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Oprichting, doel en werkwijze

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Matene
(F.O.M.) werd 15 april 1946 in het leven geroepen door
prof. dr. G. van der Leeuw, de toenmalige Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, als zodanig
vertegenwoordigende de Staat der Nederlanden, prof.
dr. H. A. Kramers (handelende voor zichzelf en voor
prof. dr. J. M. W. Milatz), prof. dr. J. Clay, dr. H. J.
Keinink. secretaris-generaal van het Ministerie van
O. K. & W., en dr. H. Bruiniag, secretaris van de
toenmalige Minister-President.
De Stichting stcit zich, blijkens artikel 2 van de statuten,
ten doel: 'de bevordering van het fundamenteel-
wetenschappelijk onderzoek in Nederland omtrent de
matene, in het algemeen belang en dat van het hoger
onderwijs'.
Zij tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van
onderzoek op nieuwe gebieden van de natuurkunde,
door het coördineren van bestaande onderzoekprojecten,
en door haar instituten en werkgroepen in te schakelen
bij de opleiding van jonge natuurkundigen.
De Stichting verricht haar werkzaamheden door middel
van de Raad van Bestuur, hel Uitvoerend Bestuur, de
Directie en de Commissies, welke laatste werk-
gemeenschappen leiden, die door de Raad van Bestuur
voor het onderzoek binnen deelgebieden van de natuur-
kunde in het leven zijn geroepen. De werkgemeen-
schappen bestaan uit zogenaamde werkgroepen, dat zijn
groepen van wetenschappelijke medewerkers en tech-
nici, geleid door éin of meer werkgroepleiders.
De werkgemeenschappen, zeven in getal, worden
genoemd naar hun onderzoekterrein: Kernfysica,
Atoomfysica, Metalen F.O.M.-T.N.O., Molecuulfysica,
Vastestoffysica, Thermonucleair Onderzoek en Plasma-
fysica, Hoge-energiefysica.

Het FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica in
Amsterdam en het FOM-lnstituut voor Plasmafysica,
Rijnhuizen in Jutphaas maken als geheel deel uit van
respectievelijk de Werkgemeenschap voor Atoomfysica
en de Werkgemeenschap voor Thermonucleair Onder-
zoek en Plasmafysica. Voor elk van deze instituten heeft
de Raad van Bestuur een beleidscommissie ingesteld.
De Stichting F.O.M, streeft verder haar doel na door
subsidiëring van de Stichting Instituut voor Kem-

physisch Onderzoek (I.K.O.). die op 29 juni 1946 werd
opgericht door vertegenwoordigers van de Stichting
voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, van de
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken en van het
Gemeentebestuur van Amsterdam.
De Stichting I.K.O. stelt zich ten doel het fundamenteel
en toegepast-wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van de kernfysica en daarmede verwante gebieden in
Nederland, in het algemeen belang en in het belang van
het hoger onderwijs, te bevorderen. De Stichting wordt
door een Curatorium bestuurd. De laboratoria zijn in de
gemeente Amsterdam gevestigd.
Het bureau, gevestigd te Utrecht, Lucasbolwerk 4, is
het centrale adres van de Stichting F.O.M. (tel. ()?.O-
317747).
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Formation, purpose and working method

The Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der
Materie (Foundation for Fundamental Research on
Matter) (F.O.M.) was called into existence on April 15,
1946 by prof. dr. G. van der Leeuw, the then Minister
of Education, Arts and Sciences, representing as such
the State of the Netherlands, prof. dr. H. A. Kramers
(acting for himself and on behalf of prof. dr. J. M. W.
Milatz), prof. dr. J. Clay, dr. H. J. Reinink and by dr
H. Bruining, secretary of the then Minister-President.
As appears from article 2 of the Statutes, the foundation
sets out to promote fundamental scientific research
in respect with matter in the Netherlands, this in the
general interest as well as in the interest of university
education.

It tries to achieve this purpose by the stimulation of
research in new fields of physics, by the co-ordination
of existing research projects and by calling in the help
of its institutes and working-groups to the education
and training of young physicists.
The foundation performs its operations through the
Governing Council, the Executive Board, the Board of
Directors and the Committees, the latter leading
working-communities called into being by the Governing
Council for research work in special fields. Under the
competency of the working-communities come the
so-called working-groups, which are groups of scientific
co-workers and technicians, directed by one or more
working-group leaders.

The names of these working-communities, to the
number of seven, are derived from their fields of
research: Nuclear Physics, Atomic Physics, Metals'
F.O.M.-T.N.O., Molecular Physics, Solid State Physics,
Thermonuclear Research and Plasma Physics,
High Energy Physics.
The FOM-inslitute for Atomic and Molecular Physics
in Amsterdam and the FOM-institute for Plasma
Physics Rijnhuizen at Jutphaas (in the province of
Utrecht) as a whole form part of respectively the
working-community for Atomic Physics and the
working-community Thermonuclear Research and
Plasma Physics. For each of these institutes the
Governing Council has set up a Policy Committee.
Furthermore the Foundation F.O.M. pursues its object

by supporting the Stichting Instituut voor Kernphysisch
Onderzoek (Foundation Institute for Nuclear Physics
Research) (I.K.O.) which was founded on June 29, 194fi
by representatives of the F.O.M.-foundation, of the
Philips' Gloeilampenfabrieken and of the City of
Amsterdam.
The Foundation I.K.O. sets out to promote fundamental
and applied scientific research in the field ot nuclear
physics and cognate fields in the Netherlands, in the
general inlerest as well as in that of university education.
The foundation is governed by a Board of Governors.
The laboratories are situated in Amsteidam.
The central address of the Foundation F.O.M. is its
office, in Utrecht. Lucasbolwerk 4 (Tel. 030-317747).
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Verslag van het uitvoerend bestuur

1. Algemene beschouwing

De onderzoekingen, die in het kader van F.O.M,
plaatsvinden zijn van fundamentele aard en liggen op
het gebied van de natuurkunde. Ze worden uitge-
voerd in drie door F.O.M, gefinancierde instituten
en een aantal eveneens door haar gefinancierde werk-
groepen daarbuiten. Deze laatste zijn gehuisvest bij
universiteiten, hogescholen en enkele andere instellin-
gen. Onderzoekingen, die op eenzelfde deelgebied
van de natuurkunde liggen, zijn gebundeld in één
werkgemeenschap. Er zijn zeven van deze werkge-
meenschappen, genoemd naar hun gebied van onder-
zoek: kernfysica, atoomfysica, metalen, molecuulfysica,
vaste stof, thermonucleair onderzoek en plasmafysica,
hoge-energiefysica. Deze bundeling beoogt in de eerste
plaats het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk
onderzoekprogramma door de werkgroepen en instituten,
die deel uitmaken van zo'n werkgemeenschap. Door
het overleg tussen de leidinggevende fysici, dat daaruit
voortvloeit, draagt deze bundeling echter ook bij tot
de coördinatie van natuurkundig onderzoek, dat buiten
F.O.M.-verband bij de universiteiten en hogescholen
wordt uitgevoerd.

De drie door F.O.M, gefinancierde instituten hadden
in 1974 tezamen 500 personeelsplaatsen, waarvan 139
voor wetenschappelijke medewerkers, en een budget
van 42 miljoen gulden, waarvan 30 miljoen gulden
voor exploitatie. Twee van deze laboratoria worden
beheerd door F.O.M.: het FOM-Instituut voor Atoom-
en Molecuulfysica te Amsterdam, dat gekoppeld is
aan de Werkgemeenschap voor Atoomfysica en tevens
een werkgroep van de Werkgemeenschap voor Thermo-
nucleair Onderzoek en Plasmafysica herbergt en het
FOM-Instituut voor Plasmafysica te Jutphaas, dat in
zijn gehec! deel uitmaakt van laatstgenoemde werkge-
meenschap, iïet derde is het Instituut voor Kernphysisch
Onderzoek (I.K.O.) te Amsterdam. Dit staat onder
beheer van de Stichting I.K.O., die vrijwel geheel door
F.O.M, wordt gesubsidieerd en geadministreerd. Deze
instituten hebben nauwe relaties met de universiteiten.
Hun onderzoekingen zijn via de werkgemeenschappen
gecoördineerd met die van universitaire groepen, hun
directeuren zijn door bijzondere of buitengewone

leerstoelen aan universiteiten verbonden, studenten
kunnen er als onderdeel van hun opleiding een stage
doorbrengen en doctorandi kunnen er onderzoek
verrichten, waaruit een proefschrift kan voortkomen.
Het programma van het I.K.O. is tezamen met dat van
de universitaire kernfysische laboratoria geïncorporeerd
in het nationale ontwikkelingsplan voor de kernfysica
en de hoge-energiefysica.

Buiten deze instituten waren er in 1974 69 werkgroepen
met tezamen 401 personeelsplaatsen, waarvan 279 voor
wetenschappelijke medewerkers en een totaalbudget
van 25 miljoen gulden. Deze werkgroepen zijn gehuis-
vest bij de Rijksuniversiteiten te Groningen. Leiden en
Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije
Universiteit te Amsterdam, de Katholieke Universiteit
te Nijmegen, de Technische Hogescholen te Delft,
Eindhoven, Enschede, het R.C.N, te Petten en de
Europese organisatie voor kernfysisch onderzoek CERN
te Genève. Ze worden in het algemeen geleid door
hoogleraren van de desbetreffende universiteit of hoge-
school en maken meestal deel uit van een grotere groep
in het betrokken laboratorium, waarin universitair
en F.O.M.-peisonccl samcnwcikcn. Uiteraard zijn
hierbij ook studenten en promovendi be;rokken.

Het totale F.O.M.- en I.K.O.-budget voor exploitatie-
kosten en kapitaalsuitgaven bedroeg in 1974 67 miljoen
gulden. Daarvan stelde de Nederlandse Organisatie
voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.)
52'/2 miljoen beschikbaar. Euratom droeg 2V2 miljoen
gulden bij in de kosten van het thermonucleair onder-
zoek. Uit verschillende andere bronnen kwam in totaal
nog 2 miljoen gulden beschikbaar. Door het Ministerie
van O. en W. werd 10 miljoen gulden ter beschikking
gesteld voor bouw en inrichting van het Nationaal
Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica.
De onderwerpen van onderzoek, waaraan de F.O.M.-
instituten en werkgroepen en het I.K.O. in 1974 hebben
gewerkt, zijn elders in dit jaarbeek vermeld. Hetzelfde
geldt voor de 207 publikaties in de internationale
wetenschappelijke vakliteratuur en de 36 proefschriften
van F.O.M.- en I.K.O.-medewerkers, die in 1974
verschenen en waarin de resultaten van hun onderzoek
zijn neergelegd. In de volgende paragrafen van dit
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F.O.M.

verslag wordt nader ingegaan op de bestuurlijke en
organisatorische aspecten van het werk in 1974

2. De financiële situatie

De Nederlandse Organisatie Z.W.O. kende in het begin
van dit jaar aan de Stichting F.O.M, voor exploitatie-
kosten een subsidie toe van ƒ45 106 000. Dit bedrag,
dat gebaseerd was op het salarisniveau van augustus
1973, wordt nog verhoogd met het bedrag dat gemoeid
is met salarismaatregelen die in 1974 tot stand kwamen.
Hiervoor werd in de loop van het jaar ƒ 4 242 000
aangevraagd. In het toegekende subsidie was een
geoormerkt bedrag van ƒ2 100 000 opgenomen voor
kernfysisch onderzoek. Daarvan was ƒ 1 400 000
bestemd voor het Kernfysisch Versneller Instituut
(K.V.I.) te Groningen. Dit bedrag maakte het mogelijk
aan het K.V.I, de binnen de grenzen van het ontwikke-
lingsplan voor 1974 aangevraagde personeelsplaatsen
en materiele kredieten toe te wijzen. Voor de kernfysica
bij de overige universiteiten was een accres van ƒ 100 000
beschikbaar als eerste stap naar het volgens het ontwik-
kelingsplan in 1978 te bereiken accres van ongeveer
ƒ 600000 (in 1970-guldens). Voor het I.K..O. was in het
subsidie een geoormerkt bedrag van f 600 000 opgeno-
men (in 1973 was dit ƒ 300 000 waarmee de tweede
stap naar het in 1978 benodigde totale acrres van
ƒ 1 800 000 (in 1970-guldens) werd gezet.

Als investeringssubsidie voor grote apparatuur stelde
Z.W.O. f 3 178 000 ter beschikking. Daarvan was
ƒ 694 000 bestemd als derde termijn van de kosten
van de magnetische spectograaf voor het Kernfysisch
Versneller Instituut te Groningen. Voor de bouw van
het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-
energiefysica werd in 1974 een bedrag van f 10 170 000
ter beschikking gesteld.

Vóór 1974 kon F.O.M, onder bepaalde voorwaarden
bij invoer van wetenschappelijke apparatuur vrijdom
van invoerrechten en omzetbelasting krijgen. De moge-
lijkheid tot vrijdom van omzetbelasting (B.T.W.)
verviel voor goederen die na 31 december 1973 werden
ingevoerd, ook al was daarvoor reeds vrijdom verleend.

Voor de hogere kosten die hieruit voor F.O.M.
voortvloeiden voor aanschaffingen in 1974 en voor
aanschaffingen ten laste van vorige jaren die op 31
december 1973 nog niet waren gerealiseerd, werd een
suppletoire aanvraag ingediend. Voorts werden ramin-
gen opgesteld van de extra kosten voor volgende jaren.
Aan het eind van het jaar was nog niet bekend in
hoeverre de suppletoire aanvraag zou worden gehono-
reerd. Wel werd verzocht aan de hand van de nota's
na te gaan hoe groot het werkelijke bedrag van de
extra kosten is. Voor instrumenten die van buiten de
Europese Gemeenschap worden ingevoerd, kan dit
precies worden vastgesteld omdat het de goederen
betreft waarvoor vrijdom van invoerrecht wordt
verleend. Voor instrumenten die uit E.G.-landen worden
geïmporteerd wordt geen invoerrecht meer geheven en
F.O.M, moet dus zelf schatten of deze in de oude situatie
voor vrijdom in aanmerking zouden zijn gekomen. Bij
aanschaffingen voor het Nationaal Instituut voor
Kernfysica en Hoge-energiefysica gaat het bij deze
BT.W.-compensatie om miljoenen guldens. Bovendien
spelen daar de inflatie en wijzigingen in de dollarkoers
een zo belangrijke rol dat duidelijke afspraken moesten
worden gemaakt over de wijze van verrekening. ?".owcl
de kostenbegroting als de beschikbaar te stellen bedra-
gen werden in 1970 vastgesteld. Er werd in beginsel
overeenstemming bereikt over de wijze waarop voor
elke post van de werkelijke uitgaven wordt nagegaar»
welke claim deze legt op het oorspronkelijk begrote
bedrag.

F.O.M, heeft met Euratom een associatie-contract.
In het kader daarvan wordt het onderzoek in het
FOM-Instituut voor Plasmafysica inclusief de daarin
gehuisveste theoretische werkgroep TN I alsmede het
onderzoek van de in het FOM-Instituut voor Atoom-
en Molecuulfysica gehuisveste werkgroep TN III voor
gezamenlijke rekening uitgevoerd. Euratom draagt
24,15% van de kosten; voor zogenaamde prioritaire
acties kan deze bijdrage op 43,9% worden vastgesteld.
Aan de gezamenlijke kosten is echter een maximum
verbonden. Het meerdere komt geheel voor rekening
van F.O.M. Het lopende associatie-contract bestrijkt
de jaren 1971 t/m 1975. Het maximum van de geza-
menlijke kosten voor de jaren 1974 en 1975 tezamen
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Verslag van het uitvoerend bestuur

werd destijds vastgesteld op ƒ19 910 000, waarbij
Euratom zich echter op dat moment slechts tot zijn
bijdrage over ƒ 16 320 000 kon binden. De werkelijke
kosten over 1974 en 1975 zijn belangrijk hoger o.a.
als gevolg van de inflatie, fn de loop van 1974 kwam
een addendum op het contract tot stand waarin het
maximum van de gezamenlijke uitgaven over 1974
en 1975 werd verhoogd tot ƒ22 900 000. Weliswaar
gaan daar nog kosten af voor een onderzoek dat door
Euratom bij de T.H. te Eindhoven wordt gefinancierd,
maar de oorspronkelijk op ƒ 1 970 500 begrote bijdrage
1974 aan het F.O.M.-onderzoek kon bij de vaststelling
van de begroting worden verhoogd tot ƒ 2 537 500.

Evenals in vorige jaren verleende de Nijverheidsor-
ganisatie T.N.O. via het Metaalinstituut T.N.O. een
financiële bijdrage in de kosten van een aantal onder-
zoekingen in de Werkgemeenschap 'Metalen F.O.M.-
T.N.O.' Deze bijdrage werd voor 1974 begroot op
ƒ 425 000. De T.N.O.-bijdrage zal de volgende jaren
afnemen naarmate de desbetreffende projecten
eindigen omdat T.N.O. voorlopig geen toezeggingen
kan doen over financiële steun aan nieuwe projecten.
In het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
worden enkele onderzoekingen verricht, die mede door
andere instanties worden gefinancierd. Eén van dezt
onderzoekingen betreft de identificatie van kleine
hoeveelheden biologisch materiaal door middel van
flash-pyrolyse-rnassaspectrometrie. Het Ministerie vai
Volksgezondheid en Milieuhygiëne droeg 50% bij in
de kosten van dit project op basis van een jaarbudget
van ƒ 286 000 en nam de kosten van een daarbij
aansluitend field-test project ad ƒ 141 000 geheel voor
zijn rekening. De N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
verleende een bijdrage van ƒ 201 500 in de kosten van
een onderzoek over ionenimplantatie in vaste stoffen.
In opdracht van de regering vindt een onderzoek
plaats over de laminaire supersone gaswervel. Dit
project wordt door het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen gefinancierd dat daarvoor in 1974 een
eerste termijn van f 295 500 ter beschikking stelde.

3. Wetenschapsbeleid en onderzoekbeleid
binnen F.O.M.

3.1. Algemeen

In vorige jaarverslagen werd uiteengezet hoe de afrem-
ming van de groei in de loop van de laatste jaren leidde
tot het ontwikkelen en toepassen van nieuwe proce-
dures voor de totstandkoming en uitvoering van het
onderzoekbeleid. Evaluatie- en selectiemethoden die
bij beslissingen over het honoreren van voorgestelde
aanvragen worden gehanteerd, werden verbeterd.
Sinds 1971 wordt elk jaar een deel van hel totale
budget als een beleidsruimte afgezonderd en gebruikt
om de voorlopig bevroren budgetten van de verschil-
lende deelgebieden op beperkte schaal aan te vulen
waar dat volgens de gehanteerde kwaliteitscriteria
voor de ontwikkeling van de natuurkunde de beste
perspectieven biedt. Voor enkele onderdelen - de
experimentele kernfysica en hoge-cnergiefysica - kwam
in de afgelopen jaien een nationaal ontwikkelingsplan
tot stand. Voor het thermonucleaire onderzoek werd
in 1974 een eerste aanzet gegeven tot een dergelijk
plan, passend in het kader van de Europese samen-
werking op dit gebied.

3.2. De beleidsruimte van F.O.M.
In de jaarverslagen 1971, 1972 en 1973 werd een vrij
uitvoerige beschrijving gegeven van de werkwijze die
bij de verdeling van de beleidsruimte wordt gevolgd.
Daarom wordt deze keer volstaan met enkele zakelijke
gegevens.

Allereerst kan worden geconstateerd dat het bedrag
dat in de beleidsruimtesfeer jaarlijks wordt besteed,
in de loop van de jaren 1971 tot en met 1974 is toege-
nomen tot ongeveer 2,5 miljoen gulden.

In 1974 werden wederom een aantal wetenschappelijke
vooraanstaande onderzoekers, 33 in getal, werkzaam
op diverse gebieden van de fysica en in verschillende
laboratoria en instituten, bereid gevonden om als
jurylid op te treden. Ook de commissies onderwierpen
de hun regarderende voorstellen aan een bespreking

13



F.O.M.

en een vergelijkend oordeel. Naast de commissies van
de werkgemeenschappen waren dit twee speciale
commissies die in 1974 werden ingesteld.
De ene is een speciale commissie voor technische
fysica. In het vorig jaarverslag werd reeds melding
gemaakt van het advies van een commissie-ad hoc
om zo'n speciale commissie in het leven te roepen.
Zij kwant in 1974 tot stand. Prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn
werd bereid gevonden het voorzitterschap op zich te
nemen. De commissie werd in hoofdzaak ingesteld
om het bestuur te adviseren over onderzoekvoorstellen
waaraan een technische verdienste kan worden toege-:
schreven. De advisering zal zich veelal beperken tot
het technische aspect op zichzelf en vaak aanwijzingen
geven omtrent andere personen of instanties die ad hoc
over een voorstel kunnen worden geraadpleegd. Het
is niet de bedoeling deze comn.issie zelf te laten
optreden als begeleidingscommissie voor bepaalde
onderzoekprojecten, die niet in een werkgemeenschap
passen.

De andere speciale commissie is die voor theoretische
natuurkunde. Ook daarvan was reeds eerder sprake.
Zij werd in 1974 officieel ingesteld en prof. dr. B. R. A.
Nijboer werd tot voorzitter van deze commissie
benoemd. Haar taak is het bestuur bij te staan bij de
beoordeling van voorstellen op het gebied van de
theoretische natuurkunde en de moeilijkheden te
helpen voorkomen die bij het programmatisch afgren-
zen van gebieden van onderzoek door de werkgemeen-
schappen ontstaan. Het beleid van P.O.M, is er steeds
op gericht gev/eest theorie en experiment zoveel
mogelijk met elkaar in contact te brengen. Daarom is
het theoretisch onderzoek nimmer in een aparte
werkgemeenschap ondergebracht. De indeling van
een theoretisch onderzoek in een bepaalde werkge-
meenschap kan echter soms vrij arbitrair zijn en met
het oog op een juiste beoordeling is het daarom gewenst
alle voorstellen voor theoretisch onderzoek aan een
een gezamenlijk vergelijkende afweging te onderwerpen.
Als onderzoek op theoretisch-fysisch gebied niet goed
is in te passen in het kader van één van de werkge-
meenschappen en opname in het F.O.M.-programma
niettemin gewenst wordt geacht, kan het onder direct
toezicht van de speciale commissie voor theoretische

natuurkunde of een aantal leden hiervan worden
geplaatst, wanneer het bestuur van mening is dat
hierdoor een goede begeleiding wordt verkregen.

Een uitvoeriger beschouwing over de werkzaamheden
van deze beide speciale commissies en een overzicht
over hun samenstelling is elders in dit jaarboek opgeno-

In het kader van de beleidsruimte werden 42 aanvragen
ingediend. Eén behoefde dit jaar niet vergelijkend te
worden beoordeeld; deze was reeds twee jaar geleden
goedgekeurd en sindsdien verder voorbereid, maar
nog niet in een stadium van uitvoering gekomen.
Eén voorstel werd door de aanvragers ingetrokken.
Drie projecten werden parallel behandeld door Z.W.O.
Twee daarvan, die naar de mening van F.O.M, niet
op haar terrein lagen, werden geheel aan Z.W.O.
overgedragen; het derde werd zowel door F.O.M, als
door Z.W.O. behandeld en door beide afgewezen.
Drie projecten op de grens van de fysica en de chemie
werden aan S.O.N, voorgelegd. Twee daarvan werden
definitief naar S.O.N, verwezen nadat het S.O.N.-bestuur
verklaard had dat ze daar thuishoorden; het derde
werd na overleg met S.O.N, met een zeer positief
advies van F.O.M, terwille van een zo goed mogelijke
landelijke coördinatie overgelaten aan S.O.N., die
het vervolgens honoreerde. Onder de 34 overige voor-
stellen bevonden zich 10 continueringsaanvragen,
die een voortzetting, uitbreiding of wijziging van een
lopend project inhielden. Er werden 22 aanvragen
volledig gehonoreerd, waaronder 9 continueringsaan-
vragen, 3 werden conditioneel gehonoreerd en 9 afge-
wezen waaronder 1 continueringsaanvraag. Voor de
uitvoering van twee aanvragen werden nieuwe werk-
£ oepen opgericht: VS-D in Delft en TN VII in
Eindhoven. De overige werden bij bestaande werkgroe-
pen ondergebracht.

Het jury-advies was zeer homogeen. Het spectrum
van het gemiddelde algehele oordeel liep uiteen van
2,2 tot 6,0 in een schaal die loopt van 1 (uitstekend)
tot 9 (ondermaats). Het gemiddelde van de standaard-
afwijking per voorstel was 0,8.
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Uit de verwijzing naar S.O.N, en Z.W.O. blijkt dat
enkele aanvragen naar de mening van F.O.M., S.O.N,
en Z.W.O. onder een andere organisatie thuishoorden
dan waar ze werden ingediend. Men kan de indieners
hiervan geen verwijt maken omdat men niet mag
verwachten dat zij dit zelf altijd kunnen beoordelen.
Zelfs is er niets op tegen dat iemand in geval van twijfel
zijn aanvraag bij verschillende organisaties tegelijk
indient, mits hij dit bij zijn aanvraag vermeldt. De
organisaties kunnen dan onderling overleg plegen en
de aanvrager loopt niet het risico dat zijn aanvraag,
alleen omdat deze niet thuishoort bij de organisatie
waar hij haar heeft ingediend, niet wordt gehonoreerd.

Ter illustratie van de wijze waarop de instelling van
de F.O.M.-beleidsruimte bijdraagt tot coördinatie van
natuurkundig onderzoek in breder verband, kan het
volgende voorbeeld worden aangehaald. Bij de beoor-
deling van een aanvraag voor F.O.M.-steun ten behoeve
van een onderzoek op het gebied van de atoomfysica
bij de Rijksuniversiteit te Utrecht werd de aandacht
gevestigd op verwant onderzoek bij de Vrije Universiteit
te Amsterdam, waar F.O.M, geen projecten op dit gebied
financiert. Dit was voor F.O.M, aanleiding om tussen
de beide groepen contact te leggen om ongewenste
doublures te vermijden en profijt te trekken van weder-
zijdse adviezen. De leiders van beide projecten
werden opgenomen in de Commissie van de Werkge-
meenschap voor Atoomfysica.

3.3. Organisatie van de wetenschaps-
beoefening

Eind 1973 zond de Minister voor Wetenschapsbeleid,
F. H. P. Trip, aan een aantal organisaties, waaronder
de door Z.W.O. gesubsidieerde stichtingen, een brief
met vraagpunten over de organisatie van de weten-
schapsbeoefening in Nederland.

Reeds in 1971 had F.O.M, een discussienota opgesteld
over de organisatie en financiering van het natuur-
kundig onderzoek in de sector van de overheid, speciaal
in verband met het wetenschappelijk onderwijs. De
inhoud van deze nota werd besproken in het jaarverslag
1971 (blz. 19 en 20).

In 1972 vonden in F.O.M, uitvoerige discussies plaats
naar aanleiding van de in dat jaar verschenen
G.U.O-nota. Over de inhoud van deze nota en het
commentaar van F.O.M, daarop werd in het jaarver-
slag 1973 (blz. 19 t/m 22) een beschouwing gegeven.

Aangezien het standpunt van F.O.M, ten aanzien van
de organisatie van de wetenschapsbeoefening in
Nederland op deze wijze reeds voldoende duidelijk
was vastgelegd, was het niet nodig bij de beantwoor-
ding van de vragen van minister Trip wederom dezelfde
uitvoerige procedure te volgen. Het Uitvoerend
Bestuur, daartoe gemachtigd door de Raad van
Bestuur, volstond met het beantwoorden van de vragen
die F.O.M, regardeerden en dit antwoord werd opge-
steld in de geest van de eerder genoemde discussienota
en het F.O.M.-commentaar op de G.U.O.-nota.
Voorafgaand aan de indiening van het antwoord vond
nog een bespreking plaats tussen het Uitvoerend
Bestuur van F.O.M., een vertegenwoordiging van de
Sectie Natuurkunde van de Academische Raad en
een delegatie uit het bestuur van de Nederlandse
Natuurkundige Vereniging. Deze bespreking had tot
doel te vermijden dat op punten van gezamenlijk
belang vanuit de fysische, wereld onnodig divergerende
commentaren zouden worden ingediend. Het antwoord
van de F.P.R., dat beoogde een visie vanuit de mede-
werkers te geven, werd afzonderlijk bijgevoegd.

De vragen van minister Trip aan organisaties die bij
het wetenschappelijk onderzoek in Nederland zijn
betrokken, vormden een voorbereiding voor een nota
over het wetenschapsbeleid, die hij eind 1974 aan de
Tweede Kamer aanbood. F.O.M, zal de inhoud van
deze nota in 1975 bespreken.

Het hierboven genoemde overleg tussen het Uitvoerend
Bestuur van F.O.M., de Sectie Natuurkunde van de
Academische Raad en het N.N.V.bestuur vormt een
onderdeel van het regelmatig overleg tussen deze
lichamen over de zaken van gezamenlijk belang. Een
onderwerp dat in het kader van deze besprekingen,
evenals in vorige jaren ook in 1974 aan de orde kwam,
is het wetsontwerp herstructurering wetenschappelijk
onderwijs. Aangezien het niet op de weg van F.O.M.
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l'gt een uitspraak te doen over de inrichting van de
studie voor het doctoraalexamen natuurkunde, spreekt
F.O.M, geen oordeel uit over de in dat wetsontwerp
voorziene lengte van de studieduur. Wel constateerde
de Raad van Bestuur dat bij een verkorting van de
huidige studieduur tot vier jaar het niveau van de
afgestuurde fysici lager zal worden dan het huidige
niveau en dat derhalve met deze doctorandi zonder
aanvullende opleiding geen research kan worden
gedaan van een diepte zoals thans in de fundamentele
natuurkunde gebruikelijk is en die aansluit op het
internationale niveau, waaraan F.O.M, gewoon is te
referen. Dit is voor F.O.M, van belang, omdat het
consequenties zal hebben voor de uitvoering van haar
onderzoekprogramma.

3.4. Energie-gelieerd onderzoek
In het vorig jaarverslag werd melding gemaakt van
het advies van een commissie-ad hoc uit de Raad van
Bestuur over enkele aspecten van de relatie tussen
F.O.M, en de Technische Natuurkunde. In dit advies
werd o.a. opgemerkt dat de instelling van gerichte
programma's een gunstige invloed op de ontwikkeling
van de technische natuurkunde zou kunnen hebben.
Een onderwerp waaraan in het kader daarvan werd
gedacht is energie-gelieerd onderzoek. Men kan
daarbij denken aan onderzoek op het gebied van
produktie, opslag, transport en gebruik van energie.
De benadering van zo'n wijd gebied vanuit één
discipline is echter niet erg zinvol omdat men dan
meestal slechts deelaspecten en zelden een volledig
systeem kan overzien. Bovendien heeft het geen zin
een beleid te formuleren dat niet mede is afgestemd
op wat elders in de sfeer van overheid, semi-overheid
en industrie reeds gebeurt. Het Uitvoerend Bestuur
oriënteerde zich hierover nader.

Het bleek dat bij de Stichting Scheikundig Onderzoek
in Nederland (S.O.N.) ook veel belangstelling voor dit
onderwerp bestond. In samenwerking met Z.W.O. vond
hierover een bespreking plaats die leidde tot een
gezamenlijk voorstel aan het Z.W.O.-bestuur om een
interdisciplinair samenwerkingsverband voor energie-
gelieerd onderzoek in het leven te roepen. De werk-

groep of commissie die hieruit zou resulteren zou
zich dienen te oriënteren over het onderzoek dat bij
universiteiten, hogescholen, F.O.M.-instituten e.d. als
energie-gelieerd onderzoek zou kunnen worden aange-
merkt en over de mogelijke keuze van projecten die
meer direct zouden kunnen worden gesteund. Tevens
zou kunnen worden nagegaan of voor dit werk afzon-
derlijke gelden ter beschikking zouden kunnen komen.

Dit voorstel was voor het Z.W.O.-bestuur aanleiding
een adviescommissie voor energie-gelieerd onderzoek
op te richten, waarin F.O.M, en S.O.N, elk twee
leden konden voordragen en die in een later stadium
wellicht nog zou kunnen worden uitgebreid met
personen afkomstig uit andere disciplines. Vanwege
F.O.M, werden prof. dr. J. J. van Loef en prof. dr. J. Los
lot lid van deze commissie benoemd. Dr. C. Ie Pair
werd coördinator van de commissie.

0.5. Thermonucleair onderzoek
In het kader van het energie-gelieerd onderzoek neemt
hel thermonucleaire onderzoek een bijzondere plaats
in. In Nederland is dit onderzoek geconcentreerd in
F.O.M, waar het sinds 1957 onderdeel van het
programma uitmaakt en in 1974 was uitgegroeid tot
een programma met een jaarbudget van ruim 10 miljoen
gulden en 175 medewerkers. Het maakt sinds 1962
deel uit van het Europese programma op het gebied
van thermonucleair onderzoek dat wordt uitgevoerd
in nationale laboratoria door middel van associatie-
contracten tussen deze laboratoria en Euratom. Het
Euratom-programma en de associatie-contracten door
middel waarvan het wordt uitgevoerd, lopen op
31 december 1975 af. Besprekingen over een nieuw
vijfjarenplan 1976 t/m 1980 namen in 1974 een aanvang.

Tot voor enkele jaren was het thermonucleaire onder-
zoek in de wereld in hoofdzaak gericht op kennis van
de fundamentele eigenschappen van de materie die
een rol kunnen spelen bij het realiseren van de omstan-
digheden waaronder thermonucleaire reacties kunnen
optreden. Dit onderzoek heeft de laatste jaren zodanige
voortgang gemaakt dat thans systeemstudies betref-
fende verschillende concepties voor thermonucleaire
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reactoren worden ondernomen. Grote plasmafysische
experimenten worden opgezet op basis van hun bijdrage
tot verdere ontwikkeling van die systemen. Met onder-
zoek naar reactortechnische aspecten is een begin
gemaakt. De verwezenlijking van de thermonucleaire
reactor lijkt dichterbij te komen.

Voor de Nederlandse vertegenwoordigers in de orga-
nen van Euratom en voor F.O.M, en R.C.N, als uitvoe-
rende organen werd het daarom nodig om bij de
besprekingen over het nieuwe vijfjarenplan te kunnen
refereren aan een Nederlandse beleidslijn. Deze beleids-
lijn zou moeten zijn geënt op een visie over de rol
van Europa in de ontwikkeling van een thermonu-
cleaire reactor en de Nederlandse bijdrage daaraan. •
Met het oog daarop werd in gezamenlijk overleg tussen
F.O.M, en R.C.N., waarbij de Beleidscommissie voor
het FOM-Instituut voor Plasmafysica als overleg-
orgaan fungeerde, een nota opgesteld waarin de over-
wegingen naar voren werden gebracht die naar h::n
mening bij het ontwikkelen van deze visie een rol
zouden kunnen spelen. Deze nota werd in oktober
door F.O.M, en R.C.N, aangeboden aan de ministers
van Onderwijs en Wetenschappen, Wetenschapsbeleid
en Economische Zaken.

Deze nota waarin een eerste aanzet werd gegeven
tot een standpuntbepaling door de Nederlandse rege-
ring ten aanzien van doelstelling en omvang van het
plan en de Nederlandse bijdrage daaraan, was in
december aanleiding tot een brief van de minister
van O. en W. aan F.O.M, en van de minister van E.Z.
aan R.C.N., waarin werd gevraagd om op een aantal
punten gezamenlijk nadere concrete informatie te
verstrekken. Het antwoord op deze brief was aan het
eind van het jaar nog in behandeling.

3.6. De plaats van de fysica in de samenleving
In de jaarverslagen over de jaren 1972 en 1973 werd
melding gemaakt van een studie die tot doel heeft de
plaats van de fysica in de samenleving te evalueren.
Deze studie vond in 1974 verdere voortgang. In het
kader daarvan werd onder alle Nederlandse fysici
een enquête gehouden die statistische gegevens ople-
verde ten aanzien van leeftijdsverdeling, werkkring

en dergelijke. Voorts verscheen het eindverslag van
een onderzoek naar de motieven van studiekeuze van
eerste- en tweedejaars natuurkundigen. De resultaten
van deze beide onderzoekingen die in samenwerking
met de Nederlandse Natuurkundige Vereniging plaats-
vonden, zijn neergelegd in rapporten die aan het eind
van dit verslag zijn vermeld. Aan de inventarisatie
van de natuurkunde in de O. en W.-sector en de studie
over de plaas van de fysicus in de maatschappij wordt
nog verder gewerkt.

In het bovengenoemde F.O.M.-project wordt getracht
een beeld te krijgen van de betekenis van de fysica
voor de samenleving. Daarnaast geeft Z.W.O. aparte
steun voor een onderzoek over de betekenis van de
Nederlandse inspanning legen de achtergrond van de
internationale ontwikkelingen op deelgebieden van de
natuurkunde. Ook dit project vond in 1974 verdere
voortgang.

Het onderzoek over de kosten voor de beoefening van
de natuurkunde in Nederland dat in opdracht van de
minister van Onderwijs en Wetenschappen van tijd
tot tijd door F.O.M, wordt uitgevoerd, heeft tot nu
toe plaatsgevonden over de jaren 1969 en 1971. Enkele
resultaten daarvan werden in vorige jaarverslagen
vermeld. Over 1973 vindt wederom een onderzoek
plaats, maar omdat pas in het najaar van 1974 een
medewerker kon worden aangetrokken om dit onder-
zoek ter hand te nemen, waren aan het eind van 1974
nog geen reslutaten hiervan beschikbaar.

4. Nieuwe ontwikkelingen in F.O.M.

4.1. Nationaal ontwikkelingsplan voor
kernfysica en hoge-energiefysica

In het begin van 1974 was de stand van zaken als volgt.
Een concept van de overeenkomst tot oprichting van
het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-
energiefysica (NIKHEF) was gereed gekomen en
voorgelegd aan de vier partners: F.O.M., I.K.O.,
Universiteit van Amsteidam en Katholieke Universi-
teit Nijmegen. De bouw van de sectie kernfysica \het
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300-McV-vcrsnellerproject) van het NIKHEF was
aanbesteed en een aantal belangrijke onderdelen van
de versneller was besteld.

De ontwikkeling van het Kernfysisch Versneller
Instituut (K.V.I.) te Groningen tot de in het nationale
plan voorziene omvang was in 1973 door F.O.M in
gang gezet. Met ingang van 1974 werd hiervoor en
voor de verdere uitbreiding van de kernfysica aan de
universiteiten en hogescholen een eerste accres in het
exploitatiesubsidie aan F.O.M, ter beschikking gesteld.

In de loop van het voorjaar verklaarden F.O.M, en
I.K.O., de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke
Universiteit Nijmegen zich akkoord met de overeen-
komst tot oprichting van het NIKHEF, nadat daarin
nog enkele redactionele correcties waren aangebracht.
De overeenkomst treedt in werking zodra Z.W.O. en
de minister van O. en W. hun goedkeuring eraan hebben
gehecht en de vier partijen haar hebben getekend.
Het Z.W.O.-bestuur zond de overeenkomst op korte
termijn met zeer positief advies door aan het ministerie.
De staatssecretaris antwoordde geen bezwaar te hebben
tegen ondertekening van de overeenkomst; wel maakte
hij daarbij enkele opmerkingen die door Z.W.O. aan
de partners werden voorgelegd en die ertoe leidden
dat de overeenkomst aan het eind van het jaar nog
niet was ondertekend.

Teneinde echter reeds zoveel mogelijk voorbereidingen
te kunnen treffen werden vooruitlopend op het tekenen
van de overeenkomst de leden van het daarin voor-
ziene Interimbestuur voor de sectie H benoemd:
prof. dr. H. Brinkman en prof. dr. ir. J. J. J. Kokkedee
vanwege F.O.M, dr. H. L. Polak en dr. K O. Prins
vanwege de Universiteit van Amsterdam, dr. C. J. M.
Aarts en prof. dr. R. T. Van de Walle vanwege de
Katholieke Universiteit Nijmegen. Het Interimbestuur
i.o. vergaderde in 1974 driemaal.

De bouw voor de sectie Kernfysica van het NIKHEF
nam in juni een aanvang. Nu de bouw begonnen was
en een aantal grote onderdelen voor de versneller was
besteld kon een preciezer tijdschema worden gemaakt
voor het gereedkomen van de nieuwe versneller

alsmede voor de in het nationale plan voorziene sluiting
van de aanwezige versnellers: het cyclotron en de
85-MeV lineaire elektronenversneller. Volgens dit
tijdschema zal het cyclotron dat aanvankelijk eind
1975 zou worden gesloten, tot eind 1976 in bedrijf
blijven. De 85-MeV-versneller daarentegen, die in
de loop van 1978 zou worden gesloten, zal reeds in het
najaar van 1975 worden stilgelegd. Beide zijn al enige
tijd niet meer voor de volle tijd in bedrijf. Door de
inkrimping van het programma met de 85-MeV-ver-
sneller is een deel van de technici daarvan beschikbaar
gekomen voor de bouw van de nieuwe versneller. De
latere sluiting van het cyclotron beoogt gedeeltelijk
compensatie te geven voor het verlies van onderzoek-
mogelijkheden in het bijzonder voor de radiochemische
afdeling. Voor deze afdeling zal tegelijk met de
sluiting van het cyclotron de 100-MeV-faciliteit van
de 300-MeV-versneIIer beschikbaar komen.

4.2. Andere ontwikkelingen
In het vorig jaarverslag werd melding gemaakt van
het project, getiteld 'Centrifugale exponentiële drukop-
bouw door middel van een gasontlading in een systeem
met conforme aerodynamische en elektrische afslui-
ting', dat in het voorjaar van 1973 door prof. dr. J.
Kistemaker met een verzoek om steun bij het Uitvoe-
rend Bestuur was ingediend. Beschreven werd op
grond van welke overwegingen F.O.M, de aandacht
van de regering op dit voorstel heeft gevestigd. In de
loop van 1974 besloot de regering ten behoeve van dit
onderzoek een bedrag van ƒ 1 800 000 beschikbaar
te stellen, verdeeld over drie jaar. F.O.M, verklaarde
zich bereid het onderzoek tegen vergoeding van kosten
uil te voeren in het FOM-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica. Het wordt begeleid door een commis-
sie die is ingesteld door de staatssecretaris van Onder-
wijs en Wetenschappen en waarvan het secretariaat
door F.O.M, wordt gevoerd. Het project wordt kortweg
aangeduid met 'Laminaire supersone gaswervel'.
Éen soortgelijke begeleidingscommissie werd door de
minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ingesteld voor het project 'Flash-pyrolyse' dat in het-
zelfde instituut wordt uitgevoerd. Ook hiervoor voert
F.O.M, het secretariaat en het beheer van de gelden.
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In paragraaf 3.2 werd melding gemaakt van nieuwe
projecten die in het kader van de beleidsruimte werden
gehonoreerd en de daarmee samenhangende oprichting
van enkele nieuwe werkgroepen. Daarmee is geenszins
een volledig beeld gegeven van de omvang van nieuwe
activiteiten. Vernieuwing van het onderzoek vindt
niet alleen plaats door de honorering van beleids-
ruimtevoorstellen en de oprichting van nieuwe werk-
groepen, resp. de afsluiting van beleidsruimteprojecten
en de opheffing van werkgroepen. Binnen de program-
ma's van de werkgroepen en de instituten worden
jaarlijks tientallen onderzoekingen afgesloten en
nieuwe aangepakt. De verantwoording daarover wordt
gegeven in de gedetailleerde halfjaarverslagen die aan
de commissies van de werkgemeenschappen worden
toegezonden en die daar worden besproken en vervolgens
aan de Raad van Bestuur worden aangeboden. De
resultaten van het onderzoek komen voorts tot uitdruk-
king in eindverslagen, rapporten, dissertaties en publi-
katies in de wetenschappelijke vakliteratuur.

5. De instituten

Enkele onderwerpen die betrekking hebben op de
instituten doch elders in dit verslag niet aan de orde
komen, worden hieronder besproken.

Het FOM-Inslituut voor Atoom- en Molecuulfysica
maakte, met uitzondering van de erin gehuisveste •
werkgroep TN III, sinds de oprichting deel uit van de
Werkgemeenschap voor Atoomfysica. De beleidscom-
missie voor dit instituut maakte deel uit van de commis-
sie van deze werkgemeenschap. Zij werd in 1960
ingesteld om onderzoekprogramma, begroting enz.
voorzover op het instituut betrekking hebbend, voor
te bespreken, alvorens deze aan de voltallige commissie
van de werkgemeenschap worden voorgelegd.
Deze constructie werd al geruime tijd als onbevredigend
ervaren. Een band met de Werkgemeenschap voor
Atoomfysica zou alleen moeten bestaan waar de
coördinatie van het onderzoek dat vergt en om dezelfde
reden zouden de contacten met andere werkgemeen-
schappen moeten worden versterkt en dienen te
worden toegespitst op de coördinerende taak van de

werkgemeenschappen ten aanzien van het onderzoek.
In het bijzonder zouden om een evenwichtige beoor-
deling in de werkgemeenschappen te bevorderen alle
problemen betreffende de infrastructuur van het
instituut- buiten de werkgemeenschappen dienen te
blijven. In verband hiermee werd in \974 besloten dat
vanaf i januari 1975 een nieuwe opzet zou gelden.
In deze nieuwe opzet maakt de Beleidscommissie
voor het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul-
fysica niet langer als zodanig deel uit van de Commissie
van de Werkgemeenschap voor Atoomfysica. Bij de
samenstelling van de beleidscommissie kan daardoor
beter rekening worden gehouden met de adviestaak
van de beleidscommissie die de verschillende aspecten
van het onderzoek in het instituut alsook de bestuur-
lijke aspecten betreffende het instituut omvat. De
beleidscommissie brengt haar adviezen niet meer uit
via de commissie van één werkgemeenschap maar
rechtstreeks aan het Uitvoerend Bestuur. De commissies
van de desbetreffende werkgemeenschappen bespreken
het onderzoekprogramma, de begroting en de onder-
zoekresultaten voorzover die op hun terrein liggen,
zodat hun coördinerende adviestaak ten aanzien van
het onderzoek geconcentreerd wordt op die terreinen
waarop ook de andere werkgroepen actief zijn. Daar-
naast kan van tijd tot tijd evaluatie van het onderzoek
in het instituut plaatsvinden door speciaal daartoe
aangezochte deskundigen.

Met betrekking tot het FOM-Instituut voor Plasma-
fysica was een overeenkomstige wijziging niet opportuun.
Dit instituut en zijn beleidscommissie blijven deel
uitmaken van resp. de Werkgemeenschap voor
Thermonucleair Onderzoek en Plasmafysica en de
commissie van deze werkgemeenschap. Wel werd de
oorspronkelijke opzet al geruime tijd geleden gewijzigd
in die zin dat de beleidscommissie zich wat het onder-
zoekprogramma betreft, niet beperkt tot het instituut,
maar programma en begroting van de gehele werkge-
meenschap voorbespreekt, alvorens deze in de voltallige
commissie van de werkgemeenschap aan de orde
worden gesteld. Zij heeft hierdoor tevens een taak
als 'dagelijks bestuur' van de Commissie van de
Werkgemeenschap voor Tharmonucleair Onderzoek
en Plasmafysica.
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Deze voorbespreking is in dit geval bijzonder nuttig
omdat de problematiek met betrekking tot deze
werkgemeenschap gecompliceerder is. Dit vindt zijn
oorzaak in het feit dat het onderzoek deel uitmaakt
van het Europese programma voor kernfusie-onderzoek,
dat wordt uitgevoerd in de vorm van associatie-con-
tracten tussen de desbetreffende laboratoria en
Euratom, hetgeen ook meebrengt dat de beleidscom-
missie veel vaker vergadert dan voor uitsluitend
coördinatie in Nederland noodzakelijk zou zijn.
In paragraaf 3.5 kwam de relatie van het FOM-Instituut
voor Plasmafysica met het Euratom-programma voor
kernfusie en de toekomstige ontwikkeling daarvan ter
sprake. Teneinde zich over de daarmee verbonden
problematiek nader te oriënteren bracht de minister
voor Wetenschapsbeleid, F. H. P. Trip, op 11 september
een bezoek aan het instituut. Bij die gelegenheid had
hij tevens een gesprek met het Uitvoerend Bestuur
over de organisatie en werkwijze van F.O.M. De
staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
dr. G. Klein, die de minister zou vergezellen was
onverwacht verhinderd waardoor zijn bezoek tot begin
1975 moest worden uitgesteld.

Met betrekking tot het FOM-Instituut voor Plasma-
fysica kan tenslotte nog worden meegedeeld dat de
restauratie van het dak van het kasteel 'Rijnhuizen'
in 1974 werd voltooid terwijl toestemming werd
verkregen voor en aanvang werd gemaakt met de
aanleg van een parkeerterrein.
In het Instituut voor Kernphysisch Onderzoek werd
in 1974 in kleine kring het feit herdacht dat het cyclotron
25 jaar geleden in gebruik werd genomen. In de loop
van de komende jaren zal het instituut als sectie
kernfysica deel gaan uitmaken van het Nationaal
Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica
(NIKHEF) in het kader van het nationale ontwikke-
lingsplan voor kernfysica en hoge-energiefysica. De
huidige stand van zaken met betrekking tot deze
ontwikkeling kwam in paragraaf 4.1 reeds ter sprake
en voor nadere informatie hierover kan voorts worden
verwezen naar het elders in dit jaarboek opgenomen
verslag van de Stichting I.K.O. over 1974. Op 17 januari
1974 bracht staatssecretaris G. Klein een bezoek aan
het instituut om zich nader op de hoogte te stellen van
de desbetreffende plannen.

De drie bovengenoemde latoratoria hebben het karakter
van para-universitaire instituten. Het beleid is er dan
ook steeds op gericht ze mede dienstbaar te maken aan
het wetenschappelijk onderwijs. Dit geschiedt door
kandidaten gelegenheid te bieden er hun afstudeerwerk
te doen terwijl doctorandi er hun researchervaring
kunnen vergroten en dit kunnen afsluiten met het
behalen van de doctorstitel. Een effectief doorstro-
mingsbeleid in de sector van het wetenschappelijk
personeel waarborgt dat deze opleidingsfunctie ook
voor de toekomst wordt veilig gesteld. Leden van
directie en wetenschappelijke staf van deze instituten
vervullen onderwijsopdrachten aan universiteiten en
hogescholen.

In de relatie die F.O.M, enerzijds heeft met zijn eigen
instituten en het I.K.O. en anderzijds met de laboratoria
en instituten van universiteiten en hogescholen neemt
het Kernfysisch Versneller Instituut (K.V.I.) te
Groningen een tussenpositie in. Dit vindt zijn oorzaak
in de regeling die hierover in het nationaal ontwikke-
lingsplan voor de kernfysica en de hoge-energiefysica
is getroffen. Het K.V.I, werd daarin genoemd als een
universitair instituut ex artikel 104 van de wet op het
wetenschappelijk onderwijs. De Rijksuniversiteit
Groningen neemt een aantal basisvoorzieningen voor
haar rekening zoals onderhoud, elektriciteit, gas, water,
telefoon e.d. alsmede een personeelsformatie en een
jaarlijks materieel krediet ter grootte van die welke zij
in 1972 ter beschikking stelde. De uitbreiding van de
personeelsformatie en van het jaarlijks materieel
krediet tot de omvang die in het nationale plan zijn
voorzien, komen voor rekening van F.O.M. Een en
ander eist een nadere uitwerking van afspraken en
regelingen hieromtrent. In 1974 werd daarmee een
begin gemaakt.

6. Betrekkingen met andere organisaties

6.1. Binnenlandse betrekkingen
Allereerst moet hier de verhouding tussen onze Stich-
ting en de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-weten-
schappelijk Onderzoek worden vermeld. Voor de
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financiële steun, die Z.W.O. binnen het raam van de
haar door de Regering ter beschikking gestelde middelen
aan het F.O.M.-werk geeft, is onze Stichting Z.W.O.
en het Ministerie van O. en W. zeer erkentelijk. Een
regelmatig contact ter uitwisseling van informatie vindt
plaats o.a. doordat de minister in de Raad van Bestuur
is vertegenwoordigd door dr. E. Haas, directeur onder-
zoekbeleid en doordat dr. J. H. Bannier, vice-voorzitter
van het Z.W.O.-bestuur of prof. dr. R. van Lieshout,
directeur van Z.W.O., de vergaderingen van de Raad
van Bestuur en het Uitvoerend Bestuur van F.O.M,
bijwonen. Bovendien bestaan er regelmatige contacten
tussen functionarissen van het F.O.M.-bureau, het bureau
van Z.W.O. en het Ministerie over problemen, die daar-
voor in aanmerking komen.

Van bijzonder belang is de samenwerking van F.O.M,
met de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Deze
manifesteert zich in het onderzoekingswerk, dat door
F.O.M.-medewerkers met materiële steun van F.O.M,
in de natuurkundige laboratoria en instituten van deze
instellingen wordt uitgevoerd. Een ongedwongen coördi-
natie van het onderzoekprogramma van de diverse
universiteitslaboratoria is hiervan het gevolg.

Met de Sectie Natuurkunde van de Academische Raad
en het bestuur van de Nederlandse Natuurkundige
Vereniging bestaat de afspraak over onderwerpen van
gezamenlijk belang van gedachten te wisselen, wanneer
daaraan behoefte bestaat. In het kader daarvan vonden
besprekingen plaats over de organisatie van het weten-
schapsbeleid naar aanleiding van de vragen van minister
Trip en het wetsontwerp herstructurering wetenschap-
pelijk onderwijs (zie paragraaf 3.3).

De samenwerking met de Centrale Organisatie voor
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (T.N.O.)
is op bestuursniveau geregeld, doordat deze in de Raad
van Bestuur van F.O.M, is vertegenwoordigd door de
heer D. A. van Meel, hoofddirecteur van de Nijverheids-
organisatie T.N.O. Zij komt voorts tot uiting in de
jaarlijkse bijdrage die deze organisatie via het Metaal-
instituut T.N.O. geeft aan het metaalonderzoek, dat
wordt uitgevoerd in de Werkgemeenschap 'Metalen
F.O.M.-T.N.O.'. Vanwege dit instituut heeft dr. ir.

B. H. Kolster zitting in de commissie van deze werkge-
meenschap.

Met de Stichting Reactor Centrum Nederland onder-
houdt F.O.M, nauwe betrekkingen. Zo heeft F.O.M.
het recht van voordracht voor één plaats in het bestuur
en drie plaatsen in de Wetenschai'peli'ke Advies-Raad
(W.A.R.). Ultimo 1974 had uit dien hoofde prof. dr.
C. M. Braams zitting in het R.C.N .-bestuur, terwijl van
de W.A.R. op voorstel van F.O.M, deel uitmaakten:
prof. dr. A. H. W. Aten jr., prof. dr. J J. van Loef en
prof. dr. H. de Waard. Het kernfysisch onderzoek met
behulp van de hogefluxreactor te Petten draagt het
karakter van een gezamenlijk R.C.N.-F.O.M.-project.
Het wordt begeleid door een daartoe opgerichte commis-
sie, de Kernfysische Contactcommissie, waarin beide
stichtingen leden benoemen die namens hen zitting
hebben. De samenstelling van deze commissie is thans:
prof. dr. P. M. Endt, prof. dr. W. J. Huiskamp en dr.
H. Postma vanwege F.O.M.; prof. dr. J A. Goedkoop,
drs. M. Bustraan en dr. K. Abrahams vanwege R.C.N.
Prof. dr. J. A. Goedkoop is voorzitter. Het secretariaat
wordt verzorgd door drs. F. R. Diemont.

Het contact met de Stichting Scheikundig Onderzoek
in Neder'and (S.O.N.) is op bestuursniveau gerealiseerd
doordat de voorzitter van de ene stichting de bestuurs-
vergaderingen van de andere kan bijwonen en de stukken
worden uitgewisseld. Tussen de Commissie van de
Werkgemeenschap voor de Vaste Stof van F.O.M, en
de S.O.N.-Werkgemeenschap voor Chemie van de
Vaste Stof vindt uitwisseling van wetenschappelijke
stukken plaats, terwijl de F.O.M.-werkgemeenschap bij
S.O.N, wordt vertegenwoordigd door prof. dr. G. de Vries
en de S.O.N.-werkgemeenschap bij F.O.M, door prof.
dr. C. Haas.

