel geheel 
en in de USA ten dele fosfaat verdrongen als ontharder (builder). In het algemeen woi'dt 
aan NaA voor dit doel enkele % van een polycarboxylaat (polyaciylaat of een copolynieer) 
toegevoegd als opgelost Ca-complexerend materiaal. Ongeveer 800.000 ton NaA wordt 
thans jaariijks geproduceerd. 
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Figuur 9. 
IUustratie van 
NajCa-wisseling 
door zeoliet NaA. 

Zeolite NaA as Ion exchanger 
Diameter cubic crystals 1-2 |im 
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Overigens: Ca '̂̂  wisselt sneller uit met NaA dan het kleinere Mg^"'". Dit komt door het feit 
dat voor passage door het NaA-venster een deel van de gecoördineerde watermoleculen 
van het kation moet dissociëren. Bij Mg zijn de watermoleculen sterker gebonden. 
Recent mtroduceerde Unilever een nieuwe wasmiddelzeoliet, MAP, met structuur gelijk 
aan die van het natuuriijke gismondien.l^l De Ca- en Mg- opnamekinetiek is aanzienlijk 
verbeterd, hetgeen vooral van belang is voor het bij lagere temperatuur wassen. De MAP¬
productie bedraagt reeds zo'n 100.000 t/a. 

Synthese van zeoheten 

De synthese van zeolieten geschiedt hoofdzakelijk in een hydrogel.1'*! Een siliciumbron en 
een aluminiumbron worden samengevoegd in een autoclaaf bij een hoge p H en geschik
te synthesetemperatuur en met oveiYcrzadiging van de gelcomponenten. Op de klassieke 
hydrogel-wijze worden de zeoheten A, X. Y, èn mordeniet gekristalliseerd uit aluminosUi-
caat-gelen, die ontstaan door samenvoegen van natriumaluminaat- en natriummetasili-
caatoplossing of silica-sol, en alkah-/of aardalkalihydroxiden bij pH 13, 100 °C en 24 tot 
72 uur Door verhitting bij 450 °C wordt de zeoliet van het inwendige water ontdaan (acti
vering). 
Voor de synthese van MFT en vei-wante zeolieten met hoge Si/Al-verhouding wordt een 
groot gedeelte van het metaalhydroxide veivangen door een quaternair tetraalkylammoni-
umhydroxide. De synthesetemperatuur is 180 °C. Na de synthese, ongeveer 48 uur, bevindt 
het organisch ion (tetraethylaiiimonium bij BEA, tetrapropylammonium bij MEI , tetrabu-
tylammonium bij MEL) zich in de twee laatstgenoemde zeolieten op de snijpunten van de 
kanalen. 

Door gebruik te maken van microgolfverhitting kan de synthesetijd van zeoheten soms zeer 
sterk bekort worden. I^l Ook de uniformiteit van de zeolietkiistallen neemt toe. Idee is dat 
de snelle opwarming nucleatie bevordert waarna elke kiistalnucleus tot kristal doorgroeit. 
De morfologie van zeoheten is veelal zeer karakteristiek, zie Eiguur 11, hetgeen herkenning 
vergemakkelijkt. Een zeolietexpert heeft overigens trucs ter beschikkuig om de kristalgroei 
te beïnvloeden, bijvoorbeeld de kiistallengte van mordeniet te bekorten of zeohet A van 
afgeplatte hoekpunten te voorzien. 

De keurige passing,!^! zie Eiguur 10, van het organisch ion m 
het tetraëderbouwwerk doet vermoeden dat het silicaatroos-
ter tijdens de synthese rond het organische molecuul, een 
zogenaamd 'template' of matrixmolecuul, kristaUiseert. Het 
matrixmolecuul wordt na de synthese gekaakt en geoxideerd 
in lucht bij 550 °C waarna de poriën van de zeoliet beschilc-
baar en toegankelijk zijn. 

Figuin-10. 
Zeohet MFl, zoals gesynthetiseerd met 
template-moleciilen in de i<anaalkriiisingen. 

Figmn-11. 
Moifologie van en kanalengang in drie zeolieten. 

LTA 
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Recent is onze groep erin geslaagd zeolietkiistallen te laten groeien op diverse metaal- en 
keramiekdragers. Dit leidt tot zogenaamde gestructureerde katalysatoren met speciale toe-
passingsmogelijidieden. 

Modificalie 

De zeolieten zoals gesynthetiseerd, bevatten Na-ionen (LTA, FAU, MOR) of Na- en U-
ionen (template-typen na activeren). De volgende modificatiewerkwijzen staan ter beschik
king: 

- kationwisseling; natrium naar elk gewenst ander kation of combinatie van kationen; 
- introductie van Bronsted zure sites door wisseling van natrium naar ammonium gevolgd 

door thermolytische ammoniakafvoer; 
- wisseling naar metaalionen of metaalcomplexionen gevolgd door reductie, bijvoorbeeld 

2 Na+ Pt(NH3)42+ Pt(0)+ 4 N H j + 2 H+ 
- wisseling naar metaalionen, gevolgd door interne complexvorming door invoer van 

gescliikte hganden. Als het gevormde complex te groot is om te desorberen van kooi of 
kruispunt spreekt men van een ship-in-bottle systeem. 

- dealuminering, bijvoorbeeld door hoge temperatuur stoombehandeling al dan niet 
gevolgd door extractie met waterig zuur 

Ook combmaties van katalytische functies kunnen ingebouwd worden, bijvoorbeeld een 
H''"-functie en edelmetaal clusters. 
Deze modificaties leiden tot een buitengewoon grote diversificatie en zijn van veel belang 
voor adsorptie- en katalyse-toepassingen. 

