52STE DIES NATALIS
84č&#)018'/$'4

HET
ONZICHTBARE
CIRCUIT
PROF.DR.IR. BRAM NAUTA

52STE DIES NATALIS | HET ONZICHTBARE CIRCUIT

2

HET ONZICHTBARE CIRCUIT
&GEJKRQHIGËPVGITGGTFGUEJCMGNKPIJGGHVKPGGPTC\GPFVGORQQPUNGXGPKPITĎRGPFXGTCPFGTF*GVNĎMV\QXCP\GNHURTGMGPFFCVGTYGGTGGPPKGWYGIGPGTCVKG
UOCTVRJQPGUVCDNGVUQHEQORWVGTUKU/CCTFCVKUJGVPKGV2TQHFTKT$TCO0CWVC
JQQINGTCCT+PVGITCVGF%KTEWKV&GUKIPNCCVKP\ĎPTGFGDĎFGUVG&KGU0CVCNKUXCP
FG7PKXGTUKVGKV6YGPVG\KGPFCVGTXGGNYGVGPUEJCRRGNĎMQPFGT\QGMGPKPFWUVTKÇNG
inspanning achter verborgen gaat. En vooral: creativiteit.
Nu ik, ter gelegenheid van de 52ste verjaardag van de
7niversiteit 6Yente, de gelegenheid krĎg iets Qver OĎn
vak te vertellen, Yil ik eens QR een andere Oanier Deginnen dan u geYend Dent /Ďn vak, vQQr alle duidelĎkheid,
is het QntYerRen van EhiRs, geËntegreerde sEhakelingen
vQQr DĎvQQrDeeld uY sOartRhQne die u, als het gQed is,
net heeHt uitgesEhakeld +k heD een grQeR hQQggekYaliƂEeerde arEhiteEten QO OĎ heen 9Ď staan, als 6Yentse
grQeR, QR het\elHde RQdiuO als tQR Qnder\QeksgrQeRen
van /+6 en $erkele[
+k \Qu kunnen teruggaan in de tĎd, naar hQe het alleOaal
DegQn, en dan \Q tegen het eind van OĎn rede DĎ het
hier en nu kunnen uitkQOen +n de hQQR dat u dan nQg
Yakker Dent /aar laat ik het eens anders dQen
5telt u \iEh eens, saOen Oet OĎ, vQQr dat Ye alle dingen
die Ye vandaag heel nQrOaal vinden, geYQQn DlĎven
dQen, Oaar dan \Qnder dat OĎn vak Destaat 'r \Ďn geen
EhiRs &enk \e Oaar even Yeg <e Destaan niet

vullende inHQrOatie, Oaar een antYQQrd QR de vraag krĎgen Ye YÅl &at is DĎ )QQgle nQg Yel eens anders, Oaar
dit ter\Ďde
'n (aEeDQQk, hQe Rakken Ye dat aan \Qnder EhiRs! +s er
ergens een gigantisEh RrikDQrd YaarQR je je eigen hQekje
kunt ElaiOen QO er HQtQos QH leuke tekstjes QR te Rrikken!
.QRen er steeds Oensen langs die daar een Rlakkertje
Oet een QRgestQken duiO Qnder hangen n.ikeo /aar,
hQe Yeten Ye Yaar dat DQrd hangt, hQe kun je je eigen
ruiOte ElaiOen, hQe Yeten al je vrienden dat je Yeer iets
nieuYs heDt QRgeRrikt! 'en DrieH sEhrĎven, dat lĎkt dan
het handigst /aar een instant reaEtie krĎg je niet

5Reakers %Qrner

=natiQnalgeQgraRhiEnl?

.aten Ye eerst Oaar eens iets RrQDeren te )QQglen
*elaas )een internet, geen EQORuter &at YQrdt Dladeren in een stQHƂge 25-delige 9inkler 2rins QH een tQEhtje
QR de Ƃets naar de DiDliQtheek &aar \ullen Ye heus de
geYenste inHQrOatie QQk Yel vinden /issEhien niet
vQQr\ien van allerlei aHDeeldingen QH eZtra links naar aan-

6Yitter dan 6Yitter \Qnder EhiRs &aarDĎ krĎg ik QReens
Deelden van de DerQeOde 5Reakeros %Qrner in *[de 2ark
in .QndQn +eOand gaat sRQntaan QR een \eeRkist QH
keukentraRje staan en Degint iets te rQeRen, in OaZiOaal
 tekens dit keer 'r kQOen QOstanders, sQOOigen
heDDen er hun hQDD[ van geOaakt QO van sRreker
naar sRreker te lQRen en Qveral tegenin te gaan, de
\QgenaaOde heEklers  1R 6Yitter geDeurt dit QQk, het
esEaleert dan snel tQt een nƂttieo +n 6YitterjargQn Qntstaat dan een Ƃttie en die kunnen hQQg QRlQRen
&e 5Reakers %Qrner lĎkt dus Yel een Deetje QR 6Yitter
/aar hQe Yeet je Yaar de sRreker staat in het Rark, Yanneer hĎ gaat Qreren! *Qe Dreid je je kring van vQlgers
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uit! +ets nretYeeteno, Detekent dat dat je \elH QQk QR een
traRje gaat staan en het\elHde rQeRt! 'n Yaar OQet je
dan gaan staan, QO het geYenste eHHeEt te Dereiken!

BACK TO THE FIFTIES?
#Eh, dat \Ďn alleOaal Oaar vluEhtige vQQrDeelden van internet en sQEial Oedia, \al de EultuurRessiOist OissEhien
denken &aar kun je Dest \Qnder &at laatste DetYĎHel ik
ten stelligste, het \al nQg steeds veelkleuriger en YĎdverDreider YQrden /aar gQed, OQDiel teleHQneren dan!
/et een navigaties[steeO uY Yeg vinden in een QnDekende stad! %hiRs, \Q Yil ik Oaar duidelĎk Oaken, \itten
QR dit OQOent Qver½l in &aarvQQr hQeHt u niet eens een
geavanEeerde autQ te heDDen die \iEh\elH inRarkeert en
\elH de garage Delt DĎ een deHeEt 1Qk uY huishQudelĎke
aRRaratuur \Qu Yel eens vreeOde kuren kunnen gaan
vertQnen \Qnder EhiRs 7 sEhiet al in de stress als de
eOail het een dag niet dQet *Qe kan ik nu OĎn Yerk
dQen! 1O het nQg Oaar niet te heDDen Qver aRRaraatjes
die uY ge\Qndheid YaarDQrgen 'en RaEeOaker, een
hQQraRRaraat
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TECHNOLOGY IS LEADING
'en eerste EQnElusie die Ye kunnen trekken, is dan QQk
dat sinds de uitvinding van de transistQr in  een
teEhnQlQgie-QntYikkeling QR gang is gekQOen die in
hQge Oate DeRalend is geYeest vQQr Qns dagelĎks leven
van nu 5terker nQg de teEhnQlQgie is Qns steeds een
staR vÏÏr geYeest 6Qen de heren $ardeen, $rattain en
5hQEkle[ die eerste QnQQglĎke transistQr Oaakten en
daar jaren later de NQDelRrĎs vQQr kregen s $ardeen
kreeg later \elHs nQg een tYeede, ditOaal vQQr suRergeleiding s hadden \e geen idee Yat \e aanriEhtten, Yat het
vervQlg \Qu \Ďn
<Qals 5hQEkle[ \elH \ei

I am overwhelmed by an irresistible
temptation to do my climb by
moonlight and unroped.
*Ď vQegde daar nQg aan tQe