Met de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der
Materie met Röntgen- en Elektronenstralen (F.O.M.R.E.)
heeft onze Commissie van de Werkgemeenschap voor
de Vaste Stof contact doordat dr. J. Bergsma als weder-
zijds vertegenwoordiger optreedt. Met de Stichting voor
Isotopen-Geologisch Onderzoek (I.G.O.) wordt het
contact onderhouden door dr. ir. A. J. H. Boerboom,
die als vertegenwoordiger van het FOM-Instituut voor
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Atoom- en Molecuuifysica zitting heeft in het bestuur
van genoemde stichting.

Met de gemeente Amsterdam en de N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken werkt F.O.M, samen in het kader
van de Stichting Instituut voor Kernphysisch Onderzoek
(I.K.O.). ,In het Curatorium van deze stichting heeft
F.O.M, recht op benoeming van drie leden. De beide
andere stichtinsspartners wijzen elk één lid aan. Het
onderzoekingswerk van deze stichting, dat wordt uitge-
voerd in haar instituut te Amsterdam, wordt nagenoeg
geheel door F.O.M, gesubsidieerd. In verband hiermee
is het jaarverslag van deze stichting in dit jaarboek
opgenomen.

Met de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (N.N.V.)
bestaat op bestuursniveau contact doordat de voorzitter
van de N.N.V. de vergaderingen van de Raad van
Bestuur van F.O.M, en de directeur van F.O.M, de
N.N.V.-bestuursvergaderingen bijwoont. Het F.O.M.-
bureau geeft voorts administratieve hulp aan organisaties
als de Stichting Physica, waarvan de directeur van
F.O.M., dr. A. A. Boumans, penningmeester is en de
Stichting De Jonge Onderzoekers waarvoor het bureau
de salarisadministratie verzorgt.

Een onderzoek over ionenimplantatie dat wordt uitge-
voerd in het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuui-
fysica, wordt mede-gefinancierd door de N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken. Een in dit instituut lopend onder-
zoek over identificatie van biologisch materiaal met
behulp van flash-pyrolyse wordt mede gefinancierd
door het Ministerie voor Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne.

Voorts heeft de directeur van F.O.M, als lid van het
I.K.O.-Curatorium tezamen met dr. L. Lindner, weten-
schappelijk directeur van de afdeling chemie van I.K.O.,
namens de Stichting I.K.O. zitting in het algemeen
bestuur van het Interuniversitair Reactor Instituut te
Delft.

6.2. Buitenlandse betrekkingen
De samenwerking met de Europese Gemeenschap voor

Atoomenergie (Euratom) kwam in paragraaf 2 ter sprake.
Deze samenwerking vindt plaats in het kader van een
associatie-contract, dat de werkzaamheden omvat van
het FOM-Instituut veor Plasmafysica, inclusief de daarin
gehuisveste theoretische werkgroep TN I, en de in het
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuuifysica geves-
tigde werkgroep TN III. In het Beheerscomité, dat
krachtens dit contract is ingesteld, is onze Stichting
vertegenwoordigd door dr. J. H. Bannier, dr. A. A.
Boumans en prof. dr. L. H. Th. Rietjens. In de Euratom-
verbindingsgroep hebben namens F.O.M. prof. dr.
C. M. Braams, prof. dr. J. Kistemaker en prof. dr J.
Kistemaker en prof. dr. L. H. Th. Rietjens zitting.
Eerstgenoemde had voorts zitting in het comité van
laboratoriumdirecteuren van de Europese kernfusie-
associaties. Verschillende medewerkers van de Werkge-
meenschap voor Thermonucleair Onderzoek en Plasma-
fysica vertegenwoordigen F.O.M, in Euratom-commis-
sies die zich bezighouden met speciale onderwerpen uit
het kernfusieprogramma. Een afzonderlijke overeen-
komst voorziet in de kosten van uitwisseling van mede-
werkers tussen de verschillende associaties mede in
verband met de oprichting van een ontwerpgroep voor
een Joint European Torus (JET). Voor dit laatste
project kwam een afzonderlijk contract tussen Euratom
en de associatiepartners tot stand. In de raad van
toezicht die voor dit project is ingesteld heeft prof. dr.
C. M. Braams zitting.

Aan de doelstellingen van de European Physical Society
(E.P.S.) verleent F.O.M, steun doordat zij 'associate
member' van deze organisatie is.

Met de Europese organisatie voor kernfysisch onderzoek
(CERN) werd evenals vorige jaren een regelmatig
contact onderhouden via de Werkgemeenschap voor
Hoge-energiefysica, zowel door het verblijf van een
aantal F.O.M.-medewerkers in Genève als door het
lidmaatschap van drie CERN-medewerkers van de
commissie van deze werkgemeenschap. De voorzitter
van de werkgemeenschap, prof. dr. S. A. Wouthuysen,
is lid van de Council en van het Scientific Policy
Committee van CERN. De voorzitter van F.O.M., prof.
dr. J. de Boer, was lid, de directeur, dr. A. A. Boumans,
plaatsvervangend lid van de Contactcommissie in
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CERN-aangclegenheden van de Koninklijke Academie
van Wetenschappen. Het verblijf van F.O.M.-mede-
werkers bij CERN was enerzijds een uitvloeisel van de
activiteiten van de Amsterdamse werkgroep H I en de
Nijmeegse werkgroep H V, die zijn ingeschakeld in een
Europees programma voor het uitmeten van bellenvat-
foto's, en anderzijds noodzakelijk voor de uitvoering van
het onderzoekprogramma van het bezoekersteam H IV,
dat, zolang het Nationaal Instituut nog niet tot stand is
gekomen, in Genèvc zijn basis heeft. Dit team maakt
thans deel uit van een Engels-Nederlandse groep die
onderzoek bij de 'Intersecting Storage Rings' uitvoert.

De betrekkingen van F.O.M. met de International
Atomic Energy Agency (I.A.E.A.) beperken zich tot
de uitwisseling van lijsten van publikaties, het verlenen
van medewerking bij het plaatsen van I.A.E.A.-fellows
en het deelnemen van F.O.M.-medewerkers aan door de
I.A.E.A. georganiseerde cursussen en conferenties, voor
zover deze op het werkterrein van F.O.M, liggen.

Een samenwerking van het FOM-lnstituut voor Plasma-
fysica met het Massachusetts Institute of Technology
(M.I T.) te Boston vindt plaats voor de uitvoering van
het Alcator-project, waartoe een aantal medewerkers
van het instituut in Boston is gedetacheerd.

Naast de hierboven genoemde vormen van samenwer-
king, die organisatorisch zijn geregeld en contacten via
de commissies, waarin deskundigen van diverse research-
instellingen zitting hebben, bestaan tal van contacten
en vormen van samenwerking op zuiver-wetenschappe-
lijk niveau tussen F.O.M.-werkgroepen en wetenschappe-
lijke laboratoria en instituten in binnen- en buitenland.
Deze contacten, die van. groot belang zijn, worden
bevorderd door de uitwisseling van onderzoekers en
de deelneming aan internationale conferenties van
specialisten. Met het oog daarop vond deze uitwisseling
en deelneming ook in 1974 plaats.

7. Bestuur, commissies, bureau

De Raad van Bestuur vergaderde in 1974 driemaal,
het Uitvoerend Bestuur twaalf maal, afgezien van een

aantal besprekingen met anderen. In de samenstelling
van de Raad van Bestuur kwam wijziging doordat in
de loop van het jaar prof. ir. H. W. Slotboom wegens
het bereiken van de 70-jarige leeftijd aftrad en door de
benoeming van de heer D. A. van Meel als vertegen-
woordiger van T.N.O. Voorts werd besloten de Raad
per 1 januari 1975 uit te breiden door de benoeming
van dr. C. van der Leun. Alle vergaderingen van de
Raad van Bestuur en het Uitvoerend Bestuur werden
bijgewoond door de directeur van de Stichting en een
of twee adjunct-directeuren. De meeste van deze verga-
deringen werden bovendien bijgewoond door dr.
J. H. Bannier, vice-voorzitter van het Z.W.O.-bestuur
of prof. dr. R. van Lieshout, directeur van Z.W.O.
Voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur
werden voorts uitgenodigd: prof. dr. G. M. van der
Kerk, voorzitter van de S.ON., prof. dr. ir. A. M.
Hoogenboom, voorzitter van de N.N.V., de directeuren
van de beide FOM-Instituten en het I.K.O., twee
F.P.R.-waarnemers en de eindredacteur van de Tweede
Woordstroom.

Voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, het
Uitvoerend Bestuur, de directie en de commissies van
de werkgemeenschappen kan worden verwezen naar
de desbetreffende overzichten elders in dit jaarboek.

De instelling van drie nieuwe commissies - de Speciale
Commissie voor Theoretische Natuurkunde, de Speciale
Commissie voor Technische Fy.«ica en het Interim-
bestuur van de sectie H van het NIKHEF i.o. - alsmede
een gewijzigde opzet van de Beleidscommissie voor
het FOM-lnstituut voor Atoom- en Molecuulfysica
kwamen in de paragrafen 3.2, 4.1 en 5.1 reeds ter
sprake.

De aan de directeur van de Stichting opgedragen taken
worden uitgevoerd in het F.O.M.-bureau. De werkzaam-
heden die in dit bureau worden verricht, zijn in grote
lijnen te onderscheiden in organisatorische, admini-
stratieve, financiële en personele zaken. Daartoe
behoren het secretariaat van het bestuur en de commis-
sies van F.O.M., alsmede het fiscaat van F.O.M, en
ï.K.O. Correspondentie met andere organisaties,
werkgroepleiders, personeelsleden, aanstelling en ontslag
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van personeel, het uitvoeren van regelingen, besluiten
en wettelijke voorschriften alsmede alle betalingen
vinden plaats vanuit dit bureau. Daarnaast was in
1974 tijdelijk een groepje stafmedewerkers aan het
bureau verbonden die aan het project 'Evaluatie
natuurkunde extrinsiek' werkten. Ook de bij het
Z.W.O.-project 'Evaluatie natuurkunde intrinsiek'
aangestelde onderzoekers verrichten hun werkzaam-
heden in het bureau.

De F.O.M.-Personeelsraad (F.P.R.) hield overeenkom-
stig het reglement eind 1974 de verkiezingen voor de
samenstelling van de F.P.R. in 1975. Het opkomstper-
centage liep bij de drie instituten uiteen van 61 tot 86%,
bij drie van de vijf andere afdelingen van 21 tot 31%.
Twee afdelingen hadden geen kandidaat gesteld en
zijn vanaf 1 januari 1975 dus niet in de F.P.R.
vertegenwoordigd. De F.P.R. vergaderde in 1974
negen maal. De vergaderingen werden bijgewoond
door of namens de directeur. Daarnaast vonden op
gezette tijden vergaderingen plaats van de commissie
personele zaken van de F.P.R. die werden bijgewoond
door drs. F. R. Diemont, adjunct-directeur, en B. J. M.
Staffhorst, administrateur, en van de commissie weten-
schapsbeleid en structuur die werden bijgewoond door
dr. C. Ie Pair, adjunct-directeur.

De F.P.R. wijst elk jaar twee waarnemers en een
plaatsvervangend waarnemer aan voor de Raad van
Bestuur, voor elk van de commissies van de werkge-
meenschappen, de speciale commissies en de beleids-
ruimte. Zij ontvangen alle stukken die aan de leden
van de genoemde lichamen worden gezonder, en kunnen
aan de vergaderingen ervan deelnemen. Op deze wijze
beschikt de F.P.R. over alle informatie waarover de
Raad van Bestuur en de commissies beschikken.
Doordat de F.P.R. in 1974 zijn interpt statie van open-
baarheid herzag, konden de waarnemers ook de ver-
trouwelijke stukken, zoals voorstellen over individuele
personen, ontvangen en aan de discussies daarover
deelnemen. In dit verband kan voorts worden opge-
merkt dat de Raad van Bestuur een richtlijn vaststelde
voor de verspreiding van stukken.

In het overleg over de instelling van ondernemings-

raden kwam in samenwerking tussen de I.K.O.-
Personeelsraad en het F.O.M.-bureau een concept-
reglement voor de I.K.O.-ondernemingsraad tot stand
dat eind 1974 aan het Curatorium, de vakbonden en
de bedrijfscommissie van de S.E.R. werd voorgelegd.

Het verslag van de F.P.R. over 1974 is elders in dit
jaarboek opgenomen. De Tweede Woordstroom, het
interne communicatieblad van F.O.M, dat aan alle
leden van bestuur en commissies en aan alle mede-
werkers wordt toegezonden, verscheen in 1974 slechts
vijfmaal doordat de eindredacteur de F.O.M.-dienst
verliet en zijn opvolger niet direct beschikbaar was.

8. Personeelszaken

In het vorige jaarverslag werd uiteengezet dat er geen
formele belemmeringen meer zijn voor de toetieding
van het F.O.M.-personeel tot het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (A.B.P.) waar F.O.M, sinds 1966 voor
ijvert. Het door Z.W.O. ondersteunde verzoek van
F.O.M, om bij die overgang ieder die bij F.O.M, ooit
pensioenrechten heeft opgebouwd op dezelfde wijze
te behandelen als ieder die bij de invoering van de
nieuwe A.B.P.-wet als ambtenaar ooit pensioenrechten
had opgebouwd, werd echter ook in 1974 nog niet
beantwoord. Naar mag worden aangenomen houdt dit
verband met de financiële consequenties; alle infor-
matie die daarover werd gevraagd, is door F.O.M,
en Pensioenrisico ter beschikking gesteld.

In de werkgroepen bij de universiteiten en hogescholen
wordt sinds de oprichting van F.O.M, getracht mede-
werkers in dienst van F.O.M, zoveel mogelijk op
dezelfde wijze te behandelen als medewerkers in dienst
van de desbetreffende instelling. Dat komt bv. tot
uiting in de inpassing van F.O.M.-personeel in de
salarisschalen waarbij in het algemeen het advies van
de personeelsdienst van de betrokken universiteit wordt
gevolgd en in de inschakeling van F.O.M.-medewerkers
bij werkzaamheden in de betrokken universitaire
instituten.
Het eerste betekende dat een voorstel van de F.P.R.
om het aantal salarisschalen te verminderen en bepaalde
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door de F.P.R. voorgestelde promotielijnen vast te
stellen, niet kon worden gehonoreerd, temeer daar
F.O.M, krachtens statuten en subsidievoorwaarden aan
de overheidsnormen is gebonden.
Voor het tweede - onderwijstaken e.d. - is een limiet
gesteld. F.O.M.-medewerkers mogen ten hoogste 25%
van hun werktijd besteden aan het onderwijs en
andere taken in het kader van de universiteit. In de
F.P.R. bestond enige twijfel over de vraag of aan deze
limiet overal de hand wordt gehouden. Overschrijding
kan voor een medewerker die op een tijdgebonden
contract is aangesteld, de ijd'ge afronding van zijn
promotie-onderzoek in t 'aar brengen. Ook meende
de F.P.R. dat soms tak' worden opgedragen die
beneden het niveu : var Je medewerker liggen. Ook
het Uitvoerend Bestuur wilde graag een inzicht krijgen
in de tijd die medewerkers naast hun onderzoek aan
neventaken besteden. Een en ander leidde tot het besluit
om onder de wetenschappelijke medewerkers een
enquête hierover te organiseren. De voorbereidingen
hiervoor vonden eind 1974 plaats.

Met betrekking tot de inschakeling van F.O.M.-mede-
werkers bij het onderwijs dient, wellicht ten overvloede,
te worden gewezen op een belangrijk verschil me*

universitaire medewerkers. De eerstgenoemden hebben
een onderzoektaak die in het kader van een landelijk
onderzoekbeleid is gecoördineerd. Een beperkt deel
van de werktiid mag aan andere werkzaamheden
worden besteed als daardoor een universitair mede-
werker in dezelfde groep een equivalent deel van zijn
tijd meer aan het onderzoek kan besteden. De univer-
siteit kan op een onderwijstaak van F.O.M.-medewer-
kers derhalve geen aanspraak maken. Het universitair
personeel zal in het algemeen een taakstelling hebben
die zowel onderwijs als onderzoek omvat, waarbij het
onderzoek al of niet in de landelijke coördinatie
betrokken kan zijn. Als men dit verschil uit het oog
verliest kan het gevaar ontstaan dat men bij de univer-
siteiten geneigd raakt personeelsplaatsen van F.O.M,
ten onrechte geheel of gedeeltelijk mee te tellen als
formatieplaatsen voor de desbetreffende subfaculteit
of afdeling.

In de bijgaande tabel wordt een overzicht gegeven van
de personeelsbezetting aan het eind van 1974, vergele-
ken met die van eind 1973. Het aantal wetenschappe-
lijke medewerkers onderging enige uitbreiding via de
beleidsruimte en het nationaal plan voor de kernfysica
en ^oge-energiefysica.

Personeelsbezetting eind 1973 en eind 1974
inclusief beleidsruimte

ultimo

wet.
med.

233
44
42
46
4

369
398
29

1973

wet.
ass.

6
3

13
—
22
32
10

techn.
adm.
huish.

114
86

101
141
26

468
471

3

ultimo

wet.
med.

256
45
39
46

5
391
422

31

1974

wet.
ass.

10
—.
12
—
22
27
5

techn.
adm.
huish.

115
86

102
140
31

474
481

7

werkgroepen bij universiteiten e.a.
FOM-lnstituut voor Atoom- en Molecuulfysica
FOM-Instituut voor Plasmafysica
Instituut voor Kernphysisch Onderzoek
Bureau
totale bezetting
beschikbare plaatsen
aantal vacatures

26



Verslag van het uitvoerend bestuur

Aan het eind van dit verslag mag een woord van dank
aan uilen die door hun activiteiten het functioneren
van onze Stichting in 1974 hebben helpen mogelijk
maken, niet ontbreken. Het bestuur is bijzonder erken-
telijk voor de samenwerking die het heeft ondervonden.

Namens het Uitvoerend Bestuur,
de directeur,

A. A. Boumaus

Publikaties

C. Ie Pair: Wetenscliapsbeleid met belrekking tot de
natuurkunde. In druk verschenen (FOM-35622), lezing
T.H.-Eindhoven, 19 maart 1974.
C. Ie Pair, A. R. Miedema: Natuurkunde studeren en
dan? N.R.C./H.bld. 5 januari 1974, zaterdags bij-
voegsel.

Rapporten

Vertaling in het Nederlands: mevr. P. A. Schuurman-
Donker, G. M. M. Foekema: De Zweedse fysica in de
jaren 70 (FOM-35487).
P. Koeze: De Nederlandse natuurkundigen (FOM-
35022).
G. M. M. Foekema, P. Koeze, C. Ie Pair: Studiekeuze-
motieven van eerste- en tweedejaars naluurkunde-
studenten (FOM-33371/3).
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Financieel verslag

Exploitatierekening

Lasten

1973

ƒ

1.000

3.811.732
1.452.292

5.143.051
1.273.5X3

506.211

1.360.967
314.373

2.167.4-!"
534.4X7

3.II0.X2X
8X9.713

5.966.2X1
1.472.145
1.028.905

2.262.1X7
1.360.940

61.506
250.095

1.3X1.364

1.692.965
127.000

1.000

5.264.024

6.922.845

1.675.340

2.701.931

Werkgroep TH -1
Personeelskosten
Materieel krediet

Werkgemeenschap voor Kernfysica
Personeelskosten
Materiële kredieten

Werkgemeenschap voor Atoomfysica
Personeelskosten
Materiële kredieten
Algemene en bedrijfskosten FOM-Instituut voor Atoom-
en Molecuulfysica
Project Flash-Pyrolyse
Project Laminaire Supersone Gaswervel

Werkgemeenschap Metalen F.O.M.-T.N.O.
Personeelskosten
Materiële kredieten

Werkgemeenschap voor Molecuulfysica
Personeelskosten
Materiële kredieten

Werkgemeenschap voor Vastestoffysica
Personeelskosten
Materiële kredieten

1974 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

ƒ ƒ
39.000
1.000

4.512.000
1.837.000

5.991.000
1.053.000

667.500
427.000
295.500

1.509.000
300.000

2.732.000
569.500

3.931.000
1.096.000

4.000.541

8.467.331

3.623.127

1.565.965
210.000

10.921.000
102.117

45.455.221

Werkgemeenschap voor Thermonucleair Onderzoek en Plasmafysica
Personeelskosten 6.861.000
Materiële kredieten 1.367.500
Algemene en bedrijfskosten FOM-Instituut voor Plasmafysica 1.144.000

Werkgemeenschap voor Hoge-energiefysica
Personeelskosten
Materiële kredieten

Kosten commissies
Algemene kosten
Bestuurskosten

Bijdrage I.K.O. aan bestuurskosten

Werkplaatsapparatuur
Subsidie aan Stichting I.K.O.
Overschot jaarrekening 1973

40.000

6.349.000

8.434.500

1.809.000

3.301.500

5.027.000

2.727.000
1.517.500

67.500
246.000

1.666.000

1.979.000
127.000

9.372.500

4.244.500

1.852.500
260.000

12.216.500

52.907.000
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Financieel verslag

Baten

1973 1974 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

ƒ ƒ Subsidies: ƒ ƒ
41.985.000 Nederlandse Organisatie Z.W.O. 49.348.000

Nederlandse Organisatie Z.W.O. t.b.v. Laminaire Supersone
Gaswervel 295.500

2.139.039' Euratom 2.115.500
407.141 Nijverheidsorganisatie T.N.O. 425.000
23.623 Ministerie van O. en W. voor reizen 41.000

201.500 Philips, Eindhoven 226.000
118.249 Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 284.000

44.874.552 52.735.000
211.013 Overige inkomsten 145.000

Uit vorige jaren:
114.584 In 1973 vervallen reserveringen

In 1974 vervallen reserveringen 15.000

255.072 Overschot 1971
Overschot 1972 12.000

1. Inclusief ƒ 772.635 uit reservering voorgaande jaren.

45.455.221 52.907.000
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Investeringsrekening

Uitgaven

1973

ƒ

542.435
28.469

1.084.098

264.506

1.043.099

254.363
607.024

793.949

313.462
72.653

254.059
51.871
26.985

1.655.002

3.681.971

Nieuwbouw en inrichting

F.O.M.-Instituut voor Plasmafysica:
Bouw Spica-project
Kap Kasteel Rijnhuizen

Sectie Kernfysica van het Nationaal Instituut voor
Kern- en Hoge-energiefysica

1974
(voorlopige afrekening)

ƒ ƒ

569
291.296

5.281.901

Wetenschappelijke basisapparatuur

F.O.M.-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
F.O.M.-Instituut voor Plasmafysica:
Project Spica

Overige wetenschappelijke basisapparatuur
Instituut voor Kernfysisch Onderzoek

Werkgemeenschappen, excl. F.O.M.-Instituten:
Kernfysica
Atoomfysica
Metalen F.O.M.-T.N.O.
Molecuulfysica
Vastestoffysica
Thermonucleair onderzoek en plasmafysica
Hoge-energiefysica

560.227

355.314

927.032
378.279

620.658
34.886

253.602
96.495
73.035

134.527
128.507

5.573.766

Meer ontvangen dan uitgegeven
3.562.562
4.376.720

5.336.973 13.513.048
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Financieel verslag

Ontvangsten

1973 1974
(voorlopige afrekening)

ƒ ƒ Voor nieuwbouw en inrichting ƒ ƒ

Van het Ministerie van O. en W. en Z.W.O. inzake de sectie
Kernfysica van het Nationaal Instituut voor Kern- en

1.155.630 Hoge-energiefysica 11.341.048

Voor wetenschappelijke basisapparatuur

3.549.893 Van de Nederlandse Organisatie Z.W.O. 1.750.000
457.920 Uit Euratom-bijdragen 422.000

173.530 Meer uitgegeven dan ontvangen

5.336.973 13.513.048
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Toelichting

Daar het wachten op de vaststelling van de definitieve
cijfers van de jaarrekening tot een ongewenste vertraging
in het drukken van het verslag zou leiden, zijn in de
exploitatierekening onder het verslagjaar de cijfers
vermeld van de vastgestelde begroting. Onder het
daaraan voorafgaande jaar zijn dan de cijfers van de
jaarrekening vermeld, zoals deze bij de afsluiting van
dat boekjaar werden vastgesteld.
De cijfers van de exploitatie- en kapitaalsrekening, die
betrekking hebben op 1973, werden door Blömer en Co.
accountants te Utrecht gecontroleerd en in orde
bevonden en door de Raad van Bestuur van de
Stichung F.O.M, goedgekeurd.

Exploitatierekening
Onder LASTEN zijn onder meer de kosten van de
7 werkgemeenschappen opgenomen, alle gesplitst
in personeelskosten, materiële kredieten en eventuele
andere kosten.
De personeelskosten omvatten salarissen en toelagen
alsmede het werkgeversaandeel in pensioenpremies en
sociale lasten.
De materiële kredieten zijn bestemd voor de aankoop
van instrumenten e.d. Bij de werkgemeenschappen voor
Atoomfysica en Thermonucleair Onderzoek en Plasma-
fysica vindt men bovendien de algemene en bedrijfs-
kosten van de beide onder deze werkgemeenschappen
ressorterende F.O.M.-instituten afzonderlijk vermeld.
De post kosten commissies heeft betrekking op uitgaven
ten behoeve van de commissies van de werkgemeen-
schappen, de beleidscommissies voor de F.O.M.-
instituten, de subcommissies, e.a.
Onder algemene kosten vallen verzekeringen, belastingen,
kosten van buitenlandse reizen, alsmede controle en
keuringen.
De bestuurskosten omvatten de personeelskosten en
kantoorkosten van het bureau, de reiskosten ten behoeve
van het bestuur, uitgave van het jaarverslag, controle
van de boekhouding e.a.
De besteding van het subsidie aan de Stichting I.K.O.
vindt men in het I.K.O.-verslag.
Onder BATEN vindt men onder andere de subsidies,

waaruit de kosten worden bestreden. Van het
subsidie 1974 van de Nederlandse organisatie voor
zuiver-wetenschappelijk onderzoek (Z.W.O.) is
ƒ 45 106 000 definitief toegestaan; over ƒ 4 242 000
bestond bij de opstelling van dit verslag nog geen
volledige zekerheid.
Met de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
(Euratom) bestaat een associatie-contract over plasma-
fysica en beheerste kernversmelting. Volgens dit contract
draagt Euratom 24,15°/o bij in de exploitatiekosten van
de Werkgemeenschap Thermonucleair Onderzoek en
Plasmafysica alsmede 43,9"/o in de investeringen van het
project 'Spica', turbulente verhitting en het R.E.B.-
project.
De Nijverheidsorganisatie T.N.O. verleende een subsidie
voor het metaalonderzoek. Philips verleende een
bijdrage aan het FOM-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica. De overige posten spreken voor
zichzelf.

Investeringsrekening
Onder dit hoofd vallen de uitgaven van nieuwbouw en
inrichting van laboratoria, alsmede aankoop van weten-
schappelijke basisapparatuur. Dit zijn grote installaties
en apparaten, die niet uit het normale exploitatiebudget
kunnen worden aangeschaft.
De in deze staat vermelde bedragen zijn de uitgaven
en inkomsten, die hebben plaatsgevonden in het jaar dat
boven de desbetreffende kolom is vermeld, onverschillig
of ze betrekking hebben op aanschaffingen, die ten
laste van dat jaar komen of nog ten laste van vorige
jaren. De eindafrekening van deze posten vindt niet
per begrotingsjaar maar per object plaats.
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Verslag van de F.O.M.-personeelsraad

De F.O.M.-personeelsraad (F.P.R.) vergaderde in 1974
tien maal. Dit betekent dat de frequentie ten opzichte
van het voorgaande jaar nog werd opgevoerd. Omdat
een groot aantal onderwerpen van zeer uiteenlopende
aard werd behandeld, volgt hier slechts een selectie van
de voornaamste onderdelen.

Tot genoegen van de F.P.R. nam de fractie van het
FOM-lnstiluut voor Plasmafysica te Nieuwegein weer
actief deel aan het F.P.R.-overleg.
Toen in 1972 ontslagvcrgunning werd aangevraagd voor
twee medewerkers op grond van het doorstromings-
principe, na ruim 10 jaar onberispelijke dienst, was dit
voor deze fractie aanleiding om de F.P.R. te verlaten,
zich verder slechts als waarnemer op te stellen, en te
verklaren eerst dan weer te zullen meedoen wanneer
men constructief zou gaan werken aan een onder-
nemingsraad. Het streven van de F.P.R. eind 1973 naar
een overgang tot de ondernemingsraadstructuur, deert de
fractie uit Rijnhuizen weer in het overleg terugkeren.
Sinds 1972 is de problematiek rond het ontslag van
sommige medewerkers, zgn. 'doorstromers', blijven
bestaan. Dit betrof met name medewerkers die een
arbeidsovereenkomst waren aangegaan voor onbepaalde
lijd. en die eerst na een lange periode (van bv. 10 jaar)
promoveerden en daarop ontslag kregen aangezegd.
Het probleem lag hierin, dat hun nooit expliciet was
medegedeeld dat zij de werkkring bij F.O.M, als een
tijdelijke dienden te beschouwen. Steeds meer werd de
F.P.R. door deze doorstromers ingeschakeld, gezien het
door de F. P. R. geformuleerde standpunt dat deze
werknemers slechts ontslagen mogen worden, nadat zij
een nieuwe betrekking hebben kunnen vinden. Als de
werknemer tegen het ontslag protesteert lopen deze
procedures via het gewestelijk arbeidsbureau (G.A.B.).
Het verschil in zienswijze tussen de F.P.R. en het
F.O.M.-bestuur spitste zich toe tijdens de behandeling
van twee 'doorstroomgevallen' rond de zomer, waarin de
F.P.R. een grote rol heeft gespeeld via de werknemers-
vertegenwoordiger in de G.A.B.-commissie die de
directeur van het G.A.B, adviseert. Op het allerlaatste
moment trok F.O.M, de ene ontslagaanvraag in; de
andere werd door de directeur van het G.A.B,
afgewezen.

Naar aanleiding van de grote tegenstellingen tussen
F.P.R. en directie over de wijze van behandelen van dit
soort doorstroomgevallen vond op verzoek van de
F.P.R. een gesprek plaats tussen de F.P.R. en het
Uitvoerend Bestuur. Dit gesprek resulteerde in duide-
lijker afspraken van de zijde der F.O.M.-directie over de
te volgen handelwijze. De afspraak werd gemaakt dat
voortaan deze gevallen vooraf zullen worden gemeld
aan de F.P.R., waarna, als de werknemer daar tenminste
prijs op sielt, zal worden getracht binnen F-O.M. tot
overeenstemming te komen in gesprekken tussen de
betrokkene, de directie en een speciale F.P.R.-
commissie. Indien dit overleg vastloopt, wordt de zaak
aan het U.B. voorgelegd. Dit beslist dan of er al dan
niet een ontslagaanvraag bij het G.A.B, wordt ingediend.
Het G.A.B, zal worden verzocht om beide partijen
gelijktijdig te horen. Aan een speciale F.P.R.-commissie
wordt alle materiaal betreffende de doorstromer ter
hand gesteld. Eventuele strikt vertrouwelijke inf irmatie
die dan niet ter tafel komt, mag ook later niet meer
worden gebruikt om het G.A.B, te beïnvloeden.
De F.P.R. hoopt dat deze nieuwe regeling voldoende
bescherming zal kunnen bieden aan de ruim 20 F.O.M.-
medewerkers die ultimo 1974 onder de genoemde
categorie kunnen worden gerangschikt.

Het uittreden van de Rijnhuizen-fractie hield ook
verband met het niet willen overgaan van de F.P.R. in
een centrale ondernemingsraad. Toen zowel F.P.R. als
U.B. zich realiseerde dat een ontheffingsaanvraag wel
zal worden geweigerd, werd getracht voor 1 januari 1975
de structuur uit te werken.
Concepten van ondernemingsr.. Ireglementen voor
lokale ondernemingsraden bij I.K.O., Amolf en Rijn-
huizen waren reeds aan de directie aangeboden. Door
gebrek aan tijd is de directie echter niet verder
gekomen dan het concept van I.K.O., dat in de 2e helft
van december aan de Algemene Bedrijfscommissie van
de S.E.R. ter goedkeuring werd aangeboden. Aan de
hand van de opgedane ervaring zullen daarna de
reglementen voor Rijnhuizen, Amolf en voor de centrale
ondernemingsraad (overeenkomende met de huidige
F.P.R.) worden behandeld.

Door de F.P.R. werd gevraagd de te benoemen
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personeelsfunctionarissen, een met een begeleidings-
opdracht en een met een beheersfunctie, aan te stellen
op directieniveau. Het U.B. heeft toegestemd in een
personeelsfunctionaris voor begeleiding voor Amolf en
1.K..O., gestationeerd in Utrecht. Daarnaast komt er in
Utrecht een medewerker voor personeelsbeheer.
Deze functionarissen vallen qua verantwoordelijkheid
onder de huidige directie. In Rijnhuizen was al eerder
een personeelsfunctionaris toegezegd, maar de eerste
sollicitatieronden hebben nog geen geschikte kandidaat
opgeleverd.

Wat de pensioenkwestie betreft, het overbrengen van de
pensioenverzekering van 'Pensioen-Risico' naar het Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds wacht nog steeds op de
beslissing over de financiering van de overgangsregeling
door het ministerie. De F.P.R. heeft bij het U.B. erop
aangedrongen, gezien de 10-jarige historie van deze
zaak, bij het ministerie te bedingen dat de verzekeringen
ondergebracht bij Pensioen-Risico mogen worden
verbeterd, omdat anders de kloof tussen Pensioen-Risico
en het A.B.P. steeds groter wordt.

Voor een wijziging in het F.P.R.-reglement inzake de
vertrouwelijkheid was een schriftelijke stemming door
het personeel noodzakelijk. Deze wijziging was door de
Raad van Bestuur als voorwaarde gesteld alvorens
waarnemers namens de F.P.R. ook konden worden
toegelaten tot die gedeelten van de werkgemeenschaps-
commissievergaderingen, waarin personele kwesties aan
de orde worden gesteld.

In een nota over de gezondheidszorg werd door de
F.P.R. gepleit voor een periodiek medisch onderzoek
voor alle medewerkers. Het U.B. zal stappen onder-
nemen om te komeri tot een regeling voor de instituten,
die zoveel mogelijk aansluit op wat bij de universiteiten
gebruikelijk is.

De discussie binnen de F.P.R. over de inhoud en de
omvang van de onderwijstaak voor wetenschappelijke
medewerkers werd vastgelegd in een nota aan de Raad '
van Bestuur. Dit initiatief resulteerde in de toezegging
van het U.B., dat een enquête zai worden gehouden om
na te gaan hoe de verdeling van de taken is geregeld

en of niet bepaalde groepen medewerkers te sterk met
onderwijstaken of nevenwerkzaamheden worden belast.

De vraagpunten van minister Trip in het kader van het
wetenschapsbeleid werden door de F.P.R. uitvoerig
behandeld en als een afzonderlijke nota viu het U.B.
aan de minister aangeboden. In deze nota wordt
geadviseerd tot drie geldstromen te komen. Een basis-
geldstroom gekoppeld aan de studentenaantallen per
universiteit, een universitaire beleidsruimte als tweede
geldstroom en een landelijke beleidsruimte als derde
geldstroom. Deze derde geldstroom (de huidige tweede
geldstroom) dient sterk in omvang toe te nemen
teneinde de zo gf"»nste coördinatie van het weten-
schappelijke onde>. tot stand te brengen. Verder
werd een uitgewerkt structuurvoorstel aangeboden
waarin een landelijk gekozen raad van wetenschappers
wordt voorgesteld om via democratisering van het
wetenschappelijke onderzoek te kunnen adviseren aan
regering en parlement over planning en concretisering
van het wetenschapsbeleid.

Tenslotte werd een uitgebreide discussienota over de
democratisering van de F.O.M, in de Tweede Woord-
stroom gepubliceerd, waarin analoog aan de universitaire
bestuurshervorming aanbevelingen worden gedaan om
tot een veel democratischer bestuursstructuur te komen.
F O.M. volgt in vrijwel alle regelingen de universitaire,
maar maakt een hardnekkige uitzondering wat de
bestuursstructuur betreft.

Een formele regeling van de rechten en plichten van de
F.P.R. binnen onze stichting die qua structuur hangt
tussen onderneming en universiteit, wordt dan ook als
zeer gewenst naar voren gebracht.

Tot slot spreekt de F.P.R. er zijn vertrouwen in uit
dat de nieuwe eindredacteur van de Tweede Woord-
stroom de kwaliteit van de berichtgeving in het blad
alsook de prettige wijze van samenwerking zal weten te
continueren dan wel nog verder uit te bouwen.

F. E. H. van Eijkern,
voorzitter
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Gammaspectroscopie
met bundels zware ionen
G. A. P. Engelbertink

1. Inleiding

De belangstelling voor het gebruik van bundels zware
ionen (gewoonlijk gedefinieerd als deeltjes met massa-
getal groter dan vier, dus "Li en zwaarder) is op tal van
gebieden in de fysica groeiende (1).
In de stoomfysica is het bijvoorbeeld mogelijk om
simpele atomaire systemen bestaande uit enkele
elektronen bij een hoge waarde van de kernlading te
bestuderen. Astrofysici kunnen geïoniseerde atomen,
zoals voorkomend in steratmosferen, !n het laboratorium
onderzoeken. Op het gebied van de quantumelektro-
dynamica zijn speculatieve voorstellen gedaan om
alincaritciten in de Dirac-vergelijking te testen met
behulp van zware ionen.
Op kernfysisch gebied boeit de mogelijke produktie van
nieuwe superzware kernen met Z == 112-126 vele
kernfysici en kernchemici; het is een soort heilige graal
geworden. Om deze eilanden van stabiliteit op de
isotopenkaart te bereiken zijn vooral hoog-energetische
bundels zware ionen nodig. Mei de, in opbouwfase
verkerende, grote versnellers in Berkeley, Dubna,
Darmstadt en Oak Ridge zullen in de nabije toekomst
bundels beschikbaar komen met een energie tot 10 MeV
per nucleon voor elementen tot aan uranium.
Het heden kenmerkt zich voornamelijk door energieën
tot 3 a 4 MeV per nucleon en een overzicht van de
hierme; mogelijke, zeer gevarieerde research is te
vinden in ref. 2.

In de spectroscopie met bundels zware ionen is het
onderzoek vooral gericht op die gebieden waarbij
specifiek gebruik, wordt gemaakt van de grotere massa
en lading van de projectielen zoals produktie van
nieuwe isotopen, Coulomb-excitatie, hyperfijninteracties,
toestanden met hoge spin, enz.
De bundels zware ionen worden voornamelijk
gegenereerd door de huidige generatie Van de Graaff-
tandemversnellers met versnelspanningen tot ongeveer
14 MV. In Nederland heeft de werkgroep kernfysica te
Utrecht de beschikking over een 6-MV-tandem-
generator met (tot nu toe) bundels van 12C, I4N,
"O, 'eO, 1BF, 28Si, °2S, 3SC1 en "Cl en de maximale
energie, waarbij nog met redelijke intensiteit en stabiliteit
kan worden geëxperimenteerd, bedraagt ongeveer
50 MeV.

Het onderzoekterrein van de groep is de fysica van de
structuur van lichte kernen (A < 50), zowel experi-
menteel als theoretisch.
De experimentele belangstelling is de laatste jaren nogal
verschoven naar het gebruik van zware ionen voor het
meten van levensduren, toestanden met hoge spin en
hyperfijninteracties, welk laatste onderwerp is besproken
in het artikel van De Waard in ons Jaarboek 1973.
Het onderhavige artikel belicht een aantal aspecten van
het meten van levensduren en van het onderzoek van
kerntoestanden met hoge spin.
Soortgelijk onderzoek wordt verricht door groepen in
Brookhaven, Oak Ridge, Yale, Stanford (USA), Chalk
River (Canada), Oxford (Engeland), Rehovot (Israël) en
Miinchen, Heidelberg, Keulen (Duitsland).

2. Nauwkeurige levensduurmetingen
van inverse reacties

Combinatie van bundels zware ionen met zeer lichte
kernen zoals 'H, 2H, 3H en JHe biedt de mogelijkheid
om via 'inverse' reacties zoals -H(MS,p);wS de levensduur
van laaggelegen kernniveaus te bepalen met een
nauwkeurigheid van ongeveer 5"/». Bij deze inverse
reactie zijn, vergeleken met de gebruikelijke (d,p)-
reactie, de functies van bundelkcrn en trefplaatkern
verwisseld.
Als secundair deeltje komen p, n, d, 3He en 4He in
aanmerking, zodat b-i één trefplaatkern en één zware-
ionenbundel een aantal naburige eindkernen bereikbaar
is.
De inverse reacties worden gebruikt om geëxciteerde
eindkernen te produceren met een grote, weigerichte en
uniforme beginsnelheid waardoor een ideale situatie
ontstaat om bij afremming in een of ander materiaal
metingen van de dopplerverschuiving aan de geëmit-
teerde v-straling te verrichten. Voor afremmateriaal
wordt meestal gebruik gemaakt van Mg, Al of Cu,
welke materialen afremvermogens hebben die zich
ruwweg verhouden als 1 : 2 : 3.
Figuur 1 toont de experimentele meetsituatie. De figuur
en de discussie daarvan zijn van toepassing op de
2H(a!S,p)33S-reactie maar gelden mutatis mutandis ook
voor andere inverse reacties (3).
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Fig. 1. De experimentele meetopstelling.
1cm

Ta DIAFRAGMS ' '

Ge (Li)

125 cm3

Een dun Ti-2H-trefplaatje van 200 ug/cm2 op een 0,3 mm
dikke drager van het gewenste afremmateriaal wordt
gebombardeerd met een 32S-bunde! en protongroepen
corresponderend met aangeslagen toestanden van de
eindkern MS worden gedetecteerd in een Si-ringteller.
De :l3S-eindkern<n met een beginsnelheid van
|3(0) ~ 5°/o worden afgeremd in het dragermateriaal
en een Ge(Li)-teller op 0° detecteert de uitgezonden
Y-straling in coïncidentie met de protonen zodat de
aangeslagen toestand van de eindkernen kan worden
geselecteerd (zie figuur 2).
De coïncidentievoorwaarde is essentieel aangezien op
deze wijze eventuele voedingen via andere niveaus, die
een vertragende invloed hebben en de te meten levens-
duur langer doen schijnen, worden geëlimineerd.
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Fig. 2. Protonspectrum verkregen met de reactie
'H(«S,p)"S.

De coïncidenties worden per gebeurtenis geregistreerd
met een CDC 1700 computer en standaardelektronica.
Aangezien het scheidend vermogen van de detector,
ongeveer 3 keV, klein is ten opzichte van de maximale
dopplerverschuiving Eclp(O) wordt voor levensduren,
welke niet al te zeer verschillend zijn van de afremtijd,
de y-straling waargenomen als een patroon, lijnvorm
genoemd, dat zich uitstrekt tussen Ecl en En{l + (3(0)}.
Voor een gegeven levensduur geeft de lijnvorm,
dN/dv, het aantal kernen dat vervalt bij snelheid v,
waardoor deze het afremproces in het dragermateriaal
weerspiegelt. Een andere keuze van afremmateriaal zal
bij dezelfde levensduur eer. andere lijnvorm te zien
geven. Is het afremvermogen, dE/dx, van het materiaal
bekend, dan kan uit de gemeten lijnvorm de levensduur
xm worden bepaald.

Hot verschil tussen dopplerverschuivingsmetingen bij
lage en hoge snelheden komt juist op dit punt tot uiting.
Voor hogere snelheden (v > 0,01c) zijn experi-
mentele waarden van dE/dx voorhanden, terwijl men bij
lage snelheden aangewezen is op vrij onnauwkeurige
theoretische waarden.
Deze onnauwkeurigheid wordt geïllustreerd door een
meting van de levensduur van ~Ne(3,34 MeV) bij lage
beginsnelheid en met een groot aantal verschillende
afremmuterialen (4). Analyse van de metingen met
behulp van de theoretische dE/dx-waarden van
Lindhard et alii (5) geeft waarden voor Tm welke
variëren tussen 0,29 en 0,54 picoseconde hetgeen
karakteristiek genoemd moet worden voor vele met de
DSA-methode bij lage snelheid gemeten levensduren.
Voor een nauwkeurige bepaling van de levensduur is
echter onafhankelijkheid van het afremmateriaal een
eerste vereiste.
Figuur 3 geeft voor 33S(1) en de afremmaterialen Cu,
Al en Mg een consistentiemeting met de coïncidente
DSA-methode bij hoge beginsnelheid. In de analyse zijn
experimentele waarden (6) voor dE/dx gebruikt en de
getrokken lijnen geven de beste aanpassing voor de
gegeven waarde van de parameter xm. De aangegeven
fout is statistisch. Details van de analyse zijn te vinden in
referenties 7 en 11.
Het succes van de methode is te danken aan zowel het
voorhanden zijn van experimentele gegevens van
dE/dx als de mogelijkheid om met behulp van de
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Fig. 3. Enkele voorbeelden van lijnvormen verkregen
met coïncidente DS A-metingen bij hoge beginsneïheid.
De drie metingen van de levensduur van het eerste
aangeslagen niveau van 33S werden uitgevoerd met drie
verschillende afremmaterialen (Cu, Al en Mg). De
getrokken lijnen zijn berekend met de experimentele
dE/dx-gegevens van Northcliffe en Schilling. De chi-
kwadraat van de aanpassing is gegeven in de figuur.
De reductiefactor F(x) geeft aan hoeveel de gemiddelde
verschuiving bedraagt ten opzichte van de maximale

1000c-

100-

•" COPPER
- BACKING j

?H(3?S,pv)33S 1-»

8404 -keV Y RAY

0(0) = 50% 6Y = 0°

verschuiving en wordt door het zwaartepunt van de
waargenomen Hjnvorm bepaald.

Fig. 4. Lijnvormen als functie van de levensduur voor
de aangegeven reactie en afremmateriaal. Het 42 keV
brede patroon is gevouwen met een (aangenomen)
scheidend vermogen van 2,8 keV.

LIME SHAPES MAGNESIUM BACKING

^ ( ^ S . P Y ) 3 ^ , v (o )=0050c . 9 v = 0 °

841 keV v - RAY . AE = 42 keV , 2 8 keV FWHM
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lijnvorm te controleren of de beschrijving van het
proces correct is. Beide voordelen zijn een gevolg van
de grote beginsneïheid.
Bij de gebruikelijke lage beginsnelheden daarentegen is
men aangewezen op theoretische dE/dx-waarden en mist
men (juist hier!) de mogelijkheid om deze met de
lijnvorm te controleren. Als extra nadeel komt hier
nog bij dat, experimenteel gezien, oppervlakte-effecten
en onregelmatigheden in het afremmateriaal bij lage
snelheden een grotere storende invloed hebben.
De lijnvormen zijn niet geheel willekeurig, slechts
bepaalde vormen komen vcor. Figuur 4 laat zien hoe bij
gelijkblijvende omstandigheden de lijnvorm als functie
van de levensduur verandert.
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Essentieel is de verhouding tussen de levensduur van
het aangeslagen kernniveau en de karakteristieke
afremtijd voor die nuclide in het materiaal. De afremtijd
bepaalt de tijdschaal. Geeft levensduur a bij afremming
in Cu dezelfde lijnvorm als levensduur b in Mg, dan
is b - 3a. Lange levensduren worden dus bij
voorkeur met Mg als afremmateriaal gemeten en korte
met Cu. De materialen Ag en Au zijn wat dit aspect
betreft equivalent met Cu.
Het toepasbaarheidsgebied van de methode is ongeveer
0,05 tot 10 ps.
De benedengrens wordt, bij gegeven beginsnelheid,

bepaald door de dikte van het Ti-2H-trefplaatje waarvan
de eigenschappen niet goed bekend zijn. Voor
|5(0) = 5%, een dikte van 200 ug/cnr en een
uniforme werkzame doorsnede over het trefplaatje,
blijkt voor Tm = 20 femtoseconde, de helft van de
kernen in het trefplaatmatertaal te vervallen.
De bovengrens wordt voornamelijk door kwesties van
statistiek en achtergrond bepaald (zie figuur 4). Het gaat
hier om de hoogte van de vrijwel vlakke 'staart' van
de lijn, welke in figuur 4 nog maar 2% van de gestopte
piek bedraagt.
De eerste metingen met de coïncidente DSA-methode

Tabel 1 Resul/KIen uit coïncidente DSA-metingen bij hoge beginsnelheid

Kernniveau
(MeV)

:1"Si(2,24)

Reactie
en

bundelenergie

Afrem-
materiaal

Statistische T o t a l e Eind-
j e fout f o u t b )

(fs)

20 MeV

33 MeV
4,79 Cu 54,0 ± 0,6 1,5 351

(fs)

4,88 M g 30,8 ± 0,4 1,1 2821 59 153
4,72 Al 22,2 ± 0,5 1,2 2763 77 158

19

resultaat c)
(fs)

2790 ± 110

351 ± 19

1:'S(0,84)
38 MeV

5,05
5,04
4,95
4,95

Mg
Al
Cu
Ag

42,7
32,7
19,3
19,3

+
+
+
+

0,5
0,4
0,3
0,3

1,1
1,0
1,5
2,0

1659
1646
1596
1705

35
31
32
35

90

92

1650 ± 50

*.S(2,3,)

-8(2.13)

:l4S(3,30)

2H(- '-S,PY)MS

38 MeV

3H(MS,pY>MS
38 MeV

•'H(MS,pY)MS
38 MeV

4,91

4,72
4,88

4,70
4,86

Cu

Al
Cu

Al
Cu

68,2

64,3
46,1

78,8
65,4

± 0,9

± 1,3
± 0,8

± 1,5
± 1,5

0,9

1,1
1,0

1,0
1,1

201

450
490

201
193

8

25
15

18
13

13

34
29

21
16

\

}

201 ±

470 ±

196 ±

13

20

13

a) De absolute jout bedraagt 0,02 voor iedere meting.
b) Kwadratische som van statistische fout en 5°/o fout in
de fenomenologische dE/dx-waarden van Northcliffe
en Schilling (6).

c) Gewogen gemiddelde van de levensduren uit kolom 7
met als gewicht de waarden uit kolom 8. De fout is
hel rekenkundige gemiddelde van de fouten in kolom 9
gedeeld door de wortel uit het aantal verschillende
afremmaterialen.
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bij hoge beginsnelheid zijn verricht in Utrecht met de
2H(-!-'S,pY)MS-reactie (7) en in Chalk River met de
<Hc(:!'CI,pY)'"Ar-reactie (8). Hierbij werd voortgebouwd
op metingen met inverse reacties zonder gebruik van
coïncidenties (9) of zelfs (in 1963) met Nal kristallen
(10).
Een aantal recente Utrechtse resultaten (11) is bijeen-
gebracht in tabel I. Literatuurwaarden (12), verkregen
met primitievere methodes, voor bijvoorbeeld
T J : " S « ) . 8 4 MCV)1 variëren tussen 900 ± 500 fs en
2000 ± 250 fs. Vooral vergelijking met andere
nauwkeurige resultaten is gewenst.
Coulombexcitatiemetingen met zware ionen, zoals
onlangs verricht door Schwalm et alii (13), geven voor
de levensduren van :1;1S(0,84 MeV) en MS(2,13 MeV)
1,69 ± 0,18 ps en 474 ± 26 fs, respectievelijk, in zeer
fraaie overeenstemming met de waarden in tabel 1.
Samenvattend kan men zeggen dat het gebruik van
zware ionen het probleem van inconsistente en
onnauwkeurige DSA-levensduurmetingen in principe
oplost. De metingen bij hoge (3(0) zijn ruwweg een
grootteorde nauwkeuriger dan die bij lage (5(0).
Goed bekende levensduren verschaffen een stringente
en discriminerende toets voor theoretische
beschrijvingen. Huidige schillenmodelberekeningen
hebben reeds een nauwkeurigheid welke te vergelijken
is met de vroegere experimentele meetonzekerheden en
toekomstige ontwikkelingen (14) in dit type bereke-
ningen, zoals de 'Glasgow-methode', bieden interessante
mogelijkheden.

Ook wordt nu een goede vergelijking van analoge
overgangen in spiegelkernen mogelijk.

3. Levensduurmetingen met de
vluchtwegmethode

Bij deze algemeen ingeburgerde en bekende methode
(15, 16) worden aangeslagen kernen die met een
.snelheid v uit een dun trefplaatje het vacuüm invliegen,
na een (variabele) afstand D gestopt in een snel
afremmend materiaal zoals Au. De geëxciteerde kernen
die vervallen na gestopt te zijn, emitteren v-straling
met energie E„, terwijl de kernen die in vlucht vervallen,
Y-straling uitzenden met energie E(l + A E, met

AE = (v/c) E„ cos d en d de hoek tussen vlieg-
richting en waarnemingsrichting. De vliegrichting valt
meestal samen met de bundelrichting.
Met behulp van een Ge(Li)-detector, met voldoende
scheidend vermogen met betrekking tot A E, kan zowel
de intensiteit van de gestopte piek (1„) als van de
verschoven piek (IJ worden bepaald. Uit het energie-
verschil van beide pieken volgt de snelheid v.
De intensiteit I„ is evenredig met het aantal kernen dat
zich, na het afleggen van de afsland D, nog in de
aangeslagen toestand bevindt. Verkleinen of vergroten
van de afstand D met de vluchtwegopstelling doet 1,,
toe- of afnemen en IM gedeeld door een geschikte
normering zoals (IM + IJ is een maat voor de
levensduur tln van de aangeslagen toestand.
In eerste (goede) benadering geldt

I„/(I„ + IJ = exp(-D/vTln).
Uit de variatie van I,,/(I,, + IJ als functie van D,
de afstand trefplaatje-stopper, wordt t ln bepaald. Voor
een gebruikelijke snelheid van v = 0,03 c corres-
pondeert Tm = 10 ps met een karakteristieke afstand
Dm =vT]n van 90 |im.
De bovengeschetstc methode wordt gebruikt in allerlei
reacties en is bij uitstek geschikt voor reacties ingeleid
door zware ionen vanwege de grotere waarde van v/c.
Hierdoor kan bij gegeven scheidend vermogen van de
detector aan v-straling van lagere energie worden
gemeten en is het mogelijk om bij gegeven nauwkeurig-
heid van de vluchtwegopstelling kortere levensduren
te bepalen.
De vluchtwegmethode is, in tegenstelling tot de DSA-
methode, onafhankelijk van dE/dx en de nauwkeurig-
heid van globaal 5 a 10'Vu wordt voornamelijk bepaald
door de nauwkeurigheid waarmee Dm en v uit de
meetgegevens kunnen worden bepaald. Een aantal
effecten zoals de spreiding (17) in de snelheid v en de
dcoriëntatic (13) speelt slechts een kleinere rol en kan in
rekening worden gebracht.

Resultaten van recente metingen (18) met de vluchtweg-
methode voor enkele laaggelegen niveaus in "K. zijn
gegeven in de figuren 5 en 6. De gebruikte reactie is
MMg('8O,pnY)4!K bij een bundelenergie van 25 MeV en
de v-straling is gemeten met een Ge(Li)-detector van
100 cm3. Figuur 5 toont enkele gedeelten uit de spectra
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Fig. 5. Met de vluchtwegmethode verkregen gegevens in
de reactie "O + leMg voor trefplaatje-stopper afstanden
van 0,1, 3 en 20 mm. De oppervlakken zijn bepaald
uil aanpassingen van gausskrommen op een kwadra-
tische achtergrond aan de meetpunten.
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Fig. 6. De vervalkrommen R(D) voor de vier over-
gangen aangegeven in hel vervalschema. De getrokken
lijnen zijn verkregen in een aanpassing van uitdruk-
kingen voor elkaar voedende niveaus aan alle 72 punten
in één keer en resulteren in de vermelde waarden voor
Dm. De chi-kwadraat van de aanpassing bedraagt 0,96.
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verkregen bij afstanden van 0 ,1 , 3 en 20 mm tussen
trefplaat en stopper. De verandering van de intensiteiten
van de gestopte en verschoven pieken van de vier
bestudeerde overgangen in «K is duidelijk te zien.