Toepassingen 

Zeoheten vinden toepassing in 
- ionwisseling 
- selectieve adsorptie 
- katalyse 
Genoemd werd reeds het grootschalig gebruik van de zeolieten NaA en MAP als ionwis
selaar in de wasmiddelensector 
Andere toepassingen als ionwisselaar zijn gelegen m de NH4"'"-wisseling van aivalwater, 
waar natuuriijke zeoheten (nooit geheel zuiver, maar goedkoop) als clinoptiloliet en phi-
lipsiet worden toegepast, en in de zuivermg van radioactief afvalwater waar eveneens na
tuurlijke materialen worden ingezet. 

Selectieve adsoiptie 

Een belangrijke industriële scheiding is die van 
lineaire en vertakte koolwaterstoffen over zeoliet 
CaA. De lineaire moleculen hebben toegang via de 
8-ringvensters, de vertakte niet. zie Figuur 12. 

Figuur 12. 
IUustratie inoieculaire zeefeffect. 
Het lineaire octaan lant het 
8-ring\>enster van zeohet LM 
passeren, liet veiialde iso-octaan 
niet. 
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Deze scheiding km op zichzelf toegepast worden doch vormt vooral een processtap in het 
Shell/Union Carbide TIP (Total Isomerization) Proces (zie later). 
Droging van gassen en vloeistoffen is vanaf het begin een belangrijke toepassing van zeo
lieten geweest. De zeer hydrofiele zeoliet LTA wordt hier vooral toegepast. Door keuze van 
het kation kan de waterselectiviteit, bijvoorbeeld ten opzichte van een lagere alcohol, ver
hoogd worden. Zeoliet KA adsorbeert water prima maar verieent geen toegang aan bij
voorbeeld 1-propanol. Bij kleinschalige organische synthese kan een zeoliet tijdens de 
reactie water selectief adsorberen en aldus bijvoorbeeld bij een veresteiingsreactie het 
evenwicht verschuiven naar de productkant. 

Lucht kan behalve gedroogd over zeolieten ook ontdaan worden van zwavelwaterstof of 
sporen kwik. In het laatste geval wordt een zilverion-houdende (door ionwisseling een
voudig te maken) zeoliet, AgA toegepast.l^l 
Een Ag-zeoliet, bijvoorbeeld AgA of AgX, wordt ook toegepast voor selectieve adsorptie 
van etheen. Etheen bindt aan Ag"*". Dit speelt een rol bij transport van bananen; etheen is 
een natuuriijk groeihormoon en bevordert de rijping. Door de concentratie laag te houden 
wordt de rijping vertraagd. Omgekeerd kan men etheen toepassen om rijping te versnellen. 
In de sector van de wat grotere moleculen hebben zeolieten en AlPO's toepassing gevon
den bij de scheiding van isomere benzeenderivaten, bijvoorbeeld de isomere dichloor-
toluenen. 
Vermeld zij ook de glucose/fructose-scheiding over CaX of BaX. Fructose bindt sterker aan 
deze tweewaardige kationen dan glucose en heeft een langere looptijd over bijvoorbeeld 
een kolom gevuld met zeoliet BaX dan glucose. 
In de onderzoeksfase is nog de vei-vaardiging van zeoliet gebaseerde membranen. Ten 
opzichte van de bestaande polymeermembranen hebben keramische membranen het 
voordeel van hoge temperatuurgebruik en -regeneratie. Onze groep is erm geslaagd 1̂1 een 
MFl-membraan te groeien op een poreuze drager van gesinterd metaal. Dit membraan 
levert thans veel gegevens over het transport van moleculen, al of niet in competitie met 
ander moleculen, door een MFl-zeoliet. 

Zeolieten als katalysator 

De belangrijkste toepassing van zeoheten in deze sector is als essentiële component in 
kraakkatalysatoren. I^l Zeolieten van het Y-type worden aan speciale behandelingen onder
worpen waarbij de Si/Al-verhouding en de stabiliteit toenemen. Men spreekt daarna van 
USY (Ultra Stable Y). De USY is intern sterk zuur en is in staat zware aardoliefracties bij 
500 °C te ki-aken naar kleinere moleculen. 
Mondiaal zijn zo'n 300 ki-aakinstallaties in bedrijf met een gemiddelde doorzet van 3000 
t/dag. Ongeveer 30% van aUe autobenzme is hiei-van afkomstig. 
De kraakproducten bevatten gemiddeld meer waterstof dan de zware olie waamn wordt 
uitgegaan. Deze waterstof wordt onttrokken aan een deel van de aardoliemoleculen waar
door de vluchtigheid afneemt en deze als 'coke' op de katalysator worden afgezet. De kata
lysator verhest hierdoor zijn activiteit. Het katalytisch kraakproces omvat daarom 2 stappen 
(en 2 compartimenten): 
1. Het eigenlijk kraakgebeuren (endotherm) 
2. De katalysatorregeneratie (700 °C, lucht) waarbij de coke wordt afgebrand (exotherm) 
De kraakkatalysator bevat behalve zeohet ook kleine alumina- en kleideeltjes, het geheel 
in silica verpakt. De typische deeltjesgrootte van de faaakkatalysator is 0,1 mm. 
Jaariijks gaat een Ideine 100.000 ton Y-zeoliet naar kraakinstallatie. Een der leidende pro
ducenten is AI<ZO-Nobel met productie o.a. in Amsterdam. 
Al even genoemd werd het TIP (Total Isomerization) proces. I ' " ! Hierbij komen twee zeo
lieten in actie: een Pt-H-mordeniet, die de isomerisatie van C5 en Cg alkanen tot een even-
wichtsmengsel katalyseert, en CaA (ook wel 5A genoemd) die normaal (lineair) van vertakt 
scheidt. De lineaire koolwaterstoffen (zie Figuur 13) gaan veivolgens terug naar de isome-
risatiesectie. Toenemende vertakking komt het octaangetal ten goede. De dimethylbutanen 
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zijn nog weer lieel wat Idopvaster dan de metliylpentanen, Mogelijic dus in de toekomst 
nog verdere veifijning. Van het huidige Shell/Union Carbide proces draaien wereldwijd 
ruim 100 mstaUaties. 