This is contrary to all my rock
&enken YĎ, kQrtQO, de EhiR even heleOaal Yeg uit Qn\e
climbing teaching & does not
huidige levensRatrQQn, dan gaan Ye eEht terug naar de
jaren vĎHtig 1H OissEhien terug naar 52 jaar geleden, QO
mean poor training, but only a
in de sHeer van vandaag te DlĎven p'en rustige, Qver\iEhstrong-headedness.
telĎke tĎdq, \ullen sQOOigen van u OissEhien denken
p<Q gek Yas dat nQg nietq /aar ik ver\eker u, u sEhrikt
*et geeHt een Oentaliteit aan van een teEhneut die \iEh
al van teEhnQlQgie van 2 jaar Qud 1H \elHs van  jaar
niet laat leiden dQQr vaste aannaOes en vastgerQeste RaQud /et een laRtQR van die leeHtĎd Yilt u vandaag eEht
trQnen, die kQRRig dQQrgaat 'n, DelangrĎk die QQk niet
niet Oeer Yerken
vQQraH Yeet Yat de uitkQOst \al \Ďn 'n dat is de Oentaliteit die geleid heeHt tQt een van de grQQtste industrieÇn
in de Yereld, die geleid heeHt tQt een Deslissende rQl vQQr
de teEhniek &e teEhniek, en de teEhneuten heDDen
steeds het vQQrtQuY genQOen 6eEhnQlQg[ is leading
&e tQeRassingen, en OÅt de tQeRassingen YĎ\elH, hQDDelen er steeds aEhteraan

 $ardeen, $rattain  5hQEkle[, uitvinders van de transistQr DĎ hun QRstelling
enYikiRediaQrg

=)QrdQn /QQre, 'leEtrQniEs /aga\ine, #Rril , 5?
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&aOes en heren, de\e vQQrtrekkersrQl van de teEhnQlQgie is OQgelĎk dank\Ď een enQrOe insRanning van YetensEhaR en industrie (inanEieel, in OenskraEht en EreatieH verOQgen &ie QntYikkelingen heDDen \iEh in een
dui\elingYekkende vaart vQltrQkken sinds die eerste
transistQr #ls je een transistQr kan Oaken, dan kun je in
het\elHde Oateriaal QQk Dest tYee transistQren tegelĎk
Oaken en die alvast QR elkaar aansluiten 'n \Q kYaOen
er steeds Oeer transisitQren QR een Rlakje Oateriaal en
die \Ďn Ye EhiRs gaan nQeOen %hiRs \Ďn dus OiniatuursEhakelingen Oet transistQren 9at erg DelangrĎk is het
is veel gQedkQRer QO een EhiR te RrQduEeren dan de lQsse transistQren en die later QR elkaar aan te sluiten
&e 9et van /QQre is hierin leidend geYeest +k vertel u
geen geheiO als ik \eg dat dit eigenlĎk heleOaal geen
Yet is /aar elke tYee jaar verduDDelde het aantal transistQren dat je QR een vierkante OilliOeter van een EhiR
kunt Oaken

*ard &isk van 5/$

#nders ge\egd, elke tYee jaar kQn je OÅÅr Oet een EhiR,
QH haalde je er Oeer rekenkraEht Rer vierkante EentiOeter
uit &½t is de reden dat u nu een i2hQne5 heeHt Oet vele
)iga$[tes geheugen aan DQQrd &½t is de reden dat u uY
hele Ou\iekEQlleEtie Oee kunt neOen in uY jas\ak 7Y
sOartRhQne heeHt de\elHde rekenkraEht als die van uY
drie jaar Qude desktQR EQORuter QH van een een suRerEQORuter van nQg Oaar 5 jaar geleden
6er vergelĎking, Qngeveer uit de DegintĎd van de\e universiteit *ier YQrdt een EQORuter hard drive, die een tQn
Yeegt, uit een vliegtuig geladen &e EaRaEiteit is 5 /egaD[te &aarQR kun je, in huidige terOen,  HQtQ QRslaan
'Ån HQtQ
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VANZELFSPREKEND TOCH?
8QQr de EQnsuOent die \iEh verdringt vQQr de /edia/arkt vQQr de nieuYste taDlet QH sOartRhQne, lĎkt het
haast van\elHsRrekend 'r is Yeer een nieuYe versie /et
een Detere EaOera, Oeer geheugen, Deter Deeld, een
aEEu die langer Oeegaat 8QQr DĎna de\elHde RrĎs als de
vQrige 9Ďlen 5teve ,QDs Yas een Oeester in het lanEeren van nieuYe RrQduEten /et veel aandaEht vQQr het
uitYendig design #HgerQnde hQekjes, sOaakvQl vQrOgegeven stekkertjes, OQQie Rlaatjes QR het sEherO /aar
de eEhte revQlutie vQnd en vindt, keer QR keer, in het Qn\iEhtDare Rlaats, Dinnenin dat sOaakvQl vQrOgegeven
kastje *Ď heeHt dat \elH Qverigens QQk Yel ge\egd

‘Design is not just what it looks
like and what it feels like.
Design is how it works.’
9ant van\elHsRrekend,
dat kan ik u ver\ekeren, gaat dit niet &ie
eerste transistQr in
1947 was een wat
rQOOelig knutselwerkje, gQed Oet het DlQte
QQg te \ien +n uw
i2hQne5 \itten QQk
transistQren, Oet Oiljarden tegelĎk QR
EhiRs *et \Ďn de DelangrĎkste DQuwstenen van de inHQrOatiesaOenleving gewQrden <e kunnen sEhakelen en
versterken 7 kunt een transistQr \ien al een sQQrt waterkraan QR nanQsEhaal Oet een klein Deetje druk QR de
hendel kunt je een heleDQel water laten strQOen &e
elektrisEhe sRanning QR de transistQr is dan de waterdruk QR de kraan en de elektrisEh strQQO dQQr de transistQr is de waterstrQQO dQQr de kraan 6ransistQren \Ďn
QR dit OQOent Oaar 2 nanQOeter grQQt <eker N+'6
Oet het DlQte QQg te \ien, we heDDen het Qver 4 atQOen
lang
&enkt u \iEh eens in dat ½l die Oiljarden transistQren, ingenieus Oet elkaar verDQnden, het alleOaal dQen, geen
ÅÅn uitge\Qnderd Niet van\elHsRrekend, nee <Quden we
een i2hQne QRDQuwen uit lQsse transistQren die we wel
\Quden kunnen \ien, als dat al OQgelĎk \Qu \Ďn, dan \Quden we een tQestel krĎgen \Q grQQt als de 'iHHeltQren