De combinatie van goed scheidend vermogen (in-beam
1,4 keV bij 450 keV) en relatief hoge v/c (2,1%) maakt
hier, ook voor deze laag-energetische overgangen, dit
type meting nog mogelijk.
De vervalkrommen in figuur 6 zijn bepaald uit de
spectra opgenomen bij 18 verschillende afstanden D
tussen 30 nm en 2 cm. De grootheid R(D) geeft de
genormaliseerde intensiteit van de gestopte piek en de
vier getrokken lijnen zijn het resultaat van een
aanpassing van uitdrukkingen voor elkaar voedende
niveaus aan alle 72 punten tegelijk. Op deze wijze is
ook voor de 107-keV-lijn nog een redelijke waarde te
verkrijgen. Overgangen welke niet in het verval-
schema zijn aangegeven hebben een intensiteit van
minder dan 5o/o van de sterkste overgang. Eerdere
metingen (12) met behulp van vertraagde coïncidenties
geven voor de twee laagste 42K-niveaus Tm (107 keV) =
370 ± 160 ps en T„,(258 keV) < 250 ps , in

overeenstemming met, maar veel onnauwkeuriger dan
de in figuur 6 gegeven resultaten. Uit de vorm van de
vcrvalkrommen kan in dit geval ook de volgorde van de
overgangen in het vervalschema worden afgeleid.
De 677-keV-lijn, afkomstig van een tot nu toe
onbekend niveau, dient boven de andere te worden
geplaatst aangezien in de vervalkrommen van de
overige lijnen de component afkomstig van het lang-
levende niveau duidelijk is te zien.
Een aantal onlangs in Utrecht met de vluchtwegmethode
gemeten (17, 18) levensduren is verzameld in tabel 2.
De methode is zeer geschikt voor het gebied van
1 pico- tot 10 nanoseconde, met een betrekkelijk vage
bovengrens. Bij deze grens gaat de elegantie enigszins
verloren aangezien de afstand trefplaatje-stopper niet
klein meer is ten opzichte van de afstand trefplaatje-
detector, hetgeen energie- en levensduurafhankelijke
ruimtehoekcorrecties met zich meebrengt. Ook is het
bereik van de meetopstelling vaak niet groot genoeg
omdat groot bereik en nauwkeurigheid tegengestelde
mechanische constructie-eisen zijn. Vertraagde
coïncidentiemetingen leveren hier trouwens ook
nauwkeuriger resultaten.

Voor het meten van levensduren in het picoseconde-
gebied worden niet alleen hoge technische eisen gesteld
aan de kwaliteit van de meetopstelling en het tref-
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Tabel 2

Levensduren gemeten (17, 18) met de vluchtwegmethode
in fusie-verdampingsreacties

Kernniveau
(MeV)

21Ne(0,35)
24Na(0,56)
25Mg(0,97)
MC1(3,16)
36Ar(4,97)
38Ar(4,59)

(6,41)

•n»K(0,46)
(2,65)
(3,42)

40K(2,54)
4 2K(0,U)

(0,26)
(0,70)
(1,38)

Reactie

10B('«O,paY)21Ne
10B("O,2pY)24Na

"B("O,pnY)25Mg
MMg( l iO,poy)» ; lCI
24Mg(14N,pnY)36Ar
84Mg('«O,2pY)38Ar

24Mg('«O,pnY)MK

28Mg('«O,pnY)40K
20Mg(18O,pnY)42K

(PS)

12,9 ±

46 ±

16,9 ±
42 +

12 ±

196 ±

10,1 ±
1410 ±

101 ±

1550 ±

410 ±
192 ±
59 ±

1690 ±

1

1,6

6

1,0

2

2

10
3

0,9
140
15

90

60
13
11
120

a) In de fout zijn mogelijke deoriëntatie-effecten in
rekening gebracht.

plaatje, maar ook dient een tweetal complicerende
aspecten niet uit het oog te worden verloren,
a) De gebruikelijke vluchtwegmetingen zijn enkel-
voudige metingen, bestaande uit het opnemen van een
aantal spectra als functie van D. De principiële onder-
stelling hierbij is dat de te meten levensduur voldoende
lang is ten opzichte van de levensduren van hoger
gelegen niveaus zodat eventuele voedingen de werkelijke
levensduur niet maskeren.
Met fusie-verdampingsreacties zijn bijvoorbeeld voor
hoog aangeslagen niveaus van kernen in de s-d-schil
vertragende voedingen tot « 2 ps gemeten (13) en voor
de reactie 1!°Sm(aoNe,4n)"">Hf rapporteren Newton
et alii zelfs een waarde van 11 + 3 ps.
Voor levensduren van enkele ps is bovengenoemde
onderstelling dus zeer aanvechtbaar en is men genood-

zaakt om, evenals in hoofdstuk 2, indirecte vertragende
voedingen door middel van coïncidenties te elimineren,
waardoor de metingen aanzienlijk meer tijd vergen.
De in hoofdstuk 2 besproken inverse reacties, welke
een voldoende hoge werkzame doorsnede paren aan een
hoge snelheid voor de eindkern, zijn bij uitstek geschikt
voor coïncidente vluchtwegmetingen. Metingen in het
pico- en subpicosecondegebied met dit type van
reacties zijn in Utrecht in voorbereiding. Hierdoor
zullen de principieel onafhankelijke methoden van de
hoofdstukken 2 en 3 elkaar in het gebied 0,5 - 10 ps
overlappen.
b) Het tweede aspect bij deze relatief korte levensduren
is de eindige afremtijd in de stopper, welke nu niet
meer kan worden verwaarloosd en aanleiding geeft tot
een lijnvorm voor de gestopte piek. Ook de dikte van
het trefplaatje speelt een rol, zodat de vluchtweg-
methode als het ware continu overgaat in de DSA-
methode met de combinatie trefplaatje-vacuüm-stopper
als afremmedium.
De kortste levensduur (20) met de vluchtwegmethode
gemeten is i m = 0,7 ± 0,3 ps voor 2tMg(l,81 MeV),
met behulp van de reactie '2C("F,poY)26Mg. Aangezien
dit echter geen coïncidentiemeting betreft dient de
waarde te worden opgevat als een bovengrens voor de
levensduur. Zij geeft tevens een bovengrens voor de
vertragende voedingen.

4. Toestanden met hoge spin in lichte kernen

4.1. Algemeen
Een ander aspect van fusie-verdampingsreacties is dat
de tussenkern een groot impulsmoment Itl loodrecht op
de bundelrichting bezit. Voor het geval van een
24Mg-trefplaatje geven bundels van a-deeltjes van
3 MeV, a-deeltjes van 20 MeV en "O-ionen van
38 MeV (in simpele benadering) aanleiding tot 1-waarden
van respectievelijk 4, 10 en 21.
De verdampingskernen zijn meestal p, n, d en a voor de
lichtere tussenkernsystemen (A « 50) en voor-
namelijk neutronen voor de zwaardere (A *= 150),
aangezien in dit laatste geval de emissie van geladen
deeltjes door de grotere coulombbarrière wordt
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Fig. 7. Een aantal vervahmogelijkheden voor het
tussenkernsysteem 4°Ca(39 MeV), gevormd in de reactie
'"O + s'Mg bij een bundelenergie van 38 MeV.

= 38MeV

onderdrukt.
Het impulsmoment dat door de verdampingsnucleonen
wordt meegenomen, is meestal gering zodat de
gevormde eindkern achterblijft in een aangeslagen
toestand met hoge spin J. Ook de component van J
loodrecht op de bundelrichting zal nog steeds groot zijn
zodat de oriëntatie van de eindtoestand in het
algemeen kan worden beschreven met een bezetting
van de magnetische subtoestanden, welke bij m = O
is gepiekt. Het gebruik van begrippen als complete
oriëntatie (gedefinieerd als alléén bezetting van de
subtoestand met de kleinste spinprojectie) en oriëntatie-
verzwakkingsparameters werpt zijn nut af, vooral bij
de beschrijving van hoekverdelingen en hoekcorrelaties
van ystraling afkomstig van niveaus gevormd in
zware-ionenreacties.
Voor het tussenkernsysteem is, energetisch gezien, een
groot aantal vervalswijzen mogelijk. Voor het geval van

'"Ca, gevormd in de reactie "O + 21Mg bij een bundel-
energie van 38 MeV is dit geïllustreerd in figuur 7.
De reactie-energie (Q-waarde) van de aangegeven
reacties varieert tussen -12,8 en + 9,2 MeV.
Uit een y-spectrum opgenomen met een Ge(Li)-teller
bij 90° (om de identificatie van de lijnen aan de hand
van hun energie niet te bemoeilijken door het
dopplereffect) blijkt dat de reacties 24Mg(10O,pn)ll3K,
«MgC'O^prAr en 24Mg(»O,pa)'15Cl, dus emissie van
p + n, p + p en p + a uit het tussenkernsysteem,
domineren.

4.2. Werkzame doorsnede
In een aantal gevallen is hel mogelijk om met behulp
van radioactiviteitsmetingen de werkzame doorsnede
de produktie van een bepaalde eindkern als functie van
de bundelenergie redelijk goed vast te leggen. Figuur 8
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geeft resultaten (21) van dergelijke metingen uit Oak
Ridge voor de reactie 58Ni("'O,X)Y. De werkzame door-
sneden zijn absoluut en de energie geldt voor het
laboratoriumsysteem. De sterke afname met de energie,
voor alle reacties, is te wijten aan de coulombbarrière,
welke voor '"O + -"'"Ni ongeveer 40 MeV bedraagt.
Het globale karakter van de radioactiviteitsmethode,

Fig. 8. De werkzame doorsneden voor de produktie van
bepaalde eindkemen in de reactie (21) "O + s"Ni als
functie van de bundetenergie in hel laboratorium-
sysleein. De werkzame doorsneden zijn bepaald met
behulp van rudiouclivileilsmelingen.

10'

E is MeV

Fig. 9. Specifieke excitaliefuncties voor "Cl- en
m'Ar-niveaus in de reactie ":O + -JMg.

waarbij geïntegreerd wordt over alle (ook onbekende)
niveaus die de desbetreffende radioactieve toestand
voeden, is zeer geschikt voor een eerste verkenning en
laat duidelijk de absolute grootte van de werkzame
doorsnede voor dit type van reacties zien.
De specifieke excitatiefunctie voor een bepaald niveau
van een bepaalde eindkern kan worden verkregen door
de intensiteit van een voor dat niveau karakteristieke
overgang te bepalen in 7-spectra opgenomen bij
verschillende energieën. Figuur 9 geeft enkele resultaten
voor 35C1- en 3SAr-toestanden aangeslagen in de
reacties 2JMg('"O,paY)MCl en s4Mg(l0O,2pv)'"Ar.
De coulombbarrière is hier 27 MeV. Voor toestanden
met hoge spin lijkt de specifieke werkzame doorsnede
voorlopig nog te stijgen met toenemende energie.
In vergelijkbare reacties zoals ieO + a'Al en
i«O + MMg blijkt de excitatiefunctie van de overgang
MAr(6,41 — 4,59) in figuur 9, bij een 18O-energie van
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60 MeV nog steeds toe te nemen (22).
Het groter worden van het aantal vervalsmogelijkheden
bij nog hogere energieën zal uiteindelijk de specifieke
werkzame doorsnede weer doen afnemen. Voor
sommige exciutiefuncties zijn rudimentaire gegevens te
vinden in ref. 22.
Voor de reacties met emissie van één deeltje kan de
specifieke excitatiefunctie ook worden bepaald uit de
opbrengst van de desbetreffende deeltjesgroep, gemeten
met een magnetische spectrograaf of tellertelescoop.
Een groot aantal reacties zoals '°B(lsC,d)alNe>

">B(12C,a)'"F, l-1C('4N,a)-'3Na, 13C(I4N,p)MMg, enz. is
onderzocht (23) met de Heidelbergse MP-tandem-
versneller en de Q3D-spectrograaf. Het blijkt dat de
selectiviteit van dergelijke reacties voor het exciteren
van toestanden met hoge spin in eerste benadering kan
worden begrepen uit de balans van de impulsmomenten
in een scherende botsing; de werkzame doorsnede is
groot wanneer de energie van het secundaire deeltje,
vastgelegd door keuze van reactie (d.i. Q-waarde),
bundelenergie en te bestuderen eindtoestand (spin J)
correspondeert met het te overbruggen impulsmoment

J,„.»,„k,.r„ - y
Meer verfijnde beschouwingen zoals de Hauser-
Feshbach-berekeningen uitgevoerd in Yale (24) en
Heidelberg (23) zijn in het algemeen goed in staat om
de waargenomen werkzame doorsneden van de fusie-
verdampingsreacties te verklaren.
Het deeltjeswerk met behulp van reacties ingeleid door
zware ionen is voornamelijk geconcentreerd op
reactiemechanismen; kernstructuuronderzoek ligt hier
nog in het verre verschiet.

4.3. 'Mer a boire' of 'hoorn des overvloeds'?
In eerste instantie lijkt de fusie-verdampingsreactie met
de vele vervalsmogelijkheden voor de tussenkern-
toestand, waardoor niveaus in een tiental eindkernen
iegelijk worden aangeslagen, een 'mer a boire'. Een
typisch y-spectrum telt voor E:- < 3 MeV dan ook
ongeveer 100 lijnen.
Voor vluchtwegmetingen met hoog scheidend vermogen
is dit echter eerder een voordeel dan een nadeel
aangezien er voor verschillende overgangen tegelijk
resultaten worden verkregen. Een aantal daarvan is

meestal reeds bekend en kan dan dienen ter controle.
Bovendien maakt de grote werkzame doorsnede
geavanceerde v-spectroscopie met weinig efficiënte
Ge(Li)-spectrometers met hoog scheidend vermogen
(2 a 3 keV) mogelijk. Vooral een grote Ge(Li)-Nal-
spectrometer met Compton-onderdrukking, speciaal
geschikt voor het meten van spectra met lage onder-
grond voor nauwkeurige hoekverdelingen, alsmede een
uit drie Ge(Li)-detectoren bestaande polarimeter, voor
de bepaling van de polarisatiegraad van de v-straling,
zijn zeer geschikt voor 'in-bcam' experimenten met
zware ionen.
Voor het toekennen van y-overgangen aan een bepaalde
kern en het ontrafelen van het verval van de
aangeslagen toestanden wordt onder andere gebruik
gemaakt van 'in-beam' 7-v-coïncidentiemetingen
tussen twee grote («= 100 cm3) Ge( Li (-detectoren of
tussen een Ge(Li)-detector en een spectrometer met
Compton-onderdrukking, zoals in de experimentele
opstelling van figuur 10.
De coïncidenties worden per gebeurtenis met een
computer op magneetband geregistreerd en achteraf
('off-line') gesorteerd. Een gebeurtenis is hier gekarak-
teriseerd door de energie in detector 1, de energie in
detector 2 en het tijdsverschil tussen beide signalen.
Voor de energieën en tijdsverschil worden anahg-10-
digilal converters van respectievelijk 8192 en 1024
kanalen gebruikt.
Een voorbeeld h'ervan, waarbij ook nog enkele tussen-
stappen in de analyse kunnen worden gevolgd, geeft
figuur 11. De reactie is 24Mg('"O,pnY)3"K bij een
bundelenergie van 38 MeV en in de onderhavige
meting (17) is gebruik gemaakt van een additionele
selectie op langlevende niveaus door de aangeslagen
eindkernen op enige afstand (12 cm, equivalent met
=a 15 ns) achter het trefplaatje te stoppen en de straling
van de vluchtweg af te schermen met lood. Het
isomere niveau is hier het 3458-keV-niveau met
T,„ = 31,9 ± 1,0 us en J" = (7+).
Een dergelijke selectie is ook toegepast (18) bij de
bepaling van de excitatie-energie en het verval van het
niveau van 1375,5 ± 0,2 keV in 42K met de veel
kortere levensduur van TMI = 1,69 ± 0,12 ns en
J-7 = (6+) (zie hoofdstuk 2). Figuur 12 toont de
experimentele opstelling met een vluchtweg van 1,5 cm
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Fig. 10. Opstelling voor 'in-beam' y-y-coïncidenlie-
metingen met een Ge(Li)-clelector van 125 cm' en een
grole spectrometer met Compton-omterdntkking.
Deze laatste (25) bestaat uit een Ge(Li)-eleteclor van
100 cm' in combinatie mei een Nal kristal met
.ijmetingen 23 cm x 28 cm. De bunilelrichting is in de
figuur vuil links onder naur rechts boven.

(= 2 ns). De afscherming van de Ge(Li)-detector van
3fi cm' voor directe straling afkomstig van trefplaatje en
vluchtweg onderdrukt y-straling van 300 en 600 keV
met een factor 1000 respectievelijk 8.
Figuur 13 geeft het resultaat van de Y-Y-colrïc'demie-
meting. He! bovenste spectrum, van de 36-cm'-detector,
is coincident met alle y-lijnen met een energie lager
dan 3 MeV in de 125-cm'-detector, terwijl de onderste
spectra coincident zijn met de aangegeven overgang uit
het spectrum van de grote detector. Door het sterke
onderdrukken van de directe y-flux zijn in het bovenste
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Fig. II. Resultaten van een y-y-coïncidentiemeting
met Ge(Li)-detectoren van 36 cm' en 125 cm' aan
vertraagde y-straling. De twee spectra zijn gecorrigeerd
voor achtergrond (B) en toevallige coïncidenties (R)
met de poorten zoals aangegeven in de kleine figuurtjes.

Fig. 12. Meetopstelling voor het waarnemen van
vertraagde laag-energetische y-straling. De afstand van
1,5 cm tussen zelfdragend trefplaatje en Cu-opvang-
plaat correspondeert met «= 2 ns. De afscherming van
de Ge(Li)-detector van 36 cm' voor directe straling
afkomstig van trefplaatje en vluchtweg onderdrukt
straling van 300 en 600 keV met een factor 1000
respectievelijk 8. !!t GetLi)

36 cm'
Cu CATCHER
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Fig. 13. Resultaten van y-y-coïncidentiemetingen in
de opstelling van figuur 12 aan vertraagde y-straling
afkomstig van de reactie lsMg("O,pny)'!K. Het bovenste
spectrum van de 36-cm3-detector, is coincident met alle
y-lijnen met een energie lager dan 3 MeV in de
125-cm'-detector, terwijl de onderste spectra coincident
zijn met de aangegeven overgang uit het spectrum van

1400

de grote detector. Deze aatste zijn gecorrigeerd voor
achtergrond en toevall'ge coïncidenties.

spectrum de lijnen afkomstig van de secundaire
(n,n'v)-reacties relatief sterk.
Beide bovengenoemde niveaus in MK en '"K zijn
met conventionele bundels niet of zeer zwak waar-
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genomen.
Met Y-Y-coïncidentiemetingen, zonder selectie op
langlevende niveaus, met de 24Mg("O,2pY)38Ar-reactie
worden vermoedelijk toestanden met spins tot aan
J = 12 aangeslagen. In deze recente metingen werd de
spectrometer met Compton-onderdrukking gebruikt als
een van de detectoren.

4.4. Spintoekenningen
In het algemeen kunnen met bovengeschetste experi-
menteertechnieken redelijk goed toestanden met hoge
spin worden gelokaliseerd en hun Y-verval en levensduur
bepaald. Uit deze gegevens volgen dan op grond van
de sterktes van v-overgangen, beperkingen voor het
stralingstype, zodat in combinatie met bekende spins
van lagere niveaus uiteindelijk spinrestricties worden
verkregen.
Het blijkt tot nu toe vrijwel onmogelijk om op grond
van hoekverdelingen alleen tot éénduidige spintoeken-
ningen te komen, welke voldoen aan de gebruikelijke
eisen (12) van modelonafhankelijkheid en 99,9%
statistische betrouwbaarheid.
Het karakteristieke verval van de veel voorkomende
cascades, waarbij de spins van de betrokken toestanden
naar beneden toe monotoon afnemen, en waarbij de
niveaus onderling slechts via een enkele y-overgang
met elkaar verbonden zijn, werkt in dit opzicht tegen.
Combinatie van hoekverdelingen, nauwkeurige
polarisatiemetingen en eventuele hoekcorrelatie-
metingen, al dan niet in de rudimentaire vorm (26),
lijkt hier de aangewezen weg te zijn.

Het gebruik van bundels zware ionen in de kern-
spectroscopie moge van recente datum zijn, het belang
ervan is reeds aanzienlijk. Het is niet meer weg te
denken uit het arsenaal van de kernfysicus.
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Zakelijk/organisatorisch verslag

1. Algemeen

1.1. Doelstelling
De Werkgemeenschap voor Kernfysica - een voort-
zetting van de oudste kern van F.O.M.-onderzoek - heeft
zich tot doel gesteld:
a. het zuiver wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van de kernfysica;
b. de coördinatie van het kernfysisch werk in Nederland;
voorzover mogelijk wordt hierbij ook betrokken het
onderzoek dat buiten F.O.M.-verband plaatsvindt;
c. het ontwerpen en de perfectionering van meet-
methoden en instrumenten voor het kernfysisch onder-
zoek;
d. de opleiding van fysici, ingenieurs en hulpkrachten op
het gebied van de kernfysica;
e. het geven van hulp bij het toepassen van de kernfysica
op technisch, medisch en ander gebied.

De Werkgemeenschap voor Hoge-energiefysica (de
voormalige weikgroep K VII) is in de commissie van
deze werkgemeenschap vertegenwoordigd.

De Subcommissie voor Kernfysische Elektronica is
ingesteld teneinde:
a. de voorziening van de werkgroepen van de Werk-
gemeenschap voor Kernfysica met goede kernfysische
elektronische apparaten te bevorderen;
b. de Commissie van de Werkgemeenschap voor Kern-
fysica hierover van advies te dienen.

1.2. Subcommissie
voor Kernfysische Elektronica

De commissie kwam gewoontegetrouw tweemaal bijeen;
op 26 april in de T.H.-Eindhoven en op 13 december
in de V.U.-Amsterdam. In de eerste vergadering werd
voornamelijk gesproken over digitale technieken.
De tweede vergadering behandelde een aantal uiteen-
lopende onderwerpen.
Ter informatie van de verschillende werkgroepen wordt
er een overzicht opgesteld van de elektronica-activiteiten
in iedere werkgroep, teneinde ervaringen eenvoudiger
te kunnen uitwisselen.

2. Speurwerk

Ook in dit verslagjaar is gebleken dat de werkgemeen-
schap voor de kernfysica in toenemende mate profiteert
van het nationale plan voor de kernfysica en de
hoge-energiefysica. Zo kon een groot aantal resultaten
van wetenschappelijk onderzoek in enkele, vroeger
zorgvuldig geselecteerde, gebieden worden gerappor-
teerd zoals bijvoorbeeld op de International Conference
on Nuclear Structure te Amsterdam, het International
Symposium on Neutron Capture Gamma Ray
Spectroscopy te Petten, de N.N.V.-vergaderingen, op de
vergadering van de werkgemeenschap K te Noord-
wijkerhout en op buitenlandse conferenties. Binnen de
duidelijk afgebakende beperkingen in materiële en
personele voorzieningen heeft de wetenschappelijke
produktiviteit zich opmerkelijk weten te handhaven en
intensiveren.

Bij het onderzoek van de werkgroep K II (Vrije
Universiteit, Amsterdam) aan kernreacties werd naast
de beschrijving van weinig-nucleonprocessen en van
nucleonoverdrachtreacties nu ook de beschrijving van
ineiastische vcrslruoiing betrokken. Bij het kern-
spectroscopische onderzoek is gedurende het verslagjaar
meer aandacht gegeven aan 'in-beam' spectroscopie.
Op het randgebied van de kernfysica is gewerkt met
de atomaire-bundelapparatuur, onder andere om
kernmomenten te meten.

In het kader van het kernspectroscopisch onderzoek
van werkgroep K III-A (Groningen) werd de precisie-
meting van de longitudinale polarisatie van P-deeltjes
van het tritiumverval voltooid. Met de 'mint-orange'
spectrometer zijn dit jaar ook 'in-beam' metingen aan
conversie-elektronen gedaan.
Het kernoriëntatie-onderzoek werd voortgezet aan
neutron-arme iridiumisotopen. Voorts werd een begin
gemaakt met metingen van neutronen op gepolariseerde
59Co-kernen.

Een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden voor
het hyperfijninteractie-onderzoek aan geïmplanteerde
bronnen betekende het gereedkomen van apparatuur
voor implantatie bij de temperatuur van vloeibaar
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helium welke aan de massaseparator kan worden
gekoppeld.
De tijddifferentiële gestoorde hoekcorrelatiemetingen
aan bronnen van '"In, geïmplanteerd in Ni, gaven op
zeer duidelijke wijze een, aanvankelijk met uitgloei-
temperatuur toenemende en daarna weer afnemende,
tweede component van het magnetisch hyperfijnveld te
zien. Dit kon worden toegeschreven aan vangst varj
vacatures, gevolgd door afgifte.

In het Kernfysisch Versneller Instituut te Groningen
(werkgroep K Ill-B) is gedurende zeven maanden met
de door het cyclotron geleverde deeltjesbundels
geëxperimenteerd. De machine en bijbehorende
apparatuur hebben betrouwbaar gewerkt. De experimen-
tele bestudering van de kernstructuur bestond voor-
namelijk uit het onderzoek van reacties waarbij
uitwisseling van nucleonen tussen projectiel en kern
optreedt, alsook uit het onderzoek van (a,xny)-reacties
waarbij het complexe gammaspectrum werd waar-
genomen, dat bij het beschieten van de kern wordt
uitgestuurd. Bij de eerste groep van onderzoekingen was
opmerkelijk de waarneming van toestanden waarbij met
behulp van de (d,t)-reactie op Sn-isotopen een neutron
uit een diep gebonden toestand wordt opgepikt. De
selectiviteit van de (p,a)- en (a.p)-reactie en de
mogelijke toepassing hiervan voor kernstructuur-
bepaling werd onderzocht. Bij de tweede groep van
onderzoekingen is de interpretatie van de niveau-
schema's gestimuleerd door het 'interacting boson
model'. De toepassing van dit model op vibratiekernen
leidde tot een nieuwe visie op het gedrag van deze
kernen.

Om de grote afgeschermde experimenteerruimte voor de
QMG/2-spectrograaf te scheppen, moest de betonnen
afscherming in de experimenteerhal aanzienlijk worden
veranderd. Dit had tot gevolg dat gedurende 4'/i maand
niet met cyclotronbundels kon worden geëxperimen-
teerd; in deze periode werden enkele verbeteringen in
het cyclotron aangebracht.
Het plotselinge overlijden op 18 april 1974 van
dr. P. J. Pasma, betekende voor het K.V.I, een groot
verlies.

In K IV (Leiden) leverden de Mössbauer-metingen aan

EuZn-legeringen een afgerond resultaat. Tevens werd
een tweede opstelling gemaakt, waarbij K III-A
medewerking verleende.
Ook de kerndemagnetisatie-metingen, onder andere aan
PrCuc, gaven bemoedigende resultaten.

Aan het begin van het verslagjaar werd ongeveer de
helft van het onderzoek van K IV als werkgroep
VS - L III ondergebracht bij de Werkgemeenschap voor
de Vaste Stof.

De tandemgenerator van werkgroep K V (Utrecht)
werd voor ongeveer 8O°/o van de tijd gebruikt voor het
versnellen van zware ionen. Een nieuwe (vierde) bundel-
lijn met draaitafel kwam gereed. Deze is geschikt voor
de gammaspectrometer met Compton-onderdrukking
en voor de gammapolarimeter met drie Ge(Li)-
detectoren. Plannen zijn uitgewerkt om de oude
CDC-1700 computer te vervangen door een PDP-11/45
computer. De nauwkeurigheid in de bepaling van
magnetische dipoolmomenten is opgevoerd door gebruik
te maken van een plunjeropstelling, uitgerust met een
laser-interferometer.

Een derde bundellijn voor de 3-MV-Van de Graaff-
versneller werd in gebruik genomen voor resonantie-
absorptie-experimenten.

In de laatste maanden van 1974 gelukte het de werk-
groep K VIII voor het eerst gepolariseerde protonen uit
het Eindhovense cyclotron te extraheren met een
polarisatiegraad van ongeveer 80% en een stroom van
20 - 40 nA. Ongeveer de helft van deze stroom kan in
de strooikamer op de trefplaat worden gefocusseerd op
een 'spot' van 1,5 mm x 1,5 mm.

Wat de F.O.M./R.C.N.-werkgroep K IX betreft, aller-
eerst dient te worden vermeld dat potentiaalvangst van
thermische neutronen nu definitief is aangetoond met
behulp van de a7CI(n,v)-reactie.
Het is verder gebleken dat valentieneutronovergangen
de reactie 50Cr(n,Y) domineren. Voor vele middelzware
kernen zijn spins van p-toestanden bepaald met de
circulaire polarisatiemethode. De experimentele studie
van kanaalspin-interferentie is voortgezet door middel
van neutronenvangst in gepolariseerde preparaten.
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De ontwikkelingen op theoretisch gebied vertonen ten
dele een nauwe samenhang met het werk van experi-
mentele groepen (K II, K V), maar anderdeels wordt
ook aan projecten gewerkt, waarvan de resultaten pas op
langere termijn toepasbaar zijn.
Bij de schillenmodelberekeningen heeft de toepassing
van een gewijzigde methode voor de bepaling van
tweedeeltjes-matrixelementen, gecombineerd met een
verbeterde methode om de configuratieruimte te
beperken, een aanzienlijk nauwkeuriger correlatie met
vele experimentele gegevens mogelijk gemaakt.
In de werkgroep K VI-U kwam de programmatuur
voor de schillenmodclberekening van de matrix-
elementen van ééndeeltjes-tensoroperatoren gereed.
Ook voor het model waarin quasideeltjes en vibraties
worden gekoppeld, kunnen nu golffuncties en over-
gangen worden bepaald, zodat voor Zn en Ge beide
modellen kunnen worden vergeleken.
Belangrijkste ontwikkeling binnen K VI-G was het
gereedkomen van een proefschrift, dat betrekking had
op het N/D-werk aan kernreacties.

WERKGROEP K II
Amsterdam — Natuurkundig Laboratorium Vrije Uni-
versiteit, prof. dr. J. Blok, prof. dr. C. C. Jonker,
prof. dr. R. van Wageningen
1. Kernreacties
1.1. Totale doorsneden voor neutronen (20-30 MeV)
1.2. Weinigdeeltjesreacties
1.3. Reactiemechanisme - optisch model
2. Kernspectroscopie
2.1. Kernspectroscopie met directe reacties
2.2. Spectroscopie aan kortlevende nucliden
2.3. 'In-beam' spectroscopie
2.4. Statische momenten van kernniveaus
2.5. Hyperfijnstructuuronderzoek
2.6. Interne bronspectroscopie
3. Theoretische Kernfysica
3.1.1. Tweedeeltjessystemen
3.1.2. Driedeeltjessystemen
3.2. Kernmodellen

WERKGROEP K III
Groningen - Natuurkundig Laboratorium, Kernfysisch
Versneller Instituut, prof. dr. H. Brinkman, prof. dr.

R. H. Siemssen, prof. dr. H. de Waard
1. Onderzoek met de cascadegenerator
2. Onderzoek met de 6-MeV-Van de Graaff-generator
3. Hyperfijninteractie
4. Kernspectroscopie
5. Isotopenseparator
6. Cryokernfysica
7. Experimenteel onderzoek met het cyclotron
8. Theoretisch onderzoek
9. Instrumenteel onderzoek
10. Ontwerp van de QMG/2 magnetische spectrograaf
11. Ontwikkeling van plaatsgevoelige deeltjesdetectoren
voor de magnetische spectrograaf
12. Ontwikkeling van het dataverwerkingssysteem van
het K.V.I.
13. Ontwikkelen van apparatuur voor nauwkeurige
tijdmetingen van geladen deeltjes

WERKGROEP K IV
Leiden - Kamerlingh Onnes Laboratorium, prof. dr.
W. J. Huiskamp
1. Kcrnspinoriëntatie in magneetvelden
2. Kerndemagnetisatie
3. Mössbauer-effect

WERKGROEP K V
Utrecht - Fysisch Laboratorium, prof. dr. P. M. Endt,
prof. dr. ir. A. M. Hoogenboom, dr. C. van der Leun
1. Algemeen
2. Versnellers
3. 'On-line' computers
4. Onderzoek met de tandemgenerator
4.1. Directe reacties
4.2. Gammaverval en hoekverdelingen met lichte ionen
4.3. Magnetische dipoolmomenten
4.4. Gammaspectroscopie met zware ionen
5. Onderzoek met de 3-MV-generator
5.1. Vangstreacties
5.2. Nauwkeurige energiebepalingen
6. Theorie

WERKGROEP K VI - THEORETISCHE KERN-
FYSICA
Groningen — Afdeling voor Theoretische Natuurkunde,
dr. A. Lande
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1. Vcclkanalen-N/D-formalisme voor kernreacties bij
aanwezigheid van anomale drempels
2. Analytische gedrag van de partiële golfamplitudo voor
hoge energie in verband met het 'cut-off' probleem in
de dispersierelaties
3. Berekeningen aan het vijfdeeltjessysteem
In sommige berekeningen werd ook de D-toestand van
het deuteron in aanmerking genomen
4. Finite range effects in the pi-nucleus optical potential
5. Theory of antinucleon-nucleus optical potentials
Utrecht - Fysisch Laboratorium, dr. P. J. Brussaard
1. Onechte toestanden en overgangswaarschijnlijkheden
2. Quasi-deeltjesberekeningen
3. SU(3)-model

WERKGROEP K VIII
Eindhoven - Afdeling voor Technische Natuurkunde
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1. Gepolariseerde ionenbronnen
2. Onderzoek met de tandemversneller te Utrecht
3. Onderzoek buiten FOM-verband met het cyclotron
van de T.H.-Eindhoven
3.1. A.V.F.-cyclotron en behandeling van de externe
bundel
3.2. Bron voor gepolariseerde ionen A.V,F.-cyclotron
3.3. Gepolariseerd :>He-gastarget
3.4. Beschrijving kernreacties
3.5. Instrumentatie en dataverwerking
3.6. Theoretisch onderzoek

WERKGROEP K IX
Petten - R.C.N., hoge-fluxreactor, prof. dr. P. M. Endt,
prof. dr. W. J. Huiskamp
1. Theorie van de (n,v)-reactie
2. Gammaspectroscopie
3. Vangst van gepolariseerde neutronen in gepolari-
seerde cobalt- en holmiumkernen
4. Ontwikkeling van koclmethoden
5. Ontwikkeling van een bron voor gepolariseerde
neutronen
6. Pariteit-niet-behoud bij neutronenvangst

WERKGROEP BUITEN F.O.M.-VERBAND
Delft — Afdeling voor Technische Natuurkunde, prof.
dr. A. H. Wapstra

1. Kernspectroscopie
2. Kernreactie-experimenten
3. Ml/E2-mengverhoudingen
4. Hoekcorrelaties tussen betastraling en circulair
gepolariseerde gammastraling
5. Isotopenverschuiving en auto-ionisatie van atomen
6. Instrumentatie
7. Opbouw RF-massaspectrometer
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K.V.I, with emphasis on multimicleon reactions on light
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P. M. Endt: Magnetic moments of short-lived nuclear
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Erlangen, W.-Duitsland, 19 december.
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nuclear shell-model calculations. Debrecen, Hongarije,
20 november.
J. E. Koops: The nuclear shell model and its
applications. Serie van 16 lezingen te Debrecen,
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C. van der Leun: Gamma rays and heavy ions. Een
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G. van Middelkoop: Magiv .ie moment measurements on
very short-lived nuclear excited states. Groningen,
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G. A. P. Engelbertink: Progress in DSA lifetime
measurements. Mini-Conference on Spectroscopy of
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J. M. Greben: Applications of N/D-equations to
nucleon-deuteroti .scattering. Maryland, U.S.A.,
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I. M. Greben: Applications of N'ID-equations to
micleon-deuleron scattering. Univ. of Virginia,
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J. M. Greben: Applications of NID-eqi<atior,s to few
nucleon reactions. Duke University, Durham (N.C.),
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J. M. Greben: Applications of NID-equations to few
nucleon reactions. Los Alamos Sci. Lab.. U.S.A.,
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J. M. Greben: Anomalous thresholds in an N/D
approach to nuclear reactions. SLAC, Stanford, U.S.A.,
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J. M. Grcben: Applications of NID-equations to few
micleon reactions. Argonne National Laboratory,
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J. M. Grcben: Applications of NID-equations to few
nucleon reactions. Brookhavcn Nat. Lab., U.S.A.,
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A. Lande: Finite range effects in pionic atoms. Jlilich-
KFA, W.-Duitsland, 21 februari; Orsay, Frankrijk,
22 mei; Los Alamos Sci. Lab., New Mexico; Gordon
Conference on nuclear structure, Meriden, U.S.A.,
3 juli; I.K.O. pi/mu study week, 20 september.
P. J. Brussaard: Effective charges. Int. Conf. on Nuclear
Structure and Spectroscopy, Amsterdam, 9-13 september.

P. J. Brussaard: On the state-dependence of effective
charges. Erlangen, 18 december.
P. J. van Hall: Approximation of exchange effects in
inelastic scattering. DPG-Tagung Bochum, 8 maart.
P. J. van Hall: Elektronica bij polarisatie-experimenten.
F.O.M. Elektronicacommissie, Eindhoven, 19 april.
B. J. Verhaar: Almost-adiabatic collisions of quantum
systems. Miniconference on Methods in Nuclear
Reaction Theory, Groningen, 13 december.
J. de Boer: Polarized neutron capture in Zn isotopes.
Voorjaarsvergadering N.N.V. Sectie Kernfysica. Delft.
19 mei.
J. J. Bosman: Polarized neutrons and nuclei. Voorjaars-
vergadering N.N.V. Sectie Kernfysica, Delft, 19 mei.
J. Kopecky: The interpretation of neutron capture
data on statistical effects. Jülich. 28 oktober.
F. Stecher-Rasmussen: Spins of nuclear states,
determined by capture of polarized thermal neutrons.
Studiecentrum voor Kernenergie (SCK), Mo), 3 mei.

Second International Symposium on Neutron Capture
Gamma Ray Spectroscopy and Related Topics,
2-6 September:
K. Abrahams: Spin assignments with the (n,y) reaction.
J. de Boer: Circular polarization of capture y-radiation
in the '4't*-mZn(n,y)"i't'J-"Zn reactions.
J. J. Bosman, P. P. J. Delheij, H. Postma: Investigation
of spins for some levels in '""Ho.
J. Kopecky: Investigation of the reaction "Cr(n,y)5'Cr.
W. Ratynski, J. Kopecky: The nTi(n,y) circular
polarization measurement.
F. Stecher-Rasmussen: Plans for an intense beam of
highly polarized thermal neutrons at the HFR in Petten.

Wetenschappelijke Bijeenkomst Sectie Kernfysica van
de N.N.V. te Delft op 19 april:
E. J. Kaptein: High resolution (pd) reaction on '2Mo.
J. Bruinsma: Potential effects in the elastic nucleon-
deuteron scattering.
J. H. Stuivenberg: Potential effects in the nucleon-
deuteron break-up reaction.
W. F. van Gunsteren: Number projected quasiparticle
calculations in large configuration spaces.
P. Hofstra: Inelastic electron scattering on N = 50
isotones.
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H. Müther: Brueckner - Hartree - Fock for non-
spherical nuclei.
W. H. Vriend, J. C. Veefkind, C. van Rooden,
D. Spaargaren, J. Blok: Deuteron scattering by "sNd.
B. O. ten Brink: The decay of "Se.
i. C. de Lange: The level structure of '-Tc.
H. de Waard: Plaatsbepaling van geïmplanteerde
onzuiverheden door hyperfijninleraclie en channeling.
S. F. Feenstra: A mini-orange spectrometer used for
observation of prompt and delayed electrons.
R. J. de Meijer: Structure of "N studied with the
'!C(a,d)"N and >"O(d,a)"N reactions.
P. J. van Hall: Exchange effects in composite particle
scattering.

M. A. van Driel: Recoil-distance lifetime measurements
with the -4Mg("iO,pny)mK reaction.
J. E. Koops: A possible truncation method for shell-
model calculations.

fysica.
Vaste gasten van de commissie: prof. dr. ir. H. L.
Hagedoorn, dr. H. Postma en dr. B. J. Verhaar.
De vergaderingen werden bijgewoond door dr. A. A.
Boumans en dr. C. Ie Pair (directie F.O.M.), door
drs. E. W. A. Lingeman en drs. G. A. Timmer (ver-
tegenwoordigers van de F.P.R.) en door drs. J. Heijn,
ter assistentie van de secretaris.
De taak van de commissie is omschreven in het stuk
'Bestuurstaken van de Commissie van de Werkgemeen-
schappen'.

S. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap voor Kern-
fysica was op 31 december als volgt samengesteld:
dr. C. van der Leun, voorzitter
drs. F. R. Diemont, secretaris
prof. dr. W. J. Huiskamp, wetenschappelijk secretaris,
leider werkgroep K IV en K IX - L
prof. dr. J. Blok, leider werkgroep K II
prof. dr. H. Brinkman, leider werkgroep K III - B
dr. P. J. Brussaard, leider werkgroep K VI ~ U
prof. dr. P. M. Endt, leider werkgroep K V en K IX - U
prof. dr. C. J. Gorter
prof. dr. S. R. de Groot
prof. dr. ir. A. M. Hoogenboom, leider werkgroep K V
prof. dr. C. C. Jonker, leider werkgroep K II
dr. A. Lande, werkgroepleider K VI - G
prof. dr. O. J. Poppema, leider werkgroep K VIII
prof. dr. R. H. Siemssen, leider werkgroep K UI - B
prof. dr. C. de Vries
prof. dr. H. de Waard, leider werkgroep K III - A
prof. dr. R. van Wageningen, leider werkgroep K II
prof. dr. A. H. Wapstra
prof. dr. S. A. Wouthuysen, vertegenwoordiger Com-
missie van de Werkgemeenschap voor Hoge-energie-
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Tussen spectroscopie en botsingsfysica
M. J. van der Wiel

1. Inleiding

Een van de fundamentele vragen, die men zich kan
stellen in de atoom- en molecuulfysica, is deze. Gegeven
een bekende energie-overdracht aan een atoom of
molecuul, welk verval van de aangeslagen of geioni-
seerde toestand treedt op en hoe gedraagt zich de
verdeling over de eindprodukten als functie van de
geabsorbeerde energie?
Om het probleem zo eenvoudig mogelijk te houden,
verdient het in principe de voorkeur absorptie van
fotonen te beschouwen. Zolang we ons namelijk
beperken tot foton-energieën beneden enkele kilo-
elektronvolt, is de fotonimpuls zeer gering en compton-
verstrooiing verwaarloosbaar, zodat de gehele
foton-energie wordt overgedragen.

Informatie over de toestanden die voor fotoabsorptie
verantwoordelijk zijn, en over de verschillende verval-
mogelijkheden, wordt gewoonlijk verkregen met een van
de volgende technieken:
- absorptiespectroscopie
- scheiding van de gevormde ionen naar massa
- energieanalyse van de bij ionisatie uitgestoten
elektronen
- spectraalanalyse van de fluorescente stralr-g.

Bij elk van de technieken laat de spectrale verdeling zich
bestuderen door variatie van de geabsorbeerde foton-
energie. Dit is nu juist het punt, waar we op de
praktische beperking van genoemde technieken stuiten.
We mogen immers stellen, dat voor de atoom- en
molecuulfysica van belang zijn de buitenste en tenminste
de eerstvolgende naar binnen gelegen elektronenschil
van het te bestuderen systeem. Als ideaal moet dan
worden gezien een lichtbron met een continu spectrum
dat zich uitstrekt van het zichtbare gebied tot in het
'zachte' röntgengebied, d.w.z. tot enkele honderden
elektronvolts. Het is duidelijk, dat geen van de
traditionele lichtbronnen, zoals hoge-drukontladingen,
vonkbogen, röntgenbronnen en dergelijke, de vereiste
karakteristiek vertoont. In de meeste gevallen hebben we
met lijnspectia te maken, en indien al van een
continuum sprake is, dan gaat het steeds om een heel
beperkt spectraal gebied.

In deze situatie is sinds een aantal jaren verandering
gekomen door gebruik van elektron-synchrotronstraling
in dit vakgebied, eerst alleen bij het bedrijven
van spectroscopie, maar recentelijk in toenemende
mate ook bij de andere genoemde technieken.
Afgezien van problemen samenhangend met de
dispersie van kortgolvige straling moet het elektron-
synchrotron inderdaad als de ideale bron voor werk in
dit vakgebied worden beschouwd, zowel wat de
intensiteit betreft als de spectrale breedte van het
opgewekte continue spectrum.

Voorafgaande aan de geschetste ontwikkeling in de
wereld van de sy.tchrotronstraling, is er in het FOM-
Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica al sinds een
vijftal jaren gewerkt aan hetzelfde fysische probleem als
boven werd genoemd, doch zonder toepassing van een
continue lichtbron. In plaats daarvan is gebruik
gemaakt van snelle elektronen (10 keV) als projectiel.
Selectie van energieverlies van het projectiel na de
botsing treedt in de plaats van keuze van de foton-
energie vóór de botsing; de correlatie tussen energie-
absorptie en bijbehorend vervalprodukt (ion, elektron of
foton) wordt vastgesteld door coïncidente detectie.
Tenslotte wordt, op basis van goed bekende strooiings-
theorie, de strooi-intensiteit van de projectiel-elektronen
omgerekend in aanslagwaarschijnlijkheden voor licht.

Dit artikel beschrijft de relatie tussen fotoabsorptie en
elektronverstrooiing, weegt een aantal voor- en nadelen
van de twee methoden tegen elkaar af, en geeft een
selectie uit de resultaten van het werk aan atomen en
moleculen. De nadruk ligt in alle gevallen op het
continue deel van het fotoabsorptiespectrum, omdat zich
daarin de grootste fractie van de totale aanslagwaar-
schijnlijkheid bevindt. Bovendien zal blijken, dat het
sterkste punt van de elektron-methode juist is, het
meten van continue verdelingen over een groot energie-
gebied met bescheiden oplossend vermogen.
In zijn geheel genomen, poogt dit artikel een van die
gebieden van onderzoek onder de aandacht te brengen,
welke van interesse zijn in het geval synchrotronstraling
ook in Nederland beschikbaar zou komen. Hst is van
belang deze mogelijkheid ter sprake te brengen, omdat
binnen afzienbare tijd in Amsterdam de situatie ontstaat,
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dat aan een van de eerste eisen voor het opzetten van
een synchrotronstralingsfaciliteit, namelijk de aanwezig-
heid van een lineaire versneller, zal zijn voldaan.

2. Hel virtuele fotonveld van een botsend
elektron

Het elektrisch veld dat een doelwitatoom ondervindt bij
het passeren van een elektron of ander geladen,
structuurloos deeltje, wordt weergegeven in de bovenste
helft van figuur lb en 1c. Fourier-transformatie van
deze impulsieve velden leidt tot de frequentiespectra,
getoond in de onderste helft van dezelfde figuur. In het
limietgeval van zeer hoge snelheid van het projectiel
merken we twee dingen op: 1) E^ versmalt tot een
deltafunctie; 2) het doelwit negeert E|| , daar zijn
respons Ie traag is om de snelle wisseling van de richting
van E|| te volgen. Het virtuele fotonveld van dit snel
passerende projectiel heeft dus het karakter van een
continuum-lichtbron (figuur ld). De reactie van het
doelwitatoom op dit continue spectrum wordt bepaald
door zijn normale fotoabsorptie-eigenschappen; absorptie
van een quantum hv uit dit veld leidt tot een energie-
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Fig. I. Elektrisch veld, E(t), en overeenkomstig
frequentiespectrum, I(\), dat een doelwit ondervindt bij
passage van een snel elektron (snelheid v) op grote
a/stand (b).
a - botsingsparameters
b en c - realistische weergave
d - geïdealiseerd geval voor zeer snel elektron

verlies E = hv van het passerend elektron. We noemen
het fotonveld virtueel, omdat het projectiel pas dan
energie afgeeft aan dit veld, als een doelwit aanwezig is.
Dit in tegenstelling tot wat bij een elektronsynchrotron
het geval is; daar verliest een elektron steeds energie
aan het stralingsveld, of er nu een doelwit is of niet.

Al laat zich de analogie tussen fotoabsorptie en
elektronverstrooiing kwalitatief in een paar regels
beschrijven, kwantitatief liggen de zaken als gewoonlijk
wat ingewikkelder. Om te beginnen is er naast energie-
overdracht (E) ook impulsoverdracht (K): het elektron
wordt afgebogen. Het ligt dus voor de hand dat de
differentiële strooidoorsnede o een functie is van zowel
E als K. Indien de snelheid van het projectie! aanzien-
lijk groter is dan de karakteristieke omloopsnelheden
in het doelwitatoom, krijgt <j(K,E) een zeer eenvoudige
vorm:

o(K,E) = C,.,,, . f(K,E) (1)

Vergelijking (1), een goed geverifieerd resultaat van de
Bethe-theorie, bevat twee termen:
- Csc.ltt, een strooiconstante waarin alleen kinematische
factoren voorkomen, namelijk de impuls vóór en na de
botsing, en de strooihoek
- f(K,E), de zogenaamde gegeneraliseerde oscillator-
sterkte die de respons van het doelwit weergeeft.

Zonder in te gaan op de oorsprong van het begrip
oscillatorsterkte, onderzoeken we hoe vergelijking (1)
eruit ziet in de situatie geschetst in figuur id. De
optische limiet wordt des te beter benaderd naarmate
v en b groter zijn, dus bij een kleine strooihoek en een
energie-overdracht die slechts een kleine fractie is van de
primaire energie Ec) (figuur 2a). In termen van impuls-
overdraebt betekent dit: kleine K. Daar f(K,E) een
even functie is van K, kan de volgende ontwikkeling
rond K = 0 worden gemaakt:

f(K,E) = f(E) + aK2 + bK4 + (2)

Voor voldoend kleine K overheerst f(E), de optische- of
dipool-oscillatorsterkte. Deze grootheid is, op een
constante na, gelijk aan het dipoolmatrixelement voor
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Fig. 2. a. Relatie tussen impuls voor en na de botsing
en de impulsoverdracht K. k ; j = V2~EI}; lkJ)(-,l =
y2{H0-E), in atomaire eenheden; •& = strooihoek.
b. Strooigeometrie voor simulatie van ongepolariseerd
licht (E « EJ.
c. Strooigeometrie voor simulatie van gepolariseerd
licht (E « EJ.

de aanslag naar een toestand met energie E boven de
giondtoestand. Dat de leidende term in f(K,E)
afkomstig is van de dipoolinteractie, hangt duidelijk
samen met het feit dat b groot moet zijn: het veld is dan
homogeen over de afmetingen van het doelwit. Voor
overgangen naar een continuum definieert men een
oscillatorsterkte per energie-eenheid d/dE{f(E)}, die
(voor foton-energieën kleiner dan enkele keV) op
simpele wijze samenhangt met de beter bekende door-
snede voor fotoabsorDtie:

• 10"'" cm' e V • d/dE{f(E)} (3)

Omdat K ook bij strooihoek nul eindig blijft, maar wel
willekeurig klein kan worden gekozen, doen zich twee
methoden voor om f(E) te bepalen uit a(K,E). Ten eerste
een meting van o(K,E) over een gebied van K. rond
K = 0, gevolgd door extrapolatie naar K = 0. Ten
tweede, een zodanige keuze van K, d.w.z. van ü en EH

(figuur 2a) dat in vergelijking (2) de optische term
overheerst en hogere termen een correctie opleveren,
verwaarloosbaar t.o.v. de statistische onzekerheid van
de meting. Voor de laatste methode is gekozen op het
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, vooral
omdat maar bij één, zeer kleine, strooihoek behoeft te
worden gemeten, zodat de tijdsduur van een meting
over een groot energiegebied binnen redelijke perken
blijft. In incidentele gevallen dient door hoekvariatie
het effect van niet-optische termen te worden nagegaan.
De inzet van figuur 3 toont de procentuele bijdrage
van niet-optische termen aan f(K,E) van het ionisatie-
continuum van He bij een primaire energie van 10 keV

*D • eleklron-metmg

'e ° oausorp |p

J ' T , , y J

-10'

6
-10 ! ". - -

Fig. 3. Oscillatorsterkte-spectrum voor ionisatie van He.
• - eleklronenmetingen; C - fotoabsorptie. De structuur
bij 60 eV is afkomstig van de bekende 2s2p auto-
ioniserende toestand. De inzet geeft de procentuele
bijdrage van niet-dipooltermen aan de strooi-intensiteit,
voor een primaire energie van 10 keV en een strooihoek
van 0°.
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en een strooihoek van 0°. Na aanbrengen van deze
kleine correctie ontstaat een spectrum van f(E), dat,
zoals uit de figuur blijkt, nauwkeurig overeenstemt met
optische metingen over een energiegebied van een paar
honderd eV.

Rest ons nu nog de vraag naar de polarisavie van het
virtuele fotonveld. Ervan uitgaande dat K de elektrische
storing van het doelwit representeert, ligt het voor de
hand een analogie te veronderstellen tussen K en de
elektrische vector van het stralingsveld. Op dit
standpunt wordt ongepolariseerd licht gesimuleerd in
een situatie van impulsoverdrachten loodrecht op de
elektronbundelrichting, maar met willekeurige azimuth-
hoeken. Figuur 2c laat zien, dat deze situatie wor^t
gerealiseerd bij meting van de strooi-intensiteit in een
kleine ruimtehoek rond nul graden, met als extra eis
E « E„, zodat ik„it' « ikin' en K i kin. VvMrdt
daarentegen de strooiing gedetecteerd bij een °oed
bepaalde azimuth-hoek (figuur 2b), dan hebben we te
maken met het equivalent van lineair gepolariseerde
straling. Het zal duidelijk zijn, dat simuleren van
circulaire polarisatie niet in dit schema past.

Dit hoofdsluk samenvattend, mogen we stellen dat
energieverlies-meting aan een snel elektron onder een
bekende, kleine slrooihoek een kwantitatieve bepaling
van optische oscillatorsterkten mogelijk maakt.
Teneinde de correlatie tussen energie-overdracht en
vervalprodukt vast te leggen, wordt het gestrooide
elektron gemeten in vertraagde coïncidentie met bv. het
gevormde ion. Figuur 4 geeft de analogie met een
foto-ionisatie-experiment weer. Behalve aan ionen
worden coïncidentiemetingen van hetzelfde type gedaan
aan uitgestoten elektronen (zie figuur 7) en fotonen.
Hierbij komt in de plaats van de massaspectrometer in
figuur 4 een energie-analysator voor ionisatie-elektronen,
respectievelijk een golflengteselector (filter of mono-
chromator) voor fluorescente fotonen.
Bij al deze metingen kan een energiegebied worden
bestreken van enkele honderden eV. De energievariatie
is continu, terwijl het elektron-optisch goed mogelijk is
ver uiteen liggende energieverliezen met dezelfde
efficiëntie te detecteren. Juist op deze punten stuit de
toepassing van synchrotronstraling op problemen.

fotoionisatie

contin
bron

mono-
chrom

doelwit

magneet\

elektron - verstrooings-analogon

vertraagde
coïncidentie

Fig. 4. De opzet bij foto-ionisatie-massaspectrometrie en
bij hel elektron-analogon. Coïncidentiemetingen zijn
ook gedaan met energie-analyse van de uitgestoten
elektronen en met golflengte-selectie van fluorescente
fotonen.

Enerzijds bestrijkt een monochromator een beperkt
golflengtegebied, anderzijds is ijking van de spectrale
gevoeligheid van een fotondetector erg moeilijk.
Uiteraard heeft ook de elektron-methode beperkingen.
Bijvoorbeeld neemt de strooi-intensiteit als functie van E
af met tenminste E-3, wat in de praktijk inhoudt, dat de
methode haar bruikbaarheid verliest boven E = 300
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a 400 eV. Verder is de energieresolutie in een elektron-
experiment vrijwel steeds slechter dan in optisch werk.
Dit zijn zeker redenen, waarom nog een veelheid van
interessante problemen wacht op bestudering met
synchrotronstraling.

3. Spectrale verdeling van oscillatorsterkten

3.1. Enkelvoudige ionisatie
Het ligt voor de hand bij de beschrijving van enkel-
voudige foto-ionisatie uit te gaan van het één-elektron-
model. In dit model beweegt ieder elektron zich in een
gemiddelde potentiaal, veroorzaakt door kern plus
overige elektronen, terwijl de totale absorptie de som is
van bijdragen van onafhankelijke overgangen van elk
der elektronen. Als standaard voor het gedrag van de
conlinuum-oscillatorsterkte nemen we dat van H of van
He (figuur 3), d.w.z. een monotone afneming vanaf
een maximum bij de ionisatie-drempel. In de afwijkingen
van dit gdrag bij andere atomen zit interessante

Fig. 5. Oscillalorsterkle-spearum voor Ar'*-ionisatie.
De inzet toont de golf functies voor een 3p-elektron en
een elektron in het d'Continutwi met een energie van
ongeveer 55 eV. Voor deze situatie is het dipoolmatrix-
element behorend hij de overgang 2p — cd gelijk nul.

