
AFSTUDEEROPDRACHT: BEREKENING VAN
ELEKTROMAGNETISCHE PROPAGATIE IN
GELAAGDE MEDIA

WAT GA JE DOEN?
Om schepen tegen corrosie te beschermen wordt naast coating gebruik gemaakt van

Kathodische Bescherming. Hierdoor loopt elektrische stroom door het water en deze

draagt bij aan elektrische en magnetische velden rondom het schip, de zogenaamde

elektrische en magnetische signatuur. Moderne zeemijnen gebruiken elektrische en

magnetische sensoren om deze velden waar te nemen en zo een inschatting te doen van

hun target. Voor marineschepen, die in mijnengevaarlijk gebied moeten kunnen

opereren, is het daarom van belang om inzicht te hebben in de elektrische en

magnetische bijdrage aan de signatuur ten gevolge van het gebruik van Kathodische

Bescherming, en om deze bijdrage indien mogelijk te reduceren. Met eindige elementen

berekeningen (Comsol Multiphysics) kan een inschatting worden gemaakt van de

elektrische signatuur. 

In dit afstudeerproject richten we ons op (1) berekening van de magnetische

signatuurbijdrage als gevolg van Kathodische Bescherming en (2) berekening van de

propagatie van elektrische en magnetische velden in gelaagde media. In het laatste

geval kunnen we denken aan zeewater en zeebodem met een diepte-afhankelijke

geleidingscoëfficiënt. Deze berekening wordt waarschijnlijk geïmplementeerd in Matlab

en gekoppeld aan de FEM berekening in Comsol.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?

JOB

LOCATIE

Den Haag
OPLEIDINGSNIVEAU

wo
TYPE

Stage en afstuderen
UREN PER WEEK

Fulltime - 40

GEÏNTERESSEERD?
Nu solliciteren

SOLLICITEER 
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• Ervaring met elektromagnetische veldtheorie; 

• Ervaring met numerieke en analytische wiskundige methoden, affiniteit met

mathematische fysica; 

• Goede beheersing van de Engelse taal. Voor dit afstudeerproject is het noodzakelijk dat

de AIVD een VGB afgeeft na het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek. Kijk voor meer

informatie op de website van de AIVD

(https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken). 

 

WAT MAG JE VAN JE WERKOMGEVING VERWACHTEN?
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en

onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en

organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Met

zo’n 3000 medewerkers werken we voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het

mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken

we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij

alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze

adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan

verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het

mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.

WAT KAN TNO JE BIEDEN?
Jij wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om

een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap

verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze

innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele

ontwikkeling. 

Uiteraard word je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte om

jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding aan.

HOE ZIET HET PROCES ERUIT?
Voor deze vacature is het noodzakelijk dat de AIVD een VGB afgeeft na het uitvoeren van

een veiligheidsonderzoek. Kijk voor meer informatie op de website van de AIVD. 
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HEEFT DEZE VACATURE IETS BIJ JE LOS GEMAAKT?
Dan zie ik je sollicitatie graag tegemoet! 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.

Contactpersoon: Eugene Lepelaars 

Telefoonnummer: 08886 64016 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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