52STE DIES NATALIS | HET ONZICHTBARE CIRCUIT

5

#an de andere kant \Ďn de gren\en verlegd Oet gigantisEhe investeringen in Qnder\Qek en Qntwikkeling &it is
een van de grQQtste industrieÇn van de wereld en er \Ďn
elke dag heel veel sliOOe Oensen hard aan het werk
Qver de hele wereld 6elkens kQOt wel weer ieOand Oet
een EreatieH idee QO verder te Oiniaturiseren <Q sReelt
het Nederlandse DedrĎH #5/. een sleutelrQl Oet haar
Oeest geavanEeerde OaEhines vQQr de RrQduEtie van
EhiRs 'en nieuwe EhiRHaDriek kQst nu Oeer dan 1 Oiljard dQllar, en er \Ďn Oaar enkele RartĎen in de wereld die
elke Raar jaar \Qon investering kunnen dQen 'n Oet elke
HaDriek wQrdt s als het gQed is- weer geld verdiend vQQr
de vQlgende, nQg indrukwekkender HaDriek
9at vQQral de gren\en verlegt van de 9et van /QQre, is
Ereativiteit *et\elHde geldt vQQr Qns werk, als EhiRarEhiteEten \elHs als je vanaH vandaag niet verder kunt Oinia'n Oet de strQOen die elke lQsse transistQr nQdig heeHt,
heD je snel een kernEentrale nQdig QO de 'i2hQne, laten turiseren, de 9et van /QQre \Qu eEht stagneren, dan
nQg kun je als arEhiteEt nQg steeds OQQie QRlQssingen
we nO \Q nQeOen, te laten werken 'n, 1h ja 1n\e 'iRDedenken 9e DQuwen QQk nQg steeds vernieuwende
hQne \Qu een OiljQen keer keer lang\aOer \Ďn *et is
geDQuwen
Oet Dakstenen
Oaar gQed dat er EhiRs \Ďn dus 'n QO een gevQel te krĎgen vQQr de RakkingsdiEhtheid en EQORleZiteit van een
EhiR vandaag de dag \Qu elke transistQr een Oens \Ďn
NANOTECHNOLOGIE
\Ďn, Oet een vierkante Oeter ruiOte vQQr \iEh\elH, dan
'n tQEh hQQr ik wel eens, dat is tQEh een aƃQRende \aak
kunnen we vandaag de dag de hele wereldDevQlking QR
waar jullie Oee De\ig \Ďn /iErQelektrQniEa, dat is tQEh aleen stukje van 7 DĎ 7 kilQOeter Rassen QO de diEhtleOaal veel te grQQt &e tQekQOst is nanQ ,ullie \Ďn nQg
heid van een EhiR te krĎgen #l die Oensen \Quden dag
steeds tQR-dQwn De\ig, de tQekQOst is aan DQttQO-uR
en naEht dQQrwerken, nQQit \iek \Ďn en dit tientallen ja1O die terOen tQe te liEhten wĎ Oaken een QntwerR,
ren lang 'n dat is nQg Oaar een enkele EhiR +n een
dank\Ď die ra\end knaRRe OaEhines van #5/. wQrden
sOartRhQne \itten al heel wat EhiRs en er wQrden al een
daar EhiRs van geOaakt /et elke generatie Oaken we
Oiljard sOartRhQnes Rer jaar geOaakt &us nQg veel
het iets kleiner, als DeeldhQuwers 8an grQQt naar klein, QH
Oeer EhiRs Oet nQg Oeer transistQren 9e RrQduEeren al van heel klein naar nQg veel kleiner /aar straks wQrdt
deEennia veel Oeer transistQren dan rĎstkQrrels QR de\e
het DQttQO-uR, hQQr ik dan ,e neeOt de kleinste DQuwaarde
steen, een OQleEuul, en Oaakt daar een sQQrt transistQr
van &us je Degint klein en DQuwt naar steeds grQter &at
is RraEhtig, en er wQrden al OQQie resultaten geDQekt
GRENZEN IN ZICHT?
6QEh, daOes en heren, is Qver de 9et van /QQre QQk al
/aar laten we die resultaten tQEh eens Qnder de lQeR
deEennia ge\egd Qver tien jaar lQQRt die eEht QR \Ďn
neOen 1H Deter ge\egd, Qnder de 5Eanning 6unneling
eind, dan OQeten we het radiEaal anders gaan dQen &e
/iErQsEQQR 9e kunnen in Qns uitstekend geQutilleerde
H[sieke gren\en kQOen dan in \iEht 5teeds weer Dleek
NanQ.aD RraEhtige nanQstruEturen Oaken 8aak Oet ÅÅn
de vQQrsRelling Qnjuist *Qe dat OQgelĎk is! #an de ene
tegelĎk, QH Oet een aantal OQleEulen dat \iEh\elH Qrganikant dQQr die H[sieke gren\en gewQQn te verleggen
seert QR een QRRervlak /et genQeOde 56/-OiErQsEQQR
-liOOen in het duister, \Qnder tQuw, \Qals 5hQEkle[
kunnen we die nanQstruEturen individueel aHtasten, DekĎdeed /Ďn EQllega ,urriaan 5EhOit\, een Raar deuren
ken, QRRakken, Desturen 9e kunnen Oaterialen Oaken
verderQR in Qns geDQuw, dQet dat Oet \Ďn grQeR <Q
Oet eigensEhaRRen die nQg niet DestQnden
tQQnde \Ďn grQeR Qnlangs aan dat je de levensduur van
de aEEu van je sOartRhQne ƃink kunt verlengen dQQr iets
&at enkele van die vindingen in de EhiRs van de tQete dQen aan weglekkende strQQORjes &aarvQQr OQet je
kQOst een Rlek gaan krĎgen, staat vQQr OĎ Duiten kĎH
Oet sliOOe hulROiddelen de EhiRs ƃink hard knĎRen
/aar QR dit OQOent gaaRt er nQg een grQQt gat tussen
*eel sRannend Qnder\Qek, letterlĎk en ƂguurlĎk *Qe dit
veel vindingen uit de nanQ-wetensEhaR en de enQrO
werkt, gaat Dinnen dit DetQQg iets te ver, Oaar het is t[RisEh \Qon QRlQssing waarDĎ je als Qnder\Qeker niets vQQr EQORleZe EhiRs die nu in de winkel liggen
van\elHsRrekend aanneeOt 'n risiEQos niet uit de weg
9ant stel, ik Den in staat ÅÅn OQleEuul te Oaken dat Qngaat *et kan een dQQdlQRende weg \Ďn /aar in dit gegeveer de\elHde werking heeHt als een siliEiuOtransistQr,
val is de teEhniek \eer veelDelQvend
dus het kan sEhakelen en versterken +k tQQn aan dat het
OQleEuul werkt 2raEhtig /aar \et dat eens aH tegen de
enQrOe EQORleZiteit van de i2hQne die ik u net nQeOde
'iHHeltQren, i2hQne, kernEentrale, geaniOeerd
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&aarin wQrden de Oiljarden transistQren Oet elkaar
verDQnden dQQr snelwegen, sQOs aEht QH negen lagen
DQven elkaar *Qe ga je dat Oet die OQleEulen dQen!
*Qe garandeer je dat het alleOaal werkt! *et is een Deetje de situatie waarin 5hQEkle[, $ardeen en $rattain verkeerden <e hadden iets heel OQQis geOaakt, Oaar nu!
2ersQQnlĎk denk ik dat we niet een heel nieuwe elektrQniEa gaan uitvinden +k denk dat tQR-dQwn en DQttQO-uR
elkaar gaan QntOQeten /aar tQt het \Qver is, gaat die
tQR-dQwn sneltrein in de EhiRQntwikkeling nQg wel even
dQQr, dat kan ik u ver\ekeren &at is geen gelQRen raEe,
dat +5 al nanQteEhnQlQgie, daOes en heren, al jaren *et
is QQk geen RrQduEtQntwikkeling, \Qals ik wel eens hQQr,
het is het vinden van uiterst Ereatieve QRlQssingen die
sQOs de HundaOenten dQen sEhudden 9at nu te kQQR is
in de winkel \Ďn transistQren van 4 a 5 atQOen lang en
een Raar atQOen dik )Qed verDQrgen weliswaar /aar
een Deetje \iEh\elH resReEterend OQleEuul is al grQter
dan dat 'n QO een idee te krĎgen van de EQORleZiteit
een OiErQRrQEessQr EhiR van een duiOnagel grQQt Devat
in tQtaal 2 kilQOeter aan Dedrading alle nanQstukjes
gQed aangeslQten natuurlĎk
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1R de\e Oanier kunnen we via \QgenaaOde Oaskers DasisQnderdelen tekenen \Qals transistQren, weerstanden,
EQndensatQren en \elHs sRQelen 9at wĎ als QntwerRers
uiteindelĎk dQen is het QntwerR Oaken van de\e & wirwar *et lĎkt haast het QntwerR van een land, EQORleet
Oet de inHrastruEtuur (Quten Oaken is geen QRtie, want
reRaratie aEhteraH is DĎna niet OQgelĎk
%hiRs wQrden geHaDriEeerd in grQte, uiterst kQstDare HaDrieken 8an de Oeest geavanEeerde nHaDso vinden we er
Oaar een Raar QR de wereld, \Qals die van +ntel, 5aOsung, 65/% en in 'urQRa 56/iErQeleErQniEs 7 kunt \Qon
EhiRHaDriek \ien als een sQQrt drukkerĎ waar een QntwerR
van een EhiR wQrdt gedrukt QR nanQsEhaal *et drukRrQEes \elH wQrdt, OissEhien wat verwarrend, pteEhnQlQgieq
genQeOd en wat wĎ dQen is een QntwerR Oaken dat in
die ene teEhnQlQgie wQrdt gedrukt <Qals je in een drukkerĎ hele versEhillende DQeken kunt drukken, kun je in
een EhiRHaDriek dus QQk een heleDQel versEhillende sQQrten EhiRs HaDriEeren 1ns QntwerRRrQEes lĎkt QR dat van
de sEhrĎver van het DQek, in de\e analQgie 'n ja, het is
Oinstens \Q EreatieH
8QQr een EhiRQntwerRer \Ďn Qn\e DelangrĎkste randvQQrwaarden het QRRervlak van een sEhakeling en het
strQQOverDruik $eiden OQeten \Q klein OQgelĎk \Ďn
'en gQed QntwerR dQet \Ďn werk Qnder de\e randvQQrwaarden 'n natuurlĎk OQet de sEhakeling QQk \Ďn werk
gQed dQen, QH liever DÅter