100
erg.e-overdrocht leV)

fysische informatie, zoals voor een paar gevallen zal
blijken. Om zulke afwijkingen eenduidig te bestuderen
kunnen we vaak niet volstaan met kennis van de
fotoabsorptiedoorsnede. Bijvoorbeeld moet de bijdrage
van dubbele ionisatie, een aanzienlijke fractie van de
absorptie bij hogere energieën (zie 3.2) worden
uitgeschakeld. Dus is selectie van één van de absorptie-
produkten vereist. Een eerste mogelijkheid is meten van
de produktie van enkelvoudig geladen ionen als functie
van de energie-overdracht.
Foton-experimenten met ionenseparatie zijn tot nog <oe
niet gedaan met synchrotronstraling. Met een
opstelling voor elektronverstrooiing echter, als geschetst
in figuur 4, is in het FOM-Instituut gedurende de laatste
jaren een programma afgewerkt van ionenmetingen
aan alle edelgassen en enkele kleine moleculen. Met
deze opstelling was het, als voorbeeld, mogelijk voor
het eerst het Ar'+ oscillatorsterkte-spectrum te meten.
Zoals figuur 5 laat zien, vertoont dit spectrum
aanzienlijke afwijkingen van het basisgedrag, en wel op
twee punten.
a) Het maximum ligt niet bij de drempel, maar ongeveer
6 a 7 eV daarboven. Deze verschuiving kan geen
gevolg zijn van de elektrostatische potentiaal, maar
moet worden gezocht in de bijdrage van centrifugaal-
krachten aan de potentiaal. Voor de overgang x. -en
3p-elektron naar een continuumtoestand met hoek-
moment 1 = 2, d.w.z. 3p — ed (e = continuum-
energie), leidt de centrifugale afstoting tot een positieve
barrière op de potentiaal. Elektronen met kleine E,
dus beneden deze barrière, kunnen alleen via 'tunneling"
ontsnappen, wat de oscillatorsterkte onderdrukt.
b) In plaats van monotoon af te nemen na het maximum,
draagt het hele spectrum het karakter van een enorm
brede resonantie, met een minimum bij 55 eV gevolgd
door een tweede maximum. Dit resonante gedrag is
eenvoudig te verklaren uit de vorm van de 3p-golffunctie
(figuur 5). Voor lage waarden van E in het d-continuum
is het dipoolmatrixelement voor de overgang 3p -> Ed
negatief. Bij toenemende E passeert het een nulpunt
(de situatie geschetst in de inzet van figuur 5), om
tenslotte positief te worden. De totale oscillatorsterkte
bij 55 eV wordt niet gelijk aan nul, daar er een niet-
resonant aandeel van ionisatie van de overgang 3p -e ES
overblijft. Voor een juiste positiebepaling van de
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extrema is het noodzakelijk over het Ar'+-spectrum te
beschikken. Figuur 5 laat zien, dat het absorptie-
spectrum merkbaar is verschoven ten opzichte van dat
van Ar'+ door de bijdrage van dubbele ionisatie.

Tot zover kan met redelijk succes het één-elektron-
model worden gehanteerd. Er zijn ook gevallen, waarbij
de benadering van één elektron, bewegend in het
gemiddelde veld van de andere elektronen, niet meer
realistisch blijkt te zijn. Zo'n geval doet zich bijvoor-
beeld voor bij de 4d-sch.il van Xe. Enkelvoudige
ionisatie in deze schil leidt tot een niet-stabiel systeem
dat via Auger-emissie overgaat naar de dubbel geladen
toestand. Vandaar dat we het gedrag van 4d-ionisatie
moeten nagaan aan het Xe-+-spectrum (figuur 6).

r

Fig. 6. Oscillatorsterktc-spectrum voor Xe2+-ionisatie.
De inzet geeft het deel van het spectrum afkomstig van
dubbele ionisatie in de 5p-schil vergroot weer en tevens
de absorptie. Het spectrum wordt overheerst door
enkelvoudige 4d-ionisatie, gevolgd door een Auger-
overgang.

Voor deze schil blijft wel heel weinig over van een
waterstofachtig gedrag. Ook een berekening met een
potentiaal die wel redelijke bindingsenergieën oplevert,
leidt tot een spectrum dat er totaal anders uitziet dan het
experimentele: de piek is vijf maal hoger en ligt veel
dichter bij de drempel. Alleen door de tien 4d-elektronen
als een collectivum te behandelen, in een plasma-achtig
model met lokale inhomogeniteiten in de ladingsverde-

ling en eleklrostatische krachten daartussen, wordt een
redelijke overeenstemming met het experiment bereikt.

Voor mo^culen is nog vrijwel geen theoretisch onder-
zoek aan continuum-oscillatorsterkten gedaan. De
nadruk bij werk aan moleculen ligt dan ook meer op
praktische zaken, die bv. van belang zijn voor de
stralingschemie, zoals het onderzoeken van de fragmen-
tatie van moleculen als functie van de energie-
overdracht en van de interne energie van een
molecuulion. Hierbij is het uiteraard van belang de
bijdrage van de verschillende elektronische iontoestanden
aan een bepaald ionensignaal te kennen. Dit wordt
bereikt door energie-analyse van de uitgestoten
elektronen. Naar analogie met de foto-elektron-
spectroscopie is, in samenwerking met de University of
British Columbia, de elektroncoïncidentiemethode ook
op dit probleem toegepast. Voor gegeven energie-
overdracht E worden coïncidenties gemeten met die
uitgestoten elektronen, die een kinetische energie
hebben volgens de relatie

E = E,'hiinlinK + E,. (4)

m.a.w. iedere één-elektron-toestand geeft aanleiding tot
een piek in het coïncidentiespectrum. Een voorbeeld van
zo'n meting toont figuur 7 voor NH3. Willen we ook
hier de equivalentie met fotonmetingen aantonen, dan
moeten we de elektronmetingen analyseren in hel licht
van wat in hoofdstuk 2 werd opgemerkt over de
'polarisatie' van de K-vector.

3.2. Meervoudige ionisatie

Zoals we in het voorgaande hoofdstuk zagen, treden bij
enkelvoudige ionisatie soms spectaculaire afwijkingen
op van het basisgedrag (dat voor H) van de continuum-
oscillatorsterkte. De oorzaak was elektroncorrelatie,
dat wil zeggen de invloed van de overige elektronen op
het ene, te ioniseren elektron. Dit verschijnsel mani-
festeert zich nog duidelijker in het optreden van meer-
elektron-overgangen. Het blijkt immers, gegeven de
'ééndeeltjes'-dipooloperator werkend op een produkt
van volledig ontkoppelde één-elektron-golffuncties,
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onmogelijk meer dan één elektron van quantumgetallen
te doen veranderen. Dus is het bedrag, waarmee de
overgangswaarschijnlijkhcid voor een meer-elektron-
overgang verschilt van nul, een directe maat voor het
effect van de elektroncorrelatie.

Dat zo'n in eerste instantie verboden proces een
belangrijke bijdrage aan de totale absorptie kan leveren,
leert ons bv. het Xe- +-spectrum (figuur 6). Het deel van
het spectrum beneden de 4d-drempel is afkomstig van
een dergelijk correlatieproces, namelijk gelijktijdige
uitstoting van twee elektronen uit de buitenste schil (5p)
van Xe. De waarschijnlijkheid hiervoor vormt 5O°/o
van de totale absorptie in dit energiegebied, zoals de
inzet van figuur 6 laat zien.
Bestudering van dit verschijnsel was het hoofdmotief
voor het opzetten van het coïncidentie-experiment met
elektronen en ionen. Naast de elektronmetingen bestaat
tot nog toe slechts incidenteel folonwerk, gedaan met
lijnspectra of brede energiebanden uit remstralings-
spectra. Hoewel de interactie tussen de elektronen in
een veeldeeltjessystcem uiteraard niet exact is te
beschrijven, doet zich als gebruikelijk een aantal
vereenvoudigende omstandigheden voor. Bijvoorbeeld
treffen we gevallen aan, waarbij het is geoorloofd de
interactie te laten plaatsvinden via het centrale veld.
Zo leidt ionisatie van een diep binnenschilelektron
voornamelijk tot een sprongsgewijze verandering van de
effectieve kernlading voor meer naar buiten gelegen
schillen. Mits de verandering snel genoeg gebeurt, is de
relaxatie van het systeem - in aanpassing aan de nieuwe
potentiaal - een kwestie van atomaire dynamica,
ontkoppeld van de botsing. Dus vinden we een bevol-
king van eigentoestanden behorend bij de nieuwe
potentiaal, die geen functie is van de energie-overdracht.
Figuur 8b toont als voorbeeld het geval van ionisarie
van de L-schil in Ar: er blijkt een constante, en
theoretisch goed voorspelbare, kans te zijn dat
L-ionisatie wordt gevolgd door uitstoten van een
tweede elektron uit een M-schil.

De zaken liggen duidelijk ingewikkelder bij uitstoten
van twee elektronen uit één schil. In het algemeen
hebben we hier te maken met de momentane interactie
tussen de elektronen, en niet met gemiddelden. Om die

Fig. 7. Intensiteit van onder 90° uitgestoten elektronen
in NH-j, ge/neten in coïncidentie met energieverliezen
van 20 en 34 eV. Bij de hoogste energie blijken drie
iontoestanden aan de ionisatie bij te dragen. De
bindingsenergieën volgen uit
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reden is hanteren van een effectieve afscherming van
het ene elektron voor het andere ook niet .realistisch
bij beschrijving van dubbele ionisatie. Er is echter weer
een bijzonder geval, en wel in de limiet van hoge
energie-overdracht. Wordt een elektron uitgestoten met
hoge energie, en dus hoge impuls, dan moet de kern
eenzelfde impuls in tegengestelde richting opnemen;
de fotonimpuls is immers verwaarloosbaar klein.
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Zulk een grote impulsoverdracht is alleen mogelijk als
kern en elektron op het moment van absorptie vlak bij
elkaar waren. Dat wil zeggen, door absorptie van een
hoog-energetisch foton selecteren we die component uit
het waarschijnlijkheidsspectrum van de elektron-
verdeling in de grondtoestand, waarbij een der elek-
tronen zich in de buurt van coördinaat nul bevindt.
Voor de overige elektronen lijkt de situatie dan sterk op
die bij binnenschilionisatie, maar wel is door het extra
elektron dicht bij de kern de effectieve kernlading
verkleind en daarmee de binding tijdelijk verzwakt.
Op grond van deze zienswijze mogen we twee dingen
verwachten: a) voor voldoend hoge energie-overdracht
wordt de verhouding van enkele en dubbele ionisatie
weer constant; b) de constante heeft een hogere waarde
dan bij binncnschil-ionisatie. Bevestiging hiervan zien
we in figuur 8a voor M-schilprocessen in Ar.
De moeilijkst te beschrijven situatie doet zich voor bij
energieën rond het maximum in figuur 8a, waar de
twee ionisatie-elektronen met lage snelheid uiteengaan
en dus ruimschoots de tijd hebben voor intei actie.
Is het meenemen van correlatie in de grondtoestands-
golffunctie nog wel doenlijk in een aantal gevallen, dan
blijft altijd nog het probleem hoe dit te doen vc. r de
tweevoudige continuumtoestand. Een bevredigende
oplossing van dit probleem laat zelfs voor het een-
voudigste doelwit, He, nog op zich wachten.
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Fig. 8. Verhouding van enkele en dubbele ionisatie in A r.
a. beide in de M-scltil;
b. enkele ionisatie in de L-schil gevolgd door ionisatie
in de M-schil.

4. Conclusie

Een gebied van onderzoelt in de atoom- en molecuul-
fysica is besproken, waarin, i f l>asis van het traditionele
fotoabsorptiewerk, in detail wordt onderzocht tot
welke eindprodukten absorptie van een bekende energie
leidt. De beschreven methode die gebruik maakt van
snelle elektronen en coïncidente detectie, heeft naast zijn
beperkingen op het gebied van maximale energie-
overdracht en resolutie, een aantal belangrijke voor-
delen: één analysator bestrijkt een energiegebied van
een paar honderd eV (infrarood tot zachte röntgen-
straling); de spectrale gevoeligheid van het energie-
analysesysteem is constant over dit grote gebied.
Op deze punten is het zinvol de techniek van elektron-
verstrooiing en van gebruik van synchrotronstraling
tegenover elkaar te stellen.

Het inleidende werk met de elektron-methode is mede
aanleiding geweest tot uitbreiding van de atoom-
fysische programma's in bestaande groepen die werken
met synchrotronstraling. Met name wordt al hier en
daar aan fotofluorescentie met hoog oplossend vermogen
gedaan. Ook foto-elektronspectroscopie wordt op
enkele plaatsen bedreven, terwijl foto-ionisatie-massa-
spectrometrie daar binnenkort aan zal worden toege-
voegd. Overigens blijkt steeds weer, dat, hoewel het
synchrotron in principe een continu spectrum afgeeft, er
nog heel wat ontwikkeling aan monochromatoren
nodig is, voordat dit spectrum werkelijk zonder overlap
van hogere orden en met bruikbare intensiteit, in een
strooiopstelling beschikbaar is.

De te verwachten ontwikkeling is. dat het gebruik van
synchrotronstraling een steeds belangrijker plaats in de
atoom- en molecuuifysica zal gaan innemen. Ook in het
hier beschreven vakgebied zijn veel problemen blijven
liggen, die met de hogere resolutie en intensiteit van
het synchrotron kunnen worden aangepakt. Voor de
elektron-methode blijft een belangrijke toepassing
bestaan in het meten van niet-dipool termen van de
gegeneraliseerde oscillatorsterkten, een gebied dat voor
fotonen principieel is gesloten.
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1. Algemeen

1.1. Doelstelling
IX* Werkgemeenschap voor Atoomfysica stelt zich ten
doel die wisselwerkingen tussen moleculen, ionen en
elektronen te onderzoeken, die van belang zijn voor
een beier inzicht in de structuur van deze deeltjes en
die op onderscheidene gebieden van de fysica en de
chemie de basis vormen voor de statistisch-mechanische
beschrijving van gecompliceerde processen. Deze
fundamentele doelstelling leidt tot veelvuldige
aanrakingspunten met andere deelgebieden van de
fysica, zoals molccuult'ysica, fysica van de hogere
atmosfeer, astrofysica, spectroscopie, vastestoffysica,
yasoniladingsonderzoek. plasmafysica en de chemie.
Daar de zuivere interactie tussen verschillende deeltjes
hel kernpunt vormt van de te entameren onder-
zoekingen, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van
bundellechnieken, waarbij een bundel deeltjes, die
binnen nauwe grenzen dezelfde impuls hebben, wordt
geschoten op een gasvormig of vast doelwit. Hierbij
wordt in ruime mate gebruik gemaakt van energie- en
impulsanalysatoren die in hel kader van de oor-
spronkelijke opzet van de werkgemeenschap - de
scheiding en analyse van isotopen - werden ontwikkeld.
Daarnaast echter worden vele onderzoekingen verricht
in veeideelijessyslcmen, zoals het meten van transport-
coéïlïcicnten. oppervlakte-onderzoek met diffusie van
gassen door vaste stoffen en het onderzoek naar de
verschijnselen die optreden in een kristalrooster ten-
gevolge van een ionenbombardement.
Eveneens behoort tot de taak van de werkgemeenschap
- in overeenstemming met de doelstellingen van de
Stichting F-.O.M. - het tot stand brengen van de
coördinatie tussen de instituten en werkgroepen, waarin
overeenkomstig werk wordt verricht.
Tenslotte stelt de werkgemeenschap zich mede ten doel
jonge academici de gelegenheid te geven, in het kader
van haar onderzoekingsprogramma hun studie af te
ronden, alsmede Nederlandse en eventueel buitenlandse
fysici de gelegenheid Ie geven met haar werkgebied en
onderzoekmethoden kennis te maken.

1.2. Het FOM-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica

In dit jaar heeft zich een belangrijke wijziging vol-
trokken in het beheer van het Instituut. In de praktijk
van de afgelopen jaren was de oorspronkelijke beleids-
commissie van het Instituut de facto opgegaan in de
Commissie voor de Werkgemeenschap voor Atoom-
fysica, waardoor binnen de werkgemeenschap op het
gebied van beleid, beheer en budgetering een grote
onevenwichtigheid was ontstaan. De beleidscommissie
is, zij het in wat gewijzigde vorm, daarom weer in ere
hersteld, waardoor een separaat beheer van hel
Instituut weer mogelijk is. Aandacht is besteed aan de
relatie tot de werkgemeenschap, teneinde de contacten
met de verschillende werkgroepen op wetenschappelijk
gebied niet te verliezen.

De belangrijke internationale positie van het Instituut
op het gebied der bundelfysica heeft er toe geleid dat
gemiddeld tien tot vijftien wetenschappelijke gast-
medewerkers uit het buitenland op het Instituut
werkzaam zijn. Teneinde ook de economisch zwakkere
landen de mogelijkheid te bieden academici een jaar op
het Instituut te laten doorbrengen, werden twee
plaatsen van wetenschappelijk assistent hiervoor
beschikbaar gesteld. Deze plaatsen werden dit jaar door
twee mensen uit India bezet.

2. Speurwerk

Bij het onderzoek dat in de werkgemeenschap wordt
verricht staat de bundeltechniek centraal. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van bundels elektronen, ionen of
atomen. De aard van het doelwit bepaalt de fysische
subdiscipline waartoe het onderzoek moet worden
gerekend.
Oppervlaktefysica. Bundelenergieé'n gebruikt bij onder-
zoek van vastesiof-oppervlakken variëren van enkele
elektronvolts tot in het megavoltgebied. In het algemeen
kan worden gesteld dat in het lagere-energiegebied de
informatie meer betrekking heeft op de structuur en
chemische samenstelling van de eerste oppervlaktelaag,
en op de interactie van het ad-atoom met deze laag.
Bij hogere energieën wordt ook informatie verkregen
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over samenstelling en structuur van meer naar binnen
gelegen lagen.
Wat het laatste betreft werden goede vorderingen
gemaakt bij de ontwikkeling van analysemethoden voor
de meting van implantatie-profielen en van stralings-
beschadiging. Het gebruik van de methode van
protonen-terugverstrooiing maakt het niet alleen
mogelijk deze profielen met een goed diepte-oplossend
vermogen te meten, maar ook het herstelgedrag ten
gevolge van ionenbombardement of warmtebehandeling
te kunnen vervolgen. Behalve uiterst belangrijke
fundamentele aspecten biedt dit onderzoek ook grote
mogelijkheden op het gebied van analysemethoden.
Bij de bepaling van de profielen van in de vaste stof
geïmplanteerde vreemde ionen wordt hiervan al
gebruik gemaakt op het Instituut. In samenwerking met
de werkgroep A IV is een project opgezet om te komen
tot een analysemethode voor de bepaling van de aard
van zeer geringe verontreinigingen in vaste stoffen.
De werkgroepen A IV in Groningen en A I! in Utrecht
richten zich voornamelijk op structuuronderzoek van
de eerste oppervlaktelaag, en het gedrag van deze laag
bij beschieting met keV-ionen. Door een uiterst zorg-
vuldige meettechniek te gebruiken werd in Groningen
het zgn. 'wigfocusseringseffect' gevonden. Dit effect is
het gevolg van verstrooiing van de bundelionen aan de
rij atomen die zich een halve roosterafstand onder het
oppervlak bevinden. Daarnaast wordt veel aandacht
besteed aan de invloed van de thermische vibraties der
roosteratomen op de reflectiespectra. Zelfs bij kamer-
temperatuur blijkt deze invloed aanzienlijk te zijn.
In Utrecht concentreert het onderzoek zich meer op de
bepaling van interactiepotentialen. Uit metingen en
berekeningen van verstrooiing van Ne+-ionen van
1 keV aan het (HO)-oppervlak van koper is het
mogelijk gebleken de parameters van de interactie-
potentiaal alsmede voor de neutralisatie van het
neonion te bepalen.

Zeer veel aandacht wordt besteed aan ladingsoverdracht
bij interacties tussen ionen of atomen en vastestof-
oppervlakken. Goed begrip van deze processen is van
essentieel belang voor het structuuronderzoek met
behulp van ionenbundels. Informatief is het experiment
waarbij de intensiteit van spectraallijnen van aluminium
ten gevolge van ionenbombardement met Ne+-tonen

van 10 keV werd bepaald als functie van de zuurstof -
bedekking. Het blijkt dat stralingsloze de-excitatie
optreedt onder invloed van het oppervlak indien
resonante overgang van het elektron naar de vaste stof
mogelijk is. Gezien het feit dat Al en A1.,O:1 een totaal
verschillende bandenstructuur hebben, is de stralings-
loze de-excitatie sterk afhankelijk van de zuurstof-
bedekking.
Met behulp van neutrale alkalibundels in het elekiron-
voltgebied werd bepaald de oppervlakte-ionisatiewaar-
schijniijkheid aan metaaloppervlakken als functie van de
afstand voor dichtste nadering. Deze experimenten
lenen zich goed voor de verificatie van theoretische
benaderingen voor elektronoverdracht tussen vastestof-
oppervlakken en atomen of ionen.
Aroom- en molecmtljysica. In Utrecht werd in de
universitaire werkgroep het elektronen-excitatiewerk,
gericht op het onderzoek van resonanties in de buurt
van de ionisatiedrempel, uitgebreid. Niet alleen
resonanties, maar meer in het algemeen structuren in
werkzame doorsneden ten gevolge van auto-ioniserende-
en negatiefiontoestanden worden bestudeerd, met
name van H.„ tol 5 eV boven de ionisatiedrempel. Ook
structuur ten gevolge van 'post-collision' interactie in
de ionisatiefunctie van helium was onderwerp van
studie.

Op het Amolf-instituut blijkt het experimentele werk
aan de differentiële verstrooiing van elektronen aan
edelgasatomen een schat van informatie op te leveren.
Belangrijke impulsen voor voortgaand theoretisch
onderzoek werden hierdoor gegeven. Een aanvang werd
gemaakt met het experimentele onderzoek naar de
veronderstelde dispersierelatie voor de verstiooiings-
amplitude bij atomaire-botsingsprocessen.
Grote voortgang werd geboekt in de meetmethodiek
voor inelastische verstrooiing van 10-keV-elektronen aan
atomen en moleculen. Door enkele essentiële verbete-
ringen aan te brengen in het apparaat kan met recht
gesproken worden van de 'poor man's synchrotron'
stralingsbron, zij het dat bij de meting van het
inelastische energieverlies van het exciterende elektron
het oplossend vermogen dat mogelijk is bij absorptie
van synchrotronstraling niet haalbaar is. Metingen
werden verricht aan methaan en waterstof.
In samenwerking met chemici van het Gorlaeus
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Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Leiden, werd
het onderzoek naar de interne excitatie van fragmenten
van organische moleculen, ontstaan ten gevolge van
dissociatieve excitatie bij beschieting met elektronen,
voortgezet. Al deze elektronenmetingen zijn van
belang voor structuurbepalingen van atomen en
moleculen.
Bij de zwarc-deeltjesverstrooiing staat het onderzoek
aan koppelingsmechanismen centraal. Bij botsing tussen
twee systemen, ieder bestaande uit één of meer atomen
of ionen, zal excitaiic veelvuldig het gevolg zijn van
koppeling van de elektronenbeweging en de beweging
der kernen. Experimenten in het elektronvoltgebied
uitgevoerd met neutrale alkali of halogeenbundels
hebben betrekking op het valentie-elektron. De resultaten
van deze onderzoekingen zijn dus van groot belang
voor de fundamentele verdieping van de kennis
betreffende reactieve interacties. In het verlengde
hiervan liggen dan ook experimenten waarbij reactieve
botsingsdoorsneden worden bepaald.
In het 100-keV-energicgebicd is koppeling van de
binnenschilelcklronen met de beweging van de zware
kernen een belangrijk mechanisme voor de vorming van
binnenschilgaten. De-excitatie kan dan plaats vinden
uu Aui'.er-mechanismen of door emissie van een
lonlgcnkwant. Ken belangrijke uitbreiding van dit
onderzoek kan worden gegeven indien de in aanbouw
zijnde hooggeladen u'nenversneller gereed is.
Pitijrct 'flush-pyrolyse'. Het project 'flash-pyrolyse'
begint een steeds belangrijker plaats in te nemen in het
Aniolf-lnstituut. Dit bij uitstek multidisciplinaire
onderzoek is gericht op een snelle, geautomatiseerde
identificatie en diagnostiek van micro-organismen en
cellen met behulp van pyrolysctechnicken en het
niassaspeclrometrisch bepalen van massafragmenten.
Het onderzoek heeft zich het afgelopen jaar geconcen-
treerd op een viertal punten:

- identificatie van bacteriën;
- analyse van biopolymeren en eenvoudige verbindingen;
- analyse van humuszuren;
- analyse van algen en wieren.
Instrumentatie. In hel afgelopen jaar is een drietal
bijzonder belangrijke ontwikkelingen op instrumenteel
gebied geheel of nagenoeg geheel voltooid. Alle drie de
projecten zijn gericht op vergroting van de informatie-

stroomdichtheid uit een experimentele opstelling.
De binaire correlatiemethode waarbij de kruis-
correlatiefunctie van een binair gecodeerde excitatie-
functie met de fysische of apparatieve respons van deze
functie wordt bepaald, maakt het mogelijk levensduur-
metingen of vluchttijdmetingen te doen met een
honderdvoudig verkorte meettijd in vergelijking met de
klassieke methode.
De toepassing van de 'channelplate' als meervoudige
collector in een massaspectrometer waarbij het
spectrum optisch wordt uitgelezen, biedt de mogelijk-
heid een zeer dicht lijnenspectrum simultaan te
verwerken. In verband met de pyrolyse-identificatie met
de massaspectrometer is deze ontwikkeling van het
grootste belang.
Tenslotte moet worden genoemd de 'double channel-
plate' meervoudige cylindersymmetrische detector die
het mogelijk maakt het verstrooiingspatroon van bundels
elektronen of ionen verstrooid aan atomaire centra
simultaan te meten.

INSTITUUT
Amsterdam — FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul-
fysica, prof. dr. J. Kistemaker
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2.7. Emissie van de Lyman-serie bij H~ op He en Ar
tussen 1 en 6 kcV
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tische lichte ionen in en aan een koperéénkristal
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Int. ('onl. on X-Ray Processes in Matter, Helsinki
(Otaniemi). Finland. 2') juli - 1 augustus.
('. I', Hhalla: De-e\ci/ation of multiple-ionized atoms.
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B. van Wingerden. F. I. de Heer, R. H. J. Jansen.
.1. I os: I'fsiing of classical and quunlummechanical
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non-alkalies. Kolloquium Bimolekulare Rcaklionen als
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F. W. Saris: Renaissance in röntgenstraling. Alg.
Colloquium, Utrecht. 14 november.
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C. Backx, M. J. van der Wiel: Electron-ion and electron-
electron coincidence measurements in CH,.
M. M. Hubers, J. LLS: Ion-pair formation in alkali atom
- SFtl collisions in the ?V-region: the effect of SF^
internal energy.
J. G. Maas, N. P. F. B. van Asselt, J. Los: Laser induced
photodi\sociaiion of H ,* and D,+ ions.
J. A. Aten, J. Los: Influence of vibrational excitation on
the differential cross section for ion-pair formation in
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De Beleidscommissie voor liet FOM-Instituut voor
Atoom- en Molecmilfysica had de volgende samen-
stelling:
prof. dr. K. W. Taconis, voorzitter
dr. A. A. Boumans
prof. dr. A. Dymanus
dr. H. de Kluiver
prof. dr. L. J. Tummers
prof. dipl.ing. J. B. Westerdijk
drs. F. R. Diemont vervulde de taak van secretaris.

5. Commissies

De Commissie van de Werkgemeenschap voor Atoom-
fysica was op 31 december samengesteld uit:
prof. dr. K. W. Taconis, voorzitter
drs. F. R. Diemont, secretaris
prof. dr. J. Los, wetenschappelijk secretaris
prof. dr. A. L. Boers, leider werkgroep A III
prof. dr. A. Dymanus
prof. dr. J. Kistemaker, directeur FOM-Instituut voor
Atoom- en Molecuulfysica
dr. H. de Kluiver
prof. dr. J. A. Smit, leider werkgroep A II en A IV
prof. dr. L. J. Tummers
De vergaderingen werden bijgewoond door dr. A. A.
Boumans en dr. C. Ie Pair (directie F.O.M.), dr. ir.
J. G. Bannenberg (beheerder Instituut), dr. J. van Eek
en dr. J. M. Fluit (adjunci-werkgroepleiders van A IV
resp. A II), door drs. J. Heijn, ter assistentie van de
secretaris, en door enkele vertegenwoordigers van
Instituuts- en F.O.M.-personeelsraad.
De taak van de commissie is nader omschreven in
'Bestuurstaken van de Commissie van de Werkgemeen-
schappen'.
De commissie werd uitgebreid door de benoeming van
dr. H. de Kluiver; prof. dr. J. J. J. Kokkedee werd
opgevolgd door prof. dr. A. Dymanus.
Als vertegenwoordiger van de F.O.M.-personeelsraad
werd drs. A. Hurkmans opgevolgd door dr. C. A. Visser.
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Kristalplasticiteit als fysisch verschijnsel
A. Wegener Sleeswijk

1. Fundamenteel technisch-fysisch onderzoek

Elke onderzoeker in de natuurwetenschappen weet dat
de warrige,veelvormige en soms schijnbaar onverklaar-
bare fysische waarnemingswereld terug is te voeren
tot een klein aantal fysische grondbeginselen. De
uitdaging die dit inhoudt is een kenmerk van natuur-
kundig onderzoek, het geeft aan dit werk een eigen
spanning en charme.
Als we de natuurkunde willen onderverdelen in sub-
disciplines - en zolang we maar aan een dergelijke
onderverdeling niet te grote betekenis toekennen kan dit
praktisch zijn - blijft dit kenmerk ook geldig voor de
sub-disciplines, en ook voor de onderverdelingen
daarvan. Het is dus ook waar voor de technische
natuurkunde, waar de empirie die het onderzoek
inspireert in de techniek gevonden wordt, het is ook
waar voor het vakgebied van de fysische metaalkunde.
De inspiratie voor fysisch onderzoek op dit gebied komt
voort uit onverklaarde verschijnselen bij het smelten,
lassen, legeren, gloeien en plastisch vervormen van
metalen, bij het blootstellen van materialen aan radio-
actieve straling, bij breuk, enz. De resultaten van het
onderzoek dat probeert inzicht te geven in de fysische
verschijnselen die een rol spelen bij deze technologische
handelingen en problemen zullen in het algemeen in
het geheel niet geschikt zijn voor toepassing. De
toeneming van het inzicht in één aspect van de fysisch
vrijwel altijd uiterst ingewikkelde simultane processen
bij een technologische handeling zal voor de ingenieur
of fabrikant nauwelijks van onmiddellijk nut zijn, maar
het kan heel wel uit zuiver-wetenschappelijk oogpunt
van belang zijn.

Zo blijkt het dus heel goed mogelijk te zijn - en het
vakgebied 'fysische metaalkunde' illustreert dit uit-
stekend - om fundamenteel iechnisch-fysisch onderzoek
te verrichten, ook al lijkt dat de buitenstaander
misschien een paradoxale bezigheid. Maar het is
inderdaad een paradox want er is geen werkelijke tegen-
stelling tussen de inspiratie geput uit een technisch
fenomeen en het op die inspiratie gebouwde onderzoek,
ook als dat 'fundamenteel' is, d.w.z. gericht op het
begrijpen van het fenomeen.
Maar het zal velen een tegenstelling lijken omdat de
praktische en zakelijke lieden die in de techniek werken,

zich eigenlijk pas voor een fysisch fenomeen interes-
seren als dat een praktisch probleem oplevert. Om dat
op te lossen wordt ook onderzoek verricht, maar nu is
het primaire doel niet inzicht, maar oplossing van een
praktisch probleem. En het spreekt vanzelf dat dit
probleem-gerichte onderzoek meer wordt gedaan,
beter kan worden gefinancierd dan het inzicht-gerichte
onderzoek, en dat het ook veel algemener bekend zal
zijn. Dat overigens de scheidslijn tussen deze twee
typen van onderzoek niet een scherpe kan zijn spreekt
ook vanzelf.
Waarin bedoelt dit type van fundamenteel fysisch
onderzoek nu inzicht te verschaffen? De fysische
processen waar het om gaat zijn o.m. diffusie,
precipitatie, fase-overgangen in de vaste toestand,
mechanische demping en elastische nawerking, plas-
tische deformatie en ordening, vaak processen waarbij
migratie van atomen in de vaste toestand de hoofdrol
speelt.
Is deze vaste stof kristallijn, dan zijn atomaire
migraties in het algemeen alleen maar mogelijk doordat
het kristal migrerende imperfecties bevat, dat wil zeggen
beweeglijke afwijkingen van de perfecte orde in het
kristal. Dit is binnen de fysische metaalkunde een van
de belangrijkste onderwerpen van fundamenteel
onderzoek. Zo'n onderzoekgebied in het niemandsland
tussen wetenschappen als vastestoffysica. chemie en
de techniek heeft zijn eigen bekoring, maar ook zijn
eigen problemen.
Een zo'n probleem is dat de onderzoekers uit ver-
schillende vakdisciplines voortkomen, dat de door hen
toegepaste benaderingswijzen, onderzoeksmethoden,
rapportage en dergelijke ver uiteen kunnen lopen, met
als gevolg dat het soms moeilijk is om uit eerder
uitgevoerd onderzoek een samenhangend beeld te
krijgen van wat voor fysische processen een rol spelen
en wat nog verder moet worden onderzocht. Met
andere woorden: een analyse van de resultaten van het
voorafgaande onderzoek is vaak hard nodig. Zo'n
analyse die voorafging aan een onderzoek aan
bewegende dislocaties dat in het Laboratorium voor
Fysische Metaalkunde te Groningen wordt uitgevoerd,
zal nu worden besproken.

89



Metalen F.O.M.-T.N.O.

2. Dislocatiebeweging thermisch geactiveerd?

Is plastische deformatie een thermisch geactiveerd
proces? De vraag werd een kwart eeuw geleden
bevestigend bean'woord door een paar ingenieurs,
Mac Gregor en Fisher (1), die de mechanische spanning
waarbij plastische deformatie optreedt, o, voor een
groot aantal metalen bepaalden als functie van de
reksnelheid, é, en de temperatuur, T. Zij vonden dat
hun resultaten voor elk materiaal goed konden worden
samengevat door het begrip 'snelheidsgemodificeerde
temperatuur'. T„, in te voeren, waarbij T„ gegeven
wordt door de uitdrukking:

T„ = T [I - c In <£/£„)]: (I)

hierin is c een constante, en Ê„ een referentie-rek-
snelheid. Het presenteren van onderzoekresultaten als
semi-empirische formule is voor ingenieurswerk
typerend.
Ofschoon Mac Gregor en Fiiher (1) beweerden dat uit
het begrip 'snelheidsgemodificeerde temperatuur'
volgde dat plastische deformatie een thermisch
geactiveerd proces is, was hun mathematische afleiding
niet te volgen, en ook de relatie tussen vergelijking (I)
en de Arrhenius-vergelijking die door latere onder-
zoekers werd gehanteerd:

é = ë, exp [-H(a)/kT], (II)

(waarin H(o) een uitsluitend van de spanning afhanke-
lijke activeringsenthalpie) was niet onmiddellijk
duidelijk.
Dit verhinderde deze latere onderzoekers niet, de
geldigheid van de Arrhenius-vergelijking als vaststaand
aan te nemen. Zij bepaalden de activeringsenthalpie aan
de hand van een uitdrukking die door differentiatie
van verg. (II) wordt verkregen, en die we hier in een
aantal varianten geven:

H(o) = - k
/ ölnè \
\d(VT))a

_ , (dlni\

(Hl)

Meestal werden dan waarden voor (öa/öT)g en
(dlné/do)T experimenteel bepaald, en gesubstitueerd in
de laatste variant van verg. (III).
De resultaten van deze onderzoekingen bevestigden
overigens wel dat de Arrhenius-vergelijking vrij goed
opgaat. Uit de vergelijking volgt nl. dat als H(o) voor
een constante waarde van ë wordt bepaald, de waarden
hiervoor evenredig moeten zijn met de temperatuur.
Dit bleek voor de elementen Mo, W, Cr, Ta, Fe, V en
Nb in het algemeen wel te worden bevestigd, volgens
Conrad en Hayes (2), die het onderzoek samenvatten.
Er werd evenwel bij de meeste metalen - Mo en W
uitgezonderd - geconstateerd dat bij hogere tempera-
turen (ca. 300 K) een afwijking optrad, en dat H(o)
daarboven ongeveer constante waarden bereikte. Maar
voor alle metalen werd dus wel in een groot tempera-
tLurgebied de proportionaliteit van H(a) met T
vastgesteld, wat het vermoeden bevestigde dat verg. (Il)
een juiste beschrijving gaf.

De fysische interpretatie hiervan kan aan de hand van
de vergelijking van Qrowan (3) worden gegeven:

è = 1/2 b Q,„ V (IV)

die aangeeft hoe de reksnelheid è samenhangt met de
dichtheid p,,,, gemiddelde snelheid v en Burgers vector b
van mobiele dislocaties. Het is geheel aannemelijk dat
dislocatiebeweging een thermisch geactiveerd proces is,
en dat voor de snelheid v van een dislocatie mag
worden geschreven:

v = vc exp [-H(o)/kT], (V)

waarin vc de snelheid moet zijn van een dislocatie als
H(o) de limietwaarde 0 bereikt. Substitueren we nu
verg. (IV) in verg. (VI, dan is het resultaat:

é = 1/2 b gm vt. exp [-H(o)/kT] (VI)

waarbij aangenomen werd: v = v. Het is
duidelijk dat verg. (VI) gelijk is aan verg. (II), als
pm = const. De mogelijkheid dat de dichtheid om door
een Arrhenius-vergelijking kan worden beschreven lijkt
weinig waarschijnlijk; als het zo is, is H(o) in verg. (II)
de som van de activeringsenthalpieën voor v en Qnt.
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In ieder geval blijkt uit het bovenstaande dat de
Arrhenius-vergelijking voor het macroscopisch
crschijnsel van plastische deformatie kan worden

gerechtvaardigd door dislocatiebeweging als een
'hermisch geactiveerd proces te beschouwen. Onder-
zoekers op dit gebied waren daarom geschokt, toen
Stein en Low (4). die directe waarnemingen verrichtten
aan zich verplaatsende dislocaties in een Fe-Si-legering
bij verschillende snelheden en temperaturen, op grond
van hun resultaten tot de conclusie kwamen dat
disloeatiebeweging geen thermisch geactiveerd proces
kan zijn, d.w.z. niet kan worden beschreven door een
Arrhenius-vergelijking zoals vergelijking (V).
Het bleek dus, dat wat bekend was over plastische
deformatie en dislocatiebeweging als functie van
temperatuur en snelheid, in drie stukken uiteenviel:
I de ingenieursproeven aan handelsstaal die tot het
empirische begrip 'snclheidsgemodificeerde temperatuur'
leidden;

2. de verfijndere proeven aan eenkristallcn en
polykrislallijne metalen, die een Arrhenius-vergelijking
voor dislocatiebeweging leken te rechtvaardigen,
ofschoon deze niet een duidelijke samenhang met de
'snelheidsgemoditiccerde temperatuur' leken te vertonen:
3. de resultaten van directe waarneming aan bewegende
dislocaties, die in flagrante tegenspraak leken met de
conclusie uit het voorgaande werk, dat dislocatie-
beweging door een Arrhenius-vergelijking beschreven
zou kunnen worden.

Voor dat verder onderzoek zou worden gedaan, zou
eerst moeten worden nagegaan of de experimenten
werkelijk aanleiding gaven tot deze geringe eenheid in
de conclusies, of dat dit verholpen zou kunnei: worden
door alle gegevens opnieuw te analyseren. In ieder
geval moest dit laatste dus gebeuren.

Het probleem van de 'snelheidsgemodificeerde
temperatuur' bleek vrij eenvoudig te zijn. Neem aan
dat de Arrhenius-veigelijking (II) geldig is, en beschouw
nu twee toestanden (T,, £,) en (T.,. è.,) bij dezelfde
waarde van a, dus van H(o). Er kan dan voor T,
worden geschreven:

T, - T . [dn é(. - In é,) / (In Ét. - In É , ) ] ; (Vil)

deze uitdrukking gaat over in verg. (I) als geldt:

(VIII)

Door resultaten van plastische deformatieproeven bij
verschillende waarden van Ê en T uitgevoerd, in een
zgn. Arrhenius-diagram uit te zetten met In e en l/T
langs de assen, bleek dat, terwijl de proeven meestal
waren verricht voor reksnelheden in een gebied:
IQ..-, s-i < ê <I s-', de waarde voor é(. altijd uitkwam
op: É,. = I010 s-'. Er wordt dus inderdaad wel voldaan
aan de voorwaarde vervat in verg. (VIII): dal de
moeilijkheid niet eerder dan in 1970 werd opgelost (51
kwam voor een deel ook voort uit de hier en daar
foutieve interpretatie die Mac Gregor en Tisher (I) aan
hun resultaten gaven. Maar er bleek dus geen tegen-
spraak te bestaan tussen hun proef resultaten en die van
latere onderzoekers: dit was de conclusie waar het om

ging-
Maar nu het tweede probleem! Waarop berustte
eigenlijk de conclusie van Stein en Low, dat hun waar-
nemingen niet zouden overeenkomen met de Arrhenius-
vergelijking (V) voor dislocatiebeweging? Bij hun
experimenten, die bij vier verschillende temperaturen
waren uitgevoerd, waren de resultaten in de vorm van
allerlei waardenparen van v en o verkregen, en het was
nici mogelijk hier direct curven voor o = constant in
een Arrhenius-diagram, waarin uitgezet In v tegen l/T,
uit te bepalen. Een tussenstap - interpolatie voor
enkele waarden van a - moest het uitzetten van
a-waarden in het Arrhenius-diagram voorafgaan. Omdat
de curven voor o = constant die op deze manier
waren verkregen, weinig leken op de rechten die
vergelijking (V) voorspelt, concludeerden Stein en Low
dat deze vergelijking dus niet opging.
Bij nadere beschouwing bleek dat interpolaties die
rechte lijnen voor o = constant in het Arrhenius-
diagram zouden hebben opgeleverd, niet strijdig
waren geweest met de waarnemingen. De moeilijkheid
blijft dan natuurlijk, dat hier een argument tegenover
dat van Stein en Low zou zijn gehanteerd dat niet
krachtiger of overtuigender was. Een andersoortige
analyse van de resultaten, bij voorkeur zonder gebruik te
maken van interpolaties, zou hier alleen uitkomst
kunnen brengen.
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Deze werd gevonden in de overweging dat als
vergelijking (V) geldig is, er een waarde van vr moet
bestaan, waarvoor alle experimentele resultaten, als ze
uitgezet worden in een o - kT In (v/vr) diagram, één
curve definiëren. Wat zou deze waarde van vL. kunnen
zijn?
Als voor het verplaatsen van een dislocatie geen
activeringsenthalpie nodig zou zijn, zou de dislocatie -
die een afschuiving in het kristalrooster veroorzaakt
door te bewegen - toch niet harder kunnen lopen dan
de transversale geluidssnelheid. We veronderstellen
daarom - dat is fysisch zinnig - dat v(. gelijk is aan deze
voortplantingssnelheid. De proefresultaten kunnen dan
zonder meer worden uitgezet om de geldigheid van
de Arrhenius-vergelijking (V) te toetsen: het resultaat
(6) is in het diagram in figuur i te zien.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de proefresultaten
van Stein en Low wèl in overeenstemming zijn met de

Fig. t. Analyse van de experimentele gegevens van
Stein en Low, verkregen door meting van dislocatie-
snelheden bij vier waarden van T als functie van de
meclwnische spanning door deze in een
o - 'f11000 . In (vjv)-diagram uit te zetten. Volgens
verg. (V) moeten deze langs experimentele weg
verkregen punten één enkele kromme in het diagram
opleveren.

applied

stress
9 -2

( 10 dyne.cm )

Arrhenius-vergelijking voor dislocatiebeweging. Door
Van den Beukei (7) is er op gewezen dat de conclusie
dat de limietsnelheid v(. gelijk zou zijn aan de voort-
plantingssnelheid van transversale geluidsgolven niet
geheel gerechtvaardigd is: het blijkt namelijk dat indien
v0 binnen ruime marge wordt gevarieerd, er aan het
beeld van de definitie van één curve door de waar-
nemingspunten in het o - kT In (v/v() diagram maar
weinig verandert. Maar deze ongevoeligheid voor
variatie van v(. tast natuurlijk niet aan wat wel de
belangrijkste conclusie van deze analyse is, nl. dat het
werk van Stein en Low het vermoeden bevestigt,
gebaseerd op eerdere proefresultaten, dat dislocatie-
beweging een door een Arrhenius-vergelijking te
beschrijven thermisch geactiveerd proces is.

3. Een blik op het verdere onderzoek

Toen de analyse van het voorgaand onderzoek een zo
helder beeld opleverde omtrent hetgeen bekend was,
leek het verantwoord een programma voor verder
onderzoek vast te stellen. Dit onderzoek is nog aan de
gang; we zullen in het volgende enkele aspecten ervan
belichten.
Het is aannemelijk dat de afwijkingen van de propor-
tionaliteit van H(cr) met T, die voor enkele metalen
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boven ca. 300 K werd vastgesteld, niet alleen aan de
met de temperatuur toenemende onnauwkeurigheid ligt
waarmee H(<j) kan worden bepaald. De interactie van
interstitiéle atomen in het kristal rooster met mobiele
dislocaties - waar talrijke aanwijzingen voor bestaan -
zou de afwijking doeltreffend verklaren. Een van de
hoofdlijnen van het onderzoek is de studie van deze
interactie, zowel theoretisch als experimenteel. We
zullen van elk een voorbeeld geven.
Een tweede hoofdlijn van het onderzoek moet
antwoord geven op de vraag op welke wijze het
voortbewegen \an dislocaties plaatsvindt. Dit leidt tot
detailvragen zoals: hoe groot is QM1, hoe gelijkmatig is v,
wat is de vrije weglengte van een dislocatie? Ook van
onderzoek dat probeert hier antwoord te verschaffen,
zal een voorbeeld worden gegeven.
Het voorbeeld van experimenteel onderzoek langs de
eerste hoofdlijn betreft mechanische spannings-
relaxatieproeven aan ijzcrkoolstoflcgcringen. Bij deze
proeven wordt de afname van mechanische belasting
van een proefstaaf als functie van de tijd gemeten,
nadal eerst plastische deformatie bij een bepaalde
waarde van e is uitgevoerd. Het aardige van de
spanningsrelaNatieproel is nu dat tijdens spannings-
vermindering de waarde van i over vijf decaden kan
afnemen. Dit stelt overigens wel extreme eisen aan de
constantheid van temperatuur en elektronische ver-
sterking van het lastcelsignaal tijdens de proef. Maar er
is een bepaald temperatuurgebicd waar het mee-
diffunderen van de interstitië'c koolstofatomen een
duidelijk effect heeft op het verloop van de relaxatie-
proef.

Uit de tijd-last-functie die het directe resultaat is van het
experiment, kan o als functie van i worden bepaald.
Deze twee grootheden zijn in figuur 2 uitgezet. Het
plateau dat in deze krommen wordt gevonden is te
wijten aan de interstitieel-dislocatie-interactie. Een
belangrijk element in de vtrklaring van het optreden
van het plateau is dat daar snel- en langzaamlopende
dislocaties homogeen zijn gemengd; naarmate de
snelheid afneemt zijn er meer van de laatste soort.
Verder heeft de aanwezigheid van interstitiéle atomen
in hel rooster ten gevolge dat de snelle dislocaties een
'wrijvingsweerstand' moeten overwinnen, d.w.z. de
spanning nodig om de dislocaties met een gegeven

gemiddelde snelheid te laten lopen, moet met een
constante term worden vermeerderd. Deze wrijvings-
weerstand is afwezig bij de langzaam lopende
dislocaties, waar de interstiliëlcn mee meediffunderen,
maar dat heeft wel een verhoging van de actherings-
enthalpie ten gevolge.
De interactie tussen interstitiéle atomen en dislocaties
wordt beschreven in de theorie van Cottrcll en Bilby (8).
Deze theorie leek echter wel nader onderzoek waard,
wegens de simplificaties waar ze op berust. Het
interstitieel atoom wordt daarin opgevat als een
bolletje dat in een iets te klein gat in een homogeen
isotroop medium is geperst. Dit medium bevat vetder
een randdislocatie, die zich wat betreft de energie van
een dergelijk 'misfit' bolletje zal gedragen als een
'put-bron* paar uit de klassieke potentiaalveldtheorie.
In overeenstemming daarmee voorspellen Cottrcll en
Bilby dan ook dat de diffusicdriftpaden der intcr-
stitiéïen cirkelvormig zijn, eindigend aan de 'put'zijde
van de dislocatie.

Ofschoon velen deze theorie geaccepteerd lijken te
hebben, berust ze welbeschouwd op een model dat
weinig verwantschap vertoont met een meer realistisch
beeld waarbij rekening wordt gehouden met niet-
lineaire interactiepotentialen. De moderne computer
maakt het nu echter mogelijk dergelijke problemen op
de beste manier te behandelen. In figuur 3 is een
voorbeeld gegeven van diffusiedrift van koolstof-
interstitiélen rond een randdislocaiie in f.c.c.-ijzer,
waarbij Johnson-polentialen zijn toegepast voor het
beschrijven van intcratomaire wisselwerkingen. Tot
dusverre is weinig overeerit.Mnst gevonden met het door
Cottrell en Bilby voorspelde patroon van :irkel-
vormige diffusiepaden. In plaats daarvan worden altijd
3 a 4 minima dicht bij het centrum van de dislocatie
aangetroffen, waar de diffusiepaden, gelegen in cven-
zovele gebieden, eindigen. Waarschijnlijk zal aan de
hand van deze resultaten enige herziening van de
huidige denkbeelden omtrent de interactie van inter-
stiticlen met dislocaties noodzakelijk blijken.
De tweede hoofdlijn van onderzoek probeert dus
antwoord te geven hoe het proces van thermische
activering van dislocaties in elkaar zit. Door Foreman
en Makin (9\ is in 1966 een model voorgesteld, waarin
de dislocatie op theimische activering wacht bij een
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proeven aan Fe-C-legeringen. Hel plateau in de curven
wordt veroorzaakt doordat daar de snelheid van een
deel der dislocaties zo groot is dat de C-atomen mee-

Fig. 2. Resultaten van relaxatieproeven in het gebied
waar diffunderende inierstitiële atomen een interactie
vertonen met mobiele dislocaties. De waarden:
Tr = 2340 K; (c = 10" s~' die voor het bepalen van de diffunderen, van een ander deel niet. (Gegevens uil
abscissen zijn verkregen uit analyses van andere afstudeerverslag van H. Troost).
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Fig. 3. Diffusiedrijtpaden van interstiüële C-atomen in
een rooster van y-Fe d.m.v. een computermodel, waarbij
Johnson-potemialen zijn toegepast. Dit resultaat wijkt
zeer af van de door Cottrell en Bilby voorspelde
cirkelvormige banen. (Promotiewerk J. T. de Hosson).

barrière om deze te kunnen passeren. Is dat eenmaal
gebeurd, dan loopt hij met grote snelheid door het
rooster tot hij weer een nieuwe barrière ontmoet, enz.
Dit verandert aan het idee van thermische activering
van dislocatiebeweging in wezen weinig. Als mag
worden aangenomen dat de wachttijd t veel groter is
dan de tijd T„ dat de dislocatie beweegt, neemt het
aantal parameters niet toe.
Ofschoon een vrij groot aantal computersimulaties is
gemaakt op basis van het model van Foreman en
Makin (9), blijkt hp* uiterst lastig directe experimentele
gegevens te verkrijgen omtrent de geldigheid prvan.
Het bleek ons bij een exploratie van de mogelijke
onderzoektechnieken, dat NMR-methoden betere
kansen bieden dan Mössbauer-experimenten.
Er werd daarom in samenwerking met de NMR-groep

onder leiding van O. Kanert aan de Universiteit van
Dortmund een proefopstelling samengesteld waarbij
aan plastisch deformerende kristallen NMR puls-echo
experimenten worden uitgevoerd. Experimenten van dit
type waren nog niet eerder verricht; gelukkig bleek het
effect van het lopen van dislocaties groot te zijn. Om d<"
complicatie van zeer lage onderzoektemperaturen, die
voor onderzoek aan metalen nodig zijn, te vermijden,
worden voorlopig alleen alkali-halogenide kristallen
beproefd. Figuur 4 geeft een overzicht van de
opstelling.
We zullen de theorie van deze experimenten hier zeer
beknopt aanduiden. De proefiesullaten geven relaxatie-
tijden die worden gedefinieerd door componenten van
de spinhamiltoniaan H. Deze kan, om te beginnen,
worden opgesplitst in een Zeeman-ifti H2 en een
interne term Hjnt:

H = H, + Hillt (IX)

De relaxatietijd T, wordt gedefinieerd door de
Hamilton-vergelijking voor de Zeeman-term:

Ö<H,>/ÖT = - l/T, < H , > (X)

Dit is de relaxatietijd die het spinsysteem na een
verstoring nodig heeft om weer tot evenwicht te komen.
Op dezelfde wijze definieert de vergelijking voor HiTI|
een relaxatietijd T l l r De inverse hiervan, de relaxatie-
snelheid, blijkt uit een statische en een dynamische
term, RM, te zijn opgebouwd. Deze dynamische
relaxatiesnelheid blijkt na een afleiding, gebaseerd op
die van Rowland en Fradin (10) en Ailion (11) voor het
analoge geval van zelfdiffusie, en op de veronder-
stelling dat in het model van Foreman en Makin
geldt: r^<<x, te leiden tot een uitdrukking van de
gedaante:

a é, (XI)

waarin a onafhankelijk van de temperatuur zou moeten
zijn.
Dit laatste wordt bevestigd door de resultaten van
Jeener-pulsexperimenten aan 23NaCl-kristallen (12)
zoals in figuur 5 gegeven. Uit het feit dat T,-' onafhan-
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Fig. 4. Trekbank en NMR-magneet met bijbehorende
randapparatuur, hulpstukken e.d. voor het verrichten
van NMR-puhexperimenten aan plastisch deformerende
kristallen.

kelijk blijkt te zijn van é mag de conclusie worden
getrokken dat x/1 veel groter moet zijn dan de
precessiefrequentie van lV!Na-kernen in NaC!, die ca.
107 s-' bedraagt.
Anderzijds is uit een redelijke waarde voor gm,
ca. 10* cm"2, en een plausibele alstand tussen barrières
van ca. 10-5 cm te concluderen dat T ongeveer 10-' s

moet bedragen. Dit klopt met andere resultaten van
deze NMR-proefnemingen, waaruit bleek dat:
x>>l0-' s. In ieder geval blijkt dus dat het model van
Foreman en Makin, met T^<<T, door deze experi-
menten wordt bevestigd.
Het spreekt vanzelf dat het nog niet duidelijk is tot
welke resultaten deze onderzoekingen verder zullen
leiden. Wèl is hopelijk duidelijk geworden uit het
voorbeeld dat hier is geschetst, dat in dit vakgebied een
zorgvuldige analyse van de literatuur van groot belang
is voor he opzetten van een programma van onderzoek.
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Fig. 5. Resultaten van NMR-experimenten aan defor-
merende -'NaCl-kristallen m.b.v. van de Jeener-puls-
sequentie. Het feit dat Rtl niet be'invloed schijnt door de
temperatuur is een aanwijzing dat de geometrie van
het deformalieproces daar niet van afhankelijk is.
Uit de constantheid van Tt volgt dat het passeren van
dislocaties geen invloed heeft op de precessie. (Naar
G. Hut et al., loc.cir.).
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Zakelijk/organisatorisch verslag

1. Algemeen

1.1. Doelstelling
De Werkgemeenschap 'Metalen F.O.M.-T.N.O.' stelt
zich in de eerste plaats ten doel het fundamentele
onderzoek te bevorderen van de fysische en chemische
eigenschappen van metalen, in het bijzonder die welke
samenhangen met de structuur, de perfectie en stabiliteit
van de atomaire ruimtelijke opbouw van metalen en
legeringen. Deze eigenschappen kunnen ook aan analoge
nict-metalen worden bestudeerd.
De werkgemeenschap houdt zich ook bezig met dat
deel van de vastestoffysiqa, dat verband houdt met
het primair gestelde metaalkundig onderzoek.
Deze onderzoekingen beogen mede een basis te leggen
voor nieuwe of verbeterde werkwijzen, toepassingen en
bereidingsmethoden in wetenschap en industrie.
Ter verwezenlijking van het gestelde doel maakt de
werkgemeenschap, naast het daadwerkelijk verrichten
van onderzoek, mede gebruik van de volgende middelen:

- coördinatie van fundamenteel metaalkundig onderzoek
in Nederland;
- leggen van contacten met buitenlandse onderzoek-
centra;
- opleiding van fysici, chemici en ingenieurs tot metaal-
kundigen.

halfjaarverslag 1973 resp. het eerste halfjaarverslag
1974 door de medewerkers Mirani (Mt V), Jongsma
(Mt VIII), Verbeek (buiten F.O.M.-verband Mt IV),
Nieuwenhuys (Mt IV), Mittemeyer (Mt II), Van den
Brink (Mt III), Slakhorst (Mt VIII) en Mulder en
de Hosson (Mt VI).
Van de wetenschappelijke vergaderingen of colloquia
georganiseerd door een of meer werkgroepen kan het
volgende worden vermeld.
Dr. P. G. McCormick (Kensington, Australië') sprak op
25 januari in Groningen over 'The Portevin-Le Chatelier
effect in pressurized low caibon steel'.
Op 3 september gaf prof. P. A. Beek (Illinois, V.S.)
een lezing in Leiden over 'Micto.nagnetism' en op
5 september in Amsterdam over 'Magnetism in the
h.c.p. Re-Co solid solutions'.
Op 4 oktober kwam prof. J. W. Christian (Oxfo'd) in
Groningen aan het woord over 'Recent research in
deformation of b.c.c. metals', terwijl daar op 25 oktober
prof. G. Alefeld (München) 'Hydrogen in metals -
Nb, Ta, V - diffusion and phase transitions' besprak.
Prof. dr. R. U. Stern (Brooklyn, N.Y., tijdelijk Lyngby,
Denemarken) sprak op 28 oktober in Leiden over
'Back scattering of electrons by crystals at low and
high energies'.
Op 4 november hield dr. J. Mydosh (Jiilich) in Leiden
een voordracht over 'Spin glasses and mictomagnets'.