The Shell /UOP paraffin Total 

Isomerisation Process (TIP) 

Z e o l i t e m o r d e n i t e 

I 

Z e o l i t e 5 A 

I N o r m a l s r e c y c l e 

C , g a s e s 

f e e d 

i s o - C , / C 3 

p r o d u c t 

RON i n c r e a s e ~ 2 0 

C5+ y i e l d > 9 5 % w t 

Figuur 13. 
Het TIP-proces. 

In de petrochemie wordt meer en meer gebruik gemaakt van zeolieten, met name omdat 
de hoeveelheid alValproducten drastisch vermindert. Recent stapten diverse ethylbenzeen-
fabrieken over van aluminiumchloride of boortritluoride-op-alumina op zeolietkatalysato
ren (HMFI, HY). De hoeveelheid vloeibaar en vast afval, ofschoon niet hoog als % van de 
hoeveelheid product, ging daarbij naar ongeveer 10% van voorheen! Ethyfbenzeen wordt 
gemaakt uit benzeen en etheen en is precursor van styreen, een belangrijke bouwsteen 
voor polymeren. In Nederiand wordt ethylbenzeen gefabriceerd door Shell (Moerdijk) en 
Dow Chemical (Terneuzen). 
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Ook in de fijnchemie beginnen zeolietlcatalysatoien op te rukken. De redenen kunnen zijn: 
(i) minder afval (in de fijnchemie overtreft vaak de hoeveelheid afval de hoeveelheid 

product), 
(ii) eenvoudiger proces door combinatie van stappen, 
(iü) hogere selectiviteit van de organische omzetting. 

Ad (i). Omvangrijke hoeveelheden anorganisch afvaf (en minerale zuren of metaalchlori
den) of organisch bijproduct kunnen soms vermeden worden door gebruik van zeoliet
katalysatoren. [111 Voorbeelden zijn aromatische acyieiing en couniarinesynthese (Delft-
werk). Recent startte t-butylaminefabricage bij BASF (Antwerpen) uit isobuteen en ammo
niak: geen bijproduct en de katalysator regenereerbaar, daar kan het conventioneie proces 
- isobuteen en cyanides, gevolgd door hydrolyse - niet tegen op. 

Ad (ii). Een voorbeeld van een zeohetgekatalyseerd tweestapsproces is de omzetting van 
zetmeel over Ru-H-USY naar sorbitol. Het zure buitenoppeivlak van de zeoliet katalyseert 
de hydrolyse; de Ru-hydrogeneeifunctie zet het glucose om in het stabiele sorbitol. 

Ad (üi). Gezien de ruimtelijke beperkingen kan een zeolietkatalysator soms tot üogere 
en/of andere selectiviteiten leiden dan bij conventionele katalyse het geval is. Benaming is 
Transition State-selectiviteit. Als fraai voorbeeld zij hier genoemd de recent door ons 
gevonden l '^l stereosefectieve MPV-reductie van 4-t-butylcyclohexanon. Uitsluitend over 
zeohet BEA wordt met zeer hoge selectiviteit het industrieel interessante cis-4-t-butylcy-
clohexanol (reukstof-precursor) gevormd. Op andere katafysatoren oveweegt het niet-inte-
ressante trans-isomeer Vanuit de ruimtelijke mogelijklieden binnen in BEA kan één en 
ander goed begrepen worden. 
Organici hebben lang de zeolieten gemeden, onder andere omdat veel organische mole
culen eenvoudig te groot zijn om van het binnenoppeiYlak te profiteren. Met de komst I'^l 
van de door Mobü-Oü-werkers (alweer) ontdekte mesoporeuze materialen van het M C M -
41 type is daar verandering in gekomen. 
Vanuit cylindrische miceüen van kationische surfactanten zoals cetyltrüiiethylammonium 
kunnen met sihcaat-anionen hexagonale associaten precipiteren waaruit na calcinering 
zeolietachtige materialen resulteren, zie Figuur 14. De diameter van de paraüelle kanalen 
hangt af van de lengte van de toegepaste surfactant. De veivaardigde kanaaldiaiiieter 
varieert aldus van 2-8 nm! Met cefyltrimefhylamnionium resulteert een kanaaldiameter van 
4 nm. 

Figuur 14. lvICM-41-vorwing. 

Hexagonal 
array 
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Het binnenoppei-vlak van de kanalen is weer modifieeerbaar op vele manieren en onze 
groep paste de MCM-41 materialen reeds succesvol toe in diverse organische conversies. 
Het gegroeide plaatje van inoleculaire zeven met hun toegankelijldieid ziet er nu uit als in 
Figuur 15. Hierin is veiwerkt het laatste nieuws: de synthese van de 14-ring zeoliet UTD- l 
met parallelle elliptische kanalen (.75 * 1.0 mm). 

Figuur 15. 

Zeolieten en moleculaire zeven met toeganl^elijkiield. 
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Tenslotte zij vermeld dat Nederiandse researchgroepen aan de drie Technische 
Universiteiten en bij de industriële laboratoria een zeer vooraanstaande rol spelen in dit 
gebied! 

Literatuur 

1. Atlas of Zeolite Structure J]>pes, W.M. Meier, D.H. Olson and Ch. Baeriocher, 4th revised 
edition 1996, Elsevier, London. 

2. R Szostak, Handbook of Molecular Sieves, Van Nostrand Reinhold, New York, 1992 
3. E. Vogt in Citem. Magazine, april 1995, p. 148. 