2 nO transistQr waar je de vingeradruk van de lQsse atQOen kunt \ien

KRACHT VAN TWENTS ONDERZOEK

'r \Ďn versEhillende sQQrten EhiRs \Q \Ďn er EhiRs QO inHQrOatie QR te slaan, de geheugens 'en andere EategQrie \Ďn de RrQEessQren, QO Oee te rekenen en te regelen
&aarOee is het de hQQgste tĎd QO eens iets te vertellen
6enslQtte \Ďn er EhiRs waarOee een aRRaraat Oet de DuiQver hQe wĎ te werk gaan in Qns vak, wat we eigenlĎk
tenwereld kan EQOOuniEeren 9Ď in 6wente dQen QndÏen, Oet wie we daarvQQr saOenwerken
der\Qek naar Oet naOe de\e laatste EategQrie
&e\e EategQrie kenOerkt \iEh dQQr enQrOe uitdagingen
1O te Deginnen wat \Ďn EhiRs eigenlĎk! %hiRs \Ďn eiQOdat Qn\e sEhakelingen Oet de Duitenwereld EQOOugenlĎk gewQQn elektrQnisEhe sEhakelingen die vrQeger
niEeren het \QgenaaOde analQge dQOein van de elektrQQR een RrintRlaat \aten in DĎvQQrDeeld radiQos en televisies &e Qnderdelen werden erQR gesQldeerd en je kQn \e niEa #nalQQg klinkt Quderwets, Oaar het tegendeel is
waar
Oet het DlQte QQg \ien en DeetRakken Nu Rasten er QR
een RrintRlaat heleOaal niet \Qveel Qnderdelen <elHs QR
$innenin een EhiR is \Q veel OQgelĎk inHQrOatie digitaal
de eerste EhiRs kQn je de Qnderdelen nQg Oet het DlQte
&e signalen Destaan uit enen QH nullen *et vQQrdeel van
QQg \ien /aar vandaag \Ďn we in staat Qnt\aglĎk veel
digitale sEhakelingen is dat \e rQDuust \Ďn vQQr HQuten
Qnderdelen QR een klein Rlaatje siliEiuO te RrQRRen
'r \Ďn iOOers alleen enen en nullen tQegestaan, dus als
%hiRs wQrden geRrQduEeerd in een sQQrt drukRrQEes
er een 1 is dan wQrdt dat gewQQn geËnterRreteerd als
waar heel veel laagjes Qver elkaar wQrden geOaakt, Oet
een  $Qvendien wQrden DĎ digitale sEhakelingen alleen
elk laagje een eigen RatrQQn &QQr \Q laagje vQQr laagje
de EhiR QR te DQuwen kunnen we een heel EQORleZe & Oaar QR DeRaalde tĎdstiRRen, Oet de regelOaat van de
klQk, naar de waarden gekeken, dus als er tussen twee
struEtuur Oaken
Qvergangen iets raars geDeurt, dan Oaakt dat niets uit
*et QntwerRen van digitale sEhakelingen is nu DĎna vQlledig geautQOatiseerd 8anuit een sQQrt RrQgraOOeertaal wQrden in staRjes je Oaskers vQQr de pdrukkerĎq autQOatisEh QntwQrRen &e uitdaging DĎ digitale
sEhakelingen is Qver\iEht hQuden Qver de enQrOe EQORleZiteit

ONS VAK
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/aar de signalen die QO Qns heen, in de Duitenwereld
van de EhiR, aanwe\ig \Ďn, \Ďn nu eenOaal analQQg
'en sensQr Rikt een analQQg signaal QR, \Qals geluid
8QQr verwerking QR de EhiR wQrdt het eerst QOge\et
naar digitaal #an de uitgang OQet het signaal tQEh weer
terugvertaald wQrden naar analQQg <Q \Ďn OiErQHQQns
en luidsRreker duidelĎke vQQrDeelden van analQge interHaEes /aar QQk een kaDel vQQr digitale EQOOuniEatie QH
een glasve\el OQeten analQQg wQrden aangestuurd en
uitgele\en ,e \Qu Dest enen en nullen QR een kaDel kunnen \etten, Oaar dan kan er heleOaal niet \Q snel data
dQQr heen QOdat een kaDel \iEh nu eenOaal heleOaal
niet \Q ideaal gedraagt DĎ hQge snelheden ,e \Qu een
dure kaDel kunnen geDruiken Oet dure stekkers, Oaar
het is veel sliOOer QO aan Deide kanten van een
lQw-Dudget kaDel wat elektrQniEa te \etten \Qdat het
geheel Deter en gQedkQRer werkt 'en vQQrDeeld hiervan
is de 75$-Dus die in iedere EQORuter \it tegenwQQrdig
/aar de Oeest uitdagende analQge sEhakelingen vinden
we in draadlQ\e EQOOuniEatie 'n daar \Ďn we in 6wente
gQed in

ALLES RADIO
$Ď draadlQ\e EQOOuniEatie wQrdt de inHQrOatie QR een
\QgenaaOde draaggQlH ge\et -geOQduleerd- \Qdat de
inHQrOatie dQQr de petherq kan rei\en &e\e draaggQlH is
een \QgenaaOde elektrQOagnetisEhe gQlH Net als \iEhtDaar liEht, QH inHra rQQd, Oaar dan Oet een veel lagere
HreSuentie 'en Dekend vQQrDeeld is de (/ radiQ +n een
(/ radiQ wQrden HreSuenties Qntvangen tussen de  en
1 /*\