1.2. Wetenschappeli jke vergader ingen
In dit verslagjaar werd geen minimetalencongres
georganiseerd, d.w.z. er werd geen bepaald facet van het
metaalonderzoek besproken tussen werkgioepen van de
gemeenschap en van de diverse universiteiten en
hogescholen. Wel namen werkgroepleiders en mede-
werkers van de metalengemeenschap deel aan de
wetenschappelijke vergadering van de Werkgemeen-
schap voor Vaste Stof op 17 en 18 oktober en aan het
Drielanden-congres over kristalgroei, eveneens
gehouden in het congrescentrum 'Leeuwenhorst', op
26, 26 en 27 september.
Op de ochtenden voorafgaande aan de organisatorische
vergaderingen van de Commissie in het voorjaar
(19 april) en in het najaar (8 november) werden korte
toelichtende voordrachten gehouden over het tweede

2. Speurwerk

Zoals uit de onderstaande lijst van onderwerpen blijkt
werd in de werkgroep Mt II aandacht besteed aan de
lijnprofielen bij röntgendiffractie ter bestudering van
diffusiezones in binaire systemen. De lijnprofielanalyse
wordt gebruikt om gegevens te verkrijgen over het
diffusiekoppel. Een bevredigend resultaat werd bereikt
bij de toetsing van de theorie voor de berekening van
het concentratieprofiel met behulp van gesimuleerde
lijnprofielen. Vervolgens werd dit profiel berekend in
een systeem, waarbij door middel van epitactische
elektrokristallisatie 6.6 \im koper op een nikkel 111-vlak
als substraat was aangebracht uit de experimenteel
bepaalde 333- en 444-lijnprofielen. Het onderzoek
richt zich nu op 3 typen preparaten:
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l.een éénkristallijn preparaat,
2. poederpreparaten met grote deeltjes en
3. met kleine deeltjes.

In de werkgroep Mt III werd uit het moduluseffect
en de demping de lengte van dislocatielijnen bepaald na
rek voor Cu, Cu-Zn en Cu-Ni mei 0,5 en 5 at°/o Zn
resp. Ni. In de uitdrukking voor de demping werd
naast de Granato-Lücke-term, die van Bordoni
geïntroduceerd, zoals berekend werd in 1957 door
Seeger en medewerkers. Dt dislocatielengte bleek
evenredig te zijn met het activeringsvolume.
Bij het onderzoek van het Portevin-Le Chatelier-effect
in goud-koperlcgeringen bleek het mogelijk met behulp
van een model voor 'dynamic strain ageing' de
overgangscffecten tijdens wisselingen van de rek-
snclheid op aanvaardbare wijze te interpreteren.
Het onderzoek in Mt IV naar de relatie tussen de
groeiomstandigheden van koperéénkristallen en het
aantal optredende dislocaties maakte goede voortgang
mede dank zij de medewerking van een kandidaat
theoretische natuurkunde bij het schetsmatig oplossen
van de wiskundige problemen. Het experimenteel
toetsen van de relaties die werden afgeleid, zal nog wel
moeilijkheden opleveren.
Het onderzoek betreffende de roosterdynamic?. van
verdunde legeringen moest bij gebrek aan mankracht na
een tweetal publikaties helaas worden gestaakt. De
beschrijving van een gigantisch magnetisch moment in
verdund Pd-Co, Pd-Fe en Pd-Mn met behulp van het
produkt van een normaal magnetisch quantumgetal en
een grote 'effectieve g-waarde' werd uitvoerig toegelicht
in een proefschrift. De ruimtelijke uitgebreidheid van
de polarisatiewolk rond Mn in Pd werd in samen-
werking met het R.C.N, te Petten bestudeerd. In een
ander proefschrift werd beschreven hoe het Lorenz-
getal van Cu-Fe, Cu-Cr en Cu-Mn zich als functie van
de temperatuur gedroeg, waarbij kon worden aangetoond
dat inderdaad de maximumwaarde bij de Kondo-
temperatuur van deze zeer verdunde legeringen lag.
Het absorptiespectrum van AuGa., werd gemeten in
het kader van de samenwerking met de universiteiten
van Amsterdam, Groningen en Nijmegen betreffende
het zgn. dilemma: het afwijkend gedrag van AuGa.>
t.o.v. dat van AuAl., en Auln.,.

In de werkgroep Mt V werd het tincalorimeterproject
afgesloten met een proefschrift. Bij het onderzoek van
het Fermi-oppervlak voor intermetallische verbindingen
is de nadruk komen te liggen op proeven in de
installatie voor sterke (tot 40 tesla) magneetvelden.
Voor het waarnemen van De Haas-Van Alphen-
oscillaties wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om het veld met ongeveer 40 tesla per seconde
evenredig met de tijd te laten afnemen. De bestudering
van de intermediaire magnetische toestand van Yb in
een aantal verbindingen is in volle gang en zal worden
uitgebreid tot Ce.
Het bestralingsonderzoek met elektronen aan Pd bij
lage temperaturen werd afgerond. De metingen bij hoge
temperaturen volgen in 1975, evenals die aan Ta.
Afgesloten werd het onderzoek betreffende tracer
zelfdiffusie in FeSi en Ag. Een begin werd gemaakt
met het onderzoek van diffusieverschijnselen in inter-
metallische verbindingen en legeringen.
Het onderzoek aan lopende dislocaties met behulp van
NMR-technieken, in samenwerking met de universiteit
van Dortmund, heeft tot een proefondervindelijke
bevestiging van het model van Foreman en Maki geleid,
volgens welke de dislocaties met tussenpozen voort-
bewegen. De looptijden bleken korter dan 10"rs, de
wachttijden bij barrières korter dan 10-'s.
Het modelonderzoek met de rekenmachine naar wissel-
werkingen tussen dislocatie en interstitieel met behulp
van Johnson-potentialen levert diffusiepatronen op,
die sterk afwijken van de 'put-bron' potentiaalstroming
voorspeld door Cottrell en Bilby. Er worden telkens
3 a 4 minima gevonden met elk een eigen minimum.
De experimentele studie van de interactie van inter-
stitiële C- en N-atomen met dislocaties leverde
resultaten, die wat het aspect van de veranderings-
kinetiek betreft, nog niet afdoende kunnen worden
verklaard.

In Cu.,NiZn werd met behulp van neutronendiffractie
en elektronenmicroscopie het bestaan van Iange-
afstandsorde aangetoond. Het onderzoek naar de mate
van 'clustering' in Cu-Ni legeringen (in het kader van de
beleidsruimte 1973) m.b.v. neutronendiffractie (R.C.N.,
Petten) verliep, na het overwinnen van moeilijkheden
bij de preparaatbereiding, voorspoedig. De Warren-
Cowley-parameters werden bepaald voor een tweetal
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verschillende warmtebehandelingen. Een begin werd
gemaakt met metingen van de kinetiek van het proces
van 'clustering'.
Verder kan worden vermeld dat het is gelukt dank zij
een ionenetsapparatuur preparaten van dunne draden
(< 1 mm diameter) ten behoeve van elektronen-
microscopie te vervaardigen.
Uit de werkgroep Mt VIII kan worden vermeld dat de
atomprobe (zie jaarboek 1973) is afgeleverd en dat de
apparatuur aan diverse toetsen werd onderworpen en de
nodige elektronica werd vervaardigd. Een vacuüm van
2 . 10-10 torr werd bereikt. Het deel veldionen-
microscoop werd door middel van een wolfraam-
preparaat met bevredigend resultaat getoetst.
De sterke aanwijzingen dat bij de textuurontwikkeling
in kubisch vlakgecenterde (f.c.c.-)metalen het inverse
Rowland-mechanisme en de tweelingvorming tengevolge
van rckristallisatie een rol spelen, zijn steeds sterker
geworden; niet alleen in zilver, maar ook in 'metalen'
met een hoge stapelfoutenergie. Dit is onderzocht aan
een reeks N i-Co-legeringen waarin met het Co-gehalte
deze energie afneemt. Opmerkelijk is wel dat het lijkt of
de kubuskiemen, in afwijking van de oorspronkelijke
theorie van Verbraak, voornamelijk worden gevormd
in een deformatiestructuur als van zilver (lage stapel-
foutenergie), doch dat uiteindelijk de kubusVextuur als
rekristallisatietextuur verreweg het sterkst is in metalen
die aanvankelijk een kopertextuur (hoge energie) hadden.

WERKGROEP Mt II
Delfl — Laboratorium voor Metaatkunde - Structuur
van de vaste stof, prof. dr. ir. B. Okkerse
1. Diffractie aan binaire diffusiezones

WERKGROEP Mt III
Delft — Laboratorium voor Metaalkunde — Metaalfysica,
prof. dr. ir. P. Penning
1. Dislocatie-dynamica in koperlegeringen
2. Het Portevin-Le Chatelier-effect in goud-koper-
legeringen

WERKGROEP Mt IV
Leiden — Kamerlingh Onnes Laboratorium - Metaal-
fysica en magnetisme, dr. G. J. van den Berg
1. Kondo-effect - spinfluctuaties

1.1. Elektrische weersund van koperlegeringen
1.2. Lorenz-getal van koperlegeringen
1.3. Soortelijke warmte (Au-V, Au-Ni)
2. Invloed van druk op de eigenschappen van een
metaal rooster
3. Verdunde magnetische legeringen
3.1. Soortelijke wannte van Pd-Rh, Pd-Mn, Pd-Fe,
Pd-Co en Pd-Z.A.
3.2. Bepaling van de ruimtelijke uitgebreidheid van de
polarisatiewolk om Mn in Pd
3.3. Elektronenspinresonantie
4. Optische eigenschappen van metalen
4.1. Optische absorptie (AuGa2)
5. 'Metallurgie'
5.1. Vervaardiging, warmtebehandeling, bewerking,
röntgen- en microscan-r nalyse van binaire en ternaire
legeringen en verbindingen
5.2. Groei van eenkristallen: invloed van de methode en
bijbehorende omstandigheden op de dislocatiedichtheid
6. Onderzoek naar de 'cluster'grootte van Cr in de
legeringen Cu-Cr, Cu-Cr-Zr en Cu-Cr-Zr-Ce in het
temperatuurgebied tussen 1,3 en 300 K
6.1. Elektrische weerstand
6.2. Thermokracht
6.3. Susceptibiliteit

WERKGROEP Mt V
Amsterdam - Natuurkundig Laboratorium —Metaal-
fysica en magnetisme, prof. dr. G. de Vries
1. Intermetallische verbindingen
1.1. Vormingswarmten
1.2. Fermi-oppervlak
1.3. Magnetisch onderzoek
1.4. Theorie
2. Stralingsbeschadiging met elektronen
3. Diffusie in legeringen
4. Ordening in legeringen

WERKGROEP Mt VI
Groningen - Laboratorium voor Fysische Metaalkunde -
Roosterfouten, ordeningsverschijnselen, prof. dr. ir.
A. Wegener Sleeswijk
1. Dislocatiedichtheid
1.1. Plastomechanische metingen
1.2. Reksnelheidsgevoeligheid bepaald door middel van
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spanningsrelaxatieproeven
1.3. Mechanisch gedrag van f.c.c.-metalen
2. Verandering van mechanische eigenschappen onder
invloed van hoge druk
3. Ordeningsverschijnselen

WERKGROEP Mt VIII
Enschede — Technische Hogeschool Twente, Structuur
van korrel- en fasegrenzen, prof. dr. ir. C. A. Verbraak
1. Het bepalen van de verdeling van legeringselementen
langs korrel en fasegrenzen met behulp van de veld-
ionenmicroscoop-atomprobe
2. Onderzoek naar de ontwikkeling en de transitie van
wals- en rekristallisatietexturen in f.c.c.-metalen en
legeringen
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H. Selbach, O. Kanert: Effect of dislocation velocity on
the nuclear spin relaxation. Solid State Commun. 15
(1974) 1115.
G. Hut, H. J. Hackelöer, H. Selbach, O. Kanert,
A. Wegener Sleeswijk: Reduction of the zero-field
relaxation by moving dislocations. Proc. 18iem
Colloque Ampère, Nottingham (1974).
A. Wegener Sleeswijk: Perfect dislocation pole models
for twinning in the f.c.c. and b.c.c. lattices. Phil. Mag. 29
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C. A. Verbraak, ) . W. H. G. Slakhorst: The development
of the texture of (112) (111] rolled, Al, Cu and Ag.
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4. Voordrachten

G. J. Nieuwenhuys: Magnetisch gedrag van Co, Fe en
Mn opgelost in Pd. Wet. verg. F.O.M. Vaste Stof,
Noordwijkerhout, 17-18 oktober.
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Mn opgelost in Pd. Wet. verg. F.O.M. Vaste Stof,
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F. R. de Boer, R. Boom: Heat effect on formation of
solid and liquid alloys. German working group on
metallurgical thermodynamics and high-temperature
chemistry. Bonn, 6-8 juni.
H. V. M. Mirani: The influence of the ferromagnetic
transition on self-diffusion in b.c.c. FeSi. Lab. voor
Fys. Metaalkunde, Groningen.
H. J. de Bruin, G. E. Murch, H. Bakker, L. v, d. Mey:
Diffusion correlation in random alloys. IBM Conf. on
low temp, diffusion, New York, 12 augustus.
S. Radelaar: Liesegangbanden bij inwendige oxidatie
van AgCel-legeringen. TH-Delft (Metaalkunde), 5 maart.
A. Wegener Sleeswijk: Creation of intrinsic-extrinsic
stacking fault pairs. Symp. on 'Dissociation of
Dislocations and Associated two-dimensional Defects
with Emphasis on their Effects on Mechanical
Properties', Beaune, 9-12 september.
R. Delhez: Lijnprofiel-analyse, in het bijzonder de
eliminatie van de a.,-cotnponent voor het Ka-doublet.
FOMRE-dagen te Lunteren, 1-2 april.
G. Hut: Kernspinrclaxationsmessungen in Gegenwart
laufender Versetzungen. Deutsche Physiker Tagung,
Freudenstadt, 1-6 april.
G. Hut: Reduction of the nuclear zero-field relaxation
by moving dislocations. 18iem Colloque Ampère,
Nottingham, 9-14 september.

prof. dr. ir. A. Wegener Sleeswijk, leider werkgroep
Mt VI
prof. dr. A. J. Zuithoff
De vergaderingen werden bijgewoond door dr. A. A.
Boumans en dr. C. le Pair (directie F.O.M.), prof. dr.
J. J. van Loef (Uitvoerend Bestuur F.O.M.), dr. B.
Knook en dr. F. R. de Boer (adjunct-leiders van resp.
de werkgroepen Mt IV en Mt V), dr. G. J. Nieuwenhuys
(gast), door enkele vertegenwoordigers van de F.O.M.-
personeelsraad, en door drs. J. Heijn, ter assistentie
v»an de secretaris.
De taak van de commissie is nader omschreven in
'Bestuurstaken van de Commissies van de Werkgemeen-
schappen'.
In de loop van het verslagjaar werd het voorzitterschap
door prof. dr. G. de Vries overgedragen aan dr. ir.
S. Radelaar, adjunct-leider werkgroep Mt VI.

5. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap 'Metalen
F.O.M.-T.N.O.' was op 31 december samengesteld uit:
dr. ir. S. Radelaar, voorzitter
drs. F. R. Diemont, secretaris
dr. G. J. van den Berg, wetenschappelijk secretaris,
leider werkgroep Mt IV
prof. dr. C. J. Gorter
prof. ir. P. Jongenburger, leider werkgroep Mt 1
dr. ir. B. H. Kolster, vertegenwoordiger van de Nijver-
heidiorganisatie T.N.O.
dr. A. R. Miedema
prof. dr. ir. B. Okkerse, leider werkgroep Mt II
prof. dr. ir. P. Penning, leider werkgroep Mt III
prof. dr. ir. C. A. Verbraak, leider werkgroep Mt VIII
prof. dr. G. de Vries, leider werkgroep Mt V
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Fluctuerende hydrodynamica
D. Bedeaux en P. Mazur

1. Inleiding

In de afgelopen jaren heeft het anomale gedrag van
transportverschijnselen sterk de aandacht getrokken
zowel van experimentele als van theoretische onder-
zoekers.
Het was reeds lang bekend, dat transport-coëffi-
ciënten zoals bijvoorbeeld de warmtegeleidings-
coëfficiënt en de viscositeit bij het kritisch punt van
bv. de gas-vloeistof-overgang een kritisch gedrag
vertoonden. TOÏ in het begin van de jaren zestig was
echter geen bevredigende verklaring van deze anoma-
lieën gegeven. In de conventionele theorieën van
'critical stoning down' werd zelfs aangenomen, dat deze
grootheden geen anomaal gedrag hadden. Het is de
verdienste van Fixman (1962) als eerste een succesvolle
verklaring van de kritische anomalie van de viscositeit
van een binair mengsel te hebben gegeven. In aan-
sluiting hierop werd door Kawasaki (1966) en door
Kadanoff en Swift (1967) de zogenaamde 'mode-mode
coupling' theorie ontwikkeld. Met behulp van deze
theorie is het mogelijk gebleken een grote verscheiden-
heid van kritische anomalieën te beschrijven. Zeer
gedetailleerde voorspellingen voor het dispersieve
gedrag van deze coëfficiënten konden worden gemaakt,
welke op zeer overtuigende wijze werden bevestigd
door lichtverstrooiingsexperimenten. In haar opzet is de
'm^de-mode coupling' theorie moleculair statistisch.
In de uitwerking van de verkregen resultaten wordt
echter gebruik gemaakt van hydrodynamische argu-
menten.

Naast anomaal gedrag bij het kritisch punt bleek voorts
uit de moleculaire-dynamica-'experimenten' van Aider
en Wainwright (1967) dat in het bijzonder de snelheids-
autocorrelatiefunetie <v(0) . v(t)> van een twee-
dimensionaal hardebollengas voor lange tijden niet
exponentieel naar nul gaat, zoals in het algemeen werd
aangenomen, maar een lange tijdsstaart evenredig met
t"' heeft. Dit houdt onder meer in, dat de coëfficiënt
van zelfdiffusie

D = 1/3 $<v(0) . v(t)>dt

divergeert. Een verklaring van dit verschijnsel werd
gegeven op grond van 'hydrodynamische' overwegingen

door Alder en Wainwright (1970) zelf en door Ernst,
Hauge en Van Leeuwen (1970). Een verklaring op
grond van de kinetische theorie werd door Dorfman en
Cohen (1970) gegeven. Verder mag het werk van
Pomeau in dit verband niet onvermeld blijven. De
genoemde theoretische beschouwingen toonden aan, dat
in drie dimensies de staart van de snelheids-auto-
correlatiefunctie zich voor lange tijden gedraagt als t"1\
zodat in dat geval de diffusiecoëfficiënt wel bestaat.
Door moleculaire-dynamica-experimenten is dit gedrag
sindsdien bevestigd. Voorts vond men, dat ook andere
autocorrelatiefuncties, waarvan de lijdsintegralen bv.
het warmtegeleidingsvermogen en de viscositeit bepalen,
analoge lange tijdsstaarten vertoonden. Door Kawasaki
en Zwanzig werd erop gewezen, dat dit tijdsgedrag
en het kritisch gedrag der transporïcoëfficiënten uit
theoretische overwegingen ten nauwste met elkaar
samenhangen. In beide soorten verschijnselen speelt een
niet-lineaire koppeling aan een langzaam veranderlijke
hydrodynamische variabele (mode) een essentiële rol.
In alle besproken theorieën, behalve de kinetische
theorie, wordt in een bepaald stadium gebruik gemaakt
van correlatiefuncties die volgen uit gegeneraliseerde
lineaire hydrodynamica. Voorts valt op, dat de
verkregen resultaten zowel voor het kritisch als voor
het lange-tijdsgedrag gegeven zijn in termen van zuiver
hydrodynamische grootheden. Het ligt daarom voor de
hand, dat het mogelijk moet zijn om een theorie van
deze verschijnselen te geven op zuiver hydrodynamische
grondslag. Een dergelijk standpunt werd bv. ingenomen
door Zwanzig (1971).

2. Diffusie

In Leiden werd aangetoond, dat men al deze verschijn-
selen op een eenvoudige wijze kon bespreken op basis
van niet-lineaire hydrodynamische vergelijkingen voor
de fluctuerende hydrodynamische variabelen. Wij willen
hier deze theorie kort bespreken aan de hand van de
vergelijking voor turbulente diffusie in een vloeistof

ö/öt[n(r,t)] = - d i v {v(r,t)n(r,t)}
- div {D„(p(r,t),T(r,t))grad n(r,t)}
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In deze vergelijking is n(r,t) de dichtheid op de plaats r
ten tijde t van de diff'underende stof, v(r,t) de luc-
tuercnde snelheid van de vloeistof, D(] is de diffusie-
coëfficiënt op het fluctuatieniveau dat een functie is van
de lokale fluctuerende dichtheid o(r,t) en temperatuur
T(r,t) van de vloeistof. De term vn is de zogenaamde
convectiestroom, terwijl D(l grad n de diffusiestroom
van de diffunderende stof voorstelt. Ten gevolge van de
fluctuaties in v, Q en T is de vergelijking voor n een
zogenaamde stochastische differentiaalvergelijking en
n zelf is een fluctuerende groctheid. De vergelijking is
niet lineair in de fluctuerende variabelen. Indien mep
echter veronderstelt, dat de fluctuaties van v, o en T
onafhankelijk zijn van n (natuurlijk hangt n wel af van
v, Q en T), hetgeen in goede benadering waar is voor
een lage concentratie van de diffunderende stof, dan is
de vergelijking lineair in n met onafhankelijk fluc-
tuerende coëfficiënten, wat de theorie aanzienlijk
vereenvoudigt.

Het is nu mogelijk om aan te tonen, dat de gemiddelde
dichtheid <n(r,t)> (de middeling wordt uitgevoerd
over de fluctuaties van de vloeistofvelden v, o en T)
voldoet aan een gegeneraliseerde diffusievergelijking van
de volgende vorm

d/dt <n(r,t)> =
- div (dt' \ dr' D(r - r',t -1') grad' <n(r' ,f)>

De integraal kern D ( r - r ' , t - t ' ) kan men interpreteren als
een 'macroscopische diffusiecoëfficiënt' die niet lokaal is
in de ruimte ei: de tijd. Bij de afleiding van deze
integro-differeiitiaalvergelijking wordt een algemene
uitdrukking voor deze diffusiecoëfficiënt gevonden in
termen van correlatiefuncties van de vloeistofvelden
v, Q en T. Als deze uitdrukking afgebroken wordt na de
tweepunt-correlatiefuncties vindt men dezelfde formules
als die gevonden worden in de mode-mode coupling
theorie in deze benadering. De a'stocorrelatiefunctie
van de snelheid u van een diffunderend deeltje hangt
samen met D via de relatie

<u(0) . u(t)> = 3 jdr D(r,t)

Met behulp van de verkregen formules voor D kan men
eenvoudig aantonen, dat deze snelheids-autocorrela;ie-

functie het t-"'2-lange-tijdsgedrag heeft in drie dimensies
en het t-'-gedrag in twee dimensies. Voor dit gedrag
is de koppeling aan de transversale component van het
snelheidsveld van de vloeistof in de convectieterm
aansprakelijk. Men kan de theorie ook toepassen bij het
kritisch punt; in dat geval echter speelt de koppeling
aan de longitudinale component van het snelheidsveld
en de dichtheidsafhankelijkheid van D„ een belangrijke
rol bij de berekening van de effectieve diffusie-
coëfficiënt en zijn anomaal gedrag

D,.ff = jdr (dr D(r,t) = 1/3 (dt <u(0) . u(t)>

Ook in dit geva! echter wordt het lange-tijdsgedrag
gedomineerd door de koppeling aan de transversale
component van het snelheidsveld.

3. Niet-polaire tiiëlektrica; dubbelverstrooiing

Voor diffusie is aldus in het kort toegelicht hoe men
met behulp van een niet-lineaire transportvergelijking op
het fluctuatieniveau het gedrag van de macroscopische
transportcoëfficiënt en de corresponderende correlatie-
functies kan analyseren. Dit schema is niet alleen
van toepassing op diffusie, maar leent zich ook voor de
bestudering van andere transportverschijnselen. Het
uitgangspunt is steeds een niet-lineaire 'hydrodyna-
mische' vergelijking op het fluctuatieniveau. Middeling
over de fluctuaties geeft dan een formeie uitdrukking
voor de macroscopische transportcoëfficiënten die
vervolgens via ontwikkeling in correlatiefuncties
kunnen worden bestudeerd.
Dezelfde methodiek ligt in feite ook ten grondslag aan
de klassieke theorie van de lichtverstrooiing, die
Einstein in het begin van deze eeuw ontwikkelde.
Uitgangspunt hierbij zijn de Maxwell-vergelijkingen op
het fluctuatieniveau. In deze vergelijkingen is de
diëlektrische constante een functie van de fluctuerende
dichtheid van het systeem. De fluctuaties in de
dichtheid leiden tot overeenkomstige fluctuaties in het
elektromagnetische veld en geven aldus aanleiding tot
verstrooiing van het invallende licht. De fluctuaties
van de dichtheid leiden niet alleen tot verstrooiing van
licht, maar geven ook correcties op de waarde van de
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macroscopische diclektrische constante en dus op de
brekingsindex van het systeem. In het algemeen zijn
deze correcties bijzonder klein. In de gasfase zijn deze
correcties, hoewel klein, toch gemeten onder andere
in het Van der Waals-laboratorium te Amsterdam. Een
ander gebied waar deze correcties potentieel van groot
belang zijn, is het kritisch gebied. Nauwkeurige kennis
van de brekingsindex in dat gebied is belangrijk bv.
omdat in sommige experimenten de dichtheid wordt
bepaald via metingen van de brekingsindex gebruik
makende van de relatie van Lorentz-Lorenz, die in
principe alleen geldig is in afwezigheid van fluctuaties.
Het in sub 2. beschreven formalisme van fluctuerende
hydrodynamica werd eveneens toegepast voor de
berekening van het kritisch gedrag van de brekings-
index. De verkregen uitdrukkingen voor de correcties
op de Lorentz-Lorenz-formule hebben evenals voor de
diffusie de bekende mode-mode coupling-achtige
gedaante. In dit geval koppelt de elektromagnetische
'mode' aan de hydrodynamische 'modes' via de
dichtheid. Ver van het kritisch punt zijn de verkregen
uitdrukkingen identiek met uitdrukkingen die langs
moleculair-statistische wijze reeds eerder waren
verkregen. In het kritisch gebied hebben wij de
specifiek kritische bijdragen aan de brekingsindex
berekend. Deze bijdragen blijken eveneens klein, maar
wel meetbaar te zijn. Zeer recentelijk zijn fraaie
metingen van dit effect voor argon in de U.S.A. verricht
die het bestaan van de voorspelde anomalie bevestigen.
De kwantitatieve overeenstemming is echter nog niet in
alle opzichten bevredigend.

In de fenomenologische theorie van de lichtverstrooiing,
zoals die door Einstein werd gegeven, wordt alleen de
enkelvoudige verstrooiingsintensiteit berekend. De
dubbel en meervoudige verstrooiingsintensiteiten die in
het algemeen klein zijn, worden verwaarloosd. Des-
ondanks spelen deze intensiteiten onder sommige
omstandigheden een belangrijke rol. We noemen bv. de
intensiteit van het gedepolariseerde licht voor edel-
gassen die voor een deel door dubbelverstrooiing kan
worden verklaard. Het is mogelijk gebleken om, met
behulp van de vergelijkingen op het fluctuatieniveau
voor de elektromagnetische velden, een bevredigende
theorie te ontwikkelen voor dubbele en meervoudige
verstrooiing. De verkregen resultaten lenen zich bv.

voor een kwantitatieve discussie van de gedepolariseerde
intensiteit in het kritisch gebied. In het Van der Waals-
laboratorium te Amsterdam worden deze intensiteiten
thans gemeten.

4. Brownse beweging

Naast de reeds besproken verschijnselen kunnen ook de
fluctuaties in de beweging van een eindig Browns
deeltje, die door de fluctuaties van de omringende
vloeistof worden geïnduceerd, worden bestudeerd.
Voor het geval, dat het Brownse deeltje een bol is,
kunnen de basisvergelijkingen van de theorie van de
Brownse beweging worden afgeleid uit de fluctuerende
hydrodynamica voor de vloeistof. Van belang hierbij is,
djt een expliciete uitdrukking voor de 'random' kracht
op het deeltje kan worden gegeven in termen van het
fluctuerende snelheidsveld van de vloeistof in afwezig-
heid van het Brownse deeltje. De stochastische eigen-
schappen van deze kracht volgen uit de stochastische
eigenschappen van de vloeistof en zijn juist die welke in
de theorie van de Brownse beweging worden veronder-
steld.
Samenvattend kan derhalve worden gezegd, dat de
fluctuerende hydrodynamica, zoals die hier is
geschetst, zich leent voor een relatief eenvoudige
discussie van een groot aantal zeer uiteenlopende
verschijnselen.
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Zakelijk/organisatorisch verslag

1. Algemeen

Doelstelling
De Werkgemeenschap voor Molecuulfysica stelt zich
ten doel het onderzoek van de eigenschappen van de
wisselwerking en van het statistisch gedrag van de
moleculen ter verklaring van de eigenschappen van
gassen, speciaal ook onder hoge druk, van vloeistoffen
en van vaste stoffen. Het doel is dus 'fundamenteel'
onderzoek, d.w.z.
a. experimenteel onderzoek van de verschillende fysische
eigenschappen van gecomprimeerde gassen, vloeistoffen
en vaste stoffen en wel in het bijzonder daar, waar een
theoretische behandeling redelijkerwijs het eerst mogelijk
moet worden geacht, zodat dus het doel: v rklaring van
de macroscopische eigenschappen met de methode van
de statistische mechanica in termen van de intermole-
culaire krachten, op de voorgrond staat;
b. theoretisch onderzoek, enerzijds ter verklaring van
directe experimentele resultaten en met het doel een
leidraad te geven voor het experimentele onderzoek,
anderzijds van de fundamentele problemen en de grond-
slagen van de statistische mechanica.
Dit onderzoek is van groot belang ook voor het goede
begrip van meer gecompliceerde systemen, waarin be-
halve de statistisch-mechanische problemen en de onbe-
kendheid met de intermoleculaire krachten, die reeds
voor de eenvoudige systemen karakteristiek zijn, inge-
wikkelde verschijnselen een rol spelen, zoals bijvoorbeeld
bij systemen van polymeren, halfgeleiders, metalen,
meer ingewikkelde chemische systemen, hysteresis-
verschijnselen, gasontladingen, vlammen, aërodynamica,
'shockwaves', enz., waardoor banden met andere ge-
bieden van de fysica en chemie en dus ook met een
aantal andere werkgemeenschappen van F.O.M, worden
gelegd.
Op het gebied van de molecuulfysica heeft ons land een
oude traditie, die voor een groot deel wortelt in het
werk van de fysici, die in het eind van de vorige eeuw
leiding gaven aan het fysisch onderzoek in Amsterdam
en Leiden. Door de grote belangstelling, die in ons land
voor andere gebieden van de fysica is gegroeid, dreigde
vooral na de oorlog, afgezien van een blijvende activiteit
in enkele centra, de interesse voor onderzoek op het

terrein van de molecuulfysica te verflauwen. Het bleek
niet van belang ontbloot, voor het molecuulfysische
onderzoek meer speciaal de aandacht te vragen. Daar-
naast leek het van het grootste belang om, gezien ook
de grote hoeveelheid onderzoekingen, die nog moet
worden verricht, onnodige doublures bij het onderzoek
te voorkomen en dit zo goed mogelijk te coördineren,
teneinde met de beschikbare krachten het beste resultaat
te bereiken.
In beide opzichten heeft deze werkgemeenschap
in de afgelopen jaren getracht een rol van betekenis
in het onderzoek te spelen, daarbij zich ten doel
stellend:

a. onderzoekingen te stimuleren, die - in de zin zoals
boven omschreven - van belang zijn voor verdieping
van het inzicht in de moleculaire verschijnselen, die aan
het macroscopisch gedrag ten grondslag liggen en in het
bijzonder ook van die onderzoekingen die, alhoewel
voor het onderzoek van grote betekenis zijnde, door
verschillende oorzaken niet of onvoldoende zouden
worden verricht;
b. het onderzoek te coördineren, in die zin, dat door
samenwerking en onderlinge besprekingen van onder-
zoekers van verschillende universiteitslaboratoria in den
lande een zinvolle verdeling van het te onderzoeken
gebied tot stand komt en elkaar aanvullende onder-
zoekingen kunnen worden verricht. De aandacht moet
hierbij worden gevestigd op het feit dat de coördinerende
activiteit zich over een veel groter gebied van onderzoek
uitstrekt dan door en in de werkgemeenschap in feite
wordt verricht, omdat in de onderlinge besprekingen
ook het buiten F.O.M.-verband verrichte werk natuurlijk
ter sprake moet komen, zodat de wenselijkheid of de
onwenselij vheid van bepaalde nieuwe onderzoekingen
ook buiten F.O.M.-verband een onderwerp van be-
spreking en overleg vormt.

2. Speurwerk

Het feit dat het trendartikel dit jaar een theoretische
studie als onderwerp heeft, onderstreept de betekenis
van de theoretische activiteiten van deze werkgemeen-
schap. Dit theoretische werk omspant een zeer breed
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gebied van de statistische mechanica: van problemen van
sterk mathematische aard zoals het werk in de
werkgroep M VI-Groningen, tot computersimulatie
van een ruwe-bollengas (werkgroep M Xl-Delft). Naast
het werk dat door Mazur is beschreven kan melding
worden gemaakt van het onderzoek rond problemen
die samenhangen met fase-overgangen. Met name in de
Amsterdamse werkgroep M VI - A I werden hierbij
interessante vorderingen gemaakt. Voorts werd de
relativistische kinetische theorie verder uitgebouwd,
terwijl ook de interatomairc wisselwerking een onder-
werp van studie vormde (M VI - A II).
Ook op experimenteel gebied was 1974 een vruchtbaar
jaar. Het werk bij drukken tot 40 kilobar toonde het
bestaan van een nieuwe fase-overgang aan in NH4C1
(M I-Amsterdam). In het kritische gebied van CH;iF is
nu ook een anomalie in de 'chemical shift' gevonden
(M VIII, Amsterdam). In Utrecht werden vorderingen
gemaakt in de studie van het evenwicht van zeer dunne
vloeistoflagen met de bulk vloeistof (M IV). De toe-
passing van de infraroodspectroscopie heeft zowel in
Utrecht (M IX) als in Amsterdam (M 111) tot
interessante nieuwe resultaten geleid. Zo kan nu voor
het eerst uit metingen in het verinfrarood de botsings-
processen tussen HC1 en edelgasatomen in hun
afhankelijkheid van de kinetische energie der betrokken
paren gedetailleerd worden nagegaan. Dankzij een
subtiele meettechniek is het gelukt de invloed van een
magneetveld op de thermodiffusie in gassen experi-
menteel waar te nemen (M 11-Leiden). Dit verschijnsel
was tot nu toe - ondanks veler pogen - nog niet
waargenomen. Verder bleek ook in hel onderzoek van
grenslaagverschijnselen de toepassing van magnetische
velden nieuwe mogelijkheden te openen (M II-Leiden).
Tot slot kan nog worden vermeld dat voor het eerst
dubbelbreking in gassen in een temperatuurveld is
waargenomen (M I-Leiden).

Voor meer gegevens over het werk dat in 1974 in de
werkgemeenschap tot afronding kon worden gebracht,
zij verwezen naar de lijst van publikaties hieronder.

WERKGROEP M I -
Amsterdam — Van de
N. J. Trappeniers
1. Toestandsvergelijking van gassen

TOESTANDSVERGELIJKING
Waals-laboratorium, prof. dr.

1.1. Isothermenmetingen
1.2. IJking van drukmeetcilinders
1.3. P.V.T. bij ultrahoge druk
2. Toestandsvergelijking van mengsels
Leiden — Kamerlingh Onnes Laboratorium, prof. dr.
J. J. M. Beenakker. prof. dr. H. F. P. Knaap, prof. dr.
K. W. Taconis
1. Lichtverstrooiing in gassen
2. Stromingsdubbelbreking in gassen

WERKGROEP M M - TRANSPORT-
VERSCHIJNSELEN
Amsterdam — Van der Waah-laboratoriuin, prof. dr.
N. J. Trappeniers
1. Transportverschijnselen
1.1. Viscositeit
1.2. Viscositeit van gassen in het kritisch gebied
2. Warmtegeleiding van gassen in het kritisch gebied
Leiden — Kamerlingh Onnes Laboratorium, prof. dr.
J. J. M. Beenakker, prof. dr. H. F. P. Knaap, prof. dr.
K. W. Taconis
1. Absorptie van geluid
2. De invloed van magnetische velden op de viscositeit
van gassen
3. Het thermomagnctisch drukverschil
4. Invloed van magnetische velden op thermodiffusie in
gassen
5. De invloed van magnetische velden op de warmte-
geleiding van gassen
6. Moleculaire bundels
7. Fluorescentiemetingen aan gepolariseerde moleculaire
bundels
8. Niet-sferische deel van de wisselwerking tussen
eenvoudige moleculen
9. Experimentele bepaling van de vorm van de niet-
evenwichtsdistributiefunctie in aanwezigheid van een
temperatuurgradiënt
10. Stromend vloeibaar He II
11. Pomeranchuk-koeling gekoppeld aan de Leidse
3He-4He-mengkoelmachine waarin 'He in plaats van
'He circuleert
12. Analogon van het AC Josephson-effect in He II
13. Dispersie tweede geluid in stromend He II
14. Superfluïditeit in 4He
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WERKGROEP M III - OPTISCH ONDERZOEK
Amsterdam — Van der Waals-laboralorium, prof. dr.
N. J. Trappeniers
1. Optisch onderzoek
2. Drukinvloed op rotatiespectra
3. Lichtverstrooiing en laser-interferometrisch onderzoek
van gassen in het kritisch gebied
Amsterdam — Fysisch Chemisch Laboratorium, dr. J.
van der Elsken
1. Onderzoek van translatie-rotatiespectra van vloei-
stoffen en gassen
2. Onderzoek naar fononspectra van kristallen

WERKGROEP M V - MACROMOLECULEN EN
COLLOÏDEN
Leiden - Laboratorium van Anorganische en Fysische
Chemie, prof. dr. A. J. Staverman
I. Diffusie door membranen
Utrecht - Van 't Hof j-laboratorium, prof. dr. J. Th. G.
Overbeek
1. Zeepvliezen
2. Van der Waals-krachten tussen macroscopische
objecten

WERKGROEP M VI - THEORETISCH
ONDERZOEK
Amsterdam — Instituut voor Theoretische Fysica, prof.
dr. J. de Boer, dr. J. Hijmans
1. Symmetrie-eigenschappen van het I6-vertexmodeI
2. Eindpuntsverdeling van selfavoiding random walks
3. Wilson-theorie en schaalwetten bij het kritische punt
Amsterdam - Instituut voor Theoretische Fysica, prof.
dr. S. R. de Groot, dr. C. G. van Weert
1. Geretardeerde interatomaire wisselwerking
2. Relativistische kinetische theorie
2.1. Variatierekening
2.2. Neutrinogassen
2.3. Mengsels
2.4. Geluidsvoortplanting
2.5. Magnetische dipooldeeltjes
Groningen - Afdeling voor Theoretische Natuurkunde,
prof. dr. N. M. Hugenholtz
1. Ergodentheorie, in het bijzonder uitbreiding van
bestaande definities voor eindig klassieke systemen tot
oneindige en quantumsystemen

2. Het asymptotisch gedrag voor t — ^ van een systeem
van vrije fermionen
Leiden - Instituut-Lorentz, prof. dr. P. Mazur
1. Correlatiefuncties voor lange tijden, renormalisatie
van transportcoëfficiënten
2. Dubbelverstrooiing
3. Exact oplosbare modellen van spinsystemen
4. Brownse beweging en fluctuerende hydrodynamica
5. Diëlektrische eigenschappen van dunne films
Nijmegen — Instituut voor Theoretische Fysica, prof. dr.
E. J. Verboven
1. K.M.S.-voorwaarde voor klassieke systemen; fase-
overgangen
2. Kritische verschijnselen m.b.v. Wilson-theorie
3. Diffusie in het Lorentz-gas, warmtegeleiding in
Helium II
4. Diffusieprocessen in hardebollensystemen met behulp
van kinetische theorieën en gegeneraliseerde hydro-
dynamica
Utrecht - Instituut voor Theoretische Fysica, prof. dr.
N. G. van Kampen
1. Stochastische differentiaalvergelijkingen, in het
bijzonder toepassing op transmissie door ordeloze media

WERKGROEP M VIII - KERNRESONANTIE
Amsterdam — Vun der Waals-laboratorium, prof. dr.
N. J. Trappeniers
1. Kernresonantie
1.1. Kernmagnetische resonantie in gassen, vloeistoffen
en vaste stoffen onder druk
1.2. Spinecho
1.3. Kernmagnetische resonantie met hoog oplossend
vermogen
1.4. M.O.-berekeningen
1.5. Kernmagnetische resonantie bij lage temperaturen
1.6. N.M.R.-experimenten (relaxatietijden, zelfdiffusie)
in een supergeleidende magneet (64 kOe)

WERKGROEP M IX - MICROGOLVEN
Utrecht — Fysisch Laboratorium, prof. dr. C. Th. J.
Alkemade, dr. H. A. Dijkerman
1. Botsingsverbreding en -verschuiving van rotatie
absorptielijnen
2. Energierelaxattemetingen
3. Lamb-dip in microgolfspectroscopie
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4. Verstrooiing van geëxciteerde deeltjes

WERKGROEP M X - MOLECUULBUNDELS
Nijmegen — Fysisch Laboratorium, prof. dr. A. Dymanus
1. Moleculaire bundels van toestandsgeseiecteerde
waterslofmoleculen
2. Totale botsingsdoorsnede van georiënteerde NO-
molcculen
3. Clusteronderzoek
4. Onderzoek aan OH-radicalen

WERKGROEP M XI - MOLECULAIRE DYNAMICA
Delft - Afdeling voor Technische Natuurkunde, prof.
Jr. J. M. J. van Leeuwen
1. Moleculaire dynamica van moleculen met interne
vrijheidsgraden
Utrecht - Instituut voor Theoretische Natuurkunde,
prof. dr. J. A. Tjon
1. Door botsingen geïnduceerde absorptie in het
2-dimensionale Lorenlz-gas met harde schijven
2. Moleculaire dynamica van ruwebollen in 2-dimensies
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J. C. Lewis: Molecular dynamics. Seminarium Univer-
siteit Utrecht, Utrecht, 12 december.
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5. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap voor Molecuul-
fysica was op 31 december samengesteld uit:
prof. dr. P. Mazur, voorzitter, leider werkgroep
M VI - L
drs. F. R. Diemont, secretaris
prof. dr. J. J. M. Beenakker, wetenschappelijk secretaris,
leider werkgroep M I en M II — L
prof. dr. C. Th. J. Alkemade, leider werkgroep M IX
prof. dr. J. de Boer, leider werkgroep M VI - A I
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prof. dr. A. Dymanus, leider werkgroep M X
dr. J. van der Elsken, leider werkgroep M III — F C/i
prof. dr. C. J. Gorter
prof. dr. S. R. de Groot, leider werkgroep M VI - A 11
dr. S. Hiimans, leider werkgroep M VI — A I
prof. dr. N. M. Hugenholtz, leider werkgroep M VI - G
prof. dr. H. F. P. Knaap, leider werkgroep M I en
M II - L
prof. dr. J. M. J. van Leeuwen, M XI - D
prof. dr. J. Los
prof. dr. J. Th. G. Overbeek, leider werkgroep M V - U
prof. dr. A. J. Staverman, leider werkgroep M V - L
prof. dr. K. W. Taconis, leider werkgroep M I er
M II - L
prof. dr. J. A. Tjon, leider werkgroep M XI - U
prof. dr. N. J. Trappeniers, leider werkgroep M I en
M II -A,M III - VdW, M VIII, M XI - A
prof. dr. ir. E. J. Verboven, leider werkgroep M VI — N
De vergaderingen werden bijgewoond door dr. A. A.
Boumans en dr. C. Ie Pair (directie F.O.M.), door
dr. H. A. Dijkerman en dr. C. G. van Weert (als plaats-
vervangend werkgroepleiders van resp. M IX en M VI
A-II), door drs. C. A. Linse en drs. S. A. G. Peerdeman
(vertegenwoordigers F.P.R.) en door drs. J. Heijn, ter
assistentie van de secretaris.
De taak van de commissie is nader omschreven in
'Bestuurstaken van de Commissies van de Werk-
gemeenschappen'.
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Vloeibare kristallen
A. J. Dekker

Wat zijn vloeibare kristallen?

Bijna alle kristallijne stoffel' gaan bij het smeltpunt over
in een isotrope vloeistof. Er is echter een aantal
organische kristallen, opgebouwd uit stsafjesvormige
(dus anisotrope) moleculen, die bij het smeltpunt eerst
een anisotrope vloeibare fase vormen en pas bij een
hogere temperatuur overgaan in zen isotrope vloeistof.
Zo smelt bijvoorbeeld para azoxyanisol (PAA)

CHj-O N = N

O

OCH.,

bij 389 K tot een troebele vloeistof met een viscositeit
ruwweg tienmaal die \an water; bij 408 K vindt een
tweede overgang plaats naar de heldere jsotrope
vloeistof. In beide gevallen heeft men te maken met een
ecrste-orde-fase-overgang. De latente warmte van de
tweede overgang (~ 0,006 eV/molecuul), is echter
slechts een fractie van de smeltwarmte (~ 0,3 eV/
molecuul) dat wil zeggen de fase-overgang van de
anisotrope naar de isotrope vloeistof is 'zwak' eerste
orde. Voor dergelijke tussenfasen of 'mesofasen' is de
naam 'vloeibrre kristallen' ingeburgerd, omdat ze de
essentie van een vloeistof (fluïditeit) en die van een
kristal (anisolropie) in zich verenigen. De anisotropie
van vloeibare kristallen, die zich onder andere mani-
festeert in de optische, diëlektrische, magnetische en
dynamische eigenschappen, is het gevolg van een
tendens tot para'lelle oriëntatie van de moleculaire
lengteassen. De PAA-moleculen ontlenen hun staafjes"
karakter (lengte = 20 A, dwarsdiameter « 5 A) aan het
starre skelet waarin twee benzeenringen via een
dubbele binding zijn gekoppeld. Voor zover de
thermische beweging dit toelaat richten de moleculaire
lengteassen zich parallel aan een gemeenschappelijke
voorkeursrichting, aangegeven door een eenheids-
vector n. De oriëntatie-orde in vloeibare V istallen draagt
een lange-afstandskarakter; de mate waarin deze in
feite is gerealiseerd kan men aangeven met de orde-
parameter (zie figuur 1)

a = (1/2) f3 ccW - 1] (I)

waarin d de hoek is tussen een individuele lengteas a

en n; de streep geeft een gemiddelde aan bij de tempe-
ratuur T. Bij volledige parallelle oriëntatie is cos3<t = 1
en o — 1; voor een isotrope verdeling is cos2d = 1/3
en o — 0, als vereist voor een goede keuze van de
orde-parameter. Met toenemende temperatuur neemt o
af; bij de overgang naar de isotrope fase valt o
discontinu van een waarde 0,4 a 0,5 naar nul.

Uit röntgendiffractic-onderzoek van de vloeibaar
kristallijne fase van PAA moet m"-> concluderen dat de
zwaartepunten van de moleculen i .limtelijk ongeordend
zijn (afgezien van de normale kouc-afstandsorde in
elke vloeistof). Dergelijke mesofasen noemt men
nematisch; ze worden uitsluitend gekarakteriseerd door
lange-afstandsoriëntatieorde (figuur 1). De naam is
afgeleid van het Griekse vrj/ia voor 'draad'; onder de
microscoop vertoont een multidomein proefobject
dunne beweeglijke 'draden' die in feite disinclinaties
zijn (vergelijkbaar met dislocaties in vaste stoffen).
Naast PAA noemen we hier als voorbeeld van een
recent zeer populair geworden nematicum
N - (p-methoxybenzylideen)-p-butylaniline (MBBA)

1-M_/ V C, H,,

*• n
Fig. l. Nematisch geordende ellipsoidale moleculen;
n is de voorkeursrichting voor de moleculaire lengte-
assen a.
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Deze stof heeft aanzienlijke praktische betekenis omdat
het existentiegebied van de nematische fase (tussen
293 en 320 K) in de buurt van kamertemperatuur ligt.

De fysische eigenschappen van een nematicum vertonen
axialc symmetrie om de voorkeursrichting n. Bovendien
blijkt een toestand n volkomen equivalent te zijn met
de toestand -n. Zo heeft men tot nu toe nog nimmer
een ferro-elektrisch nematicum gevonden; dit impli-
ceert dat de permanente moleculaire elektrische
dipolen statistisch dezelfde kans hebben om een
component parallel aan n als antiparallel aan n te
produceren. Hieruit volgt tevens dat de belangrijkste
oorzaak voor de oriëntatie-orde niet in een wissel-
werking tussen permanente elektrische dipolen moet
worden gezocht.

Een fysisch bijzonder interessante variant van een
nematische mesofase vindt men bij derivaten van
cholesterol, met name bij cholesterolesters. Deze mole-
culen zijn optisch actief, dat wil zeggen ze bezitten geen

\

symmetriecentrum of -vlak; men kan ze een inge-
bouwde draaiingszin ('links' of 'rechts') toekennen.
In de vloeibaar kristallijne fase blijkt de 'director' n(r)
een spiraalstructuur te bezitten. Kiest men de z-as van
een (xyz)-coördinatensysteem parallel aan de as van de
spiraal dan worden de componenten van n gegeven door

nx(z) = cos ft(z); nv(z) = sin 4(z); n, = 0
met ft(z) = qz + constante,

q is de golf vector van de spiraal; q > 0 correspondeert
met een rechts-draaiende en q < 0 met een links-
draaiende spiraal. De spoed van de spiraal is
gedefinieerd als s = 2a/q. Vloeibare kristallen met een
dergelijke spiraalstructuur noemt men cholesterisch.
Ze zijn opgebouwd uit nematische lagen ( i de
spiraalas) waarvan de voorkeursrichting roteert met
toenemende z (figuur 2). Een cholestericum kan men
dus opvatten als een getordeerd nematicum, met de
z-as als torsie-as. Aangezien de toestanden n en -n
equivalent zijn wordt de periode tussen opeenvolgende
equivalente vlakken gegeven door

L = 1/2 s = (II)

Fig. 2. Nematische vlakken in een cholesterische
structuur. L is de periode van de spiraal om de z-as.

Deze periode is van de orde van enkele duizenden
angstroms; cholesterische vloeibare kristallen vertonen
daarom Bragg-reflectie in het zichtbare deel van het
spectrum, hetgeen aanleiding geeft tot spectaculaire
kleureffecten. De spiraalspoed kan in sommige gevallen
sterk afnemen met toenemende temperatuur; de kleur
ten gevolge van de selectieve Bragg-reflecties is dan ook
sterk temperatuurafhankelijk. In dunne lagen vinden
cholesterische vloeibare kristallen daarom toepassing
bij het opsporen van temperatuurgradië'nten, onder
andere in de medische wetenschap. Cholesterische
mesofasen ontstaan ook wanneer men optisch actieve
moleculen oplost in een nematicum. Voor kleine
concentraties is de golfvector evenredig met de
concentratie; bij hogere concentraties kunnen niet-
lineaire effecten en zelfs omkering van de draaizin van
de spiraal worden waargenomen. Over de moleculaire
verklaring daarvan tast men thans nog in het duister.

Naast nematische en cholesterische mesofasen kent men
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Fig. 3. Smectische A- en C-jasen.

tenslotte smectische mesofasen; deze zijn, behalve door
oriëntatie-orde, gekarakteriseerd door een ruimtelijke
ordening van de moleculaire zwaartepunten. Men
onderscheidt hier verschillende soorten. De normale
wordt aangeduid als smectisch-A. In deze fase
(figuur 3) liggen de moleculaire zwaartepunten in
vlakken x n. De resulterende lagenstructuur kan men
afleiden uit röntgendiffractieresultaten. De moleculen
binnen een bepaalde laag vertonen geen positionele
lange-afstandsorde; men kan elke laag opvatten als een
tweedimensionale vloeistof. Hetzelfde geldt voor zgn.
smectisch-C mesofasen, waarin n niet loodrecht staat
op de vlakken door de moleculaire zwaartepunten maar
daarmee een bepaalde hoek maakt die op zich ook
weer lange-afstandsorde vertoont. Mesofasen aangeduid
als smectisch-B, vertonen ook binnen de lagen een
zekere mate van positionele orde van zwaartepunten;
elke laag kan men dan opvatten als een tweedimen-
sionaal kristal. Binnen de categorie smectisch-B kan n
een hoek van 90° ofwel een andere hoek maken met de
vlakken door de moleculaire zwaartepunten. Smectische
mesofasen waarin n loodrecht op de lagen staat
gedragen zich optisch als éénassige kristallen; voor
andere hoeken gedragen ze zich optisch als tweeassige
kristallen.

Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn dat vloeibare
kristallen in de volgorde nematisch, smectisch-A,
smectisch-C, smectisch-B steeds meer 'kristallijn'

worden. Een typisch materiaal dal al deze faseover-
gangen in feite vertoont is terephtal-bis-(-p-butyl-
aniline) (TBBA).

In Keivin geeft deze stof de volgende overgangen

386 417 445 473 509

K. = kristallijn; B, C, A refereren naar smectische
fasen; N = nematisch; 1 = isotroop.

Vanwaar de huidige belangstelling?

Het bestaan van mesofasen is reeds bekend sedert 1888.
toen de Oostenrijkse botanicus F. Reinitzer merk-
waardige eigenschappen ontdekte aan cholesteryl
benzoaat dat hij had gesynthetiseerd. Hij zond het
materiaal voor nader onderzoek aan de Duitse fysicus
O. Lehmann die de naam vloeibare kristallen in 1889
introduceert'''. Na een periode van twijfel aan het
bestaan van deze nieuw ontdekte fasen der materie
kwam omstreeks 1922 het baanbrekend optisch onder-
zoek van G. Friedel in Parijs, dat onder andere leidde
tot de hierboven geschetste indeling in nematische,
cholesterische en smectische fasen. De belangstelling
voor deze materialen fluctueert daarna gedurende
enkele decennia om een betrekkelijk laag gemiddelde.
Als een van de positieve fluctuaties noemen we hier
een fundamenteel en veel geciteerd artikel van de
Groningse fysicus Hl. de Vries (1951) over de theorie
van de optische eigenschappen van de cholesterische
mesofase (1). In deze periode valt overigens ook het
onderzoek van Oseen en Zocher (1933) betreffende de
continuüm-theorie van de elastische eigenschappen van
vloeibare kristallen, dat later via Frank (1958) door
Ericksen (1962) tot een algemeen aanvaarde conclusie
werd gebracht.