4. R M . Bai-Ki; Hyclrotiiermal Chemistry of Zeolites, Academie Press, 1982. 
5. H. van Koningsveld, LC. Jansen en H. van Bekkum,^cffï Cryst. B 43 (1987) 127. 
6. A Ai-afat, LC. Jansen, A R Ebaid en H. van Bekkum, Zeolites 13 (1993) 162 
7. T.Y. Yan, Ind Eng Ciiem. Res. 33 (1994) 3010. 
8. E.R Geus, H. van Bekkum, W.J.W. Bakker en J A Moulijn, Mic/öpocoi« Mat 1 (1993) 131 
9. S.T Sie, Stud. Surf. Sci. Catal. 85 (1994) 587 
10. I.E. Maxwell en W.H.J. Stork Stud Surf. Sci Catal 58 (1991) 582. 



100 

11. Voor een overzicht t /m 1990 zie W.E Höldeiich en H. van Bekkum, Slud. Suif Sci. Ccticd. 
58 (1991) 63L 
12. E.J. Creyghton, S. Ganeshie, RS. Downing en H. van Bekkum, J. Chem. Soc, Cliem. 
Commun. (1995) 1859. 
13. Zie bijv J. Casci, Stud Surf. Sci. Catal. 85 (1994) 329. 

uibèrtsa£ch,'DidthM'S Iik ï'cOucLjans. 1982. ^ 



INTERSTELLAIRE MOLECULEN EN DE VORMING VAN STERREN 

door 

Ewiiic F. van Dishoeck, Sterrewacht Leiden 

De interstellaii-e ruimte is een reusaclitig laboratorium met extreem lage temperaturen en 
diehtheden waar chemische reacties plaatsvinden die nauwelijks op aarde voorkomen. 
Meer dan 100 verschillende moleculen zijn ontdekt, variërend van simpele twee-atomige 
deeltjes tot exotische lange koolstofketens. Deze moleculaire wolken zijn niet alleen che
misch interessant, maar ze spelen ook een belangrijke rol binnen de astronomie. Nieuwe 
sterren worden er geboren, en steivende sterren geven er hun 'as' aan terug. 

Inleiding 

Sinds het begm van deze eeuw is bekend dat de ruimte tussen de sterren niet leeg is, maar 
gevuld met een zeer ijl gas. Deze interstellau-e materie verraadt zijn aanwezigheid op ver
schillende manieren, waaivan de bekendste voorbeelden de prachtige, lichtende neveis zijn 
zoals de Orionnevel. Deze nevels bestaan voornamelijk uit waterstofatomen die geïoni
seerd zijn door jonge hete sterren. 

Daarnaast zijn er echter ook donkere, pikzwarte plekken aan de hemel, waamm sommige 
zelfs met het blote oog te zien zijn, zoals de Kolenzak op het zuidelijk halfrond (zie Figuur 
1). Deze sühouetten tegen de achteriiggende sterren ontlokten aan William Herschel rond 
het einde van de 18de eeuw de uitspraak dat er 'gaten in de hemel zitten'. Niets is minder 
waar: deze 'kolenzakken' zijn juist de meest dichte en koude concentraties van het inter
stellaire gas. Ze zijn zo donker doordat ze stofdeeltjes bevatten die het licht van de achter
liggende sterren uitdoven, net zoals rookdeeltjes in een café het zicht bemoeilijken. Het is 
in deze donkere wolken dat naast het stof de meeste moleculen gevonden worden: al meer 
dan 100 verschillende soorten zijn waargenomen! De meest bekende 'molecuulfabrieken' 
zijn de inoleculaire wolk in Orion en de wolken in Sagittarius dichtbij het Galactische cen
trum. Vaak gaan donkere wolken hand in hand met hchtende nevels, aangezien de mole
culaire wolken de ki'aamkamers zijn voor nieuwe sterren. Deze jonge, hete sterren zenden 
veel ultraviolette fotonen uit die het omringende gas doen oplichten. 

Inlerstellaire woli<en 

IntersteUahe materie bestaat voornamefijk uit waterstof (~90%) en helium (~10%). Slechts 
één op de duizend deeltjes in de wolk bevat chemisch meer interessante elementen, zoals 
koolstof, stikstof en zuurstof Afliankeiijk van de condities kunnen deze elementen in ato
maire vorm aanwezig zijn, of in een moleculaire vorm. De stofdeeltjes, die qua aantaf 
slechts een zeer kleine fractie van de wolk uitmaken, bestaan voornamelijk uit silicaten en 
grafiet, en zijn vaak omringd door een ijslaagje (zie lezing Prof D r J.M. Greenberg 1993). 
Hun grootte varieert van minder dan een micrometer tot enkele micrometers. Als astrono
men spreken over 'dichte' moleculaire wolken, dan overdrijven ze schromelijk Deze gebie-

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 74. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 1 april 1996. 
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Figuur 1. 
Voorbeeld van een donkere wolk of 
'kolenzaid, waarin de stofdeeltjes het 
hcht van de achterliggende sterren uit
doven. Deze wolken worden ook M'el 
Bok globulen genoemd, tiaar de 
Nederlandse astronoom Bart Bok. 
De temperatuur in deze wolken is 
sleclits 10 K, waarmee ze de Iwudste 
objecten tussen de sterren zijn. Toch 
vindt men in deze wolk een zeer rijke 
chemie met een schat van exotische 
moleculen (Copyrigld Anglo-Aitstralian 
Telescope Board). 

den zijn nog steeds veel ijler dan een vacuum dat normaliter in een laboratorium op aarde 
kan worden gemaakt. Ter vergelijking: één kubieke cm lucht in onze atmosfeer op zee
niveau bevat 3x10" moleculen, terwijl een goed vacuum in het lab ongeveer 10' molecu
len bevat in hetzelfde volume. Typische dichtheden in interstellaire wolken liggen rond de 
104 deeltjes per kubieke cm, vele ordes van grootte minder. Daarnaast is de temperatuur 
in de wolken extreem laag, slechts enkele tientaUen graden boven het absolute nulpunt. Bij 
zulke lage temperaturen vernachten we dat er nauwelijks chemische reacties meer kunnen 
optreden. Toch is het juist in deze hele koude interstellaire wolken dat een zeer rijke che
mie wordt gevonden. Geen wonder dat men spreekt van een 'exotische' chemie, die a M j k t 
van de chemie die normaal op aarde gevonden wordt. 