<endersEhaal

&QQr QR een DeRaalde HreSuentie aH te steOOen, kun je
de \ender Qntvangen die QR die HreSuentie wQrdt uitge\Qnden #ls je naar een lege draaggQlH luistert, dan hQQr
je niks, Dehalve een Deetje ruis OissEhien /aar als er
Ou\iek QH sRraak wQrdt uitge\Qnden kun je dat hQren
&at is OQgelĎk QOdat de Ou\iek QR de draaggQlH is geOQduleerd en uitge\Qnden +n de (/ radiQ wQrdt die radiQgQlH weer gedeOQduleerd en krĎg je geluid
'en OQDiele teleHQQn werkt Qngeveer het\elHde 'en
)5/ teleHQQn DĎvQQrDeeld Qntvangt signalen rQnd de
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9 /*\ &e\e signalen nQeOen we in Qns jargQn QQk
radiQsignalen, hQewel \e niks te Oaken heDDen Oet een
klassieke radiQ\ender 5terker nQg, het elektrQniEagedeelte in een teleHQQn dat vQQr het \enden en Qntvangen
\Qrgt nQeOen wĎ \elHs pradiQq
*et grQte RrQDleeO DĎ radiQ is dat de draaggQlven QR
vaak erg hQge HreSuenties \it, \Qdat de elektrQniEa er
OQeite Oee heeHt QO de signalen te Dewerken $Qvendien \itten de \enders diEht QR elkaar in wat we het sReEtruO nQeOen, \Qdat het lastig is QO een \wak signaaltje
te Qntvangen dat QR een HreSuentie \it die vlak naast een
dui\end keer sterkere verstQQrder $ĎvQQrDeeld als OĎn
teleHQQn nu hier QR het RQdiuO het \wakke signaal van
het DasisstatiQn QR het dak van het *QrstgeDQuw QR de
EaORus wil Qntvangen, en u \it hier QR de vQQrste rĎ lekker te twitteren dat het \Q interessant is hier &an is het
signaal dat u uit\endt veel sterker dan het signaal dat ik
van het DasisstatiQn een eind verderQR kan Qntvangen
'n dat is OQeilĎk vQQr de elektrQniEa
9e OQeten dus \wakke signalen die we QR de antenne
Qntvangen versterken, \Qnder dat de sterke signalen die
er vlak naast \itten, de radiQ dQen vastlQRen 9e luisteren eigenlĎk naar -QO in twitter terOen te DlĎven- een
vQgeltje langs een drukke landingsDaan /et dQRjes in je
Qren heD je Oinder last van de vliegtuigen, Oaar hQQr je
het vQgeltje niet, en \Qnder dQRRen wQrdt het vQgeltje
nQgal QversteOd dQQr de straalOQtQren

SLIMME FILTERS
Nu ga ik hier niet uitleggen hQe radiQos, teEhnisEh ge\ien,
werken &at vQert te ver, Oaar u kunt \iEh wel vQQrstellen
de Ƃlters, die DeRaalde HreSuenties wÅl dQQrlaten en anderen niet, erg handig kunnen \Ďn in radiQos ,e kunt dan
de lage tQnen van die straaljager wegƂlteren en de hQge
van het vQgeltje dQQrlaten &it sQQrt Ƃlters \itten inderdaad in alle draadlQ\e EQOOuniEatie aRRaratuur, \Qals
uw sOartRhQne, Oaar het RrQDleeO is dat vQQr elke HreSuentie weer een ander Ƃlter nQdig is
&us als we in een sOartRhQne Oeer willen dan Quderwets )5/ dan OQeten er Oeer van die Ƃlters in 'en OQderne sOartRhQne heeHt heel veel radiQstandaarden aan
DQQrd )5/, 7/65, 9iƂ, $luetQQth, )25, en ga \Q Oaar
dQQr #l de\e radiQstandaarden heDDen weer een andere
HreSuentie waarQR \e \enden en Qntvangen en dat Detekent dat er een hele serie Ƃlters nQdig is Nu is het teEhnisEh lastig QO een Ƃlter van vQldQende kwaliteit QR de
EhiR te \etten *et klassieke ƂlterQntwerR heeHt een sRQel
en een EQndensatQr, en vQQral die sRQel is lastig te integreren 8erDind \e dan Oet draadjes Duiten de EhiR,
denkt u OissEhien 9at je dan krĎgt is een hele DQs
sRQelen &at wQrdt eEht veel te grQQt
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HERONTDEKKING
+n Qn\e +% &esign grQeR heDDen we een Raar jaar geleden de trend ge\et QO de\e Ƃlters tÏEh QR een EhiR te
\etten 9e heDDen daarvQQr een EQnEeRt herQntdekt, QH
heruitgevQnden, dat al dateerde uit de jaren  en in vergetelheid was geraakt 8ertaald naar de huidige tĎd, DlĎkt
de teEhniek juiste uiterOate gesEhikt vQQr de \eer geavanEeerde nanQOeter teEhnQlQgieÇn &e Qntdekking
kwaO eigenlĎk tQen we De\ig waren QO een Destaande
QntvangersEhakeling heel gQed te DegrĎRen, QO heO
nÏg Deter te kunnen Oaken &at DegrĎRen vereist veel
dQQr\ettingsverOQgen, OQeilĎke wiskunde en rekenwerk /aar het OQQie van dit werk is dat je vervQlgens
OQet RrQDeren het \Q siORel OQgelĎk te Oaken &an Den
je in staat erOee te gaan sRelen QR een intuËtieve Oanier
&at kenOerkt de gQede QntwerRer *Ď QH \Ď laat even het
nQeste rekenwerk lQs en DekĎkt het hele sEheOa eens,
DĎna als een kunstwerk #ls je \Q kunt gaan sRelen Oet
sEhakelingen, d½n kun je uitvindingen dQen ,e rekent
heO niet Oeer dQQr, Oaar je \iet het gewQQn vÏÏr je <Ï
\agen we ineens dat dQQr een ander signaal als uitgang
te neOen in Rlaats van de nQrOale uitgang we RlQtseling
een Ƃlter kregen dat we elektrQnisEh kQnden variÇren in
HreSuentie &at was een heel helder OQOent &an wil je
Oeteen Oeer weten #l DrainstQrOend, kQnden we QR
het whiteDQard snel Deredeneren dat het Oet de ruis QQk
wel gQed \at 9e heDDen er een Raar gQede #+1os QRge\et QO dit verder te Qnder\Qeken +ntussen heDDen we
een Raar OQQie RaRers kunnen RuDliEeren QR de tQREQnHerentie van Qns vak, en nu sRringt de rest van de wereld
erQR, inElusieH de industrie *Åt vQQrdeel van de\e Ƃlters
is dat \e QR een EhiR kunnen wQrden geOaakt, \Qnder de
teEhnQlQgie aan te Rassen en QQk nQg eens aHsteODaar
\Ďn &us je hQeHt niet Oeer vQQr elke HreSuentie een ander Ƃlter te geDruiken, Oaar je neeOt er gewQQn ÅÅn, en
die stel je in QR de HreSuentie die je wilt Qntvangen

/eetQRstelling

&at is Oet reEht een dQQrDraak, Oet alle nieuwe tQeRassingen van sOartRhQnes die nQg in het versEhiet liggen
'r OQet nQg wel het nQdige uitge\QEht wQrden aan de\e
Ƃlters, Oaar ik denk dat \e Qver een jaar QH vĎH wel in de
winkel liggen in tQeRassingen +n \ekere \in is het QR-