Omstreeks 1960 valt een gr jeiende interesse voor
vloeibare kristallen te constateren, zowel van de zijde
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van fysici en ingenieurs als van biochemici en medici.
Wat het fysisch-chemisch onderzoek betreft noemen
wc in het bijzonder de groepen van G. H. Brown
(Kent State University, U.S.A.) en van P. G. de Gennes
(Orsay) die hierbij een voortrekkersrol vervullen.
Voor deze sterke opleving van de belangstelling kan
men verschillende factoren noemen die een coöperatief
effect hebben gestorteerd. Met name door het werk
van J. L. Fergason en G. H. Hellmeier in de Verenigde
Staten begon men te beseffen dat er toepassings-
mogelijkheden waren op het gebied van bijvoorbeeld de
thermografie en van elektro-optische 'display devices'.
Daarnaast is gebleken dat het voorkomen van meso-
fasen veel algemener is dan alleen in de zgn.
ihermoirape materialen bestaande uit kleine organische
moleculen die hierboven werden genoemd. In feite
spelen deze structuren ook een essentiële rol in lyotrope
systemen van celwanden en algemeen in levende
organismen, zowel in normale als in pathologische
functies. Dit verschaft het onderzoek een sterk inter-
disciplinair karakter met uitloopmogelijkheden in
diverse richtingen. Verder bieden de geavanceerde
meettechnieken, ontwikkeld onder andere ten behoeve
van de vastestoffysica, nieuwe mogelijkheden voor meer
gedetailleerd onderzoek van vlocibare-kristalsystemen.
Voor de fysicus, ten slotte, vormen deze systemen een
welkome brug tussen enerzijds de kristallijne fase,
waaromtrent onze kennis geavanceerd mag worden
genoemd, en anderzijds het probleemgebied van
vloeistoffen.

In wat volgt worden ter nadere kennismaking slechts
enkele van de vele interessante eigenschappen summier
behandeld. De sterk beperkte keuze van onderwerpen
werd voornamelijk daardoor bepaald dat ze enige
achtergrond verschaffen aan het per 1 januari 1973 in
de werkgroep VSGroningen als beleidsruimteprojcct
begonnen onderzoek op dit gebied.

Vloeibare éénkristallen en randvoorwaarden

Een kwantitatief onderzoek van de anisotropie van de
fysische eigenschappen van mesofasen vereist vloeibare
écnkristallen. De technische 'know-how' voor het

Fig. 4. Nematisch eenkrisial tussen twee glasphuujes met
n parallel aan de wrij)'richting (o). In (h) is het nema-
ticum getordeerd door rotatie van liet bovenste plantje
over 90°.

(a) (b)

prepareren van deze éénkristallen is in sommige
gevallen verder gevorderd dan het begrip ervan in
termen van moleculaire interacties. Van speciaal
praktisch belang is het feit dat wanneer men een
glasplaatje een aantal malen wrijft in een bepaalde
richting de nematogene moleculen deze richting
accepteren als de voorkeursas voor n. Hierdoor is hel
betrekkelijk eenvoudig een nematisch éénkrislal in de
vorm van een dunne laag (10 - 100 u.m) te prepareren
tussen twee parallel gewreven glasplaatjes voorzien van
geschikte spacers (figuur 4). De krachten tussen de
nematogene moleculen en de wanden zijn aanzienlijk
groter dan die welke nodig zijn voor het elastisch
vervormen van het proefobject. Roteert men bijvoor-
beeld de twee glazen plaatjes ten opzichte van elkaar om
een as loodrecht op de plaatjes, dan blijven de mole-
culen aan de wanden verankerd langs de wrijfinrichling:
er ontstaat een getordeerde nematische structuur, dat
wi! zeggen een kunstmatig cholestericum (figuur 4).
Dat dit inderdaad het geval is kan men voor een
torsiéhoek van 90° bijvoorbeeld eenvoudig nagaan door
het systeem tussen gekruiste nichols te bekijken, met
de polarisator parallel aan de w: ïjfrichting van het
eerstvolgende glasplaatje. In het ongestoorde geval
vindt geen transmissie door de analysator plaats; het
getordeerde systeem werkt als een 'wave guide' voor
licht en men neemt wel transmissie via de analysator
waar. Het effect van het wrijven is wellicht van zuiver
mechanische aard, waarbij minuscule groeven worden
getrokken waarin de moleculen zich in de lengterichting
nestelen.
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Een interessante configuratie ontstaat als men een
cholestericum dwingt zich te vormen tussen twee
parallel voorgewreven glasplaatjes die een kleine hoek
insluiten. De "natuurlijke' cholesterische periode L past
slechts in een aantal discrete vlakken precies een geheel
aantal malen (v) op de separatie in deze Grandjean-
Cano-wig (figuur 5). Buiten deze vlakken is het
cholestericum elastisch getordeerd. Minimalisatie van de
elastische energie geeft aanleiding tot discontinue
sprongen van v naar (v + 1); deze discontinuïteiten
ziet men in de microscoop als scherpe zwarte lijnen.
Uit de afstand tussen opeenvolgende lijnen en uit de
geometrie kan men de cholesterische periode op
eenvoudige wijze bepalen.
Het is ook mogelijk nematische eenkristallen te
prepareren met een voorkeursrichting n loodrecht op
een glazen wand, bijvoorbeeld door etsen in chroomzuur
of door toevoeging van geringe hoeveelheden van een
wasmiddel; in het laatste geval treedt adsorptie van de
polaire koppen van de toegevoegde moleculen aan de
glaswand op (figuur 6) waardoor een 'verticale' voor-
keursrichting wordt voorgeschreven. Op de techniek
voor het verkrijgen van meer ingewikkelde maar soms
gewenste randvoorwaarden gaan we hier niet in. Wel

Fig. 5. Cholestericum in een Grandjean-Cano-wig;
L is de natuurlijke periode van het cholestericum. De
voorkeursrichting van de glasplaatjes staat loodrecht op
hel vlak van het papier. De stippellijn stelt een vlak
voor waar een discontinue overgang van v = 2 naar
v = 3 optreedt.

Fig. 6. Nemalisch eenkristal met n loodrecht op twee
parallelle glasplaatjes. De voorkeursrichting wordt bv.
gedicteerd door polaire moleculen waarvan de polaire
groep aan het glas is geadsorbeerd.

T

1 J

I

1

T

i

willen we opmerken dat een nematisch vloeibaar één-
kristal ook kan worden verkregen met een magneetveld
(~ 5 kOe), waarbij n zich parallel richt aan H, en dat
ook elektrische velden een richtende werking uitoefenen;
hierop komen we later nog terug.

Diamagnetische anisotropie van nematica

Ter illustratie van het gedrag van een nematicum in een
magnetisch veld H geeft figuur 7 de susceptibiliteiten
%H en Xj_ gemeten aan een vloeibaar éénkristal van
PAA, resp. met H//n en H x n; x is gedefinieerd als de
verhouding van de magnetisatie M per volume-eenheid
en de grootte H van het veld. We merken op dat xy
en xA beide negatief zijn en dat xl > | X// |.
zodat de anisotropie X\ = XII ~ X^ > 0. Men ziet
dat xA afneemt met toenemende temperatuur en bij de
overgangstemperatuur naar de isotrope fase discontinu
nul wordt. Men verwacht dat deze temperatuur-
afhankelijkheid direct samenhangt met die van de
oriëntatie-ordeparameter o. De genoemde macrosco-
pische eigenschappen laten zich in feite op eenvoudige
wijze vertalen in een moleculair model. Stel dat het
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Fig. 7. Diamagnelische anisotropie van PAA.
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magnetisch moment m geïnduceerd door H in een
individueel molecuul met lengteas a gegeven wordt door

m// = a a H als H//a; mL = H als H i a;

Hierbij geeft a.± een axiaal gemiddelde aan. Wegens het
diamagnetisch karakter van de moleculen zullen et//
en a± negatief zijn. Verder hebben de bijna vrije
elektronen in de vlakken van de twee benzeenringen een
aanzienlijk grotere Larmor-precessiebaan ter beschik-
king dan loodrecht daarop. Dit impliceert dat
i OL I > I (i// I en a^ > 0. Voor een nematicum met
N moleculen per volume-eenheid en complete
oriëntatie-orde (o = 1) volgt direct de eenvoudige
relatie XA = Nctv tussen de macroscopische en de
moleculaire anisotropie. Voor een reëel onvolledig
geordend nematicum is het niet moeilijk te bewijzen dat

Kent men «^ (uit metingen in de kristallijne fase) dan
kan men dus de ordeparameter uit susceptibiliteics-
metingen bepalen. Hierbij dient te worden opgemerkt
dat het verband tussen de macroscopische diëleklrische
anisotropie en de anisotropie van de moleculaire
polariseerbaarheden veel ingewikkelder is dan in het
magnetische geval. De reden is dat het verschil tussen
het locale veld en het aangelegde veld in het magne-
tische geval praktisch nul, maar in het diëlektrische
geval relatief groot is. Meting van de diëlektrische of
optische anisotropie verschaft daarom een minder
betrouwbare basis voor de bepaling van cr(T).

Zonder daarop hier nader in te gaan moge worden
opgemerkt dat men in bepaalde gevallen de orde-
parameter ook kan bepalen uit kernspinresonantie van
in paren voorkomende H-atomen; de oriëntatie-orde
geeft dan aanleiding tot lijnverschuivingen ten opzichte
van de isotrope fase.

Nog een enkele opmerking over de richtende invloed
van een magnetisch veld op een nematicum. Experi-
menteel blijkt dat een veld H ~ 1 kOe voldoende is om
een multidomein nematisch proefobject met lineaire
afmetingen J> 0,1 mm uit te richten tot een eenkristal
en dat daarbij n//H. Kwalitatief kan men deze tendens
op moleculaire basis als volgt inzien: het energie-
verschil tussen een molecuul met lengteas a i H en
a//H wordt gegeven door

U± - U / / = -(1/2) a± H- + (1/2) o// H-
= (1/2) aA H2 > 0 want otA > 0

De parallelle oriëntatie heeft de laagste energie en dus
voorkeur. Kwantitatief komt men voor individuele
moleculen echter in moeilijkheden, omdat voor
H ~ 1 kOe het energieverschil (1/2) aA Hs uitgedrukt in
een equivalente temperatuur van de orde is van 10'6 K.
Dit impliceert dat het in feite onmogelijk is bij
temperaturen binnen het existentiegebied van vloeibare
kristallen individuele moleculen in genoemde magneet-
velden te richten. Dat een macroscopisch proefobject
zich desondanks wèl laat richten, betekent dat we hier

124



Vloeibare kristallen

met een collectief verschijnsel hebben te maken. De
moleculen zijn door de onderlinge oriëntatiekrachten zo
sterk gekoppeld dat grote clusters zich als een 'super-
diamagnetisch' deeltje gedragen en zich als geheel in
H oriënteren (analoog aan het gedrag van super-
paramagnetische deeltjes). In dat geval is de bepalende
grootheid (1/2) N(. av H2, waar Nc het effectieve aantal
moleculen in een cluster voorstelt; voor voldoende
grote Nt. is (1/2) N,. aA H2 >> k„T en kan het richteffect
plaatsvinden.

Magnetische coherentielengte en
Frederiks-overgangen

Beschouw een nematisch eenkristal tussen twee glas-
plaatjes in een configuratie als in figuur 8, met
voorkeursrichting n//z-as. Brengt men nu een magnetisch
veld H aan langs de x-as, dan blijkt er geen verande-
ring in de nematische configuratie op te treden zolang
K kleiner is dan een zekere kritische waarde H(. die
experimenteel van de dikte d van het proefobject
afhangt volgens de eenvoudige relatie

H,.d = constant (IV)

Bij H = Hc treedt discontinu een verandering
(Frederiks-overgang) in de configuratie op in die zin
dat voor H > Hc de laag zich meer en meer tracht te
conformeren aan de door H gewenste richting van de
director n. Deze veranderingen kan men volgen door
bijvoorbeeld de brekingsindex gelijktijdig te meten voor
licht gepolariseerd langs de richting van H (figuur 9).
Het blijkt dat men uit een meting van Hc in dergelijke
experimenten de elastische constanten van het nema-
ticum kan bepalen (in het geval van figuur 8 de
torsieconstante). Om dit in te zien beschouwen we eerst
de invloed van één wand (y = 0) in combinatie met
een magnetisch veld, d.w.z. we nemen eerst d -<• °°.
In deze situatie zal het magnetisch veld H aanleiding
geven tot torsie om de y-as; stel dat in evenwicht de
componenten van n(y) gegeven worden door

nx(y) = cos «(y); n = 0; nz(y) = sin d(y)

waarin d(y) de hoek voorstelt tussen n en H. Als
randvoorwaarden heeft men

nx(0) = 0 en nz(0) = 1 (wand);
nx(°c) = 1 en nz(°°) = 0 (veld)

In de getordeerde situatie zijn er met name twee termen
in de energiedichtheid die ons interesseren, nl.

de elastische energiedichtheid = (1/2) Kt (dft/dy)2

de energiedichtheid t.g.v. het veld = - (1/2) xA H2
(V)

De elastische torsieconstante K, heeft de dimensie van
een kracht met een grootte-orde K, ~ 10-" dynes
(zeer klein!). In evenwicht zal de totale vrije energie
minimaal moeten zijn. Het resultaat van een hierop
gebaseerde berekening blijkt te zijn dat

tan (*(y)/2) = exp [- y/|,] met | , = H-' (K.t/xA)''=
(VI)

De hier gedefinieerde magnetische coherentielengte | t

geeft in feite de effectieve laagdikte aan waarbinnen
de invloed van de wand merkbaar blijft. Voor
H ~ 1 kOe is | , ~ 3 urn.
Uit een analoge beschouwing, gebaseerd op de eis van
minimale vrije energie, volgt voor het oorspronkelijke
systeem in figuur 8 voor een nematisch eenkristal met
dikte d tussen twee glasplaatjes met evenwijdige
voorkeursrichtingen

He = Or/d) . [K t/xA]"'

©H

(VII)

Fig. 8. Configuratie voor het meten van de torsie-
constante van een nematicum met behulp van een
magnetisch veld.
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Fig. 9. Schematisch verloop van de hoek &(y) in hel
nematicum in de configuratie van figuur 8 voor
magnetische velden van verschillende intensiteit (a).
In (b) is het gedrag van de gemiddelde brekingsindex
(polarisatie //H) als functie van H schematisch weer-

H>H„

H»H„
-—y

(b)

in overeenstemming met de experimentele relatie (IV).
Kent men x.\ en d, dan kan men de elastische constante
K, voor torsie uit een meting van H„ bepalen. Uit (VI)
en (VII) volgt dat de kritische veldsterkte wordt bereikt
als de magnetische coherentielengte gelijk is aan d/n.
Behalve de eerder genoemde torsie kent men twee
andere fundamentele typen van elastische deformatie
van vloeibare kristallen, nl. spreiding ('splay') en
buiging (figuur 10). Elke willekeurige deformatie kan in
de drie fundamentele deformaties worden ontbonden,
d.w.z. de deformatie-energie kan algemeen met behulp
van drie elastische constanten K(, Kh en Kb worden
beschreven. Ks en K,, kan men voor een nematicum,
analoog aan K,, uit een kritisch magnetisch veld
bepalen door een geschikte configuratie van n en H te
kiezen.

spreiding buiging
Fig. JO. Behalve torsie kent men twee andere funda-
mentele elastische deformaties, nl. spreiding en buiging.

Het begrip magnetische coherentielengte speelt ook in
andere fysische verschijnselen in vloeibare kristallen
een belangrijke rol; bijvoorbeeld in de responsie op
locale storingen en in thermische fluctuaties van de
director.

In aansluiting op het bovenstaande kan nog worden
opgemerkt dat een cholesterische spiraal zich laat
ontwinden door een voldoende sterk magnetisch veld
loodrecht op de spiraalas. Ook in dit geval wordt de
overgang cholesterisch ^ nematisch gekarakteriseerd
door een kritisch veld (evenredig met de golfvector q
van de oorspronkelijke spiraal).

Optische en diëlektrische anisotropie

In analogie met het gedrag in een magnetisch veld
vertoont een nematicum ook als diëlektricum anisotropie.
Zo meet men voor een nematisch eenkristal met
E//n een diëlektrische constante Z// die verschilt van
BX voor E ± n. In tegenstelling tot het magnetische
geval kan echter de anisotropie e ^ = E// - Ex zowel
positief als negatief zijn. De reden hiervoor in termen
van een moleculair model is de volgende. Zeer algemeen
kan men een nematogeen molecuul opvatten als een
ellipsoïde of cylinder bestaande uit een 'jellium' van
unitorme polariseerbaarheid voorzien van een permanent
dipoolmoment p (figuur 11). Beschouwt men alleen de
polariseerbaarheid, dan zal deze langs de lange as

Fig. 11. Algemeen ellipsoidaal moleculair model
bestaande uit een homogeen jellium en een permanent
dipoolmoment p.
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een grotere waarde hebben dan loodrecht erop ten
gevolge van de vormanisotropie. Een nematisch ge-
ordend systeem van niet-polaire moleculen zal dus een
positieve diëlektrische anisotropie (EA > 0) vertonen.
Dit zal ook het geval zijn voor polaire moleculen als p
voornamelijk een axiale component bezit. Staat echter
p voornamelijk loodrecht op de moleculaire lengte-as,
dan kan de effectieve polariseerbaarheid (ps/3kKT)
daarvan de vormanisotropie overcompenseren; in dat
geval zai e ( < 0. Deze twee mogelijkheden (e A > 0
en e ^ < 0) impliceren tevens dat een elektrisch veld een
richtende werking kan hebben op een nematicum
waarbij otwei • zich instelt //E, of i E, afhankelijk
van de moleculaire structuur. Dit is van praktische
betekenis voor elektro-optisehe toepassingen omdat men
door het inbouwen van geschikte polaire groepen de
ene of de andere mogelijkheid kan realiseren. Meet men
de brekingsindex van een nematicum, dan gedraagt het
zich altijd als een uniaxiaal systeem met positieve
anisotropie (E ̂  > 0) omdat de permanente dipolen
optische frequenties niet kunnen volgen en dus niet tot
de polarisatie bijdragen.

Het diëlektrisch onderzoek van vloeibare kristallen
vormt op zich een groot terrein voor experiment en
theorie.

Moleculaire theorie

Enkele fundamentele problemen in de fysica van
vloeibare kristallen betreffen uiteraard de moleculaire
interpretatie van
a. de tendens tot parallelle oriëntatie van de moleculaire
lengte-assen in de nematische fase;
b. de additionele tendens tot positionele ordening van
de moleculaire zwaartepunten in smectische fasen;
c. de spiraalstructuur in cholesterische systemen.
Met betrekking tot a. kan men ruwweg onders -.Iden
tussen
i) theorieën die voornamelijk gebaseerd zijn op de
afstotende krachten tussen harde-staafjesvormige of
ellipsoïdale moleculen. Hierin speelt de uitwendige
vorm van de moleculen dus een essentiële rol. Modellen
voor dergelijke systemen worden met statistisch-

mechanische methoden (analoog aan die voor gassen tn
vloeistoffen van harde bollen), alsook met computer-
simulaties onderzocht;
ii) theorieën zoals die van Maier-Saupe, gebaseerd op
London-Van der Waals-krachten tussen moleculen met
een anisotrope polariseerbaarheid en eventueel perma-
nente elektrische dipolen (2).
Zowel i) als ü) geven aanleiding tot een eerste-orde-
fase-overgang nematisch :?: isotroop; met name de
betrekkelijk eenvoudige theorie van Maier-Saupe geeft
redelijk goede kwantitatieve overeenstemming met
experimentele gegevens over de temperatuurafhankelijk-
heid van de oriëntatie-ordeparameter en de sprong bij
de overgangstemperatuur. Wij beperken ons hier tot
enkele opmerkingen die erop zijn gericht plausibel te
maken waarom een eerste-orde-fase-overgang
nematisch-isotroop optreedt.

Als men zoekt naar een moleculaire wisselwerking die
een nematische ordening kan beschrijven van mole-
culaire lengte-assen a; is men in eerste instantie geneigd
te denken aan een analogie met een ferromagnetische
ordening van een systeem van spins Ss. Zoals bekend
geeft bv. een wisselwerking van de vorm -3 S;.Sj voor
naburige spins met J > 0 in drie dimensies aanleiding
tot ferromagnetische ordening beneden een kritische
temperatuur Tc. Het is echter ook bekend dat dit model
bij Tr een tweede-orde-fase-overgang voorspelt naar
de paramagnetische fase (overigens in overeenstemming
met experimentele gegevens). Een analoge wissel-
werking tussen naburige moleculen in een nematicum
van de vorm -A (a^ap = -A cos \ s (A = constante;
a; en aj eenheidsvectoren; fyj = hoek tussen a; en ap
zou eveneens tot een tweede-orde-fase-overgang
nematisch ^ isotroop leiden, in contradictie met het
experiment. De analogie gaat in feite niet op omdat
spins (of permanente elektrische dipolen) polaire
vectoren zijn (klassiek althans), terwijl de moleculaire
lengte-assen een axiaal karakter hebben. We moeten
derhalve van de wisselwerking tussen naburige mole-
culen in een nematicum eisen dat deze invariant is voor
vervanging van a; door -at of van â  door -ar

De eenvoudigste uitdrukking die hieraan voldoet is een
wisselwerking van de vorm
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= -V„ cos2
"ij (VIII)

waarin Vo een positieve constante met de dimensies
van een energie voorstelt. Aan een dergelijke wissel-
werking kan men fysische inhoud geven bv. door de
nematogene moleculen voor te stellen door lineaire
harmonische oscillatoren of polariseerbaarheden die op
hun beurt het anisotrope karakter van de moleculen
weergeven. Kiest men al in het centrum van een bol en
middelt men de interactie met ai over alle posities van
3j op de bol, dan resulteert een interactie van de vorm
(VIII). Een dergelijk model ligt in essentie aan de
theorie van Maier-Saupe ten grondslag. Dat (VIII)
inderdaad tot een eerste-orde-fase-overgang leidt kan
men als volgt inzien. In de nematische fase met de z-as
van een xyz-coördinatensysteem als voorkeursrichting
wordt de wisselwerking van een molecuul i met zijn
naaste buren gegeven door (figuur 12).

= -V„ 2
j

2; j = naaste buur van i

Fig. 12. Moleculair model van een nematicum, be-
staande uit bolvormige moleculen met axiale polariseer-
baarheid.

In een moleculaire-veld-benadering beschouwt men de
buren als representatief voor het systeem als geheel,
d.w.z. ze worden beschreven met de ordeparameter

o = (1/2) [ 3 a~* - 1 ]

terwijl bovendien met et, (i = x, y, z

= 0 voor a 7 = aj y
s = (1/2) (1 - a"5)

Gebruik makend van deze relaties vindt men voor de
energie van molecuul i in het veld van zijn buren

V; = - (1/3) v V„ [ 1 + O(3ai7= - 1) ]
= - (1/3) v V„ [ 1 + o(3 cos-'ö; - 1) ]

waar v het aantal naaste buren voorstelt en ft de hoek
tussen a( en de nematische voorkeursrichting. Het is
duidelijk dat het centrale molecuul de neiging heeft zich
te richten langs de z-as (ds = 0); deze tendens vindt
uiteraard tegenwerking van de thermische beweging.
De thermisch-gemiddelde waarde van de ordeparameter
0j voor het centrale molecuul wordt gegeven door

ffj = (1/2) [ 3 cös2^ - 1 ]

- - (1/2) + f3/2) „ < ' ^ { e x p ( - V i / k , T ) }
~ (1/2) + (3/2) „j'{exp(-vVkBT) }d(cos

(' xg { exp (ay" } dx
{' { exp (axs) i dx

d(cos ft)
D)

= F(a) met a = vV„<j/kBT

De hier gevolgde moleculaire-veld-benadering moet
uiteraard zelf-consistent zijn, d.w.z. men moet eisen dat
S| = o. Zo verkrijgt men de impliciete Maier-Saupe-
vergelijking voor de ordeparameter

o = F <vV„o/k„T) (IX)

waar F een universele functie is, vergelijkbaar met de
Langevin-functie voor klassieke dipolen of de
Brillouin-functie voor een spin-systeem. In tegenstelling
tot beide laatstgenoemde functies vertoont de Maier-
Saupe-functie F(a) een S-vormig karakter dat schema-
tisch en sterk overdreven in figuur 13 is weergegeven.
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Fig. 13. Grafische methode ter oplossing van de
impliciete vergelijking (IX) voor o(T); ter wille van de
duidelijkheid is het S-karakter van de Maier-Saupe-
functie F(a) hier sterk overdreven weergegeven.

•T<I.

Grafische oplossingen van (IX) voor o worden
verkregen door de snijpunten te bepalen van de kromme
F(a) met rechte lijnen o = (knT/v V„)a, waarvan de
helling wordt bepaald door de temperatuur T. Daarbij
dient men uiteraard bij meerdere snijpunten die wortel
te kiezen waarvoor de vrije energie minimaal is. Zonder
op details in te gaan zal het duidelijk zijn dat deze
aanpak leidt tot een kritische temperatuur T(, waar-
boven de isoirope fase (o = 0) stabiel is en dat bij
deze temperatuur a een discontinue sprong vertoont,
wat karakteristiek is voor een eerste-orde-fase-overgang.
Het blijkt in feite dat a(T(.) = 0,44 voor alle
nematisch-isotrope overgangen, in redelijk goede
overeenstemming met experimentele gegevens.

De moleculaire wisselwerking in de hierboven ge-
schetste theorie voor een nematicum kan men opvatten
als de eerste term in een reeksontwikkeling voor de
algemene uitdrukking voor de wisselwerking tussen
neutrale moleculen. Deze eerste term komt in feite neer
op de wisselwerking tussen de wederzijds geïnduceerde
dipolen. De eerstvolgende term in de reeksontwikkeling
heeft een dipool-quadrupool-karakter. Neomt men
ook deze term mee, dan blijkt uit een door Goossens
uitgevoerde berekening voor optisch actieve moleculen
(geen centrum of vlak van symmetrie) een kleine
draaiing tussen opeenvolgende nematische v'skken te
ontstaan in overeenstemming met de structuur van

cholesterische systemen (3). VOOF de wisselwerkings-
energie tussen twee opeenvolgende nematische lagen
(a) en (b) vindt Goossens een uitdrukking van de vorm

V.u = -V„ cos 2 »,„ - V, sin 2 »,„

per oppervlakte-eenheid. d.̂ , is de hoek tussen de
director n^ in vlak (a) en die in vlak (b), ÏI,,. In evenwicht
zal (d V.1,/döa|)) = 0, zodat de evenwichtshoek ft.ih
tussen opeenvolgende nenr. ' 'he lagen wordt bepaald
door

tan 2 = V,/V„

De theorie van Goossens kan men uitbreiden tot
cholesterische mengsels, bijvoorbeeld voor een systeem
bestaande uit twee cholesterische componenten of uit
een cholesterische en een nematische component.

Huidig onderzoek

In het bovenstaande kwamen slechts enkele lijnen ter
sprake uit het brede spectrum van onderzoek aan
vloeibare kristallen. Tot besluit daarom een paar
opmerkingen over het huidige onderzoek in het
algemeen, alsmede over het programma in Groningen
binnen dit algemene kader.

In de organisch-chemische hoek (bv. in de groep van
G. H. Brown aan Kent State University) vindt men
uiteraard een aanzienlijke activiteit op het gebied van de
synthese van mesogene moleculen, de chemische
stabiliteit en zuiverheid van deze verbindingen, de
systematische studie van de invloed op de fysische
eigenschappen van substituties in en variaties op de
moleculaire basistypen, enz. Lyotrope systemen
worden zowel door organici als door biochemici onder-
zocht, waarbij laatstgenoemden zich uiteraard ook
richten op biologische systemen met vloeibaar-
kristallijne fasen. In genoemde gebieden bedient men
zich, behalve van chemische methoden, onder andere
ook veelvuldig van röntgendiffractie, kernspin- en
elektronsprinresonantie.
In het meer fysisch georiënteerde onderzoek (bv. van
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de groep van De Gennes in Orsay) wordt onder andere
veel aandacht besteed aan het statische en dynamische
gedrag van puntdcfectcn (singuliere punten in de
director n(r» in de verschillende typen vloeibare
kristallen, aan anisotrope stromingsverschijnselen, aan
de invloed van elektrische en magnetische velden, enz.
De interpretatie van de waargenomen verschijnselen op
basis van de continuüm-theorie is met name door
bijdragen van De Gennes reeds in een vergevorderd
stadium. Verder vormen allerlei aspecten van fase-
overgangen een belangrijk onderwerp van onderzoek,
zowel tussen mesofasen onderling als van een bepaalde
mesofase naar de isotrope vloeistof; hieronder vallen
o.a. de studie van pre-kritische verschijnselen met
behulp van lichtverstrooiing, het bepalen van latente
warmtes, veranderingen in de ordeparameter, de
invloed van magnetische velden op de anisotropie in de
buurt van een kritische temperatuur, en dergelijke.
Met name in de industriële laboratoria is het onderzoek
voorts gericht op elektro-optische verschijnselen,
schakeleigenschappen, beeldconversie, enz. in verband
met mogelijke technische toepassingen.

Uit deze opmerkingen zal het duidelijk zijn dat ook
voor een fysicus vloeibare kristallen een 'mer a boire'
vormen voor boeiend experimenteel en theoretisch
onderzoek. Binnen de werkgroep VS-G heeft het
experimentele onderzoek (drs. H. Hanson) zich in
eerste instantie gericht op binaire cholesterische
systemen, met name op systemen waarvoor de choles-
terische golf vector q zich anomaal (d.w.z. sterk
afwijkend van lineair) gedraagt als functie van de
compositie. Als voorbeeld geeft figuur 14 de door
Hanson gemeten reciproke spiraalspoed van mengsels
van (nematisch) PAA en (cholesterisch) cholesterol
chloride. De tekenomkeer van de draaizin van dergelijke
systemen vormt een fascinerend probleem. Deze
kromme, alsmede een aantal andere uit de literatuur,
werd geanalyseerd met een voor binaire systemen
uitgebreide theorie van Goossens. Mathematisch gezien
beschikt men over een voldoende aantal parameters
voor een goede aanpassing. Uit beschouwingen omtrent
de fysische betekenis van deze parameters moet men
echter concluderen dat er bepaalde verbanden tussen
deze parameters zouden dienen te bestaan. Deze vindt

Fig. 14. De reciproke spoed van de cholesterische spiraal
voor mengsels van PA A en cholesteryl chloride als
functie van de moleculaire samenstelling.

0.2 (U 0.6
mol fractie CC

0.8 1.0

men niet terug in de waarden verkregen uit de
aanpassing aan de experimentele krommen, behalve
voor systemen waarvoor q weinig afwijkt van een
lineair gedrag (4). Het intrigerende probleem van de
moleculaire fysica van de cholesterische spiraal zal
daarom voorlopig de aandacht van de groep blijven
opeisen, zowel experimenteel als theoretisch. In dit
verband moet worden opgemerkt dat er naast de
interpretatie van Goossens, door De Gennes is
gesuggereerd dat de spiraalstructuur zijn oorsprong
vindt in elastische deformaties; ook in deze richting zal
naar mogelijke verklaringen worden gezocht. Daarom
staan op het programma metingen van elastische
constanten met de eerder besproken methode van
kritische magneetvelden. Analoge metingen aan
mengsels van nematogene moleculen zijn eveneens
interessant omdat de theorie van Maier en Saupe in deze
richting kan worden uitgebreid; daarbij zou men o.a.
de variatie van de nematisch-isotrope overgangs-
temperatuur als functie van de compositie aan de
theorie kunnen toetsen. Aangezien dichtheden en orde-
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parameters in elke moleculaire interpretatie een
essentiële rol spelen en de experimentele gegevens
hieromtrent bijzonder schaars zijn, zullen ook deze
grootheden systematisch worden gemeten.
In samenwerking met dr. G. Vertogen (Instituut voor
Theoretische Natuurkunde) is drs. J. Ypma erin
geslaagd de theorie voor nematische orde een stap
verder te voeren dan de moleculaire-veld-benadering
van Maier-Saupe; deze stap komt fysisch overeen met
die van Bethe-Peierls ten opzichte van de Bragg-
Williams-theorie voor legeringen en het moleculaire-
veldmodel voor spinsystemen. De mogelijkheden voor
verdere toepassing van deze verbeterde theorie zullen
uiteraard worden onderzocht.
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1. Algemeen

Doelstelling
De Werkgemeenschap voor de Vaste Stof heeft tot
doel het inzicht in de vaste toestand te verdiepen, zowel
door experimenteel als door theoretisch werk. Hierbij
wordt gestreefd naar fundamenteel begrip in termen
van energieniveau's, wisselwerkingen en overgangs-
waarschijnlijkheden van de elektronen, koppelingen van
spins, enz. Door deze beperking wordt het terrein van
onderzoek enigszins afgebakend ten opzichte van dat
van de oudere werkgemeenschappen 'Metalen F.O.M.-
T.N.O.' en 'Molecuulfysica' aan de ene kant en ten
opzichte van het werk van F.O.M.R.E. en S.O.N, aan
de andere kant. De werkgemeenschap stelt zich mede
tot doel het fundamentele onderzoek van de vaste stof
aan universiteiten en hogescholen te stimuleren en een
zo goed mogelijke coördinatie van het universitaire
onderzoek aan vaste stoffen in ons land en de ver-
spreiding van terzake dienende belangrijke informatie
tot stand te brengen.
Ook de Nederlandse industrie is gebaat met de vorming
van onderzoekers op het gebied van de vastestoffysica.

2. Speurwerk

De vastestoffysica vormt één der grootste deelgebieden
der natuurkunde. Terwijl enerzijds de grote fysische
theorieën, zoals quantummechanica, statistische fysica,
elektrodynamica enz., daarin tot een indrukwekkende
eenheid samenkomen, vertoont zij anderzijds vele
raakvlakken met andere disciplines waarbij de in de
vastestoffysica ontwikkelde theoretische aanpak en
meetmethodieken vaak met veel vrucht kunnen worden
toegepast. Men denke hierbij slechts aan het meer
biofysisch gerichte onderzoek aan organische kristaüen,
alsmede aan het onderzoek van vloeibare metalen,
terwijl voor wat betreft de bijdrage tot de oplossing van
de energieproblematiek het onderzoek aan zonnecellen
niet onvermeld mag blijven. Talloos zijn de resultaten
van de vastestofresearch die men in toepassingen in het
dagelijks leven tegenkomt, zodat een uitdrukking als
'maatschappelijke relevantie' voor de vastestoffysica

geen modekreet is, maar terecht kan worden gebezigd.
Aangezien de vastestoffysica met een ten opzichte van
de andere gebieden der experimentele fysica relatief
goedkoop instrumentarium werkt, leent zij zich er
bijzonder goed toe om bij de opleiding en vorming van
jonge fysici te worden gehanteerd. Met relatief
bescheiden middelen kan wetenschappelijk werk van
internationaal hoog niveau aan het front van de
fysische wetenschap worden uitgevoerd. Het ligt daarom
voor de hand dat aan alle Nederlandse universiteiten
en hogescholen belangrijke laboratoria voor de vaste-
stoffysica bestaan, waarvan de meeste met steun van
F.O.M, werkzaam zijn.
Op grond van de boven beschreven veelzijdigheid der
vastestoffysica is het duidelijk waarom de in de Werk-
gemeenschap voor de Vaste Stof toegepaste methoden en
technieken zo'n breed spectrum bestrijken. Bijna alle
bekende experimentele technieken worden in deze
werkgemeenschap benut: soortelijke warmte, magne-
tische en elektrische susceptibiliteit, zeer lage tempera-
turen (millikelvin), resonantie (kernresonantie,
elektronenspinresonantie, ENDOR, para-elektrische
resonantie, enz.), Mössbauer-effect, gammastralen-
spectroscopie, ionenimplantatie met versneller,
neutronenspectroscopie, sterke gepulste en continue
magnetische velden, ruisrr.etingen, Gantmakher-effect,
De Haas-Van Alphen-effect, magneto-akoestische
effecten, optische methoden (LASER, Brillouin- en
Raman-verstrooiing, elektroreflectie, Faraday-rotatie,
submülimetergolven-spectroscopie, foto-emissie,
luminescentie, enz.), fononenpulsen, tunnelspectroscopie,
monochromatische ultrahoogfrequente fononen, elek-
trische en thermische weerstandsmetingen, hoge
drukken, enz. Evenzo geldt voor de in de werkgemeen-
schap onderzochte stoffen, dat zij het gehele gebied,
vanaf het meest eenvoudige waterstof tot aan de uiterst
gecompliceerde organische kristallen, beslaan. De
werkgemeenschap ziet als haar opgaaf niet slechts het
stimuleren en ondersteunen van waardevolle research op
het gebied der vaste stof, maar ook de coördinatie van
de activiteiten in de verschillende laboratoria. Pogingen,
een meer bewust en expliciet beleid in de Nederlandse
vastestoffysica te voeren, hebben gedurig de volle
aandacht van de werkgemeenschap. Vanzelfsprekend
is dit een langzaam en geleidelijk proces maar de eerste
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schreden zijn duidelijk gezet. Steeds meer werken
verschillende werkgroepen gemeenschappelijk aan
analoge problemen: preparaten uit Amsterdam worden
in Groningen gemeten, theoretici in Nijmegen werken
nauw samen met experimentatoren in Delft, experi-
mentatoren die van vergelijkbare technieken gebruik
maken, komen in minisymposia bijeen, om hun
ervaringen persoonlijk en direct met elkaar te bespreken
(bv. Mössbauer-effect, verinfrarood spectroscopie, enz.).
De werkgemeenschap is echter van mening dat een
meer gericht beleid niet van boven kan worden
afgedwongen, maar geleidelijk moet groeien.
Op een twee dagen durende conferentie te Noordwijker-
hout kwamen de medewerkers der verschillende werk-
groepen bijeen om aan de hand van overzichtsvoor-
drachten en meer gespecialiseerde 'seminars' over de
totaliteit van het onderzoekprogramma van de werk-
gemeenschap te worden georiënteerd en daarover van
gedachten te wisselen.

Tot slot zij vermeld dat een deel van de werkgroep
K-1V uit Leiden naar de werkgemeenschap is over-
geheveld, aangezien het aldaar verrichte werk beter bij
de vastestoffysica aansloot. De nieuwe werkgroep heeft
de naam VS-L-III gekregen en staat onder leiding van
prof. dr. W. J. Huiskamp.

WERKGROEP VS - A I
Amsterdam - Natuurkundig Laboratorium, Universiteit
van Amsterdam, prof. dr. I. F. Silvera, prof. dr. G. de
Vries.
1. Magnetische susceptibiliteit
2. Itinerant ferromagnetisme, soortelijke warmte
3. De installatie voor het opwekken van sterke magne-
tische velden
4. .»• ignetische resonantie (ESR, ENDOR) en kristal-
fouten in Si
5. Optisch onderzoek aan kristalfouten in Si
6. 'Molecular orbital' berekeningen. Kristalfouten in Si
7. Onderzoek magnetische lagenstructuren
8. Onderzoek van zeldzame aardmetalen in sterke
magnetische velden
9. Onderzoek in vaste moleculaire waterstof door middel
van LASER-Raman-verstrooiing
10. Onderzoek in vaste waterstof door middel van
verinfrarood-spectroscopie

11. Onderzoek atomaire waterstof in de gecondenseerde
fase
12. Ontwikkeling van hogedrukapparatuur voer gecon-
denseerde gassen
13. Roosterdynamicaberekening, 'quantum solids'
14. Order-disorder, fee-hep fase-overgang in vaste
waterstof
15. Raman-verstrooiing van clusters in moleculaire
bundels

WERKGROEP VS - A II
Amsterdam — Natuurkundig Laboratorium, Vrije
Universiteit, prof. dr. J. Blok, dr. A. Lodder
1. Fermi-oppervlak van metalen
1.1. Gantmakher-effect
1.2. Magneto-akoestische effecten
1.3. Drukafhankelijk De Haas-Van Alphen-effect
2. Theorie van de vaste stof
2.1. Kristalelektrontoestanden
2.2. Elektrische transportgrootheden

WERKGROEP VS - A III
Amsterdam - Van der Waals-laboratorium, prof. dr.
N. J. Trappeniers
1. Elektronenspinresonantie en ENDOR
2. Halfgeleiders
2.1. Levensduurmetingen
2.2. Recombinatietijden als functie van dn K en
temperatuur

WERKGROEP VS - D
Delft - Interuniversitair Reactor instituut, prof. dr.
J. J. van Loef
1. Dynamische neutronendepolarisatie

WERKGROEP VS - DN
Delft - Technische Natuurkunde, Technische Hoge-
school, prof. dr. ir. P. M. de Wolff
1. Meting en interpretatie van inelastische neutronen-
verstrooiing aan Rb.,ZnBr4

Nijmegen - Katholieke Universiteit, prof. dr. A. G. M.
Janner
1. Gemoduleerde kristalstructuren
1.1. Statistisch-fysische aanpak: statisch model voor
gemoduleerde kristallen
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1.2. Groepentheoretische aanpak: vierdimensionale
symmetrie van fononen en gemoduleerde kristallen

WERKGROEP VS - E
Eindhoven - Technische Hogeschool, prof. dr. F. van
der Maesen, prof. dr. M. J. Steenland
1. Magnetische ordeningsverschijnselen
1.1. Thermodynamische grootheden in laagdimensionele
systemen
1.2. Kritische verschijnselen
1.3. Resonantie en relaxatie

WERKGROEP VS - G
Groningen - Laboratorium voor Vastestoffysica,
prof. dr. A. i. Dekker
1. Mössbauer-cffect, magnetisme
1.1. lntcrmetallische verbindingen Ni:jGa. Ni;jAl,
Ni,Fe en Fc:1Ge
1.2. Melaal-halfgeleiderovergangen a!s functie van T
1.3. IJzerlcgevingen
1.4. Onderzoek aan gedoopt magnetiet
2. Vloeibare metalen
2.1. Knight-shifts
2.2. Elektrische weerstanden en thermokrachten
2.3. Structuuronderzoek
2.4. Theorie van structuur- en vormfactoren
3. Defecten in ionenkristallen
3.1. Kleurencentra in SrCI., en SrF.,
3.2. I.T.C.-metingen aan gedoopt SrCI.,
3.3. I.R.-metingen aan SrCI.,: RE1H, H~ en SrF.,:
RE'+, H"
3.4. E.P.R. aan S-ionen
3.5. Kleurencentra in calciumchloorapatiet
4. Vloeibare kristallen
4.1. Experimenteel onderzoek aan cholesterische
systemen
4.2. Theoretisch onderzoek

WERKGROEP VS - L I
Leiden - Kamerlingh Onnes Laboratorium, prof. dr. ir.
N. J. Poulis
1. Kernresonantie in metalen en supergeleiders
2. Kernresonantie en -relaxatie aan lineaire keten-
systemen in magneetvelden tot 75 kOe en hoger en bij
temperaturen tot 0,01 K

3. Kernrelaxatie m.b.v. spin-echo-methode in metalen en
magnetische éénkristallen
4. Fase-overgangen in sterke magnetische velden
5. Bestudering van 'super-exchange' paden
6. Ultrageluid
7. Dynamische polarisatie en ENDOR
8. Elektronenspin-roosterrelaxatie en kernspin-rooster
relaxatie
9. Ferro- en antiferromagnetische ordening van kernspins

WERKGROEP VS - L II
Leiden — Kamerlingh Onnes Laboratorium, prof. dr.
J. H. van der Waals
1. Elektronenspin-echo's in aangeslagen moleculen in
afwezigheid van een uitwendig veld
2. Transient resonantie-experimenten aan aangeslagen
moleculen en kortlevende radicalen.
3. Spin-roosterrelaxatie tussen de spinniveau's in de
laagste triplettoestand van vlakke organische moleculen

WERKGROEP VS - L III
Leiden — Kamerlingh Onnes Laboratorium, prof. dr.
W. J. Huiskamp
1. Magnetisatiemetingen in pulsvelden
2. Kernspinordeningsverschijnselen
3. Protonenresonantie
4. Magnetische fase-overgangen - soortelijke-warmte-
metingen

WERKGROEP VS - N
Nijmegen - Fysisch Laboratorium Katholieke Uni-
versiteit, prof. dr. P. Wyder
1. Vastestofonderzoek in het verre infrarood
1.1. Opbouw van apparatuur
1.2. Nieuwe detectiesystemen
1.3. Optisch gepompte moleculaire Jaser
1.4. 'Gap'-metingen aan 'gapless' supergeleiders
('proximity'-effecten)
1.5. Absorptiemetingen aan supergeleidende kwikftlms
1.6. Opwekking en oplossing van elektromagnetische
straling in het submillimeter-gebied met behulp van
puntcontacten tussen twee metalen
1.7. Laaggelegen energieniveau's van 3d-overgangs-
metaalionen in A1.,OS en MgO
1.8. Fonon- en spingolfexcitatiespectrum van twee-
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dimensionale ferromagneten
1.9. Fononenspectrum van boracieten
1.10. Fase-overgangen van CuClj(CnHs„,,NH.j)3

1.11. Fotogeleiding van zeer zuiver germanium door
excitatie van neutrale restverontreinigingen
1.12. Fononenspectrum van lineaire ketens
2. Quantumvloeistoffen (supergeleiding en superfluïde
helium)
2.1. Fononengeneratie en -detectie met behulp van
supergeleiders in het 10" Hz-gebied
2.2. Hoogfrequente fononprocessen in supergeleiders in
helium II
2.3. Vortices in superfluïde helium
2.4. •1He-4He-verdunningskoelmachines
2.5. Onderzoek van het 'proximity'-effect door tunneling
2.6. Magnetische eigenschappen van kleine super-
geleidende metaaldeeltjes
3. Normale metalen
3.1. Warmtegeleiding en elektrische geleiding in sterke
magnetische velden en bij lage temperaturen
3.2. Warmtegeleiding van eendimensionale metalen-
systemen
3.3. Magnetisatie van kleine metaaldeeltjes
3.4. Veeldeeltjeseffecten in elektromagnetische eigen-
schappen
4. Elektronenbandstructuren (onder leiding van
prof. dr. A. R. de Vroomen)
4.1. Constructie van kristalpotentialen

WERKGROEP VS - U I
Utrecht — Fysisch Laboratorium, prof. dr. G. Blasse,
prof. dr. H. W. de Wijn
1. Paramagnetische en para-elektrische resonantie
2. Diëlektrisch onderzoek
3. Warmtegeleiding en fonon-pulsen
4. Brillouin-verstrooiing
5. Tweedimensionale antiferromagneten
5.1. Subroostermagnetisade
5.2. Raman-verstrooiing
5.3. Spin-roosterrelaxatie
5.4. 'Impurity'-effecten
6. Theorie van de vaste stof
7. Zeldzame aarden in intermetallische verbindingen
8. Oppervlakteverschijnselen
8.1. Reflectie en elektrorei'lectie

8.2. Oppervlaktepotentiaal van halfgeleiders
8.3. Foto-emissie
8.4. Differentiële spectroscopie
9. Loodhalogeniden
9.1. Luminescentie van loodhalogeniden
9.2. Fotogeleiding in loodhalogeniden
9.3. Elektrische polarisatie van loodhalogeniden
9.4. Elektrische geleiding van loodfluorhalogeniden
10. Luminescentie
10.1. Luminescentie van loodmolybdaat en -wolframaat
10.2. Luminescentie van de wolframaat- en molybdaat-
groep
10.3. Luminescentie van titanaten en niobaten
10.4. Ladingsoverdrachtspectra van zeldzame aarden
10.5. Vibratiespectroscopie en diverse centra
10.6. Luminescentie van centra in Ga.,O:l

10.7. Luminescentie van zeswaardig uranium

WERKGROEP VS - U II
Ut/echt — Fysisch Laboratorium, prof. dr. C. Th. J.
Alkemade
1. Ruis in luminescentiestraling
2. Ruisonderzoek aan piëzoëlektrische halfgeleiders
3. Ruis in isolatoren
4. Statistisch onderzoek van stralingsvelden

WERKGROEP VS - THEORIE
Delft - Theoretische Natuurkunde, dr. Th. Niemeijer
1. Grondtoestand van dipoolkristallen
Leiden - Instiiuul-Lorenlz, prof. dr. P. W. Kasteleyn
1. Exacte theorieën voor veeldeeltjessystemen met
interacties
1.1. Systemen met interacties van extreem lange dracht
(separabele potentiaal)
1.2. Systemen met interacties van korte dracht (één-
dimensionaal XY-model)
1.3. Relaties tussen klassieke roostermodellen en
quantummechanische spinmodellen
Nijmegen — Instituut voor Theoretische Fysica
Katholieke Universiteit, prof. dr. A. G. M. Janner
1. Geladen deeltjes in elektromagnetische velden
1.1. Groepentheoretische analyse van de bewegings-
vergelijkingen van geladen deeltjes in uitwendige
elektromagnetische velden
1.2. Green-functies van geladen deeltjes in uitwendige
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elektromagnetische velden
1.3. Coherente toestanden en het probleem van een
elektron in een magneetveld
2. Het Schwarz-Hora-effect
3. Ion-ion-wisselwerking in metalen
4. Mathematische fysica
4.1. Thermodynamica van klassieke spinsystemen
4.2. Quantummechanische representatie van affiene
kanonieke transformaties
Utrecht — Instituut voor 1 heoreüsche Fysica, prof. dr.
B. R. A. Nijboer
1. Kinetica van ééndimensionale spinsystemeen
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Stof was op 31 december samengesteld uit:
prof. dr. A. J. Dekker, voorzitter, leider werkgroep
VS -G

drs. F. R. Diemont, secretaris
prof. dr. P. Wyder, wetenschappelijk secretaris, leider
werkgroep VS - N
prof. dr. C. Th. J. Alkemade, leider werkgroep VS - U II
dr. J. Bergsma
p r o f . d r . G . B l a s s e , leider werkgroep VS - U I
prof. dr. C. J. Gorter
prof. dr. C. Haas, vertegenwoordiger SON-werk-
gemeenschap voor vastestofchemie
prof. dr. A. G. M. Janner, leider werkgroep VS — th-N
en VS - DN
prof. dr. P. W. Kasteleyn, leider werkgroep VS - th-L
dr. A. Lodder, leider werkgroep VS - A II
prof. dr. J. J. van Loef, leider werkgroep VS - D
prof. dr. F. van der Maesen, leider werkgroep VS - E
prof. dr. A. R. Miederaa
dr. Th. Niemeijer, leider werkgroep VS - th-D
prof. dr. B. R. A. Nijboer, leider werkgroep VS - th-U
prof. drs. D. Polder
prof. dr. ir. N. J. Poulis, leider werkgroep VS — L I
dr. G. A. Sawatzky

prof. dr. I. F. Silvera, leider werkgroep VS -Al
prof. dr. N. J. Trappeniers, leider werkgroep VS - A III
prof. dr. J. Volger
prof. dr. G. de Vries, leider werkgroep VS - A I,
vertegenwoordiger van de Commissie van de Werk-
gemeenschap 'Metalen F.O.M.-T.N.O.'
prof. dr. A. R. de Vroomen
prof. dr. J. H. van der Waals, leider werkgroep VS - L II
prof. dr. ir. P. M. de Wolff, leider werkgroep VS - DN
prof. dr. H. W. de Wijn, leider werkgroep VS - U I
De vergaderingen werden bijgewoond door dr. A. A.
Boumans en dr. C. Ie Pair (directie F.O.M.), door
prof. dr. H. de Waard (Uitvoerend Bestuur F.O.M.),
door dr. H. W. Capel, dr. H. J. Krusemeijer en
dr. R. J. J. Zijlstra (adjunct-werkgroepleiders van resp.
VS - th-L, VS - U I en VS - U II), door enkele
vertegenwoordigers van de F.O.M.-personeelsraad, en
door drs. J. Heijn, ter assistentie van de secretaris.
In de loop van het verslagjaar trad prof. dr. J. Blok af
als leider van werkgroep VS - A II en als lid van de
commissie; hij werd opgevolgd door dr. A. Lodder.
Verder werd de commissie uitgebreid met dr. Th.
Niemeijer en prof. dr. ir. P. M. de Wolff als leiders van
de nieuwe werkgroepen VS - th-D resp. VS - DN,
en met dr. G. A. Sawatzky, lid a titre personnel.
Prof. dr. C. Haas, die de vergaderingen bijwoonde als
vertegenwoordiger van de SON-werkgemeenschap voor
vastestofchemie, werd in de loop van 1974 benoemd tot
lid van de commissie.

De taak van de commissie is nader omschreven in
'Bestuurstaken van de Commissies van de Werkgemeen-
schappen'.
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Turbulente verhitting van plasma's
H. de Kluiver

1. Inleiding

In voorgaande artikelen over het produceren en
behouden van deuterium-tritiumplasma's van tientallen
miljoenen graden in magnetische opsluitsystemen -
zoals bijvoorbeeld de Tokamak - zijn de auteurs niet
speciaal ingegaan op de problematiek van het bereiken
van dergelijke temperaturen. De meest voor de hand
liggende methode in gesloten systemen als Tokamaks,
Stellarators en voor een deel ook in pinches, is plasma-
verhitting door middel van Joulse dissipatie via in het
plasma opgewekte stromen. Als het plasma eenmaal aan
het fuseren is toegekomen wordt de verdere verhitting
geholpen door een deel van de energie uit fusiereacties,
nl. van de o-deeltjes van 3,6 MeV uit de bekende
reactie

D + T — 4He + n + 17,58 MeV

Ontsteekcondities worden bereikt bij plasmatempera-
turen boven 4,5 keV (1 eV ~ 101 K) als het produkt

„P-I ^ 5 . 10s" nr* s (het Lawson-criterium).

Tot het bereiken van de ontsteektemperatuur vanaf een
begintemperatuur van bv, enkele elektronvolts, zal de
door het plasma opgenomen energie het energieverlies
van het plasma steeds moeten overtreffen. Deze
verliesprocessen zullen hier niet uitvoerig worden
besproken (zie hiervoor o.a. B. Coppi en J. Rem,
Jaarboek 1971, pag. 133). De belangrijkste energie-
verliezen worden veroorzaakt door diffusie van ionen en
elektronen en remstralingsverliezen. Hoe deze verliezen
precies zullen schalen als functie van de plasma-
(ionen en elektronen) temperaturen voor een zuiver
waterstofplasma in een torus is nog niet helemaal
bekend. Het is echter welhaast zeker dat het bereiken
van de ontsteektemperatuur door gewone Ohmse
verhitting een dubbeltje op zijn kant is, ten gevolge van
toroïdale diffusieverliezen, eventueel nog vergroot door
verontreinigingen van de wand, en door stralings-
verliezen.

Het aan het plasma geleverde vermogen door dissipatie
bedraagt Wp(t) = Ip-"(t) Rp(t), waarin Ip(t) de stroom
door het plasma is en Rp(t) de weerstand op tijdstip t.

Er bestaat een grens aan het vermogen dat men op deze
manier aan het plasma kan leveren: de plasmastroom,
I , mag nl. niet boven een zekere waarde uitkomen,
afhankelijk van het opsluitend systeem en zijn dimensies,
om redenen van evenwicht en stabiliteit (zie ref. 1,
tabel op pag. 137). Iets anders gezegd: de driftsnelheid
van de elektronen, v(|, moet voor een gegeven apparaat
binnen bepaalde grenzen blijven. lp = A np e v:l = A j p .
Hierin is A het stroomdragend oppervlak, np de
plasmadichtheid, e de lading van het elektron en v()

de driftsnelheid; j p is de stroomdichthcid in het plasma.
Een tweede - ongunstige - factor is dat de plasma-
weerstand Rp(t; sterk afneemt met toenemende
temperatuur: R^ft) -v T,.-1 s (onafhankelijk van de
plasmadichtheid). Hoe heter het plasma wordt, des te
kleiner is de 'normale' Ohmse dissipatie.