In een dichte moleculane wolk botst een molecule rawweg eens per maand met een ander 
molecule. De snelste chemische processen voltrekken zich in ongeveer honderd jaar, maar 
pas na een miljoen jaar heeft het chemisch evenwicht in een wolk zich voUedig ingesteld. 
Deze tijdschalen zijn nog steeds kort vergeleken met de levensduur van een moleculaire 
wolk die zo'n tien- tot honderdmiljoen jaar is. 

Waarnemingen van moleculen 

Hoe weten we welke moleculen in de interstellaire ruimte aanwezig zijn? Een molecuul 
bestaat uit kernen en electronen. De energie die geassocieerd is met de bewegingen van 
de kernen en electronen kan slechts discrete waarden aannemen, en een molecuul kan 
aUeen licht uitzenden bij golflengten die precies corresponderen met energieverschillen 
tussen deze niveaus. Het molecuul heeft daardoor een karakteristiek spectrum waarmee we 
het uniek kunnen identificeren, zowel in de ruimte als op aarde. 

Doordat interstellaire wolken zo koud en i j l zijn, bevinden de meeste moleculen zich in 
hun laagste energieniveaus. Slechts onder speciale omstandigheden kunnen ze in een 
hoger energieniveau worden gebracht, bijvoorbeeld door absorptie van steriicht. In zgn. 
difitise wolken kunnen we de absorptie van de atomen en moleculen zien bij zichtbare en 
ultraviolette golflengten in het spectrum van een heldere achtergrondster Via deze tech
niek geschetst in Figuur 2, zijn tussen 1937 en 1941 de eerste drie interstellaire moleculen 
gevonden: CN, C H en CH*. 

Voor donkere wolken kan men deze methode echter niet toepassen, omdat het zichtbare 
ücht daar niet doordringt. De moleculen verraden hier hun aanwezigheid via emissielijnen: 
door botsingen met andere deeltjes worden ze in een hoger energieniveau gebracht, van 
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Figuur 2. 

Boven: Sciienmtisciie weergave van de waarnemingen van moleculen in diffiise moleculaire 
wolken via absorplielijnen bij zicldbare of ultraviolette golflengten. In het resulterende spec
trum van de ster zijn een aantal absoiptielijnen te zien, die zeer smal zijn ten gevolge van de 
lage temperatuur in de wolk. 

Onder: Scliematiscite weeigave van de waarnemingen van moleculaire emissielijnen in don
kere wolken. Na correctie van de golflengten van deze lijnen voor de beweging van de wolk 
ien opziclite van de aarde kunnen ze met moleculen worden geïdentiflceerd. 

waaniit ze veiTOlgens terug kunnen vallen naar de grondtoestand onder uitzending van een 
foton. Doordat de wolk zo koud is spelen alleen de laagste energieniveaus, geassocieerd 
met de rotatie van het molecuul, een rol. Deze overgangen vinden plaats in het micro
golfgebied. 
Voor het waarnemen van deze fotonen zijn speciale telescopen ontwikkeld, zoals de James 
Clerk Maxwell Telescope op Mauna Kea, Hawaü, die specifiek bij submillimetergolfleng-
ten werkt (zie Figuur 3). 

Helaas kan het meest voorkomende molecuul, H j , niet makkelijk via emissielijnen worden 
gedetecteerd, doordat het molecuul symmetrisch is en dus geen netto ladingsverdeling 
heeft, waardoor de lijnen intrinsiek zeer zwak zijn. Na H j is het meest voorkomende mole
cuul koolstofmonoxide, CO, dat gelukkig wel sterke straling geeft, bij 2.6 millimeter De ver
houding van de hoeveelheid CO ten opzichte van dat van H j is slechts één op de tien
duizend, maar is redelijk constant zodat de waargenomen CO emissie toch als een goede 
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Figuur 3. 
Foto van de James Qerii Maxwell Telescoop (15 meter spiegel) op Mauna Kea, Hawaü, waar
mee waarnemingen van moleculen gedaan worden. De telescoop staat bovenop de top vcm 
een vuliman op 4000 m iwogte, waar de lucht bijzonder ijl en droog is, zodat de submillime
ter straling door de atnwsfeer i<:an dimgen (Copyright Royal Obsemitory Edinburgh UK). 

maat voor H2 kan worden besehouwd. 

Met behulp van een kleine telescoop op het dak van de Columbia University in New York 
is de hele noordelijke hemel in kaart gebracht in de CO straling. Dit heeft geleid tot de 
ontdekking van zgn. 'Giant Molecular Clouds', reuzewolken die een diameter van meer 
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dan 100 lichtjaar hebben, en een miljoen zonsmassa's aan materie bevatten. Het zijn dan 
ook de zwaarste objecten in onze Melkweg. De totale massa in moleculaire wolken is ver
gelijkbaar met de massa in de atomaire wolken, die via de 21 cm straling van het water
stofatoom waarneembaar zijn. Samen bevatten ze zo'n 5 tot 10% van de massa van de ster
ren in de Melkweg. 

Exotische clieinie 

De moleculen die tot nu toe zijn waargenomen in moleculahe wolken, zijn samengevat in 
Tabel 1. Het grootste deel van de lijst bestaat uit gewone moleculen die we ook op aarde 
aantreffen, waaronder NH3 (ammoniak), H j O (water), H jCO (formaldehyde), H C N (water-
stofcyanide), SOj (zwaveldioxide) en CH3CH2OH (ethanol). Dit laatste molecule, beter 
bekend als alcohol, komt in zulke grote hoeveelheden voor in de Sagittariuswolk dat er 
1028 flessen wijn van gemaakt kunnen worden! Het blijkt dat rumi driekwart van dè mole
culen organisch is, en slechts een kleine fractie anorganisch. 