8

nieuw jaOOer dat die RraEhtige vinding niet Oeer \iEhtDaar is /aar wel OerkDaar

RUIS UITDOVEN
'en ander idee uit OĎn grQeR, dat al wat Quder is, heeHt
Qndertussen de status van een standaardteEhniek die
studenten in hun leerDQek aantreHHen &it is de \QgenaaOde nQise EanEelling teEhniek &ie Qntdekking verlieR taOelĎk QnEQnventiQneel 'riE -luORerink was teEhniEus in Qn\e grQeR en deed al een aantal jaren gQed
Qnder\Qek en QR een gQede dag DeslQQt 'riE een RrQeHsEhriHt te gaan sEhrĎven 'riE had een QnEQnventiQneel
idee stel je heDt twee transistQren Oet elk  aansluitRinnen *Qeveel sEhakelingen kun je daarOee Oaken! Na
wat aDstraheringen en aannaOes kwaO hĎ tQt het aantal
van 145 'riE had een dataDase geOaakt van 145 sEhakelingen, Oaar hĎ had geen idee wat al die sEhakelingen nu
RreEies deden 'r was tQen een #+1 in de grQeR, (ederiEQ $ruEEQleri, en die kreeg de QRdraEht QO in die dataDase van 'riE te gaan \Qeken naar DruikDare versterker
sEhakelingen die nQg niet Dekend waren $Ď het dQQrrekenen van ÅÅn \Qon sEhakeling Dleek dat als je de ruis uitrekende er een Ointeken te vQQrsEhĎn kwaO 'n dat was
raar, want nQrOaal is ruis altĎd nRluso, het telt altĎd QR
6wee vliegtuigen Oaken Oeer geluid dan ÅÅn &us twee
transistQren OQeten Oeer ruis RrQduEeren dan ÅÅn &at
Ointeken heeHt Qns aan het denken ge\et, en al vrĎ snel
hadden we een sEhakeling gevQnden waar de ruis van
een transistQr vQlledig kQn wQrden uitgedQQHd 8reeOd,
leuk, Oaar wat OQet je erOee!
9elnu, er is in een radiQ Qntvanger altĎd een eerste versterker na de antenne die het \wakke signaal OQet versterken &e\e versterker heeHt weer een eerste transistQr
en die RrQduEeert nQrOaal ruis #ls we nu eens die antenneversterker gingen uitrusten Oet Qn\e nQise EanEelling, dan \Quden we wel eens Qntvangers kunnen Oaken
die weinig ruis heDDen en dus erg gevQelig kunnen \Ďn
&e ruis Oeteen na de antenne de kQR indrukken \Q
kreeg de wilde eZerEitie van 'riE ineens enQrO RraktisEh
nut
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&e Quderwetse teEhniek vQQr antenne versterkers is dat
\e werken vQlgens een resQnantie RrinEiRe 1R ÅÅn HreSuentie versterken \e heel gQed en heDDen \e QQk weinig
ruis, Oaar QR een andere HreSuentie \Ďn \e niet DruikDaar
Net als een sEhQOOel die Oet een DeRaald ritOe \waait,
als je heO QR het juiste OQOent steeds een duwtje geeHt
/aar Qh wee, als je het net iets sneller QH iets lang\aOer
dQet &an gaat dat niet &us de Quderwetse antenneversterkers werkten Oaar QR ÅÅn HreSuentie en als je Oeerdere draadlQ\e standaarden wilt Qntvangen in je sOartRhQne, heD je dus een heleDQel van die versterkers nQdig,
die QQk nQg eens veel ruiOte inneOen QR de EhiR *et
leuke van de nQise EanEelling teEhniek is dat je een antenneversterker kunt geDruiken vQQr ½lle HreSuenties &at
sEheelt kQsten en vQluOe, Oaar QRent QQk de weg naar
nQg Oeer radiQ standaarden in een sOartRhQne <Qjuist
Oaakte ik al duidelĎk dat we QQk een Ƃlter gaan Oaken
dat Oeer standaarden aan kan 'Ån en ÅÅn is twee 9e
\Ďn er dus klaar vQQr QO het aantal OQgelĎkheden van
OQDiele EQOOuniEatie nQg drastisEh te dQen tQeneOen
'n dat QQk nQg DĎ een lager energieverDruik
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9e OQeten dan wel sliOOe radiQos Oaken die QR \Qek
kunnen gaan naar vrĎe ruiOte in het HreSuentie sReEtruO
en die QQk nQg QR al die HreSuenties kunnen \enden en
Qntvangen, \Qnder last te heDDen van dat sEhQOOeleHHeEt
1O QR \Qek te gaan naar vrĎ sReEtruO, geDruiken we
nQrOaal een sReEtruOanal[\er &at is een aRRaraat van
2 kg en een RrĎs van 1 'urQ *Qe krĎg je dat nQu
in je teleHQQn, QH liever  QR een klein hQekje van een EhiR
in je teleHQQn!

7 denkt OissEhien n9hQ Eares, dat heD ik niet nQdigo
Oaar ik ver\eker u nu al dat heeHt u wel we sRreken elkaar Qver 5 jaar wel even hierQver 1n\e QQrsRrQnkelĎke
5ReEtruO anal[\er
nQise EanEelling teEhniek werd als eerste tQegeRast in 68
Qntvangers, Oaar nu QQk in sOartRhQnes *et is een
standaardteEhniek gewQrden en iedereen in dit vakgeELSE KOOI PRčS
Died weet dat het idee uit 6wente kQOt
5aOen Oet de '9+ grQeR %QORuter #rEhiteEture HQr
'ODedded 5[steOs %#'5 heDDen we hier Qnder\Qek
aan gedaan en dank\Ď een EQODinatie van analQge en diCOGNITIEVE RADIO
gitale teEhnieken kQnden we een sReEtruOanal[\er QR
9e \Ďn nu intussen De\ig Oet andere radiQ teEhnieken
een klein EhiRQRRervlak Oaken +k geeH tQe, hĎ is wel iets
<Qals u welliEht weet is vrĎe ruiOte in de ether erg
lang\aOer dan dat aRRaraat van 1 'urQ, Oaar dat
sEhaars en teleEQODedrĎven Detalen in veilingen OiljarOag QQk wel in de\e tQeRassing +n Heite Oaken we twee
den QO een stukje HreSuentie te OQgen geDruiken &e
DehQeHte aan draadlQ\e DandDreedte stĎgt eEhter \Q hard Qntvangers die identiek \Ďn, en dQQr QR \Qek te gaan
naar de saOenhang, QHtewel EQrrelatie, van uitgangssigdat we \eer DinnenkQrt een grQte verkeersQRstQRRing
nalen Oet digitale teEhnieken kunnen we de ruis van de
krĎgen in de ether 1R een gegeven OQOent gaan al die
Qntvanger wegrekenen &e\e wiskundige teEhnieken kQdraadlQ\e aRRaraten elkaar verstQren en stQrt de EaRaEiOen uit de radiQ astrQnQOie, Oaar kunnen nu indalen in
teit van het netwerk in 7 kent het wel als u tĎdens Qud
en nieuw even wilt Dellen, lukt dat niet 'n Oet het grQei- EQnsuOentenelektrQniEa &e DetreHHende RrQOQvendus s
end aantal draadlQ\e tQeRassingen OQeten we QRRassen /ark 1ude #link s heeHt hier gisteren de 'lse -QQi RrĎs
van 5 eurQ vQQr gekregen &e RrĎs is genQeOd naar
dat we de\e RrQDleOen niet dag-in-dag-uit krĎgen
de Nederlander die vQQr 2hiliRs QQit een \eer DelangrĎke
'en Oanier is QR \Qek te gaan naar vrĎ sReEtruO 1HƂEivinding deed die nQg altĎd DelangrĎk is in het QntwerR
eel \Ďn DĎna alle HreSuenties in geDruik
van EhiRs #l in 19
/aar als je ÅEht gaat Oeten, dan \ie je dat de ether DehQQrlĎk leeg is &e ruiOte is wel gereserveerd, Oaar
6Qt \Qver een Raar EQnErete vQQrDeelden van Qns QnderwQrdt nauwelĎks geDruikt 'en nieuwe Qntwikkeling is
\Qek 9e dQen veel Oeer +k nQeO Oaar even we waren
dan QQk EQgnitieve radiQ &at is een radiQ die QR \Qek
gaat naar vrĎ sReEtruO en die gaat geDruiken \Qlang nie- 5 jaar lang wereldreEQrdhQuder van de \uinigste analQQg
Oand anders er last van heeHt <Qdra de eigenaar van het naar digitaal QO\etter 9e heDDen een wereldreEQrd QR
sReEtruO er aankQOt, OQet je wegwe\en en ergens antĎdRreEisie Oaken QR een EhiR *et snelste elektrQnisEhe
ders gaan \enden 1R de\e Oanier kunnen we Oet \on al- Ƃlter QR een EhiR kQOt QQk uit Qn\e 6wentse grQeR
len veel Oeer draadlQQs EQOOuniEeren *et lĎkt een DÅtje als rĎden Qver de vluEhtstrQQk <Qlang er nieOand
.et wel, wĎ QntwerRen geen RrQduEten &at OQet de inOet ReEh staat, kun je er eigenlĎk Dest Qverheen rĎden
dustrie dQen 9Ď dQen Qnder\Qek naar nieuwe QntwerR'n QR radiQ geDied \Ďn er \elHs veel Oeer vluEhtstrQken
teEhnieken, waarOee de industrie -Qverigens niet \Q heel
dan nQrOale rĎDanen, dus tel uit je winst
veel later - RrQduEten kan QntwerRen 9Ď Oaken DĎ Qns
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Qnder\Qek geDruik van Destaande teEhnQlQgie uit de industrie QO aan te tQnen dat Qn\e nieuwe QntwerRRrinEiRes daadwerkelĎk werken *et \Qu te OakkelĎk \Ďn QO
alleen QR de tekentaHel EhiRs te QntwerRen \Qnder \e
eEht te laten Oaken en dQQrOeten 1R RaRier en Oet
EQORutersiOulaties kun je veel dQen, Oaar in de RraktĎk
\Ďn er allerlei RrQDleOen, en die OQeten we natuurlĎk
QQk QRlQssen wil Qns werk RraktisEh nut heDDen
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+k kan u \eggen, aan de la[Qut kan een gQede QntwerRer
\ien QH het QntwerR gQed is 9e willen natuurlĎk QQk gewQQn dat een la[Qut van een EhiR gewQQn OÏÏi is, en \Q
tekenen we QQk aH en tQe QQk artistieke lQgQos in Qn\e
EhiRs NieOand kan het \ien, Oaar wĎ heDDen wel lQl