In plaats van over de weerstand van het plasma te
spreken zullen we in het vervolg liever over de
(specifieke) geleiding van het plasma, tr , spreken. De
relatie met de plasmaweerstand, Rp, is als volgt:

waarbij Lp de lengte van de plasmakolom is. In een
torus geldt Lp = 2jtr en A = jta!. Hierin is r de grote
straal van de torus en a de kleine straal van het plasma.
Een plasma is onder normale omstandigheden al gauw
een uitstekende geleider:
o ~ 1000 T„32/Z (Ohm-1 meter' als T,. in elektronvolt
en Z de effectieve kernlading).
Voor de ontsteektemperaluur (T,. ~ T: » 4,5 . 103 eV)
van een zuiver waterstofplasma berekent men

an « 3 . 108 £2-' nr '

(koper heeft bij kamertemperatuur o = 6 . 10' £2-' nr1).
We kunnen, bij verwaarlozing van diffusie- en stralings-
verliezen, uitrekenen dat het vele seconden zal duren
voordat een Tokamak-plasma de ontsteektemperatuur
bereikt.

Dit realiseert de plasmafysicus zich al geruime tijd en
daarom worden vele methoden van extra-verhitting van
plasma's bestudeerd om de ontsteektijd te verkorten.
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Wij beperken ons hier lot de methode die onder de
wal slordige naam van [urbulente plasmaverhitting in de
literatuur bekend staat. In Jutphaas houden we ons
sinds 1969 bezig met het bestuderen van deze
verhittingstechniek. Aanvankelijk vooral in Rusland en
later in vele andere landen houden verschillende groepen
zich met het verhitten van plasma's door turbulentie
bezig. Onder turbulente verhitting zullen we hier de
maatregelen verstaan die moeten worden toegepast om
de dissipatie van de stroom per tijdseenheid te verhogen
door excitatie van microscopische fluctuaties in het
plasma.

Het maximale vermogen dat een stroom aan een
volumc-eenheid van het plasma kan leveren, waarbij
opsluiting nog is gegarandeerd, wordt gegeven door
wp(t) = jJ

llllv/o(t). Het is hieruit duidelijk dat voor
gegeven maximale stroomdichtheid de dissipatie veel
hoger wordt als men de plasmageleiding, <j, kleiner zou
kunnen maken. En dit lukt nu in de turbulente
verhiltingsexperimenten, zoals hier zal worden
uiteengezet.

In het plasma geldt een matcriaalwet: j = orE, waarbij
Q alleen maar (zie boven) van de elektronentemperatuur
afhangt en niet van het aangelegde elektrische veld. E,
als de waarde daarvan beneden bepaalde grenzen blijft.
Overtreft het elektrische veld E echter zo'n grenswaarde,
dan zal de geleiding zeer sterk afnemen. Men spreekt
dan van anomale geleiding of anomale conduetiviteit.
Anomale conduetiviteit is dan het gevolg van een zekere
mate van turbulentie van het plasma (van zwakke tot

sterke turbulentie). Bij gegeven stroomdichtheid, j , , l i l v .
zal het leverbare vermogen derhalve toenemen. Als er
door deze truc geen extra plasmaverliezen optreden,
(bijvoorbeeld door 'anomaal' snelle diffusie!) zal het
plasma veel sneller worden ontstoken. Verlagingen
van o met factoren 104 a 10"' zijn bekend, zodat de
ontsteektijden tot 10-100 microseconden kunnen worden
gereduceerd. Een technische moeilijkheid duikt hierbij
op. Het toegepaste veld

E , = j „„ ,A ,„,(E)

zal evenredig groter moeten worden en het is de vraag
of de hiermee gepaard gaande isolaticproblemen door de
hoge spanningen kunnen worden opgelost.

We zullen nu dieper op de fysica van turbulentie in
plasma's ingaan, die onder andere is bestudeerd aan een
cilindrische plasmazuil, zoals men die bv. met een
holle-kathode-ontlading kan maken.

2. Het lineaire verhittingsexperiment in Jutphaas

Een cilindrische plasmakolom kan worden gemaakt met
een holle-kathode-ontlading. Het plasma wordt door
een zgn. magnetisch spiegelveld naar de anode geleid

Fig. I. Het schema van een holle-kathodeboog die
turbulent kan worden verhit door er een condensator
over te ontladen. De cilinder om de kathode dient om de
holle-kathodeboog aan de gang te krijgen.

gas

to pump

filter -ér
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(zie de schematische figuur 1). Elektronen en ionen
volgen daarbij de krachtlijnbuizen van zo'n magnetisch
veld. De kathode- en anode-oppervla"kken bevinden zich
ter plaatse van de verhogingen in het magnetische
veld — de 'magnetische spiegels', gekozen om het
verhitte plasma enige tijd op te sluiten. In een holle-
kathode-ontlading kan men de plasmadichtheden over
een groot gebied tussen 5 . 1O'S nr J en 2 . 1020 m-1

variëren door veranderingen van de boogstroom, het
magnetische veld en de gasdruk. De plasmakolom is
vrijwel niet verontreinigd, redelijk homogeen en kan
bijna 100°/<> geïoniseerd zijn. Een verandering van de
soort van ionen kan eenvoudig worden gemaakt door
verwisseling van de gasfles. Hierdoor konden wij
turbulentieprocessen in H.„ He, Ne. Ai, Kr en Xe
bestuderen en vergelijken.

Hoewel in 1969 vele eigenschappen van plasma-
turbulentie reeds bekend waren, was het onderzoek
experimenteel nog oppervlakkig. De turbulentie bij voor
fusie interessante dichtheden, np tussen 5 . 1010 en
2 . 1020 m-\ was nog nauwelijks bestudeerd. Het was
bovendien niet bekend óf door turbulentie wel
verhitting van de ionencomponent zou optreden. Dit
waren voorname redenen om het onderzoek te
ondernemen.

Hoe wordt de turbulente toestand in dit geval opge-
wekt? Een kleine, inductie-arme, dus snelle, conden-
satorbank wordt opgeladen tot de gewenste spanning en
vervolgens ontladen over de boog met een vonkbrug
(zie figuur 1). Binnen 0,1 us ontstaat een sterk
elektrisch veld in het plasma. Een hoge plasmaweerstand
gaat ook binnen 0,1 us optreden. De toegepaste
E-velden variëren in onze experimenten van 10' tot
5 . 10' V/m. Na het schakelen van de condensator
neemt de stroom toe tot 2000-5000 ampère. Het circuit
wordt vrijwel door de zeer hoge plasmaweerstand
bepaald en lijkt op een R-C-circuit. Een toestand van
plasmaturbulentie is ontstaan. Om effecten van afvoer
van plasma naar de elektroden op het bestuderen van
verschijnselen in het midden van de ontlading zoveel
mogelijk te elimineren, kunnen we de condensator
kortsluiten binnen 0,1 u.s, op ieder gewenst moment.

In vele gevallen beëindigden we de plasmaturbulentie op
die manier na 2-2,5 (ts.

Een registratie van spanning, stroom (daaruit de plasma-
weerstand) en elektromagnetische straling wordt als
functie van de tijd in figuur 2 getoond. Verder heeft
men de energieverdelingen van ionen en elektronen
bepaald. Ook uit optische spectroscopie zijn inlichtingen
verkregen over de dominerende eigenschappen van
turbulentie op verschillende tijdstippen. Hierop wordt
uitvoerig teruggekomen in hoofdstuk 4.

3. Enkele aspecten van plasmaturbulentie

In plaats van a gebruikt men dikwijls een botsings-
frequentie, v, om de geleiding te karakteriseren. Het
'normale' dissiperen van energie in het plasma is een
gevolg van het overdragen van energie van versnelde
elektronen op ionen en elektronen door 'gewone'
botsingen. Men kan formeel eenvoudig afleiden dat
tussen de botsingsfrequentie, v, en de geleiding, <j, de
volgende relatie bestaat: o = nl,eVml,v (v ">• T.-:1";).
In een turbulent plasma neemt de waarde van v sterk
toe. Dit is het gevolg van strooiing van elektronen op
heftige fluctuaties in het plasma, geschiedend bij een
veel hogere frequentie dan die van de elektronen-
ionen-botsingen. Karakteristieke frequenties van
fluctuaties in homogene plasma's zijn bv. de gedempte
Langmuir-oscillaties waarmee plasma's zich herstellen
van storingen uit hun evenwichtstoestanden, waarvoor
geldt:

(f|h. = IÜ]II./2JI wordt de elektronen plasmafrequentie
genoemd). Men kan o hierin uitdn kken:

a = (o>a
[M/v,.rf) E„ = (f)

Een geschikte verhouding or.i de mate van collectiviteit
van het turbulente plasimgedrag in uit te drukken is
vüff/ü)pi.. Voor een stabiel plasma met elektronen-
temperatuur van 10 eV en 4,5 keV bij n = 102°
elektronen per m3 bedragen deze verhoudingen resp.
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S
CL

Fig. 2. Opgenomen en verwerkte signalen in een
turbulente waterstofboog als functie van de tijd in
microseconden,
a) microgolf straling nabij f ;
b) de berekende plasmaweerstand die na ca. 4 fis weer
'normaal' is;
c) de spanning over de plasmakolom;
d) de plasmastroom.

2 . 1(H en 2. 10-B. Tijdens een sterk turbulente storing
in een plasma worden waarden vift/cupi, =a 10"2

gemeten, zoals o.a. in het lineaire experiment in
Jutphaas. Een karakteristieke frequentie voor de ionen
in het plasma is ta^ = l 'm/M, cop,. Voor een water-
stofplasma geldt cuIPi = (1/45) eo,,,. De lezer zal nu
kunnen opmerken dat in een turbulent plasma v,.rf de
waarde van de ionen-plasmafrequentie zeer dicht
benadert (vt,[t « (1/2) coiM). Ook de ionen gaan op den
duur sterk mee-osc. .ren. Er vindt dan snelle overdracht
van energie naar de ionen plaats.

Evenals karakteristieke oscillatiefrcquenties bestaan
er karakteristieke lengtes in een plasma. Lengtes en
tijden zijn gekoppeld aan elkaar via dispersierelaties.
De kleinste lengteschaal voor collectief gedrag is de
Debije-lengte: J.j, « v,./c° (v,. is de elektronen-
snelheid). De Debije-lengte heeft ongeveer de betekenis
van een afschermingsafsland voor storingen in de
ladingsneutraliteit van het plasma. Wanneer dichtheids-
storingen in een plasma door grotere lengten dan de
Debije-lengte worden gekarakteriseerd, zal men van
echte golfverschijnselen (collectieve effecten) kunnen
spreken. In plaats van de golflengte wordt vaak het
golfgetal k = 2it/X. gebruikt. De fasesnelheid van een
golf is gedefinieerd als vr = w/k. De groepssnelheid
(snelheid van het energietransport in een golf) is
vB = öu/flk. Onder bepaalde omstandigheden kunnen
golven eerst aangroeien en later worden gedempt. Dit
kan bijvoorbeeld gebeuren doordat een bundel
elektronen in het plasma wordt geschoten. De beschou-
wingen over groei van instabiele gOiven in een plasma,
waar een bundel ingeschoten wordt en de demping van
die golven, de zgn. Landau-demping, waardoor energie
van de bundel aan het plasma wordt overgedragen,
zijn voor het begrip van het hier besprokene nodig.
Hiervoor kan worden verwezen naar een artikel in het
Jaarboek 1972 over bundel-plasma-wisselwerking door
H. J. Hopman (2). Ein dergelijk verschijnsel treedt ook
op met een elektrisch veld. Wanneer het elektrische
veld in het plasma snel aangroeit, zullen elektronen en
ionen in tegengestelde richtingen worden versneld. Als
tijdens de aangroei van het veld binnen één botsingstijd
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van een elektron met een ion de snelheid van het
elektron ongeveer verdubbelt, zal de botsingskans sterk
afnemen (<x l/v4): elektronen gaan weglopen. Het
elektrische veld, E, zal dan groter zijn geworden daj het
zgn. run-away-veld: EltA » np/T(.. Er zullen, bepaald
door de op dat moment heersende plasmadichtheid en
verhouding van elektronen- en ionentemperatuur,
stromingsinstabiiiteiten kunnen optreden verwant aan de
bundel-plasma-systemen (zie ref. 2): de snelheids-
verdelingen van elektronen en ionen verschuiven ten
opzichte van elkaar en uit het thermische ruisniveau zal
een breed spectrum van instabiel groeiende golven
kunnen ontstaan wanneer de excitatie maar fors genoeg
is. De golven zullen aanvankelijk allemaal met een
eigen increment groeien en tot een verzadigingstoestand
komen. Een turbulentiespectrum van fluctuaties in de
energie van het elektrische veld is ontstaan (3).
Dergelijke spectra tonen soms gelijkenis met fluctuatie-
spectra in turbulente vloeistoffen en gassen. Schakelt
men de bron uit dan zal het plasma zich in zeer korte
tijd in een nieuwe toestand van thermisch evenwicht
instellen "net minimale kinetische energie.

Voor de dissipatie - of overdracht van de energie in de
verschilende oscillatie-modes naar thermische energie
van het gehele plasma - komt een aantal processen in
aanmerking. De elektronen- of ionengoWen kunnen
bijvoorbeeld sterke Landau-demptng ondergaan:
golfenergie wordt gebruikt om het gestoorde snelheids-
profiel te herstellen. Meerdere elektronen- en/of ionen-
golven kunnen een zodanige interferentie vertonen
('beat-frequentie' en golflengte-interferentie), dat
golfenergie aan koudere elektronen en/of ionen wordt
afgedragen (zgn. niet-lineaire Landau-demping). In de
loop van het evolutieproces kunnen de oscillaties van de
in het begin nogal trage ionen zó heftig worden, dat
een sterke koppeling tussen de elektronenosciliaties en
ionenoscillaties ontstaat: een elektronengolf kan een
nieuwe elektronengolf genereren met een ionengeluids-
golf. De nieuwe golven hebben doorgaans grotere
golflengten (kleinere k's') en kleinere energieën (lagere
(o's). Dit soort vervalprocessen is uniek voor een plasma.
Ook kunnen verschillende golven ruimtelijk samen-
klonteren, waardoor weer een grotere go!f!engte
ontstaat en de oscillatie-energie tenslotte door Landau-

demping in thermische energie wordt omgezet
(stagnerende 'solitonen' of geïsoleerde trillingsgebieden).

Tenslotte kunnen de elektronen- en ionentemperaturen
zo weinig verschillen dat het provocerende elektrische
veld geen echte turbulentie meer kan scheppen. Slechts
afzonderlijk sterk gekoppelde ionen- en elektronen-
golven van uitzonderlijk grote golflengte (weinig
gedempt!) zijn overgebleven. Zo'n toestand treedt soms
op, even voordat het plasma weer siabiel wordt.

We zullen diverse stadia van turbulentie en bundel-
gedrag trachten te identificeren aan de hand van
metingen aan de holle-kathodeboog.

4. De ontwikkeling van de turbulentie
als functie van de tijd in het plasma van de
holle-kathodeboog

Eerste fase: Aanvankelijk worden elektronen versneld
zodanig dat v(l v,, (vlhl. is de thermische
snelheid van de elektronen, vt|]i die van de ionen).
Dit gebeurt in enkele tientallen nanoseconden. Sterke
aangroeiende elektronen- en ionen-stromingsinstabili-
teiten treden op. In computersimulaties blijkt dat de
gemiddelde thermische elektronensnelheid ongeveer
gelijk blijft aan de toenemende driftsnelheid (4). In deze
fase heerst een sterkste groei van instabiliteiten nabij de
zgn. Buneman-frequentie v,.fr sw (1/2) (m/M;)"3 fpc..
Door vangst ('trapping') van een gedeelte van de
elektronen in ionenoscillaties is een nieuwe toestand
ontstaan in ca. 100 nanoseconden die we de 2e fase
noemen. Een gedeelte van de elektronen heeft hoge
thermische snelheden bereikt: onmiddellijk is röntgen-
straling tot ca. 100 keV aanwezig. De driftsnelheid
blijft echter door die binding aan de ionen beperkt.

Tweede fase: vthi « vd << v1hl, (0,1 tot ca. 0,2 us).
Deze fase wordt gekarakteriseerd door ionen-akoes-
tische golven: <u » kcB, waarbij cs = (.kTJM^)'1' . cs

is de zgn. ionen-akoestische snelheid. Doordat Te » Tj
kunnen deze golven over een breed gebied van golf-
lengten - vanaf de Debije-lengte - groeien. In de
plasmakolom is de plasmadichtheid door ionisatie nog
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nauwelijks veranderd. Ondanks de hoge veldsterkte
blijft de dri f (snelheid relatief laag. Het plasma blijkt een
zeer hoge weerstand te bezitten. In deze fase is de
anomaal hoge weerstand in de holle-kathodeboog
nauwkeurig bestudeerd (5). Met een snelle methode van
dataverwerking (tijdoplossing ca. 30 ns) is voor vele
ionenmassa's bij diverse elektrische en magnetische
velden het gedrag van deze anomalie in de geleiding
bestudeerd. Een belangrijk resultaat is in figuur 3
weergegeven. Men ziet dat voor lage dichtheid de
anomale geleiding (uitgedrukt in v(,[,/<a ) onafhankelijk
is van de massa. Het plasma heeft een sterke elektro-
magnetische straling in brede gebieden rond fp(, en
zelfs nabij f|M, met uitbarstingen nabij de Buneman-
frequentie (zie figuur 4a).

Straling, P, en weerstand, Rp, blijken zo gecorreleerd te
zijn, dat (TVR,, ongeveer constant is. Dit kan erop
wijzen dat de emissie bijvoorbeeld het resultaat is van de
samensmelting van een Langmuir- en een ionen-
akoestische golf. In verzadigingstoestand behoeft het
oscillaticniveau niet meer te zijn bepaald door de

Fig. 3. f,,/|"J,„. = <w,„A',,// als junctie van de ionenmassa
die in de holle kathode is gebruikt. Bij lage dichtheid
is de anomalie niet van de massa afhankelijk. Bij hogere
dichtheden wel.

10

10*

(massa-afhankelijke) aangroeisnelheid in afzonderlijke
instabiliteiten, maar veeleer door de interactie van twee
of meer golven.

Voor de lagere dichtheid geldt blijkbaar (massa-
onafhankelijk) v,„/(ü,„. = 0,3 VV/nkT,.. W is de
oscillatie-energie in de elektrostatische golven, die uit
experimentele gegevens is bepaald. Voor hogere
dichtheden wordt de balans tussen golfgroei en dissipatie
meer van de ionenmassa afhankelijk, zoals !'!! ue figuur
blijkt.

Derde fase: Een 3e fase valt te onderscheiden vanaf
0,2 |j.s tot vrijwel het einde van de turbulentie, en kan
worden gekarakteriseerd door een snel in dikte
toenemende plasmakolom tot de elektrodediameter van
•i cm. De verdikking van de kolom is een gevolg van
groter wordende gyratiestralen van verhitte ionen en
ionisatie van het omgevingsgas door hete elektronen.
In deze fase is de verhouding v^/c, ~ 2 e n sterke
ionen-akoestische golven kunnen o.a. met niet-lineaire
Landau-demping de gemeten waarde van v,,,f en de
ionenverhitting (dT/dt) redelijk verklaren (6). Het
plasma begint nu een steeds sterker wordende stroom
van hete neutrale atomen te emitteren, die zijn ontstaan
door het oppikken van een elektron in de gasomgeving.
Energieverdelingen van de ionen bij verschillende
magnetische velden zijn in figuur 5 weergegeven.
Temperaturen V2n ca. 3000 elektronvolt zijn bereik-
baar. Met behulp van de analyse van röntgenstraling
van het plasma is de elektronentemperatuur bepaald
(figuur 6) (7). Het blijkt dat T,. = 3 T, wordt na 2 a
3 u.s. Uit de theorie van stromingsinstabiliteiten blijkt
onder deze conditie dat alléén ionen-akoestische golven
met bijzonder hoge fasesnelheden (vt = <a/k « 1/3 a
1/2 vlh(i) nog zó weinig zijn gedempt dat ze enkele
ionenperiodes kunnen bestaan (zie boven). De bundel-
plasma-interactie van in deze golven opgesloten
elektronen met de overgebleven vrije elektronen kan tot
opwekking van straling nabij fp(), 2fp(, en 1,5 f
aanleiding geven. De aanwezigheid van discrete pieken
nabij deze frequenties is karakteristiek voor dit stadium,
tezamen met een korte periode van wederom sterk
verlaagde geleiding even vóór het beëindigen van de
plasmaturbulentie. Waarnemingen van deze straling zijn
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Fig. 4. Het spectrum van uitgezonden elektromagne-
tische straling. De pijlen naar fpi en fpr zijn resp. uit de
plasmadichtheid berekende posities van de ionen- en
de elektronen-plasmafrequenties,
a) getrokken lijn: laagfrequente straling voor
«(, = 8 . 10<* m-s (lijn 1) en «,, = 1,2 . ]0'-° m-3 (lijn 2);

het wolkjesgebied bij f' geeft uitbarstingen bij de zgn.
Buneman-frequentie aan (En = 40 kV/m, het opge-
legde elektrische veld).
b) Straling nabij de Langmuir-frequentie in de derde
fase (V/c, « 1-2).
n„ = 5 .10" m-z; E„ = 47 kV/m.
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Fig. 6. De energieverdeling van röntgenstraling van het
plasma na afloop van de turbulentie.
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Fig. 5. De energieverdelingen van waterstofionen na
turbulente verhitting bij diverse magnetische velden.
We zien globaal twee temperaturen nl.: T., ~ 3200 eV
en T! -^ 700 eV. Bij toeneming van het magneetveld
neemt de hetere fractie toe.
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met een spectrometer voor submillimetergolven en een
Putley-delector verricht (zie figuur 4b) (7). Het zijn de
eerste waarnemingen van sterk gelokaliseerde Langmuir-
golven in een turbulent plasma. Conclusies over de
sterkte en de oriëntatie van de laagfrcquente
(~ f|H-)ionengolven, alsmede de gelijktijdig optredende
clektronenoscillaties zijn ook af te leiden uit de analyse
van Stark- en Zeeman-patronen in de vleugels van
waterstof-Balmer-lijnen en voor enkele helium I- en
II -lijnen.

Een voorbeeld van een Stark-patroon van waterstof en
helium is gegeven in figuur 7.

Het blijkt dat in tijden van slechts enkele micro-

©
E0=47kV/m
Ë=4.7MV/m

0
-6

Fig. 7. a) Het profiel van de Ha-lijn van waterslof
experimenteel bepaald met evenwijdige polarisatie.
Let op de nevenpieken.
b) Het berekende profiel van Ha voor evenwijdige
(getrokken lijn) en loodrechte (gestippelde lijn)
polarisaties. Eo = 47 kVlm is het toegepaste elektrische
veld van de condensator.
Ë = 4,7 MV/m is de veldsterkte in de relatief langzame
ionen-akoestische fluctuaties, voortplantend in een
brede kegel (ftn,r ~ 65"). Langmiiir-golven van aan-
zienlijke sterkte moeten worden bijgevoegd om redelijke
aansluiting van theorie en experiment te verkrijgen.
c) De 'verboden' overgang 4'F — 2'P in helium wordt
'toegestaan'. De elektronentrillingen op afstanden
± /;„, zijn fraai zichtbaar.
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seconden minstens 250 joule aan een plasma van
700 cnv' kan worden toegevoerd. Dit is een. energie-

dichtheid van 3,6 . 105 J/m-1, ruimschoots voldoende
voor ontsteking van een fusieplasma. Experimenten
elders geven overeenkomstige resultaten (8).

Er bestaat een grote behoefte aan een uitbreiding van
fundamentele studie op het gebied van excitatie en
dissipatie van eicktrostatische golven in de plasmafysica.
Turbulente verschijnselen in plasma's blijken meer
regel dan uitzondering te zijn. Ook aa.i de T.H. in
Eindhoven worden onderzoekingen op het gebied van
niet-lineaire processen in plasma's voorbereid.

5. Het toroïdale turbulentie-experiment
'TORTURE 1' in Jutphaas

De veelbelovende resultaten van plasmaverwarming in
lineaire systemen en in kleinere toroïdale experimenten
heeft aanleiding gegeven tot de constructie van een
Tokamak-achtige apparatuur waarvan het plasma door
dissipatie van sterk turbulente ionen-akoestische golven
moet worden verhit (zie foto). Deze apparatuur heeft
binnen de Europese associatie Euratom voorkeurssteun
ontvangen, dat wil zeggen een extra subsidie van 19%
boven het normale bedrag van ca. 25%.

Het toroïdale magnetische veld bedraagt maximaal 2,0 T.
Een plasma wordt door inductie van toroïdale stromen
door vier 9(T- koperen secties gevormd in een torus
van kwarts met een langzame kleine condensatorbank.
De turbulente verhitting vindt plaats door ontlading van
een snelle condensatorbank van 50 kV (100 kJ)
gelijktijdig door deze koperen secties. Na een turbulente
verwarmingsfase wordt de verhittingsbank kortgesloten
door een zgn. metal-to-metal (inductie- en weerstand-
arme) kortsluitschakelaar. Sterke plasmaverhitting bij
anomale plasmaconductiviteit is al geconstateerd.
Gaarne dank ik dr. D. C. Schram en drs. W. R. Rutgers
voor hun opmerkingen.
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Fig. 8. Het loroïdale experiment voor turbulente
plasmaverhilting: TORTURE I.
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1. Algemeen

1.1. Doelstelling
De Werkgemeenschap voor Thermonucleair Onderzoek
en Plasmafysica stelt zich ten doel
1. in internationale samenwerking, en voor wat de
technische aspecten van het werk betreft ook in samen-
werking met organisaties voor toegepast onderzoek en
technische ontwikkeling in Nederland, bij te dragen tot
de oplossing van problemen met betrekking tot het
winnen van nuttige energie uit beheerste thermonucleaire
reacties; in het bijzonder:
a. de fysische eigenschappen van plasma's die van belang
zouden kunnen zijn voor thermonucleaire toepassingen
te onderzoeken;
b. technisch onderzoek en ontwikkelingswerk met
betrekking tot thermonucleaire reactoren te volgen en
eventueel te bevorderen;
c. theoretisch systeemonderzoek met betrekking tot
mogelijke thermonucleaire reactortypen uit te voeren,
teneinde richting te geven aan het hierboven onder a.
en b. genoemde werk;
d. kennis op de hierboven genoemde gebieden te helpen
verspreiden.
2. bij te dragen tot de vooruitgang van de plasmafysica
in ruimere zin; in het bijzonder:
a. fundamenteel theoretisch en experimenteel plasma-
fysisch onderzoek te verrichten;
b. onderzoek en onderwijs op het gebied van de plasma-
fysica aan universiteiten, hogescholen en andere
instellingen v?.n wetenschappelijk onderzoek in Neder-
land te bevorderen en door deelneming daaraan te
ondersteunen;
c. fysische, mathematische en technische hulpmiddelen
en werkwijzen die nodig zijn voor plasmafysisch onder-
zoek te ontwikkelen.

Toelichting
De twee in de naam van de werkgemeenschap genoemde
vakgebieden, het thermonucleaire onderzoek en de
plasmafysica, overlappen elkaar vooralsnog grotendeels.
Naarmate het onderzoek voortschrijdt zal evenwel
het thermonucleaire onderzoek steeds meer met pro-
blemen buiten de plasmafysica worden geconfronteerd,

terwijl de plasmafysica zich van haar kant zal uitbreiden,
ook in richtingen die niet worden bepaald door de
thermonucleaire problematiek. De werkgemeenschap
stelt zich ten doel naast de \iermonucleair gerichte
plasmafysica, waarin het zwaartepunt van haar activi-
teiten ligt, ook de niet-thermonucleaire plasmafysica en
het niet-plasmafysische thermonucleaire onderzoek te
bevorderen.

Werkwijze
De werkzaamheden worden uitgevoerd in het FOM-
Instituut voor Plasmafysica, het FOM-Instituut voor
Atoom- en Molecuulfysica, aan de T.H.-Eindhoven en
de T.H.-Twente.
Het programma van de experimentele afdeling in het
FOM-Instituut voor Plasmafysica wordt in de eerste
plaats getoetst aan de thermonucleaire doelstelling van
de werkgemeenschap, dat van de externe groepen aan de
plasmafysische doelstellingen, en dat van de theoretische
afdeling in het FOM-Instituut voor Plasmafysica aan
beide.
Met de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
(Euratom) wordt in een associatie-contract samen-
gewerkt met het doel gemeenschappelijk onderzoekingen
over plasmafysica en beheerste kernversmelting te
verrichten. Dit contract houdt in de uitvoering voor
gezamenlijke kosten van het gehele onderzoek-
programma van de werkgemeenschap. •
Met betrekking tot de onder lb en lc genoemde punten
wordt samengewerkt met het R.C.N.

1.2. FOM-Instituut voor Plasmafysica
Nadat in 1973 twee nieuwe experimenten, SPICA en
Ringboog in bedrijf waren gesteld, kwam in 1974 de
toroïdale opstelling voor turbulente verhitting
'TORTURE' gereed. Hiermee werd een bouwfase,
gericht op concentratie van experimenteel werk en
schaalvergroting, afgesloten. Over de eerste experimen-
tele resultaten met SPICA, Ringboog en het turbulente
verhittingswerk werd in november op de IAEA-
conferentie te Tokyo gerapporteerd.
Voor een vergroting van het gelijkstroomvermogen voor
bekrachtiging van de spoelsystemen voor TORTURE en
Ringboog werd goedkeuring van F.O.M, en Euratom
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verkregen.
De restauratie van het dak van het kasteel werd
voltooid.

2. Speurwerk

De experimenten met SPICA leverden gunstige resul-
taten met betrekking tot het handhaven van de gewenste
veldconfiguratie. In vroegere schroefpinchexperimenten
in Julphaas en elders werd gevonden dat de geïndu-
ceerde toroïdale stroom te snel verviel; in SPICA werd
een geëxtrapoleerde vervaltijd van 200 us gevonden, die
bij de gekozen experimentele parameters aan de
verwachtingen voldoet en grond geeft voor de hoop
dat een verdere verbetering in het verschiet ligt. Daartoe
worden wijzigingen in het vacuümsysteem en de
vóórionisatie aangebracht, en wordt het aanvankelijk
aan te leggen magnetische veld vergroot. De evenwichts-
positie van de plasmakolom voldeed aan de theore-
tische voorspellingen, waarmee wordt bevestigd, dat de
schroefpinchconfiguratie ook in dit opzicht gunstig is
voor toroïdale systemen met kleine aspectverhouding.
In Ringboog werden verschijnselen onderzocht die van
belang zijn in verband met de mogelijkheid om tussen
een thermonucleaire plasmakolom en de wand een
mantel van koeler plasma en neutraal gas in stand te
houden. Dit gasdeken-concept geniet een groeiende
belangstelling vanwege zijn betekenis voor de plasma-
wand-interactie en de brandstofcirculatie. Een theore-
tisch voorspeld, en reeds in een voorloper van
Ringboog gesignaleerd, convectiepatroon kon experi-
menteel worden aangetoond. Daarmee konden de
waargenomen energieverliezen van het plasma worden
verklaard als resulterend uit een combinatie van
klassieke warmtegeleiding en convectie.
Een uitvoerige studie van turbulente verhitting in
verschillende gassen leidde tot verdieping van het
inzicht in de aard en het niveau van de turbulentie.
Tot deze experimenten droeg onder meer een studie
van de verbreding van spectraallijnen in fluctuerende
elektrische velden bij. De temperaturen, bereikt met
turbulente verwarming, naderen de thermonucleaire
ontsteektemperatuur van een DT-mengsel zeer dicht.
In het Alcator-experiment, opgesteld bij M.I.T.,

Cambridge, U.S.A., werden metingen verricht - met
name laserscattering, röntgenstraling en neutronen-
emissie - die erop wijzen dat hier een bijzonder schoon
en heet Tokamak-plasma is geproduceerd. Het hoge
toroïdale veld maakt het mogelijk te profiteren van
turbulente verwarming en er zijn sterke aanwijzingen dat
deze in Alcator een nuttige rol speelt.

De theoretische werkgroep TN I heeft het wetenschap-
pelijke programma voor de komende jaren geconcen-
treerd op een aantal hoofdlijnen: golven in plasma's,
magnetohydrodynamische beschrijving van het even-
wicht en stabiliteit van een plasma en transportver-
schijnselen in een plasma. De laatste twee lijnen van
onderzoek staan in nauwe relatie tot het experimentele
onderzoek van respectievelijk de pinchgroep en de
gasdekengroep. In de komende jaren zal meer en meer
aandacht worden besteed aan instabiliteiten en
transportverschijnselen in plasma's waarin het aantal
botsingen tussen ionen en elektronen gering is.
Naast het lopende onderzoek is in 1974 nieuw onder-
zoek begonnen op de volgende gebieden. De theore-
tische beschrijving van het evenwicht en de stabiliteit
van pinches en lokamaks wordt uitgebreid naar grotere
waarden van de parameter |3, de verhouding van de
plasma-energie tot die van het opsluitende magnetische
veld. De samenwerking tussen M.I.T. en F.O.M, in het
kader van het Alcator-project heeft geleid tot een
onderzoek naar het gedrag van verontreinigingen in een
plasma. Er werd een instabiliteit gevonden die de
eigenschap bezit de influx van deze van de wand
komende deeltjes te beperken.

Verder is een onderzoek begonnen naar de mogelijkheid
om gebruik te maken van een thermonucleaire reactie,
waarbij geen neutronen vrijkomen, zodat activering
van de omhullende structuur zou worden vermeden.
Het onderzoek spitst zich toe op de energiebalans van
mogelijke reacties.

Ook in de werkgroep TN II! (Amsterdam) vond ei ,i,
zekere concentratie plaats van het experimentele pro-
gramma. Het werk aan de Q-machine met alkaliplasma
werd afgesloten om mankracht te concentreren op de
opstelling met de relativistische elektronenbundel.
Daarnaast wordt het onderzoek met het ionenbundel-
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experiment voortgezet.

In de nieuwgevormde werkgroep TN VI aan de T.H.-
Twente is veel werk verricht aan de apparatuuropbouw.
Meerdere hoogvermogen-Iasersystemen zijn gebouwd.
Daarnaast omvatten de belangrijkste studies in het
afgelopen jaar gasontladingstechnieken voor atmosfe-
rische moleculaire ontladingen. Nieuwe successen zijn
geboekt mei volumetrische fotoïonisatie als vooront-
lading. Hiermee werd voor zeer hoge ingangsvermogens
(570 Joule/liter) een homogene gasontlading verkregen.
Een lasersysteem waarin deze ontladingstechniek werd
toegepast gaf een rendement van 17°/o voor conversie
van elektrische energie in gestimuleerde emissie.

Op 14 augustus 1974 werd in een vergadering van een
aantal fysici van de Technische Hogeschool te Eind-
hoven besloten een werkgroep op te richten die zich ten
doel stelt de meer fundamentele aspecten van turbu-
lentie in plasma's en gasontladingen te bestuderen.
Er werd besloten een beroep te doen op de beleids-
ruimte van F.O.M, en de samenwerking met F.O.M,
heeft geleid tot de vorming van de werkgroep TN VII
met ingang van 1 oktober 1974.

Jutphaas, Rijnhuizen - FOM-Insliluut voor Plasma-
fysica, prof. dr. C. M. Braams
1. Toroïdale pinches
1.1. De schroefpinchopstelling SP II
1.2.1. Bolknaktorus en 160-kJ-condensatorbatterij
1.2.2. Beltpinchexperiment
1.3. SPICA
1.4. Dataverwerking en programmering
1.5. Theoretische ondersteuning
1.6. Reactorstudie
1.7. Computercodes
2. Turbulente verhitting
2.1. Turbulente verhitting van een holle-kathodeboog
2.2. Detectie van submillimeter- en millimeterstraling
2.3. Het toroïdale experiment TORTURE
2.4. Analyse van een rechte thermonucleaire reactor
3. Gasdekenonderzoek
3.1. Ringboog
3.2. Toroïdale inductieve ontlading
3.3. Wervelgestabiliseerde semitoroïdale boog

3.4. Numerieke berekeningen
4. Alcator (samenwerking met M.I.T., Cambridge,
Mass., U.S.A.)
4.1. Opbouw van het experiment
4.2. Meetresultaten
5. Diagnostiek
5.1. Röntgendiagnostiek
5.2. Vacuüm ultravioletdiagnostiek
5.3. Microgolfdiagnostiek
5.4. Neutrale deeltjesdetectie
5.5. Thomson-verstrooiing
5.6. Optische diagnostiek
6. Elektrotechniek
6.1. Bijzondere ontwerpstudies, algemeen
6.2. Ontwerpstudies van het JET-team in Culham
6.3. Elektronica en elektrochemie
6.4. Digitale instrumentatie
6.5. Rekenfaciliteiten
6.6. Hoge vermogens en spanningen
7. Mechanische techniek

WERKGROEP TN I
Jutphaas, Rijnhuizen, dr. M. P. H. Weenink (tot
1 februari), dr. J. Rem, plaatsvervangend leider
1. Golfvoortplanting
1.1. Niet-lineaire verschijnselen
2. Magnetohydrodynamica
2.1. Spin, pariteit en het spectrum van golven in de
ideale magnetohydrodynamica
2.2. Het continue spectrum van de ideale magnetohydro-
dynamica in een toroïdale geometrie
2.3. Evenwicht en stabiliteit van hoog-P diffuse
Tokamaks
2.4. Demping van golven door fasemenging
3. Transportverschijnselen
3.1. Een reactormodel
3.2. Diffusie in een ééndimensionaal plasmamodel
3.3. Diffusie van een plasma in een axiaalsymmetrische
torus
4. Instabiliteiten in een toroïdale geometrie
4.1. Instabiliteiten t.g.v. verontreinigingen in een
botsingsbeheerst plasma
5. Quantummechanische methode
5.1. Quasilineaire theorie
6. Fusiereactoren
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6.1. Radioactiviteit in fusiereactoren

WERKGROEP TN III
Amsterdam - FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul-
fysica, prof. dr. J. Kistemaker
1. Experiment met Q-machine
1.1. Wave growth on the positive slope of the energy
distribution
1.2. Linear damping of longitudinal waves
2. lonenbundelexperiment
2.1. Modulatie van een He+-bundel van 20 kV
2.2. Interactie van ionenbundel met een targetplasma
2.3. Theorie
3. BP-II-experiment
3.!. Experiment
3.2. Relativistische bundelmetingen
3.3. Gepulst magneetveld en andere voorbereidingen
3.4. Automatisering
3.5. Theorie
4. Centrifugale drukopbouw in gas-plasma-mengsels
4.1. Snelheidsveld
4.2. Thermische grenslaag
4.3. Apparatuur
4.4. Diagnostiek

WERKGROEP TN VI
Enschede — Technische Hogeschool Twente — Laser-
systemen, prof. dr. ir. W. J. Witleman
1. Onderzoek aan gepulste ontladingen bij atmosferische
druk
2. Mode-lock-technieken voor het produceren van zeer
ko. e lichtpulsen

WERKGROEP TN Vil
Eindhoven - Technische Hogeschool - Turbulentie in
plasma's, dr. ir. D. C. Schram, prof. dr. M. P. H.
Weenink
1. Turbulentie in botsingsloze plasma's
2. Turbulentie in roterende plasma's
3. Turbulentie in magnetohydrodynamische plasma's
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dr. J. Rem (waarnemend leider TN I), door drs. J.
Hovestreijdt (beheerder instituut), door enkele staf-
leden van het instituut en TN III, door twee vertegen-
woordigers van de F.O.M.-personeelsraad, en door
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Experimenteren met het
Super Proton Synchrotron, de 400-GeV-
deeltjesversneller van CERN
W. Hoogland

Inleiding

In de laatste 25 jaar heeft het onderzoek in de
elementaire-deeltjesfysica een spectaculaire ontwikkeling
te zien gegeven van ons inzicht in wat men de
fundamentele bouwstenen der materie noemt. Niet
alleen zijn er deeltjes ontdekt in een verscheidenheid die
men voordien niet voor mogelijk had gehouden, maar
bovendien is een grote hoeveelheid kennis verzameld
over de eigenschappen, de ration d'etre en de onderlinge
wisselwerking van deze deeltjes. Dat dit mogelijk was,
is niet in de laatste plaats te danken aan de spectaculaire
ontwikkeling van onze technische vaardigheid om
deeltjesversnellers te bouwen, die steeds grotere
aantallen elektronen of protonen tot steeds grotere
energieën kunnen opstuwen. Hoe snel de beschikbare
deeltjesencrgieën groter zijn geworden, is af te lezen
in figuur I. Sinds 1930 volgt de maximale energie, die
met deeltjesversnellers is te bereiken, als functie van de
tijd een exponentieel verloop.
Enkele belangrijke mijlpalen van het elementaire-
dceltjesonderzock zijn op deze figuur aangegeven. Ze
demonstreren hoe elke keer dat een nieuwe versnellings-
techniek een hoger energiegebied toegankelijk maakt,
de weg wordt geopend voor belangrijke nieuwe ontwik-
kelingen in het onderzoek. De recente ontdekking van
een aantal nieuwe deeltjes bij de bestudering van
elektron-positron-interacties bevestigt deze regel. De
studie van deze nieuwe deeltjes is bijzonder gestimuleerd
door de ingebruikneming van de elektron-positron-
opslagringen (SPEAR) van het Stanford Linear
Accelerator Center (SLAC).

De top van de lijn in figuur 1 wordt ingenomen door
een drietal machines: de Intersecting Storage Rings
(ISR) die in 1970 bij CERN gereed kwamen, het
'conventionele' protonsynchrotron van het F'ermi
National Accelerator Laboratory te Batavia in de
Verenigde Staten, en een vrijwel gelijkwaardige machine,
het in 1976 in gebruik te nemen S(uper) P(roton)
S(ynchrotron) van CERN.
Bij de ISR worden zeer dichte bundels van protonen die
met het protonsynchrotron (PS) van CERN tot maxi-
maal 28 GeV zijn versneld, met elkaar in botsing
gebracht. Hierdoor worden zeer hoge effectieve
(zwaartepunts)energieën bereikt. De ISR-machine is een

unieke faciliteit, waarmee in de loop van de laatste jaren
een reeks belangrijke experimentele vondsten is gedaan
op het gebied van de sterke wisselwerking. Helaas heeft
een dergelijke botsende-bundel-machine als belangrijke
beperking dat de luminositeit (het getal dat de verhou-
ding aangeeft tussen het aantal interacties per tijds-
eenheid en de werkzame doorsnede) een factor 10s

kleiner is dan bij een conventionele machine, waar de
bundel wordt gestuurd op een stilstaand doelwit met
zeer hoge dichtheid. Conventionele versnellers blijven
daarom tot de noodzakelijke inventaris behoren van de
hoge-energiefysicus,
— in de eerste plaats om onderzoek te doen naar
verschijnselen waarvan de werkzame doorsnede zeer
gering is, en een hoge luminositeit nodig is om een
voldoende telsnelheid te realiseren,
- in oe tweede plaats om naast interacties tussen
p-otonen onderling ook interacties te kunnen bestuderen
tussen een proton en een pi-meson, K-meson of anti-
preton, dank zij de mogelijkheid om energierijke
secundaire deeltjesbundels te produceren van voldoende
intensiteit.
De machine van het Fermi-laboratorium die sinds 1972
in bedrijf is en het SPS van CERN, dat in 1976 gereed
zal zijn, brengen een nieuwe energieschaal voor
dergelijke experimenten binnen het bereik van de
experimentele hoge-energicfysicus.
Voor de Europese fysici is het gereed komen van het
SPS vanzelfsprekend een lang verbeide gebeurtenis,
waar al enkele jaren op wordt gepreludeerd. Het is nu
zo nabij, dat een vrij volledig experimenteel programma
voor de eerste periode is vastgesteld. Vele experimen-
tele groepen waaronder ook Nederlandse, zijn intensief
bezig met de voorbereiding van experimenten.

Het Super Proton Synchrotron

De CERN-machine is eenzelfde type versneller als die
welke sinds 1972 bij het Fermi-laboratorium (te Batavia,
Illinois) ir gebruik is. Het is een protonsynchrotron van
het sterk focusserende type, waarbij afzonderlijke magne-
ten worden gebruikt voor de afbuiging en de focussering
van de versnelde protonbunde!, dit in tegenstelling tot
bv. het huidige Proton Synchrotron van CERN waarbij
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Fig. 2

deze functies in eenzelfde magneet zijn gecombineerd.
Figuur 2 toont een plattegrond van het toekomstige
versnellerpark van CERN. Protonen worden achtereen-
volgens versneld in de Linear Accelerator (LINAC) en
het Boostersynchrotron (PSB) tot resp. 50 en 800 MeV
alsvorens te worden geïnjecteerd in de ring van het PS.
Hier worden ze verder versneld tot 10 a 14 GeV om
uiteindelijk te kunnen worden toegelaten tot de ring van
het SPS, waar de protonen de maximale energie van
400 GeV kunnen krijgen. De repetitiefrequentie van
deze versnellingscyclus bedraagt ongeveer 10 pulsen
per minuut. De maximale intensiteit zal 101! protonen
per machinepuls moeten bedragen. Het PS zal daarnaast
uiteraard dienst blijven doen als leverancier van
protonen voor de botsende bundels van de 1SR.

Er zijn twee experimenteerhallen voorzien bij het SPS:
de West-hal en de Noord-hal. De West-hal is een reeds
bestaande experimenteerruimte waar het grote
3,7 meter in doorsnede tellende bellenvat BEBC (Big
European Bubble Chamber) en de Omega-spectrometer
staan opgesteld, nu nog voor experimenten met het
PS. De eerste secundaire bundels van het SPS zijn eind
1976 in deze experimenteerhal te verwachten. Pas in
1978 zal ook de Noord-hal voor experimentele doel-

einden beschikbaar komen. De West-hal wordt dus het
schouwtoneel van de eerste SPS-experimenten. De
beschrijving van zowel de experimentele faciliteiten als
het experimentele programma zal daarom beperkt
blijven tot wat zich daar vanaf 1976 gaat afspelen.
Figuur 3 geeft een goed inzicht in de wijze waarop de
secundaire bundels voor de West-hal worden gegene-
reerd uitgaande van de bij de lange rechte sectie 6
(zie figuur 1) gee'jecteerde protonbundel. Deze wordt
eerst getransporteerd naar een targetstation, waar de
bundel kan worden gestuurd op een target (T7), dat de
bron is voor een R(adio) F(requency) (massa)
gesepareerde bundel voor BEBC, of op een target T9,
dat de neutrinobundel levert voor BEBC en de daar-
achter opgestelde batterij van detectoren voor
neutrino-interacties.
Indien de geëjecteerde bundel niet op een van deze
twee targets wordt gestuurd, loopt hij verder naar een
rangeerterrein in het begin van de West-hal. Daar wordt
de bundel opgesplitst (in TT4) in een drietal afzonder-
lijke takken. Deze worden uiteindelijk gestuurd op drie
targets Tl , T3 en T5 die de bron zijn van alle
secundaire bundels voor de in de West-hal opgestelde
elektronische experimenten en voor de Omega-
spectrometer.
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De maximum toelaatbare impuls van de geëjecteerde
protonbundel naar de West-hal is 200 GeV/c. Deze
beperking ix\ niet gelden voor de Noord-hal die evenwel
pas in 1978 in gebruik kan worden genomen.
Figuur 4 laat het op dit ogenblik voorgestelde
arrangement van secundaire bundels in de West-hal
zien.

Het experimentele programma

Het eerste experimentele programma voor de West-hal
ligt voor een belangrijk deel vast. Een revolutionaire
ontwikkeling zoals misschien is ingeluid met de recente
ontdekking van enkele nieuwe deeltjestoestanden bij
c+e~ interacties, kan dit programma natuurlijk
ombuigen. Miar de voorgestelde experimentele opstel-
lingen zijn voor een belangrijk deel flexibel genoeg zich
ook in dat geval te kunnen aanpassen.

De motivatie voor de eerste experimenten is nu voor-
namelijk nog gebaseerd op de fysica die met het PS en
de ISR wordt gedaan. Vergeleken met het PS is het
belangrijke winstpunt de hogere secundaire-deeltjes-
impulsen die zijn te realiseren. Daarnaast kan ook

worden geprofiteerd van het feit dat bij relatief lage
impulsen secundaire bundels van bv. positieve deeltjes
minder worden gedomineerd door protonen. De ver-
houding x+ /p bijvoorbeeld bedraagt bij 15 GeV voor de
bundel Hl (figuur 4) 2,5 vergeleken met de waarde 0.1
voor een analoge PS-bundel. Dit biedt het perspectief
van experimenten met hoge statistische significantie
(in feite dus bij PS-energieën) waarbij het inkomend
deeltje een JI+ of K is. Vergeleken met de ISR zijn de
grote Iuminositeit en de mogelijkheid energierijke
secundaire-deeltjesbundels te maken de belangrijke
winstpunten. Hierdoor zullen resultaten van het daar
uitgevoerde onderzoek kunnen worden gecompleteerd.
Het experimentele programma dat men in de West-hal
gaat uitvoeren, bestrijkt zowel de gebieden van de
sterke, de elektromagnetische en de zwakke wissel-
werking. We zullen ons in dit artikel beperken tot
enkele aspecten van het onderzoek op het gebied van de
sterke wisselwerking en daarmee inhaken op het
experiment dat door een groep uit Amsterdam in
samenwerking met groepen van CERN, Cracov,
München, Oxford en Rutherford (ACCMOR) zal
worden uitgevoerd in bundel Hl.

De fysica die bij het PS en bij de ISR wordt bedreven,
heeft in het algemeen een enigszins verschillend karakter.
De oorzaak hiervan is het grote verschil in zwaarte-
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puntsenergie dat beschikbaar is voor de bij het PS of bij
de ISR bestudeerde deeltjesinteracties en de hiermee
gecorreleerde eigenschappen van inelastische botsings-
processen.
Deze zijn:
a. de toeneming van de multiplieiteit van de inelastische
processen als functie van de energie. Bij een zwaarte-
puntsenergie van 5 GeV (is ongeveer 12,5 GeV/c
'laboratorium'impuls) heeft < nt.h > (het gemiddelde
aantal geladen deeltjes, dat bij een inelastische botsing
wordt geproduceerd) een waarde van 2,5. Voor een
centrale botsing bij het ISR met 50 GeV zwaartepunts-
energie is dit getal toegenomen tot 11,5;
b. de kleine gemiddelde transversale impuls van de bij
de botsing geproduceerde deeltjes. Voor jt-mesonen is
< P± > —; 0,4 GeV/c en vrijwel niet afhankelijk van de
totale zwaartepuntsenergie. Het gevolg is, dat bij
toenemende energie een groot aantal deeltjes in een
steeds nauwere kegel rond de inkomende bundelrichting
is geconcentreerd;
c. de snelle afneming van de werkzame doorsnede voor
de meeste twccdceltjcsprocessen, d.w.z. processen waarbij
de eindtoestand slechts twee, hoewel mogelijk instabiele,
deeltjes telt. In het algemeen neemt de differentiële

Fig. 4

werkzame doorsnede sneller af dan l/p, waarbij p de
inkomende laboratoriumimpuls is.
Bij PS-energieën is de gemiddelde multiplieiteit nog
klein genoeg om bij een redelijke fractie van de totale
werkzame doorsnede de reacties volledig te kunnen
identificeren. Bovendien is de werkzame doorsnede van
de meeste tweedeeltjesprocessen groot genoeg om een
redelijke telsnelheid te waarborgen. Bij de zeer hoge
zwaartepuntsenergieën die men bij het ISR voor
proton-proton-botsingen kan bereiken, is dit niet meer
het geval. De meeste PS-experimenten zijn daarom
exclusieve experimenten: ze bestuderen een zeer
specifieke reactie en proberen daarover zoveel mogelijk
informatie te verzamelen. De ISR-experimenten daar-
entegen zijn merendeels inclusieve experimenten.
In plaats van te proberen de individuele reacties zo
volledig mogelijk te identificeren bestudeert men de
gedragingen van slechts enkele deeltjes zonder zich te
bekommeren om wat zich verder in de interactie
alapeelt. Een voorbeeld is de meting van de impuls-
verdeling van Jt+ mesonen die bij proton-proton-inter-
acties voor een zekere zwaartepuntsenergie worden
geproduceerd.

tn het experimentele programma van het SPS zullen
zowel de inclusieve als de exclusieve fysica een plaats

S3 RF gesepareerde hadronbundel
hadronbundel
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vinden.
Het grote waterstof-bellenvat BEBC is bij uitstek
geschikt voor een eerste generatie inclusieve experi-
menten. Deze eisen geen grote aantallen gebeurtenissen
om een voldoende statistische significantie te behalen,
maar profiteren wel van het feit dat het bellenvat een
detector is, die de volledige 4n-ruimtehoek bestrijkt.
Dank zij de RF gesepareerde bundel zullen met BEBC
de eerste inclusieve experimenten kunnen worden
gedaan met K-mesonen en antiprotonen van hoge impuls.
Voor exclusieve experimenten is het bellenvat een
minder geschikt instrument. In deze experimenten wordt
een enkele reactie bestudeerd, die meestal maar een
kleine fractie van de totale werkzame doorsnede
vertegenwoordigt. Bovendien zijn zeer grote aantallen
exemplaren van deze reacties vereist om bij de huidige
stand van onze kennis hieraan zinvol onderzoek te
kunnen doen. Het gebruik van elektronische technieken
is daarbij vrijwel onvermijdelijk. In het bijzonder de
/gn. spectrometers hebben de laatste jaren een belang-
rijke rol gespeeld bij de systematische studie van
exclusieve reacties. De kern van deze opstellingen wordt
gevormd door een grote magneet, waarmee de impuls-
analyse van de «eladen deeltjes plaats heeft. De banen
hiervan w ' u c n vastgelegd door vonkenvaten of
propnrüonclc kamers, die in tegenstelling tot het
bellenvat het voordeel hebben te kunnen worden
'gemggered'. Een nadeel vergeleken met het bellenvat is,
dat de detector niet de volledige 4x-ruimtehoek
bestrijkt. Hiervoor moeten later correcties worden
toegepast. Op CERN heeft men met de Omega-spectro-
meter geprobeerd zoveel mogelijk de detectiemogelijk-
heden van het bellenvat te benaderen. Hiertoe is het
magnetisch volume van een zeer grote magneet met
vonkenvaten opgevuld. De filosofie van Omega blijkt in
de praktijk te ambitieus. Het is zowel praktisch als
organisatorisch een moeilijk hanteerbare faciliteit. De
CERN-München-spectromcter is wat beperkter van
opzet, maar is daardoor in staat gebleken met meer
doeltreffendheid experimentele resultaten van grote
statistische significantie te verzamelen. De CERN-
München-spcctrometer is de voorloper van de spectro-
meter die de ACCMOR-collaboratie bij het SPS zal
gebruiken en die in een volgend hoofdstuk uitvoeriger
zal worden beschreven.

Bij de studie van exclusieve processen kan men de
volgende twee thema's onderscheiden:
1. deeltjesspectroscopie,
2. studie van het produktiemechanisme.
Het ligt voor de hand, dat bij een onderzoekgebied dat
zich ten doel stelt inzicht te verwerven in de fundamen-
tele bouwstenen van de materie, het ontdekken van
nieuwe exemplaren van die bouwstenen een belangrijk
deel van het onderzoek vormt.
Een zo volledig mogelijk overzicht van het spectrum van
deeltjes en van hun eigenschappen is essentieel voor een
begrip van de daaraan ten grondslag liggende theorieën.

In de jaren zestig is de verzameling elementare deeltjes
sterk uitgebreid door de ontdekking van deeltjes die
instabiel zijn voor de sterke wisselwerking, en daarom
in een karakteristieke tijd van 10-23 s uiteen vallen.
Hun bestaan kan alleen indirect worden aangetoond:
a. doordat ze een resonanliepiek geven in de invariante
massaverdeling voor een bepaalde combinatie van
deeltjes (produktie van resonanties);
b. doordat ze zich manifesteren als een resonantie-effect
in de werkzame doorsnede van een interactie bijvoor-
beeld jtN elastische verstrooiing (formatie van
resonanties).
Produktie-experimenten zijn vooral zinvol geweest voor
de ontdekking van nieuwe mesontoestanden. Daarbij
heeft het bellenvat een centrale rol gespeeld. Dit heeft
de belangrijke verdienste zoveel informatie te geven over
de interactie, dat, althans bij reacties met een geringe
deeltjesmultipliciteit de gebeurtenis meestal éénduidig is
te identificeren.
Voor baryonresonanties zijn formatie-experimenten
juist het meest vruchtbaar geweest. Hierbij < ordt niet
alleen gebruik gemaakt van het verloop van ce totale
werkzame doorsnede, dat maar een uiterst povere
weerspiegeling is van de grote verscheidenheid aan
resonanties die tot dit spectrum bijdragen, maar ook van
het verloop van de differentiële werkzame doorsnede
en indien mogelijk zelfs de polarisatie van de betrokken
deeltjes als functie van de zwaartepuntsenergie. Een
zorgvuldige analyse van deze informatie maakt het
mogelijk het gedrag van de afzonderlijke partiële golven
te bepalen en te zien of voor een bepaalde waarde van
de totale draai-impuls J de amplitude een resonantie-
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gedrag heeft. Voorwaarde voor een dergelijke analyse
is natuurlijk dat er preciese metingen beschikbaar zijn
voor een groot aantal energiewaarden die onderling
steeds slechts enkele MeV verschillen. Om die reden
spelen hier vooral elektronische experimenteer-
technieken een rol. Door toepassing van dergelijke
faseverschuivinganalyses vormt het baryonspectrum voor
niet-vreemde deeltjes althans tot massa's van enkele
GeV een vrij volledige verzameling.
Dat lijkt niet het geval te zijn voor de mesonresonanties.
Het vermoeden dat meer mesonresonanties moeten
bestaan dan tot nu toe gevonden zijn, is gebaseerd op:
a. het niet relativistische quarkmodel,
b. hei Veneziano-model.