Er zijn echter ook meer 'exotische' moleculen in de ruimte gevonden, dat wil zeggen mole
culen die eerst in de ruimte zijn geïdentificeerd en pas later in een lab op aarde zijn 
gemaakt. Voorbeelden zijn ionen zoals HCO* en N 2 f f , radicalen zoals C3H, en onverza
digde, lange koolstofketens zoals H C | | N . Het identificeren van ringmoleculen in de ruim
te blijkt veel moeilijker te zijn, al zijn er sterke aanwijzingen dat polycycUsche aromatische 
koolwaterstoffen in ruime mate aanwezig zijn. Ook een geïoniseerde vorm van buckmin-
sterfullereen, C^g*, is mogelijk in de ruimte aanwezig. 

Vorming en uiteenvallen van moleculen 

Een groot verschil met de chemie in een reageerbuis op aarde is, dat de interstellau-e che
mie met in thermodynamisch evenwicht is. Dit blijkt onder andere uit de grote mate van 
onverzadigheid (dat is: veel dubbele of drievoudige C-C bindingen), ondanks de oveiyloed 
van waterstofatomen in de intersteUaire wolk Als dit wel zo zou zijn, zouden de astroche-
mici zeer eenvoudig op grond van de thermodynamische eigenschappen van de molecu
len de chemische compositie van een wolk kunnen voorspellen. N u moeten we in veel 
meer detaU de afzonderiijke vormings- en vernietigingsprocessen beschouwen. Het voor
deel IS echter dat we e r in principe meer van kunnen leren, zowel in astrofysisch als in che
misch opzicht. 
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Figuur 4. 

Een klein fi-agmeni van liet waargenomen spectrum van de moleculaire wolk in Orion bij een 
golflengte van 1 millimeter. Merk op hoe rijk het spectrum is aan moleculaire lijnen. 
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Er blijken twee manieren te zijn om in de ruimte een chemische binding te vormen: de 
eerste vindt plaats in de gasfase, terwijl de tweede zich afspeelt op het oppeivlak van de 
stofdeeltjes die in de wolk aanwezig zijn. In het interstellaire gas zijn de dichtheden zó laag, 
dat reacties in de gasfase aUeen tussen twee deeltjes op kunnen treden. Er kan geen derde 
deeltje bij betrokken worden om de bindingsenergie die vrij komt bij de vorming van een 
twee-atomig molecuul af te voeren. De enige manier om de energie kwijt te raken is daar
om uitstraling via fotonen, wat een zeer meflficiënt proces is. Deze reacties veriopen daar
om zeer langzaam en de precieze snelheden zijn zeer moeilijk op aarde te meten. 
In diffuse wolken, die aan de ultraviolette fotonen van het mterstellaire stralingsveld bloot
staan, worden de moleculen snel vernietigd via het proces van fotodissociatie. Deze stra
lmg is voldoende energetisch en intens om de moieculen op een tijdschaal van slechts 
1000 jaar af te breken. Vandaar dat in diffuse wolken aUeen de meest eenvoudige molecu
len, zoals het twee-atomige CH molecuul, gevonden worden. In de donkere wolken wor
den de moleculen beschermd tegen deze harde straling door de stofdeeltjes, zodat de 
moleculen een veel langer leven is beschoren. 

Astrochemici rekenen al deze chemische processen door in wiskundige modeUen in een 
poging de waargenomen hoeveelheden moleculen te verklaren en voorspellingen te doen 
voor andere, nog niet waargenomen moleculen. Voor sommige moleculen lukt dit heel 
redelijk maar er zijn notoire uitzonderingen. Zo is bijvoorbeeld het voorkomen van het 
CH^-ion m diffuse wolken, ruim een halve eeuw geleden ontdekt, nog steeds een raadsel. 
Uiteraard vereisen deze modeUen een enorme hoeveelheid gegevens over de reactiesnel
heden onder de speciale omstandigheden, die niet altijd na te bootsen zijn in een labora
torium op aarde. Theoretische modelberekeningen, zoals ook in onze groep in Leiden 

I N T E R S T E L L A R A N D C I R C U M S T E L L A B , M O L E C U L E S 

N u m b e r o f a toms 

2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 13 

H i C2H C%H2 C jH C j H CeH CH3C3N H C N CH jC jCN HCeN H C „ N 

Cl CH2 C3H C3H2 CH,CHCN HCOOCH3 CUsdli CD3CH3CO 
CH HCN H2CO H jCCC H2CCCC CH3C2H CHaCHiOH 

CH+ HNC NH3 HCOOH CHjOH CHjCnO CH3OCH3 
CN HCO HNCO CHjCO CH3CN CH3NH2 
co HCO+ HOCO+ HC3N CHaNC 
CS HOC+ HCNH+ CHjCN CH3SH 
OH N2H+ HNCS N H i C N NH2CHO 
NH NH2 CaN CH2NH HC3OH 
NO H2O C3O CHi CsO 
NS HCS+ H,CS SiHj HC3NH+ 
SiC HjS H3O+ C,S1 
SiO ocs C3S Cs 
SiS S02 HCCN 
SiN SiC; H jCN 
SO C2S 
HCl C2O 
CP C j 
C0+ MgON 
S0+ MgNC 
NaCI NaNC 

Aia HNC 
KCl N2O 

MT 
PN 

Tabel 1. 
Lijst van alle moleculen die tot nu toe in de ittterstellaire ivimte ontdeid zijn. 
Van de meeste moleculen zijn ook isotopen gevonden. 