&ie EhiR la[Qut wQrdt vervQlgens vertaald naar een Oasker vQQr de EhiRHaDriek &e EhiRs Oaken wĎ niet in eigen
huis &e reden hiervQQr is siORel 9Ď Oaken QntwerRen
vQlgens de laatste stand der teEhniek 'r \Ďn Oaar enkele
RartĎen in de wereld die \iEh \Qon HaDriek kunnen RerOitteren 1O nQrOaal vanuit een universiteit een testEhiR te
laten Oaken OQet je erg veel geld neerleggen 'en OQderne testEhiR kQst snel  'urQ vQQr een vierkante
OilliOeter, en we laten heel wat vierkante OilliOeters Rer
jaar Oaken /aar vaak \Ďn de OQdernste teEhnQlQgieÇn
niet eens DesEhikDaar vQQr universiteiten
*Qe kQO je dan Dinnen DĎ \Qon HaDriek, als kleine 6wentse grQeR 9el, EhiRs wQrden geOaakt QR grQte pwaHersq

1O Qns werk te dQen OQeten we dus een aantal RraktisEhe \aken gQed geregeld heDDen <Q heDDen we sReEiale EhiRQntwerR-sQHtware waarOee we Qn\e ideeÇn
kunnen siOuleren dQet de sEhakeling wat je ervan verwaEhtte! *et eerste idee Qntstaat OissEhien QR RaRier,
QH QR een whiteDQard Oaar vaak QQk gewQQn Oet Qns
hQQHd Qnder de dQuEhe QH \elHs hier in het \weODad QR
de EaORus 'en idee is leuk, Oaar we willen QQk weten
wat de sEhakeling gaat dQen, \Qnder heO eerst H[siek te
laten Oaken 5iOulaties \Ďn hiervQQr QnQntDeerlĎk 9e
vQeren een sEheOa in QR de EQORuter in een sReEiaal
RrQgraOOa
1R Dasis van de siOulaties gaan we Qns idee nQg Ƃnetunen en verDeteren &e uiteindelĎke sEhakeling OQeten
we vertalen naar een & RlattegrQnd van de EhiR, naar de
la[Qut

&aar Rassen dui\enden EhiRs QR, die ieder weer Oiljarden EQORQnenten heDDen #ls wĎ een hQekje van \Qon
waHer OQgen geDruiken, dan kunnen Qn\e EhiRs daarQR
*Qe krĎg je \Qon HaDrikant \Q gek dat hĎ Qns dat hQekje
geeHt, DĎ vQQrkeur gratis! &at dQen wĎ Oet Qn\e kennis
&at is een OQQie ruil &ie HaDrikant heeHt Delang DĎ die
nieuwste in\iEhten, wĎ willen wat siliEiuO geDruiken Na
een tĎdje kQOen dan de kant-en-klare EhiRs DĎ Qns terug
in het laD en krĎgen we QRnieuw een sRannende Hase
dQet de EhiR wat-ie OQet dQen! &aarvQQr heDDen we
een geavanEeerde OeetruiOte tQt Qn\e DesEhikking
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/aar waarQO geeH je je kennis gratis weg, \ult u \iEh aHvragen! &at dQen wĎ niet, wĎ krĎgen in ruil tQegang tQt
de nieuwste teEhnQlQgie &e kennis DlĎHt DĎ Qns, ten\Ď de
HaDrikant de kennis eZElusieH wil heDDen, dan verkQRen
we het Ratent /aar vergeet u niet, wĎ dQen veel van Qns
werk Oet RuDliek geld, wĎ willen erQver RuDliEeren en
uitleggen wat wĎ dQen NatuurlĎk dQen we QQk derdegeldstrQQO Qnder\Qek, waarDĎ een DedrĎH Eash Detaalt
vQQr een DeRaald Qnder\Qek, dan is die QRenheid Oinder
grQQt /aar we RuDliEeren altĎd, nadat het Ratent is aangevraagd <Q is uit OĎn grQeR QQk een suEEesvQlle QnderneOing Qntstaan, #ZiQO +%, dat dit jaar is QvergenQOen dQQr 6eled[ne &#.5# %QOOerEiÇle vraagstukken
vinden sQOs direEt hun weg naar de\e QntwerRers, sQOs
werken we nauw saOen

/aar wat als de transistQren niet Oeer kleiner kunnen
wQrden! &an Rassen er niet \ulke grQte teaOs van RrQEessQren QR een EhiR tQEh! 9elnu, dan \Ďn er nQg nieuwe Oaterialen die de transistQren Deter kunnen Oaken
+k denk dat hier het nanQ-Qnder\Qek gQed van Ras kan
kQOen /aar het gaat heleOaal niet alleen QO pkleinerq,
het gaat QO Oeer rekenkraEht, lager strQQOverDruik en
gQedkQRer 'n als we ruiOte te kQrt \Quden kQOen,
kunnen we nQg in de hQQgte gaan staRelen, want een
EhiR is nu nQg Oaar een Rlat 2 diOensiQnaal ding

&aOes en heren, er is jaren gesRrQken Qver de digitale
revQlutie #nalQQg stQnd vQQr alles wat Quderwets was
9elnu ik kan u ver\ekeren