Diligentia 107 

Figuur 5. 
De versciullende evolutie-
stadia in de vorming van 
een gemiddelde massa ster 
zoals onze Zon. In liet eer
ste stadium (a) treidien 
koude Idonten in een mole
culaire wolk zicli langzaam 
samen. Veivolgens wordt 
een proto-ster gevormd met 
een roterende circumstellai-
re sciiijf(b). Al snel inerna 
ontwikkelt de jonge ster een 
hveezijdige straalstroom die 
liet omringende stof en gas 
weg blaast (c). Tenslotte 
blijft een nieuwe ster over 
die in liet ziclitbare golf
lengte gebied waar te 
nemen is, maar die nog 
omgeven is door een proto-
planetaire schijf (d). 

plaatsvmden, vomien dan vaak de enige methode om toch iets over deze processen te 
weten te komen, hiimers, een computer rekent net zo makkelijk aan een (op aarde insta
biel) radicaal of ion als aan een stabiel molecuul. 

Moleculen en Astrofysica 

Voor de chemici zijn de intersteUaire moleculen zeer boeiend, omdat ze de gelegenheid 
bieden om moleculaire processen te bestuderen onder omstandigheden die heel anders 
zijn dan in een laboratorium op aarde, maar ook voor astronomen zijn ze meer dan alleen 
een curiositeit. Het blijkt dat moleculen uitstekende diagnostische middelen zijn om fysi
sche condities in interstellaire wolken te bepalen, zoals temperaturen en dichtheden. 
Hierdoor dienen ze als thermometers en barometers op afstand. De sterkte van de radio-
lijnen geeft namelijk aan hoe vaak en hoe hard er met het molecuul gebotst wordt, het
geen weer afliankeiijk is van de temperatuur en dichtheid in de wolk Bovendien geven de 
moleculen ons directe infonnatie over de bewegingen van het gas, via het Doppler efifect. 
Daarnaast spelen de moleculen een dynamische rol in de energiehuishouding van een 
wolk aangezien ze verantwoordelijk zijn voor de koeling. Als een foton uit de wolk ont
snapt is de kinetische energie van de botsing die nodig was om het molecule in een aan
geslagen toestand te brengen verioren gegaan en koelt de wolk af Dankzij de moleculen 
wordt de temperatuur in een wolk dus heel eff"iciënt op net boven het absolute nulpunt 
gehouden. 

Vorming van sterren 

In 1789 beschreef WUliani Herschel de Orion nevel als 'the chaotic material of future suns'. 
Met deze uitspraak was hij ver voor op zijn tijd, want pas in de laatste decennia is onom
stotelijk vast komen te staan dat moleculau-e wolken inderdaad de kraamkamers van nieu
we sterren zijn. Vooral in de laatste tien jaar zijn enorme vorderingen gemaakt m dit gebied, 
dankzij de nieuwe waarneemtechnieken in het (sub)niillinietergolflengtegebied. Hierdoor 
is het voor het eerst mogelijk om tot diep in de moleculaire wolk door te dringen. 
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Figuur 6. 
Interstellaire 'jet' in een nabij sten'ormingsgebied in Perseus. De ster geeft de positie aan van 
een heel jottge ster die door de IRAS satelliet is gevonden, en die diep in de inoleculaire wolk 
oidstaat. De grijsschaal toont de emissie van iiel SiO molecule, dal gevormd wordt als de 'jet' 
met hoge snelheid in de wolk ramt In deze opname is alleen de 'jet' aan de linlcerl<ant van 
de ster te zien; een vergeliji<bare jet bevindt zich aan de rechterimnt. 

Mede dankzij deze nieuwe gegevens is nu een scenario voorhanden voor het ontstaan van 
lichte, individuele sterren zoals onze Zon. We kunnen dit niet meer dan een scenario noe
men, want van alleriei fysische processen die hier onderdeel van uit maken, begiijpen we 
nog niet precies hoe ze werken. 
In de eerste stap van dit scenario, geschetst in Figuur 5, trekt een deel van een moleculai
re wolk zich samen tot een 'koude klont'. Di t gaat relatief langzaam, want magnetische 
krachten houden de wolk zo lang mogelijk in stand. Als de wolk dan toch instort gaat dat 
gepaard met de vorming van een roterende cir'cumstellaire schijf 
Dit komt doordat de wolk altijd wel een minuscuul impulsmoment heeft voordat hij tot 
een ster ineen valt. Dan komt er een moment dat de inval wordt gestopt omdat dit kleme 
beetje draaiing genoeg is om het gas in een cirkelvormige baan om de nieuwe protoster te 
brengen. Er is maar een heel klein beetje rotatie nodig, doordat de wolk over vele orde
groottes ineen stort. Het is als een schaatsenrijder tijdens een pkouette, maar dan met 
armen die 10.000 keer korter worden. 
De opbouw van de ster verloopt veivolgens via die schijf Mede hierdoor ontwikkelt zich 
een uitstroom van materie die gas en stof via de polen weg blaast, teiwijl op de evenaar 
materiaal op de nieuwe ster blijft regenen via de schijf In de loop van de tijd is het mees
te omringende gas en stof weggeblazen en stopt de steivorming. Er blijft een ster met een 
protoplanetaire schijf over 
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Figuur 7. 

Hubbie Space Teiescope-opname van een jonge sier, vergelijkbaar met onze Zon, omgeven 
door circumstellaire materie. De nauwe, verticale jets' bevatten geïoniseerd gas dat met bijna 
150 lanisec wordt uitgesloten. De donkere iwrizontale band bevat de diclite circumstellaire 
scinjfdie de jonge ster verduistert. Het licht vcm de jonge ster wordt vla de randen van de 
sciiijf verstrooid. 
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Jets en iiitstroming van gas 

Een grote verrassing bij millimetei-waarnemingen van steivormingsgebieden is dat een heel 
groot percentage van de jonge objecten een tweezijdige uitstroom van gas laat zien, ter
wijl we juist instroom van materie ver-wachten. Het blijkt echter dat instroom heel moeilijk 
te detecteren is, tenvijl uitstroom daarentegen op meerdere manieren waar te nemen is, 
doordat het zich over een veel groter gebied uitstreld. Rond sommige sterren zien we lang
zaam uitstromend moleculair gas (zie Figuur 6), tenvijl in andere sterren heet, geïoniseerd 
gas met grote snelheid weggeschoten lijkt te worden (zie Figuur 7). 
Dit was een volkomen onveiwacht fenomeen in de studie van jonge sterren. Wie zou den
ken dat een belangrijke fase in de vorming van een ster het vediezen en wegblazen van gas 
is? Maar dit verklaart wel waardoor de groei van een ster op een gegeven moment tot stand 
wordt gebracht. 

Hoe dit soort 'jets' of straalstromen ontstaan is niet duidelijk maar liet is blijkbaar een 
algemeen verschijnsel in het heelal, want het wordt op alleriei plekken en schalen gevon
den. Hun oorsprong heeft waarschijnlijk te maken met 'accretieschijven', zoals de circuni-
stellaü-e schijven. Door wrijving van gas en stof m de schijf remt het gas af en kan pas dan 
langzaam op de ster vaUen. Door de sterke magneetvelden rond de ster of door de ki-ach-
tige wind van de jonge protoster kan hierdoor een gedeelte van de materie de ster niet 
bereiken, maar wordt via beide polen uitgestoten. 

Pmtoplanetaife schipen 

Het model van de circumstellaire gasscliijven is vrij algemeen geaccepteerd. 
We hebben ook goede obseivationele aanwijzingen dat zulke schijven echt bestaan (zie 
Figuur 7). Om de schijven zelf dnect waar te nemen zijn nieuwe technieken nodig. De 
JCMT en de meeste andere millinietertelescopen zijn enkelvoudige schotels, waaran de 
ruimtelijke oplossing beperkt is. Maar ook in het iiiillimetergebied bestaan uiteiferonieters, 
zoals we in het radiogebied bijvoorbeeld in Westerbork hebben. Wehswaar zijn de atmos
ferische condities en teclinische complicaties moeilijker dan bij langere golflengtes, maar 
toch zijn er nu succesvolle 'millimeter arrays' op hoge en droge lokaties, die telescopen 
hebben op onderlüige afstand van enkele honderden meters. 

Hiermee kunnen enkelvoudige telescopen van een paar honderd meter gesimuleerd wor
den die een scheidend vermogen van minder dan een boogseconde kunnen halen. Di t 
betekent dat we het koude gas en stof kunnen zien op een schaal van 100 A U (2.5 keer de 
baan van Pluto) in de dichtstbijzijnde steiYoriiiingsgebieden zoals in het sterrenbeeld Stier 
In een paar protoster-kandidaten is de l i jn- en stofeiiiissie met niillinieter-inteiferoiiieters 
in kaart gebracht en de gasmassa blijkt duidelijk afgeplat te zijn. h i veel gevallen zijn de 
metingen van de gasbewegingen in overeenstemming met het feit dat die scliijven inder
daad om de nieuwe ster draaien. De grootte van deze gasschijven is rond de 150 AU, ver
gelijkbaar met de grootte van ons zonnestelsel. De massa van de schijven is in de orde van 
een honderdste tot een tiende van de massa van de zon, en bevat voldoende materiaal om 
planeten te vormen. 

Wat gebeurt er met de scliijfjes als de ster ouder en ouder wordt? Eén mogelijklieid zou 
zijn dat de uitstroom de schijfies helemaal afbreekt. Maar inmiddels weten we dat dat niet 
in aUe gevallen gebeurt. De IRAS satelliet heeft ook oveivloedig stof ontdekt bij sterren die 
al wat ouder zijn en op de hoofdreeks zijn aangeland. Bij de ster P Pictoris is het schijlje 
zelfs gefotografeerd. Dit betekent dat sommige sterren hun leven in gaan, omgeven door 
de overblijfselen van hun geboorte. 

Vorming van ons zotmestelsel 

Het ligt voor de hand dat het overblijvende puin in ons zonnestelsel heeft geleid tot de vor
ming van planeten. Er wordt dan ook hard gewerkt aan theorieën die netjes verklaren hoe 
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Figuur 8. 

Sciiematisclie weergave van cie levensloop van cie moleculen en stofdeeltjes vanaf de circum
stellaire scliiiien via de versciiillende fasen van liet interstellaire medium tot de vorming van 
sterren. 

de precieze opbouw van ons planetenstelsel tot stand kon komen. Ook de studie van 
kometen en meteorieten speelt daarin een belangrijke rol. Kometen komen immers van de 
buitenkant van ons planetenstelsel, waar de condities misschien nog steeds lijken op die 
tijdens de vorming van de zon. Het is daarom interessant om uit te zoeken of we de che
mische compositie van planeten en kometen kunnen vergelijken met de chemische model
len die we hebben opgesteld voor ineenstortende moleculaii'e wolken. 
Verdere kwantificering van dit model is van enorm belang voor onze kennis van het uni
versum. Niet alleen omdat de sterren de bouwstenen van het heelal zijn en dus bepalen 
hoe het universum eruit ziet, maar ook omdat we zelf leven op de overblijfselen van de 
vorming van de zon, zo'n 5 miljard jaar geleden. 

Het is fascinerend om ons te reahseren dat we de restanten van de interstellaire molecu
len van die tijd nog steeds kunnen zien in de staarten van kometen, zoals komeet 
Hyakutake die dit jaar dicht langs de aarde scheerde! 
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VeiwiUvoordiiig der figuren 

Figuur 1 en 3: copyright staat al aangegeven. 
Figuur 2, 4 en 8: overgenomen uit van Dishoeck Natuur en Techniek 12, 914 (referentie 1). 
Figuur 4 is gebaseerd op E. Sutton et al., Astrophysieal Journal Supplements 58, 341 (1985); 
Figuur 8 is naar een tekenmg van G.L. Verschuur in Sky & Telescope, april 1992. 
Figuur 5: E Shu et al. Ann. Rev. Astron. Astrophys. (9187). 
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Figuur 7: C. Burrows and WFPC 2 Investigation Defmition Team (1995). 