/aar dan is er altĎd QQk nQg de QntwerRer 9e kunnen
nQg vreselĎk veel winnen als we Deter gaan nadenken
Qver het QntwerR van de tQekQOstige RrQEessQren Nu is
er nauwelĎks tĎd QO daarQver na te denken QOdat de
RrQEessQr steeds weer in een kleinere teEhnQlQgie kan
wQrden ge\et /aar als we dat nu even niet dQen! #ls
we nu eens een Detere RrQEessQr QntwerRen! <Qals een
Detere stad! &e arEhiteEtuur van een RrQEessQr is Dest
Qud, \Qals een Oiddeleeuwse stad /et graEhten en
sOalle wegen /aar als we nu Oet het \elHde Oateriaal
eens vanaH sEratEh een Detere stad QntwerRen, Oet Detere Qntsluitingswegen, dan kunnen we tQEh een Deter
RrQEessQrQntwerR Oaken! *ier \ie ik een grQte tQekQOst
vQQr de EhiRQntwerRer QRdQeOen <Qdra de teEhnQlQgie
tegen haar gren\en aanlQQRt, \Qwel teEhnisEh als eEQnQOisEh, kan de QntwerRer eindelĎk eens gQed gaan nadenken Qver een veel Deter QntwerR -Ďk Oaar naar
vliegtuigen

ANALOOG HEEFT DE TOEKOMST
+k \al u vertellen dat +ntel DĎ de Qntwikkeling van een
nieuwe RrQEessQr dui\end QntwerRers aan het werk \et,
vQQr een DelangrĎk deel analQge QntwerRers QOdat je die
ra\endsnelle signalen Oet lQuter digitale teEhnieken gewQQn niet Oeer DegrĎRt QH kunt dQQrrekenen 'n tegelĎkertĎd \itten er Oiljarden transistQren QR een OQderne
RrQEessQr 'n weet u de eZerEitie van 'riE -luORerink
nQg, die ik eerder DesEhreeH! 6wee transistQren en 145
OQgelĎkheden QO \e QR elkaar aan te sluiten )a dit eens
vQQr een Raar Oiljard transistQren dQen 'en HQut ligt al
snel QR de lQer *et is de kunst QO dat te verOĎden

DE TOEKOMST
&e 9et van /QQre diEteert dat er steeds Oeer transistQren QR een EhiR \itten &at kQn Oaar dQQrgaan dank\Ď
steeds verdergaande Oiniaturisatie /aar QR een gegeven OQOent hQudt dat natuurlĎk QR 1R dit OQOent kunnen we in het laD RriOa transistQren Oaken van 1 nanQOeter lang, 2 atQOen NQg kleiner, en we krĎgen tQEh
eEht lastige atQOaire eHHeEten /aar QR \iEh Detekent dat
niet het einde van de vQQruitgang van de elektrQniEa industrie -Ďk eens naar Rassagiersvliegtuigen &ie gingen
QQk steeds sneller vliegen, QQk dat was een eZRQnentiÇle
grQei /aar QR een gegeven OQOent was het niet Oeer
rendaDel QO nQg sneller te vliegen *et snelste RassagierstQestel was de %QnEQrde, u kent heO vast nQg wel,
nu een leuk OuseuOstuk +ntussen is er nQg steeds innQvatie in Rassagiersvliegtuigen <e wQrden stiller en \uiniger, dank\Ď nieuwe teEhnieken en Oaterialen
/et EhiRs geDeuren dit sQQrt Qntwikkelingen QQk al 9ist
u dat de snelheid van een OiErQRrQEessQr al 1 jaar niet
Oeer tQeneeOt! 'n tQEh \Ďn EQORuters kleiner, sneller
en \uiniger Oet energie gewQrden &it kQOt QOdat er QR
een EhiR nu Oeer RrQEessQren liggen waarQver het werk
verdeeld wQrdt *et is dus teaOwerk gewQrden Dinnenin
die EhiR

-QrtQO, het is allesDehalve een gelQRen raEe, we kunnen
nQg wel even vQQruit +k denk dat de enige eEhte reO QR
de grQei die van de eEQnQOie is het \al uiteindelĎk OQeilĎk wQrden QO hele grQte investeringen te dQen

<Qals de uitvinders van de transistQr geen idee hadden
van internet, (aEeDQQk QH 6witter, \Q is het QQk lastig QO
tien QH twintig jaar vQQruit te kĎken \Qnder er al te veel
een %hriet 6itulaer verhaal van te Oaken kent u heO
nQg, trQuwens! &e teEhnieken die wĎ vandaag uitvinden
\itten Qver vĎH jaar in RrQduEten die in de winkel liggen
9at wel duidelĎk is, is dat we nQg steeds Oeer EQnneEted raken /Ďn insEhatting is dat dit QR een steeds natuurlĎker Oanier gaat geDeuren &ie sOartRhQne van nu
heeHt nQg steeds heel veel trekjes van een klassiek teleHQQntQestel 9aarQO eigenlĎk, dat hQeHt tQEh niet! #ls
straks al die EQOOuniEatie- en rekenkraEht in een klein
kQrreltje is QR te slaan, dan heDDen we tQEh \Qon grQQt
aRRaraat niet Oeer nQdig! 1H andersQO als we tQEh
heEhten aan \Qon grQQt aRRaraat, wat willen we dat het
straks alleOaal nQg OÅÅr kan dan nu! 'en eEhte innQvatie als )QQgle )lass Degint nu QR de Oarkt te kQOen,
Oaar \Qon Dril \iet er tQEh eEht nQg uit als een RrQtQt[Re,
laten we eerlĎk \Ďn, daarOee wil je nQg niet ge\ien wQrden 9e le\en al Qver inseEten die wQrden uitgerust Oet
een \endertje, als een sQQrt levende OinidrQnes +k denk
dat we QQk vQQr het wel\Ďn van de Oens het nQdige kunnen Detekenen +ORlanteerDare elektrQniEa kQOt diEhter-
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DĎ als het nQg kleiner kan en we DiQEQORatiDele Oaterialen kunnen geDruiken 1Qk in de NanQ2il die DĎ /'5#
wQrdt Qntwikkeld, kQOt waarsEhĎnlĎk een \endertje dat
de Oeetresultaten dQQrgeeHt aan de arts 5ensQren die
we QR Qn\e huid dragen en waarvan wĎ niets Oerken, \e
\Ďn QQk al in Qntwikkeling
/aar laten we niet vergeten, er is QQk nQg veel winst te
DQeken in het terugdringen van het energieverDruik
1n\e OQndiale internetverslaving \Qrgt vQQr een gigantisEhe energierekening &QQr QRlQssingen te Dedenken die
Ån de aEEu sRaren Ån vQQr Detere Rrestaties \Qrgen, dragen wĎ daar QR Qn\e Oanier aan DĎ
6Qt slQt, een van OĎn gQede leerOeesters, wĎlen RrQH
,an /iddelhQek, sEhreeH in een EQluOn in het Dlad 'lektrQniEa, eind jaren , eens dat de 9et van /QQre nQg
tien jaar te gaan had &an \Quden de aHOetingen in de
Duurt van de gQlƃengte van het liEht kQOen en hield alles
QR 'n Oeer was QQk niet nQdig, \Q vervQlgde hĎ, want
wie had er nu EhiRs nQdig Oet Oeer dan 1 /$ QRslagEaRaEiteit! /iddelhQek, en velen Oet heO, \Ďn steeds weer
ingehaald dank\Ď EreatieH talent dat de gren\en tÏEh
weer verlegde <Qals QQk ik\elH \al wQrden ingehaald,
Qver een tĎdje
+k heD ge\egd
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