In het quarkmodel worden de mesonen beschouwd als
gebonden toestanden van een quark-antiquark-paar.
Dit model geeft een eenvoudige verklaring voor het
tot nu toe waargenomen mesonspectrum, maar voor-
spelt daarnaast het bestaan van een groot aantal nog niet
geobserveerde mesontoestanden. Indien de recente
ontdekking van nieuwe vectormesonen een aanwijzing
is voor een nieuw quantumgetal (charm) en daarmee
van het bestaan van mogelijk een vierde (gecharmeerde)
quark, dan wordt aar. het deeltjesspectrum bovendien
nog een nieuwe dimensie toegevoegd.
Het Veneziano-model slaat een brug tussen twee
belangrijke ontwikkelingen in de theorie van de sterke
wisselwerking: het Regge-model en het dualiteits-
beginsel. In het Regge-model worden deeltjes met
verschillende J met elkaar geassocieerd. Mesonen
worden beschouwd als de manifestaties van een Regge-
baan, die achtereenvolgens geheeltallige waarden voor
J passeert.

Figuur 5 Iaat als voorbeeld de g- en f-baan zien.
Dualiteit leidt tot een samenvallen van deze banen en in
het kader van het Veneziano-model bovendien tot een
cascade van dochterbanen: Regge-banen die parallel
lopen met de moederbaan, op afstanden AJ = 1.
Een belangrijke vraag is, of inderdaad series dochter-
deeltjes kunnen worden aangetoond. Tot nu toe zijn er
slechts enkele kandidaten gevonden. Een andere vraag is
of de banen zich bij toenemende massa op dezelfde
lineaire wijze voortzetten en aanleiding geven tot verdere
'Regge recurrences'.

Fig. 5

De reden dat het mesonspectrum nog zoveel hiaten
vertoont, ligt voor de hand. Het meson-equivalent van
een waterstoftarget ontbreekt, zodat men zich voor het
vinden van mesonresonanties moet beperken tot
produktie-experimenten. Bestudering van een invariant
massaspectrum is hiervoor evenwel een even gebrekkige
methode als bestudering van uitsluitend de totale
werkzame doorsnede in het geval van nN elastische
verstrooiing. Men zal daarom moeten proberen ook van
mesonsystemen de amplitude-structuren te ontrafelen.
Door de virtuele mesonwolk rondom het doelwit nucleon
als target te beschouwen kan voor bepaalde reacties
informatie worden verkregen over KK of Kit
elastische verstrooiing. De gebruikte methode is
gebaseerd op een idee van Chew en Low en wordt
Chew-Low-extrapolatie genoemd. Vooral jut elas-
tische verstrooiing is hiermee uitvoerig bestudeerd. Dit
heeft een zeer volledig beeld opgeleverd van de ampli-
tudes van het JT+JT" systeem in het invariante-massa-
gebied tussen 600 en 1900 MeV.
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We zullen deze methode toelichten aan de hand van de
reactie

— jt~n+n (1)

Voor kleine vier-impulsoverdracht aan het systeem van
de twee Jt-mesonen (t = (p.,-, - pT)2), wordt veronder-
steld dat het onderstaande diagram een overheersende
rol speelt.

Fig. 6

Het uitgewisselde «-meson heeft niet alleen de vereiste
quantumgetallen, maar heeft van alle mesonen boven-
dien de geringste massa, zodat de. pion-propagator
l / d - m , 2 ) een zeer groot gewicht geeft aan de it-uitwis-
sclingsamplitude voor 'vieine waarden van t .
Chew er. Low postuleerden, dat in de limiet t — mT

2 de
differentiële werkzame doorsnede voor reactie (1)
gegeven wordt door de volgende uitdrukking.

lim d-'o/dt d m „ =

-p,,, <—0 G74ji][l/t-m.,2>s][qmT! o(m1T)
II 111 IV

(2)

I is een kinematische factor. mf is de massa van het
proton, ph l i de impuls van het invallende jt-meson.
(De afhankelijkheid van de differentiële werkzame
doorsnede van de bundelimpuls wordt volledig gegeven
door de factor l/phh-. Dit is kenmerkend voor alle
Jt-uitwisselingsreacties en is inderdaad in overeenstem-
ming met de experimentele resultaten.)
] | is de vertexfactor voor het pmt-vertex.
G-'/4rt is depn koppelingsconstante. De factor (-t) is
het gevolg van de eis van draaiimpulsbchoud en
weerspiegelt het feit. dat in reactie (1) de spin van het
nucleon omklapt.
Ill is de pion-propagator.

IV is de vertexfactor voor het bovenste vertex;
q is de impuls van de pionen in de eindtoestand gezien
vanuit het rustsysteem van een di-pion met rustmassa
m„„; qra„ ! is de faseruimtefactor voor het proces
Jt~ + 'JC' -> x~ + J I + , waarvan de werkzame door-
snede gegeven wordt door o(m.,J.

Formule (2) is het uitgangspunt voor het extraheren
van informatie over jtji-verstrooiing in reactie (1).
Men neemt aan, dat de geobserveerde werkzame
doorsnede voor fysische waarden van t alleen van deze
formule verschilt door een factor F(t), bijvoorbeeld een
eenvoudige polynoom in t, die de waarde 1 aanneemt
voor t = m,2.
De bovenstaande extrapolatie-procedure kan natuurlijk
ook worden gebruikt voor de bepaling van de diffe-
rentiële werkzame doorsnede als functie van de
zwaartepuntsenergie (de invariante massa) van
het nn-systeem. In dat geval meet men de waarden
d3c/dtdm„d£3, waarbij het ruimtehoekelement dQ
betrekking heeft op de vervalshoeken 0 en q> voor de
uitgaande pionen in het jut-rustsysteem. Bij een
geschikte keuze van het referentiesysteem zijn deze niets
anders dan de verstrooiingshoeken van de itJt elas-
tische verstrooiing (zie figuur 7).
De vervalshoekverdeling van het K+K~ systeem kan
worden ontwikkeld in termen van bolfuncties
Y^O.cp). Deze vormen een complete orthonormale set,
zodat

do(m,T)/dQ = 2
j

j

2
M=—J

bepalen grootheden. Deze volgen uit de waargenomen
bewegingsrichtingen fy, <p,:

Re < YV> = l/N 2 Re Yjm(fyPi)

waarbij N het totale aantal gebeurtenissen is.
Bij de verstrooiing van twee spinloze deeltjes zal er geen
afhankelijkheid zijn van de azimuthale hoek cp, zodat
voor zuivere «-uitwisseling

• Wegens pariteitsbehoud dragen alleen Re < Y™ > bij
voor het in figuur 7 getoonde referentiesysteem.
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da/dQ 2 < YJ > YJ (0)

waarbij de < Y" > eenvoudige bilineaire combinaties
zijn van de x+x~ partiële golfamplitudes

f, = (21 + I)1'' sin 8, exp [i8,]

(We veronderstellen hier dat de amplitudes volkomen
elastisch zijn, zodat de elasticiteitsfactor T), = 1).
Een simpel voorbeeld is het geval dat uitsluitend partiële
golven met L = 0 en 1 bijdragen tot het jtx-ver-
strooiingsproces. Alleen < Y° > , < Y° > en
< YS > zijn dan ongelijk nul met
< Y° > ~ sin2 5„ + 3 sin2 6,,

• sin 6„ sin 5, cos(6H — 5,),
- sin! 8,.

Hiermee zijn 8(l en 8, te bepalen.

inkomend n~ /]) /-' uitgewisseld n*
1 w , 6 — U. _ _/ ^ U.

Fig. 7

Met de CERN-München-spectrometer zijn enkele
honderdduizenden exemplaren geregistreerd van de
reactie Jt~p — jt-Ji+n bij 17 GeV/c inkomende
impuls. Met dit aantal hebben de geëxtrapoleerde
waarden van de hoekmomenten inderdaad de vereiste
precisie om oen partiële golfanalyse van het n+n~
systeem mogelijk te maken.
In figuur 8 worden de totale intensiteit N er: de onge-

normaliseerde momenten N < Y° > van de K+K~
vervalshoekverdeling getoond als functie van de
di-pionmassa m17 tussen 600 en 1900 MeV/c2. De
intensiteitsverdeling N heeft drie opvallende resonantie-
pieken. Deze behoren bij het Q-, het f- en het g-meson.
L'i? het verloop van N < Y°>, N < Y° > en
N < Yj; > blijkt dat deze deeltjes respectievelijk spin 1,
2 en 3 hebben. Het feit, dat ook N < Y° > een
opvallende piek heeft in de buurt van de g-massa, wijst
op een interferentie tussen een s(L = 0) en p(L= 1) golf-
verstrooiingsamplitude. Behalve p, d en f partiële golven,
blijkt er dus ook een s-golf bijdrage te zijn. Voor de
s-golf worden de resultaten van de partiële-golfanalyse
getoond in figuur 9.

ö„ blijkt 90° te passeren bij 860 MeV, vlak voor de
K.+K7" drempel (d.w.z. de massa waarbij de
reactie it+jt- — K + K"~ mogelijk wordt). Het naderen
en passeren van deze drempel gaat gepaard met een
snelle toeneming v<.n de fasehoek en een plotselinge
afneming van de elasticiteit. Een s-golf resonantie (S*>
met massa 1007 MeV, juist boven de K+K~ drempel, is
hiervoor een verklaring. Het is zowel een mogelijke
kandidaat voor één van de open plaatsen in het
qq-model als voor een Veneziano-dochter. Een derge-
lijke kandidaat, de o', wordt ook gevonden bij een
analyse van de p-golf bij een massa van ~ 1600 MeV.

Het ligt voor de hand gezien dit succes het onderzoek
langs deze lijnen uit te breiden. In de eerste plaats door
naar hogere waarden van m, , te gaan. In de tweede
plaats door eenzelfde analyse te doen van het Kic-
systeem. Deze beide punten maken deel uit van het
experimentele programma van de ACCMOR-spectro-
meter.
De hoge secundaire-bundelimpulsen van het SPS zijn
essentieel om de faseverschuivingsanalyse naar hogere
massa's uit te breiden. Hoe hoger de impuls des te
kleiner is bij dezelfde m, , de hoek tussen de twee
Jt-mesonen. Het gevolg is dat er minder verliezen
optreden ten gevolge van de beperkte ruimtehoek die de
magneet van de spectrometer bestrijkt. Bij 80 GeV/c
zal de analyse van het x+x~ systeem daarom mogelijk
zijn tot m, , -waarden van 3 a 4 GeV/c-'.
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Fig. 8
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Dynamica van exclusieve processen

Het inzicht in het produktiemechanisme van zelfs
eenvoudige inelastische tweedeeltjesprocessen is nog
betrekkelijk onderontwikkeld. In de vorige paragraaf
zagen we hoe het deeltjesuitwisselingsmodel werd
toegepast op de (quasi) tweedeeltjesreactie
jt~p — (jr~jt+)n, die voor kleine impulsoverdrachten aan
het (n"jt+) systeem wordt verondersteld via jt-uit-
wisseling te verlopen. Op soortgelijke wijze, waarbij het
uitgewisselde deeltje zowel een meson als een baryon
kan zijn, worden andere (quasi) tweedeeltjesreacties
beschreven.

In het moderne formalisme is het idee van de uilwisse-
ling van een geïsoleerde deeltjespool losgelaten. Men
veronderstelt dat de lijn die de twee vertices verbindt,
behoort bij een Reggc-baan. Deze wordt meestal
beschreven als een lineaire relatie tussen de spin a en de
'virtuele' massa t: a(t) = a„ + a't. Voor niet-fysisciie
(positieve) waarden van t sluit deze aan bij de banen in
de Chew-Frautschi-plot, die voor half- of heeltallige
waarden van J leële deeltjestoestanden beschrijven
(zie figuur 5).
Het Regge-model voorspelt dat de energie-afhankelijk-
heid van de diferentiële werkzame doorsnede bij
uitwisseling van een enkele baan geschreven kan worden
als
do/dt -x s2"(t)-2

waarbij s het kwadraat van de zwaartcpuntsenergie is.
Dit blijkt inderdaad voor een aantal reacties waarin
slechts een enkele Regge-baan kan worden uitgewisseld,
een juiste beschrijving te zijn van de energie-afhankelijk-
heid.
Hoewel het succes van het Regge-model slechts beperkt
is gebleven tot enkele reacties, is de levensvatbaarheid
van het model toch voldoende aangetoond om het
uitgangspunt te doen zijn voor veel fenomenologisch
werk. Niet alleen op het gebied van de hier besproken
(quasi) tweedeeltjesreacties, maar ook op dat van de
inclusieve reacties, waar het mogelijk blijkt door middel
van een kunstgreep (een generalisatie van het optisch
model) de reactie-amplitude te herleiden tot een
betrekkelijk eenvoudige representatie in termen van
Regge-banen.

Er is een aantal oorzaken te geven waardoor het
simpele Regge-model in vele gevallen faalt een correcte
voorspelling te doen voor de in een tweedeeltjesreactie
gemeten experimentele grootheden.
In de eerste plaats kunnen in het algemeen meerdere
banen worden uitgewisseld.
In de tweede plaats moeten absorptie-effecten in
rekening worden gebracht. Deze zijn het gevolg van de
elastische verstrooiing (schaduwverstrooiing), die
deeltjes in de begin- en eindtoestand kunnen ondergaan.
Een ernstige handicap b"j het toetsen van modellen,
waarin deze complicaties zijn verwerkt, is de onvol-
ledigheid van de experimentele resultaten.
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Het ideaal zou zijn dat de experimenten zóveel
informatie geven, dat een volledige amplitudestructuur
van het produktieproces mogelijk wordt. In de praktijk
is dat een niet-triviale en meestal zelfs ondoenlijke zaak.
Het aantal experimentele gegevens is daarvoor vrijwel
altijd ontoereikend, met als gevolg een groot aantal
vrijheidsgraden voor de theoretische modellen die het
produktieproces moeten beschrijven.
Toch is de laatste jaren voor een aantal reacties zoveel
informatie verzameld, dat redelijke veronderstellingen
kunnen worden gemaakt over de bijdragen van de
verschillende Regge-ampliludes, en over de absorptie-
correcties die hierop moeten worden toegepast.
Zowel bellenvatexperimenten met grote statistiek
(\ooral voor reacties waarin hyperonen werden
geproduceerd door uitwisseling van K of K' Regge-
banen) als elektronische experimenten (o.a. met
gepolariseerde targets), hebben hiertoe bijgedragen. Ook
op dit punt zijn de resultaten van de CERN-München-
groep voor de reactie rc~p -- (;T~;t+)n van grote
betekenis geweest. Het feit. dat voor kleine t Jt-uit-
uisseling domineert, maakt de interpretatie van deze
reactie betrekkelijk eenvoudig.

Voor zuivere .i-uitwisseling mogen alleen die amplitudes,
waarbij de nuclcon-spin omklapt een bijdrage geven,
terwijl verder de spincomponent van het it.t-sysleem.
langs de z-as nul moet zijn (zie figuur 7).
Hij elke waarde van de totale draaiimpuls L van
hel jut-systeem behoort daarom maar één .-c-uitwis-
selmgsamplitude namelijk die waarbij m = 0. Het feit,
dat niettemin voor /eer kleine 1 ( t < 0.2 (GeV/c)J) de -
momenten \an de vervalshoekverdeling met m ^ O .
\an nul verschillen, loont aan dat absorptie-effcclen een
rol spelen. De zeer preciese metingen van deze
momenten als functie van t zijn een uitgelezen toetssteen
\oor het testen \an absorpliemodellen. Een zeer simpel
model, dat ook wel 'poor mans absorption' model
wordt genoemd, blijkt inderdaad een verrassend goede
representatie van de metingen te geven.

De reactie-amplitudes zijn functies van zowel t als s.
Behalve de t-afhankelijkheid zal ook de s-afhankelijk-
heid van de experimentele grootheden een onmisbaar
gegeven zijn bij elke fenomenologische interpretatie.
Een voor de hand liggend voorbeeld is de bepaling van

de Regge-baan van het ji-meson in bovenstaande
reactie. Hiertoe moet de differentiële werkzame door-
snede worden, gemeten bij twee verschillende waarden
van s. De factor In (s,/s,) in de formule waarmee a(t)
wordt bepaald, maakt duidelijk dat voor een nauw-
keurige bepaling hiervan de verhouding s.,/s, zo groot
mogelijk moet zijn. Dat geldt ook voor andere van de
energie afhankelijke effecten. Een grote sprong in s is
in het algemeen vereist om deze met een redelijke
significantie te kunnen meten. Het is een belangrijk
argument voor het bestuderen van exclusieve processen
met de secundaire hadronbundels van hel SPS.

Het spectrometerexperiment van de
ACCMOR-coliaboratie

De spectrometer van de ACCMOR-collaboraiie krijgt
een plaats aan het eind van de bundel Hl in de West-hal
van het SPS. Het is de bedoeling, dat met deze
spectrometer enkele exclusieve reacties zullen worden
bestudeerd voor impulsen van het inkomende deeltje
tot ongeveer 80 GeV/c. De lijst van te bestuderen
reacties omvat naast de reeds eerder genoemde
reactie jt~p — (.-I-JT1 )n een aantal andere quasi-twee-
deeltjesreaclies zoals Jt+p — (n^-c^n;
j r p — (K"K.+)n, (pp)n; K"p — (K""K + )n;
Jtip -- (K±K°)p en K~p — (K. x~)p. Deze lijst val< in
principe uit te breiden met vele andere reacties.
De experimentele opstelling is voor een belangrijk deel
gebaseerd op de bestaande CERN-München-spectro-
meler die met zoveel succes is gebruikt bij het PS.
Een lay-out van de opstelling wordt getoond in figuur 10.
Een op impuls geselecteerde bundel van negatieve of
positieve deeltjes wordt gestuurd op een 50 cm lang
waterstoftarget. Van elk bundeldeeltje is de preciese
waarde van de impuls (beter dan 0,2%) evenals de
massa (n, K of p) bekend, dank zij een systeem van
tellers dat in de bundellijn is opgenomen.
De ruggegraat van de spectrometer wordt gevormd door
twee grote spectrometermagnetcm: de eerste, met een
opening van 220 x 60 cm2 en een lengte van 130 cm,
heeft een maximale veldlengte van 1,0 tesla meter, de
tweede, met een opening van 150 x 50 cm2 en een totale
lengte van 180 cm, heeft een vcldlcngte van 2,0 tesla
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25m

Fin. 10

A . Anticoincidentie tellers
C,,2. Cerenkov hodoscoop
H2 . Waterstof target
H - Sclntillator hodoscoop

meter.
Een aantal vonkenkamers voor en achter elke magneet
geeft iniorniütie over de richting van voorwaarts
gaande deeltjes en over de afbuiging die ze ten gevolge
van het magnetisch veld ondergaan. De in de
spectrometer opgenomen vonkenkamers zijn van
hetzelfde type als wordt gebruikt in het huidige
CERN-München-experiment. Het zijn dradenkamers
(draadafstand 1 mm), waarbij de aflezing van de
positie van de vonkoverslag plaats heeft met een
magnetostrictieve draad. Het oplossend vermogen bij
de positiebepaling is 0,3 mm.
Twee grote Cerenkov-tellers aan het eind van de
spectrometer teven informatie over de massa van de
geproduceerde deeltjes. Door gebruik te maken van
twee rijen spiegels wordt bovendien informatie
verkregen over het ruimtelijk volume, waarin het

M, . MNP 33 magneet
M2 . AEG magneet
P - Proportionele kamer
W - VUnkenkamers

Cerenkov-licht is geproduceerd
De bovengenoemde elementen hebben uitsluitend tot
taak informatie te geven over de in een reactie geprodu-
ceerde deeltjes, zodat een unieke kinematische iden-
tificatie mogelijk is. Daarnaast zijn er ook zeer snelle
detectoren waarmee de gewenste icacties worden
geselecteerd uit het totaal van alle mogelijke reacties.
De belangrijkste hiervan zijn:
a. Een proportionele kamer P en een scintillatie-
hodoscoop H, waarmee het aantal in de interacties
geproduceerde voorwaarts gaande deeltjes wordt geteld.
Het is duidelijk dat de deeltjes tenminste één magneet
moeten passeren om een impulsbepaling mogelijk te
maken.
b. Scintillalietellers, waarmee een potentiële achter-
grond van bundeldceltjes die een ö-elektron hebben
geproduceerd wordt geëlimineerd. Dergelijke gevallen
kunnen een tweedeeltjesreactie simuleren.
c. Anticoïncidentietellers, die vrijwel de volledige
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4ji-ruimtehoek rondom het target bedekken en met zeer
grote efficiency in staat zijn de vooral ten gevolge van
jtJ-verval (n — 2y) geproduceerde fotonen !e detec-
teren. De tellers bestaan daartoe uit een sandwich van
dunne lagen (enkele mm) lood en plastic scintillatie-
materiaal.
d. Een cylindervormige scintillatietcllcr rondom het
target, die gebeurtenissen kan verwerpen, waarbij de
geladen deeltjes onder zeer grote produktiehoeken
worden geproduceerd.
Voor de reactie j r p — jfjt + n zal de eis bijvoorbeeld
moeten zijn dat
a. het inkomend deeltje een jt~-meson was:
b. een interactie plaatshad in het target, waarbij twee en
niet meer dan twee geladen deeltjes werden geprodu-
ceerd;
c. beide tenminste de eerste spectrometermagneet zijn
gepasseerd;
d. geen andere geladen deeltjes met grote produktiehoek
of e\lra n -mesonen zijn geproduceerd.
Alleen als aan deze eisen is voldaan, zal het systeem van
vonkenkamers worden afgevuurd, zal alle relevante
informatie worden verzameld en zullen deze gegevens
op magnetische tape worden weggeschreven. Dit alles
wordt bestuurd door een on-line computer van het type
NOR D-10. Deze zal ook van een deel van de gebeur-
tenissen een volledige analyse doen. Daardoor komt nog
tijdens de uitvoering van het experiment informatie
beschikbaar over een aantal kinematische grootheden,
waaruit het correcte functioneren van alle elementen
knn worden afgeleid.
De partners in de collaboratie nemen allen een deel van
de totale inspanning voor hun rekening. De Neder-
landse bijdrage bestaat uit de constructie van een
belangrijk deel \an de antiscintillatietellers en aan een
bijdrage aan di. on-line en off-line programmering.
De motivering voor het experimentele programma is
voor een belangrijk deel in de voorgaande hoofdstukken
gegeven. De meting van de reacties j r p — (ir-ji+)n,
j r p — (K~K. + )n en Jt"p — (pp)n bij verschillende
invallende-deeltjesimpulsen is zowel van belang voor
het opsporen van mesontoestanden als voor een analyse
van het produktiemechanisme.
De reacties K~p — (K~jt+)n en KTp — (Krj[-)p moeten
hetzelfde doen voor het Krc-systeem. De produktie van

het A.,-meson wordt gemeten in de reacties
jt ip — (K^K^p. De energie-afhankelijkheid van de
werkzame doorsnede van dit proces is controversieel.
Een oplossing zal moeten komen van meting van deze
reacties bij hoge (SPS) impulsen.
De reactie j t+p— (;t+;t + )n tenslotte is vooral interes-
sant in verband met de bestudering van jr-uitwisselings-
modellen en de invloed hierop van absorptie-effecten.
Het feit, dat het (jc+jt+)systecm een zuivere 1 = 2
toestand is, impliceert een zeer eenvoudige amplitude-
structuur (slechts even partiële golven voor het di-pion
wegens Bose-symmetrie; geen resonanties omdat de
I = 2 toestand exotisch is). Bij PS-energieën is deze
reactie met de CERN-Miinchen-spectrometer weliswaar
gemeten en door een groep uit Amsterdam geanaly-
seerd, maar met geringe statistiek. De gunstige
j f / p verhouding voor betrekkelijk lage bundelimpulsen
bij het SPS maakt ook voor deze reactie een experiment
met hoge statistiek mogelijk.
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1. Algemeen

Doelstelling

Hel onderzoek van de elementaire deeltjes is een
voortzetting van de studie van moleculen, atomen en
atoomkernen. In de loop van de ontwikkeling van de
natuurkunde heeft men steeds fijner ruimtelijke struc-
turen trachten bloot te leggen, waarvooi successievelijk
nieuwe meetmethoden werden ontwikkeld. Algemeen
geldt, dat voor het onderzoek aan fijnere structuren
hogere energieën moeten worden toegepast bij de ob-
jecten waaraan men de wisselwerking bestudeert. Het is
deze verschuiving naar hogere energieën, die het bouwen
van grote versnellingsmachines noodzakelijk heeft ge-
maakt. Om de processen te bestuderen, die zich binnen
de straal van een proton (lO-'-'m) voltrekken en die dus
de structuur van het proton zouden kunnen onthullen,
heeft men deeltjes van miljarden elektronvolts nodig.
Het onderzoek heeft het bestaan aangetoond van een
groot aantal tot voorheen niet bekende deeltjes, die
hetzij direct bij een hoogenergetische botsing van twee
protonen kunnen ontslaan, hetzij uit de ontstane deeltjes
als vervalprodukten vrijkomen. De levensduur van vele
van deze objecten is zo gering, dat zij niet zelf aan de
dag treden, doch zich alleen door hun vervalprodukten
manifesteren.

Zoals de studie van hel atoom tot de quantum-
mechanica heeft geleid, die een geheel nieuw inzicht in
het fysische gebeuren heeft verschaft, zo zijn door het
onderzoek in de hoge-energiefysica verschijnselen
ontdekt, die wijzigingen van ons denken noodzakelijk
hebben gemaakt. Het valt te voorzien, dat een voort-
gezette studie van deze verschijnselen nog meer tot de
fundamentele zienswijze van de fysica zal bijdragen.
De Werkgemeenschap voor Hoge-energiefysica stelt zich
de beoefening van de elcmentaire-deeltjesfysica ten doel.
Zij werkt hierbij nauw samen met de Werkgemeenschap
voor Kernfysica, waarvan zij zich in 1963 heeft
afgesplitst.
Dit doel kan worden nagestreefd door:
a. het vormen van groepen, die zich toeleggen op de
bestudering van de theorie van de elementaire deeltjes;
b. het beschikbaar stellen van meetapparatuur en
rekenmachines voor het uitwerken van gegevens.

vastgelegd op foto's, verkregen tijdens experimenten
met versnellers van CERN en eventueel van andere
instituten in het buitenland;
c. het vormen van groepen voor het verrichten van
experimenten aan hoge-energieversnellers;
d. het bouwen van een hoge-energieversneller.
Het belang van de beoefening van de hoge-energiefysica
in Nederland ligt in de eerste plaats in de inspirerende
werking die hiervan kan uitgaan op de gehele natuur-
kunde in Nederland. Deze inspiratie zal enerzijds komen
door het fundamentele karakter van de probleemstelling
in de elementaire-deeltjcsfysica en anderzijds door de
uitdaging, die aan de vindingrijkheid van experimen-
tatoren en ingenieurs wordt gesteld door de technische
problemen van de experimentele hoge-energiefysica.

2. Speurwerk

2.1. Experiment
De werkgroepen HI en HV hebben hun gemeenschap-
pelijk onderzoek aan reacties van K~-mesonen van
4,2 GeV/c voortgezet. Het onderzoekprogramma is in
essentie gelijk gebleven aan wat in vroegere verslagen
reeds is vermeld. Over verscheidene onderdelen zijn
publikaties verschenen, waaronder een proefschrift.
De werkgroep HV heeft voor dit onderzoek een nieuw
meetapparaat in gebruik genomen, de PEPR II. Met de
beide automatische en de handmeetapparaten zijn in
1974 totaal 70.000 interacties gemeten. De werkgroep
Hl heeft het scan- en meetwerk afgesloten, maar werkt
verder aan de analyse van de resultaten.

De werkgroep Hl heeft het onderzoek aan antiprolonen
van 7,3 GeV/c voortgezet en een nieuwe bestraling
uitgevoerd met antiprotonen van 12 GeV/c. Het
meetwerk wordt in eerste instantie automatisch verricht
met behulp van de HPD. Er is nu ook een automatische
scanmethode operationeel, waarbij de HPD de bundel-
sporen in het bellenvat volgt en de interacties opspoort.
Het nieuwe experiment wordt geheel op deze wijze
uitgevoerd.
Het onderzoek richt zich op verschillende baryon-
meson-eindtoestanden met baryongetal + 1 en - 1 .
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Vooral de interactie, waarbij een A(1236) deeltje-
antideeltje paar wordt gevormd, wordt intensief onder-
zocht. Aandacht wordt ook besteed aan annihilatie-
reacties.

Het experiment voor de bepaling van de reële ver-
strooiingsampliludc van K~~-mcsonen bij 14,3 GeV/c is
voortgezet met het verwerken van nogmaals 100.000
foto's. De meting zal een differentiële werkzame
doorsnede van de K-p-verstrooiing opleveren tussen
impulsoverdrachten t =. 0.006 en t = 0,3 (GeV/c)-.
Voor het ondcr7.oek aan door de nieuwe versneller van
CERN (SPS) te produceren neutrino's is een voorstel
ingediend voor bcllcnvatbcstraling van deuterium aan v-
en v-bundels. Voor het werk, dat in 1977 moet
beginnen, zijn berekeningen uitgevoerd en technische
voorbereidingen getroffen.
De werkgroep HV heeft een voorstel ingediend om
K + -mesonen van 70 GeV te bestuderen in waterstof,
gebruik makende van het bellenvat BEBC. Voorts is
voorgesteld om onderzoek te verrichten aan K+-p-
reacties bij 150 GeV/c, waarvoor de bestralingen bij het
Fermi National Accelerator Laboratory in de
Verenigde Stalen moeten worden uitgevoerd.
De werkgroep H IV heeft experimenten aan de opslag-
ringen van CERN voortgezet. In de eerste maanden van
het jaar werd een 4jt-detector, bestaande uit ruim
180 scintillatictcllers, gebouwd en in bedrijf gebracht.
Deze wordt gebruikt voor hoekcorrelatiemetingen van
deeltjes in coïncidentie met deeltjes die in de spectro-
meter bij kleine hoeken worden waargenomen. De
eerste uitgewerkte hoekverdelingen bevestigen de eerder
gevonden clustervorming van deelt'"•« afkomstig van
door diffractie aangeslagen protoni. -'nonen voorts
een gedetailleerd patroon van azimuthuie asymme-
trieën.
Een tweede spectrometer voor metingen aan diffractie-
excitatie bij zeer kleine hoeken (11-90 mrad) wordt
geconstrueerd. Met deze spectrometer zal het mogelijk
zijn de energie-afhankelijkheid van de werkzame
doorsnede voor diffractie nauwkeurig te meten.

De deelname van de werkgroep Hl aan tellerexperi-
menten bij CERN is verder voortgezet. Verschillende
rr.edewerkers van de werkgroep brachten tijd door

bij CERN voor het verkrijgen van ei varing. De werk-
zaamheden bestonden ten dele uit het uitwerken van
resultaten van metingen, die met behulp van de
speclrometer van de CERN-MLinchen-Amsterdam-
collaboratie aan het protonsynchroton zijn verkregen.
Ten dele richtten zij zich op toekomstige SPS-expcri-
menten van de ACCMOR-eollaboratie. Voor de bouw
van de benodigde tellerapparatinir zijn in Amsterdam
een elektronische en een mechanische werkplaats
ingericht.

2.2. Theorie
Werkgroep H 111-Amsterdam. In hel kader van de
bron-theorie werd het hogc-energiegedrag in de
mass'eve Yang-Mills veldentheorie nader besproken.
Het lijkt mogelijk dat de oorspronkelijke theorie van
Yang-Mills massieve vectordeeltjes kan voortbrengen.
De verschijnselen van acausaliteit voor relativistische
hogere-spin-deeltjes in wisselwerking met uitwendige
velden en de steeds beter wordende criteria voor het al
dan niet optreden van acausaliteit worden nader
bestudeerd en getoetst op de bruikbaarheid voor hei
opzetten van causale theorieën.
De umtariteitsconditie leidt in het kader van de
alternatieve symmetricgroep tot een normale relatie
tussen spin en statistiek voor spin 0.
Werkgroep H III-Groningen. Het werk aan de crossing
symmetrische pion-vergelijkingen van Sommcrfeld-
Watson zonder Regge-polen heeft geleid tot een
preprint ('Sommerfeld-Watson representation for
double-spectral functions. I. Potential scattering without
Regge poles') door D. Atkinson en J. S. Frederiksen
(tijdelijk F.O.M.-medewerker tot augustus 1974). Dit
werk wordt nu voortgezet in het fysisch meer interes-
sante geval van Regge-polen (en een eventuele snede).
Verder is aandacht besteed aan fasemeerduidighcden
door D. Atkinson, M. de Roo en A. C. Heemskerk,
met name voor toepassingen in spin 0 - spin 1/2-
verstrooiing. Ook is gewerkt aan toepassingen van de
Roy-vergelijkingen, zowel voor praktische als theore-
tische doeleinden.

De constructie van meerduidigheden in fase-analyse
van aa-verstrooiing werd voortgezet en voltooid.
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Een uitbreiding van de gebruikte conslructiemethoden
heeft interessante resultaten opgeleverd over de
discrete meerduidigheden in het elastische gebied.
Het bleek dat h"t vinden van een geschikte norm voor
de afbeelding, die met de Roy-vergelijkingen is geasso-
cieerd, moeilijkheden oplevert. Het bewijs van het
bestaan van een fixpunt is dan ook nog niet geleverd.
Wel is ondertussen begonnen met het numerieke onder-
deel van het onderzoek.
Het werk aan de crossing symmetrische jtjt-ver-
gelijkingen is nog in een beginstadium; wel zijn resul-
taten verkregen in tasemcerduidigheden voor spin 0 -
spin l/2-vcrstrooiing met name voor jiN-, K.N- en
aN-verstrooiing. Ook is enig werk gedaan aan Cauchy-
singulieie integralen (i.v.m. integraalvergelijkingen,
als bovengenoemd) door A. C. Heemskerk en
D. Atkinson. Enige publikatics op genoemde gebieden
van onderzoek zijn in voorbereiding.
Werkgroep H III-Nijmcgcn. Een aantal genererende
functies voor spinmultipliciteitcn in duale modellen is
gevonden. Het bewijs voor de juistheid van de procedure
is geleverd.
Een nieuwe afleiding van de Callan-Symanzik-verge-
lijking niet de n-dimcnsionulc renormalisatiemethode
geldig \oor niet-euclidische impulsen, is gegeven.
Kwantitatief goede beschrijving van de nucleon-nucleon-
«isselwerking met behulp van de OBE-potentialen
weid gegeven x2 = 2,2/data point.
Een afleiding van de nucleon-nucleonpotentiaal met
behulp van het Regge-formalisme werd gevonden.
Werkgroep H Ill-Utrccht. Door E. H. de Groot en
Th. VV. Ruijgrok is werk verricht op het gebied van
I.oient/.-invariantie en unilariteit bij elastische botsingen.
R. van den Doel heeft een begin gemaakt met het
onderzoek van schaaltransl'ormaties voor een exact
renormaliseerbare veldentheorie.

WERKGROEP H I
Am\terdam - Zeeman-laboratorium, prof. dr. D.
Halting, prof. dr. J. C. Kluyver, prof. dr. A. G. C.
Tenner
1. Ontwikkeling van besturings- en bewerkings-
programma's voor de CDC 6400
2. Het 7.3-GeV/c-antiprotonexperiment
3. Het 12.0-GeV/c-antiprotonexperiment

4. Het onderzoek van kleine-hoekverstrooiing van
14,3-GeV/c-K~-mesonen aan protonen
5. Onderzoek van interacties van 4,2-GeV/c-K~-
mesonen met protonen
6. Ontwikkeling van volautomatische meetapparatuur
7. Analyse tfan resultaten verkregen met de boson-
spectrometer van CERN-München
8. Theorie
9. Voorbereiding gebruik SPS

WERKGROEP H III - THEORETISCH
ONDERZOEK
Amsterdam - Instituut voor Theoretische Fysica,
prof. dr. S. A. Wouthuysen
1. Ukvelden
1.1. Bronnentheorie
1.2. Spontane massageneratie
2. Interactie van velden met hogere spin
3. Velden met alternatieve uitwendige symmetrie
3.1. Heliciteit en statistiek
3.2. Fermion-boson-symmetrie
Grohingen - Afdeling voor Theoretische Natuurkunde,
prof. dr. D. Atkinson, prof. dr. H. A. Tolhoek
1. Meerduidigheden in fase-analyse
2. Onderzoek van jut-verstrooiing met behulp van de
Roy-vergelijkingen
3. Crossing symmetrische jtJt-vergclijkingen (N/D-
formalisme e.d.)
Leiden - Insiituut-Lorentz, prof. dr. J. A. M. Cox,
dr. F. A. Berends
1. Algebraïsche formulering van quantumvelden-
theorieën welke massalozc deeltjes bevatten
2. Divergentieloze beschrijving van modellen uit de
quantumveldentheorie
3. Elektroproduktie van jt-mesonen
4. Compton-verstrooiing aan nucleonen
5. Semi-fenomenologische beschrijving van elektro-
magnetische interacties van hadronen
Nijmegen - Instituut voor Theoretische Fysica, prof. dr.
ir. J. J. de Swart, dr. C. Dullemond
1. Duale modellen
2. Geünificeerde ijkveldentheorieën
3. Toepassingen van de C.S.-vergelijking en bestuderen
van de fysische interpretatie van asymptotic freedom'
4. Projectieve representaties van groepen
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5. Hypcron-nucleon- en nucleon-nucleonverstrooiing
6. Alleiding van de baryon-baryonpotentiaal met
behulp van het Regge-formalisme
7. Constructie van nucleon-nucleonpotentialen
Utrecht - Instituut voor Theoretische Fysica, prof. dr.
Th. W. Ruijgrok, prof. dr. M. J. G. Veltman
1. Effectieve Lagrangianen en ijktheorieen
2. Ukmodcllen voor zwakke, elektromagnetische en
sterke wisselwerkingen
3. l.orentz-invariantie en unitariteit bij inelastische
botsingen

WERKGROEP H IV
Geneve - CERN-bezoekenteam, prof. dr. ir. J. C. Sens
1. Proton-protonbolsingen bij ISR-energieën
1.1. Produktic van geladen deeltjes dicht bij de
kinematische limiet, prolondiffractie-excitatie
1.2. Onderzoek naar het bestaan van nieuwe stabiele
deeltjes en resonanties
1.3. Hoekcorrelaties van geladen deeltjes
2. Polarisatie in achterwaartse verstrooiing in de
reacties n~p -- ir~p en jt~p -K~2~ bij 3.S GeV/c

WERKGROEP H V
Nijmegen - Fysisch Laboratorium, piof. dr. E W.
Kitlel. prof. dr. R. T. Van de Walle
1. Uellenvatonderzoek van K~p wisselwerkingen bij
4.2 GeV/c (spectroscopie baryonresonanties en studie-
reactiemechanismen)
2. PEPR (uitbouw automatische apparatuur voor
uitmeten bcllenvatfolo's)

3. Publikaties

B. Jcngejans, R. A. van Meurs. A. G. Tenner,
H. Voorthuis, P. M. Heinen, W. J. Metzgcr. H. G. J. M.
Tieckc, R. T. Van de Walle: Study of the I = 312 K~TI-
elaslic seal lering from the reaction K~p — K~n~pn +

ai 4.25 GeVlc incident K~ momentum. Nucl. Phys. B67
(1973) 381.
A. J. de Groot, W. Hoogland, B. Jongejans, J. C.
Kluyver, G. G. G. Massaro, W. J. Metzger, H. G. J. M.
Tiecke, J. J. M. Timmermans: A study of the
hypercharge exchange reactions K~p — l~ l/2+ at an

incoming momentum of 4.25 GeV/c. Nucl. Phys. B74
(1974) 77.
W. Hoogland, G. Grayer, B. Hyams, C. Jones,
P. Weilhammcr, W. Blum, H. Dietl, W. Koch, E. Lorcnz.
G. LUtjens, W. Manner, J. Meissburger, U. Stierlin:
lsospin-2 n n phase shifts from an experiment
n+p — n+n + n at 12.5 GeV/c. Nucl. Phys. B69 (1974)
266.
I.. O. Hertzberger, D. Harting, D. J. Holthuizen:
ZGE, a processor for trackrecognition on bubble
chamber pictures. Nucl. Instr. & Mcth. 122 (1974) 467.
G. W. van Apeldoorn, F. J. van de Grint, D. Harting,
D. J. Holthuizen, W. M. van Leeuwen, M. M. H. M.
Rijssenbeek, C. Voetelink, J. M. Warmerdam: The
1' distribution for p — p n~ in the reaction
Pl> ~ ppn~n+ at 7.3 GeV/c. Pica of the Symposium
on antinucleon-nucleon interactions, Liblice-Praag
2Ü-2S juni, Cern Yellow report CERN 74-I8 (1974) 355.
S. Nilsson (Amsterdam CERNLNijmegen collaboration):
Study of the fragmentation p— A and K~?- A at
4.2 GeV/c. Proc. of the Symposium on antinuc!„on-
nuclcon interactions, Ublicc-Praag 25-28 juni, Cern
Yellow report CERN 74-18 (1974) 189
P. H. A. van Dam: Vertex-guided measurement of
bubble chamber pictures using a single-scan HPD.
Proefschrift, Amsterdam, 19 juni.
R. Finkelstein, J. Smit: Mawive gauge field in the
source theory, II. Ann. Phys. 88 (1974) 157.
J. Smit: Possibility that masslesi Yang-Mills fields
generate massive vector particles. Phys. Rev. D10 (1974)
2473.

S. A. Wouthuyscn: Maxwell-theorie en een nieuwe
symmelriegroep. Intern Rapport, februari.
D. Atkinson, L. P. Kok: Generalized Crichlon-like
ambiguities. Z. Physik 266 (1974) 373.
D. Atkinson, P. W. Johnson, L. P. Kok, M. de Roo:
Construction of unitary, analytic scattering amplitudes
///. Practical application to d<i scattering. Nucl.
Phys. B77 (1974) 109.
D. Atkinson: Practical approach to continuum phase-
shift ambiguities. Proc. 2nd International Winter
Meeting on Fundamental Physics, Formigal (1974).
D. Atkinson, T. P. Pool: Study of the Roy equations I.
Analvticily, crossing and threshold behaviour. Nucl.
Phys. B81 (1974) 502.
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M. de Roo: Amhiguitie.s in phase-shift analysis. Proef-
schrift. Groningen, 20 december.
T. P. Pool: Applications of the Roy equation*. Proc. 2nd
Int. Winter Meeting on Fundamental Physics,
Formigal (1974) 281.
F. A. Berends. K. J. F. Gaemers, R. Gastmans: Hard
photon corrections /or Bhabha scattering. Nucl. Phys.
B68 (1974) 541.
P. J. M. Bongaarts, Th. J. Siskens: Obscrvables,
constants of the motion and ergodicily in quantum-
statistical mechanics oj finite systems, I. Physica 71
(1974) 529.
Th. J. Siskens. P. J. M. Bongaarts: Observables,
constants of the motion and ergodicily in quantum-
statistical mechanics, II. Physica 74 (1974) 307.
G. J. Komen: Unilarity and current algebra constraints
in a low-energy Kn model. Nuovo Cim. 19A (1974) 265.
J. Cleymans. G. J. Komen: Charged spin one partons?
Nucl.'Phys. B78 (1974) 3%.
C. P. I.ouwerse: Dispersion relation calculation for
electroprodnciion ami Conipton scattering. Proefschrift,
Leiden. 25 juni.
M. J. Holwerda: Non leading terms in the lightcone
expansion and electromagnetic mass differences. Nucl.
Phys. B70 (1974) 83.
M. J. Holwerda, W. van Neerven, R. van Royen:
The Callan-Symanzik equation and dimensional
iegiilari:aiion. Nucl. Phy.s. B75 (1974) 302.
H. van Dam: Zwarte gaten. N.T.v.N. 14 (1974).
G. Austen. C. Dullemond. P. M. Vervoort: The spin
structure of dual resonance spectra. Proc. of the 17th
H i g h E n e r g y P h y s i c s C o n f . in L o n d e n , ju l i .

J. J. dc Swart: Projective representations of connected
linear Lie groups. Proc. of the 3rd Int. Colloquium on
Group Theoretical Methods in Physics, Marseille, juni.
T. A. Rijken: OBE models and Hegge poles. Proc. of the
Int. Conf. on Few Body Problems in Nuclear and
Particle Physics in Qjebec, augustus.
M. M. Nagels, T. A. Rijken, J. J. de Swart: AW
potentials from one-boson exchanges with hard cores.
Proc. of the Kit. Conf. on Few Body Problems in
Nuclear and Particle Physics in Quebec, augustus.
J. J. de Swart: Very low energy parametrizalion. Proc.
of the Int. Conf. on Few Body Problems in Nuclear and
Particle Physics in Quebec, augustus.

M. G. Albrow, A. Bagchus. D. P. Barber, A. Bogaerts.
B. Bösnjakovic, J. R. Brooks, A. B. Clegg, F. C. Erne,
C. N. P. Gee, D. H. Locke, F. K. Loebinger, P. G.
Murphy, A. Rudge, J. C. Sens: Positive particle
production in the fragmentation region at the CERN
/SR. Nucl. Phy«. B73 (1974) 40.
M. G. Albrow, D. P. Barber, A. Bogaerts,
B. Bösnjakovic, J. R. Brooks, C. Y. Chang, A. B. Clegg.
F. C. Erné, P. Kooijman, F. K. Loebinger, N. A.
McCubbin, P. G. Murphy, A. Rudge, J. C. Sens.
A. L. Sesoms, J. Singh, J. Timmer- Inclusive two
charged particle correlations in pp collisions al total
CM. energies of 45 and 53 GeV. Phys. Lett. 51B
(1974) 421.
M. G. Albrow, D. P. Barber, A. Bogaerts,
B. Bósnjakovic, J. R. Brooks, C. Y. Chang, A. B. Clegg.
F. C. Erné, P. Kooijman, F. K. Loebingcr, N. A.
McCubbin, P. G. Murphy, A. Rudge, J. C. Sens.
A. L. Sessoms, J. Singh, i. Timmer: Correlations in
quasi-elastic proton-proton scattering at total cm
energies of 23 and 31 GeV. Phys. Lett. SIB (1974) 424.
F. C. Erne: On the contribution of stopping protons to
the rise in the proton-proton inelastic cross-section at
high energies. Phys. Lett. 49B (1974) 356.
J. N. McNaughton: lonizalion measurement with
PEPR-I. Nucl. Instr. & Meth. 120 (1974) 47.
H. Winzeler, R. W. Meyer: The real part of Kp forward
scattering with rising total cross sections. Nucl. Phys.
B79O974) 38.
E. W. Kittel: How to treat multiparticle processes.
Proc. of the Int. Symposium on Anti-nucleon-nucieon
Interactions, Liblice-Praag, juni (ed. L. Montanet)
(1974) 447.
R. T. Van de Walle: Status of PEPR and polly
production systems. Proc. of the Oxford Conf. on
Computer Scanning, april, (eds. P. G. Davey and
B. M. Hawes) 1 (1974) 11.
M. Raaymakers, Th. Schouten: PEPR-II system at
Nijmegen. Proc. of the Oxford Conf. on Computer
Scanning, april, (eds. P. G. Davey and B. M. Hawes)
2 (1974) 593.
J. N. McNaughton: Ionization measurement with
PEPR-I. Proc. of the Oxford Coi.f. on Computer
Scanning, april, (eds. P. G. Davey and B. M. Hawes)
1 (1974) 2S7.
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Proc. Vth Int. Symposium on Many Particles
Hadrodynamics, Eisenach, juni (eds. G. Ranft and
J. Ranft):
Amsterdam-CERN-Nijmegen Collaboration: The
production of K' J and K'~A^ + in K~p reactions at
4.2 GcV/c. (1974) 122.
J. N. McNaughton, P. M. Heinen, E. W. Kittel,
W. J. Mctzger. H. G. J. M Tiecke, R. T. Van de Walle:
Interference between J + "1 and Q~ production in
K~p -~ K~7T7i-ip ut 4.2 GeV/c. (1974) 131.
Amstcrdam-CERN-Nijmcgen Collaboration: Multi-
channel analysis of the reaction K~p — K°n~p at
4.2 OeVlc. Post deadline paper (1974) 140.

4. Voordrachten

J. C. Kluyver: lnclii\ive physics in the 4.2 GeV/c K~p
experiment. Ecole Polytechnique, Parijs, 23 februari.
W. Hoogland: hxperimenten met tie CERN-
Miinchen spectrometer. Colloquium Theoretisch
Instituut. Amsterdam, 21 maart.
B. .longejans: The Amsterdam neutrino bubble chamber
experiment. 2e SPS-bijeenkomst. Amsterdam, 17 met.
W. Hoogland: The CERN-Miinchen-Amsterdam
Collaboration. 2e SPS-bijeenkomst, Amsterdam, 17 mei.
I.. O Hert7berger- 7e<o guidance measurements with
the aid of the ZGE hardware processor. 2-daagse HPD
Con!. Rutherford Laboratorium, 1-2 oktober.
5. A. Wouthuysen: Poincaré-invarianlie: een nood-
zakelijk postulaat van de qiiantuineleklrodynamicu.
Utrecht, 20 februaii.
D. Atkinson: Crossing symmetric pion amplitudes.
Landelijk Seminarium Hoge-energiefysica, Groningen,
8 februari.
D. Atkinson: Regge poles and pion amplitudes.
Universitat Bonn, 9 maart.
D. Atkinson: Regge poles versus Regge cuts. Universi-
dad de Buenos Aires, Brazilië, 15 september.
D. Atkinson: Sommerfeld-Watson transformation.
Australian National University, Canberra, 8-20 oktober.
D. Atkinson: Crossing symmetry and Regge poles. Tata
Institute, Bombay, India, 7-20 november.
M. de Roo: Ambiguities in phase-shift analysis.
Landelijk Seminarium Hoge-energiefysica, Groningen,

8 februari.
M. de Roo: Ambiguities in phase-shift analysis. CERN,
Geneve, 15 april.
F. A. Berends: Voorbeelden van faseverschuivings-
dubbelzinnighcden. Daresbury Nuclear Physics
Laboratory, 7 januari; Zeeman-laboratorium, 19 april.
G. J. Komen: e+e~ annihilation at high energy.
Landelijk Seminarium Theoretische Hoge-energiefysica,
Amsterdam, 4 oktober.
H. van Dam: Interpretatie van de nieuwe vergelijking
van Dirac. Theoretisch Seminarium, Utrecht,
23 januari.
H. van Dam: Zwarte gaten. Colloquium Ehrenfestii,
Leiden, 6 maart.
R. P. van Royen: Review of the Callan-Symanzik
equatk'ti with some applications. Landelijk Seminarium
Hoge-energiefysica, Leiden, 5 april.
M. Nagels: Field theoretical nttcleon-nucleon potentials.
Vosbergen Conf., Vlieland, 15 mei.
R. P. van Royen: Asymptomic freedom. Theoretisch
Seminarium, Wilrijk (Antwerpen), 28 mei; Nijmegen.
30 januari en 6 februari.
J. J. de Swart: Prcjective representations of connected
linear Lie groups. Theoretisch Seminarium Nijmegen,
11 juni.
P. G. Ford: nn-interaciion. Theoretische Seminarium,
Nijmegen, 18 oktober.
P. G. Ford: Axiomatic constraints and the Tüi-scattering
amplitude. Theoretisch Seminarium, Nijmegen,
1 november.
P. G. Ford: A calculation of the amplitude for the
reaction nn — AW. Landelijk Seminarium, Nijmegen,
15 november.
J. J. de Swart: Baryon-baryon scattering. Theoretisch
Seminarium, Seattle, 15 augustus; Rochester,
6 september; Albany, 10 september.
E. H. de Groot: lmpulsverdeln:^en in proton-proton
interacties bij ISR energie. Zeeman-laboratorium,
Amsterdam, 1 maart.
B. Bösnjakovic: Unelastische Proton-Proton Streuung
an* /SR. DESY, Hamburg, 26 februari.
R. T. Van de Walle: Bellenvatexperimenten bij SPS-
energieën. Fysisch colloquium, R.U.-Antwerpen,
5 maart.
E. W. Kittel: Recent results in strong interactions.
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Seminarium Theoretische Fysica, R.U.-Utrecht,
20 maart.
E. W. Kittel: Exclusive analysis of mulli'panicle final
Mines. Colloquium Zeeman-laboratorium Amsterdam,
29 maart.
R. T. Van de Walle: Status of C.R.T.-system for bubble
chamber film measuring. Colloquium M.I.T., 22 april.
E. W. Kittel: Proposal to suuly 70 GeV/c K+p
interactions in BEBC. SPS-meeting, Amsterdam, 17 mei.
E. VV. Kittel: MAT. work on diffractive nN production
at J.') GeV/c. Vth Int. Symposium on Many Particle
Hadrodynamies, Leipzig, 9 juni.
R. T. Van de Walle: lUeinenlaire-deeltjesslructuur en
t/uarks. Colloquium T.H.-Twente, 4 december.

dr. ir. C. J. Zilverschoon
De vergaderingen werden bijgewoond door dr. A. A.
Boumans en dr. C. le Pair (directie F.O.M.), door
prof. dr. J. de Boer (Uitvoerend Bestuur F.O.M.), door
drs. ]. Heijn, ter assistentie van de secretaris, en door
enkele vertegenwoordigers van de F.O.M.-personeels-
raad.
In de loop van het verslagjaar werd prof. dr. E. W.
Kittel tot mede-werkgroepleider van H V en tot lid van
de commissie benoemd.
De taak van de commissie is nader omschreven in
'Bestuurstaken van de Commissie van de Werkgemeen-
schappen'.

5. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap voor Hoge-
energielysicit was op 31 december samengesteld uit:
prof. dr. S. A. Wouthuvsen. voorzitter, leider werkgroep
11 III — Amsterdam
drs. !•'. R. Diemont. secretaris
prol', dr. A. G. C. Tenner, wetenschappelijk secret/iris,
leider werkgroep II I
prof. Jr. D. Atkinson, /eider werkgroep H III -
Gutningcn
dr. I'. A. Berends. Uid"r werkgroep H III — Leiden
prol. dr. J. A. M. Cox. leider werkgroep H Hl — Leiden
dr. C. Dullemond, leider werkgroep H 111 — Nijmegen
prof. dr. D. Hailing, leider werkgroep H I
prof dr. E. W. Kittel, leider H V
prof. dr. J. C. Kluyver. leider werkgroep H I
dr. ir. W. C. Middelkoop
prof. dr. Th. W. Ruijgrok. leider werkgroep H 111 -
Utrecht
prof. dr. ir. J. C. Sens, leider werkgroep H IV
prof. dr. ir. J. J. de Swart, leider werkguep H 111 -
Nijmegen
prof. dr. H. A. Tolhoek. leider werkgroep H 111 -
Groningen
prof. dr. M. J. G. Veltman, leider werkgroep H III -
Utrecht
prof. dr. R. T. Van de Walle. leider werkgroep H V
prof. dr. A. H. Wapstra
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Speciale Commissie voor de
Theoretische Natuurkunde

[3e Speciale Commissie voor de Theoretische Natuur-
kunde (SCThN) is in 1973 ingesteld in hoofdzaak om
hel I'.O.M.-bestuur bij Ie staan bij de beoordeling van
voorstellen op het gebied van de theoretische natuur-
kunde en om de moeilijkheden te helpen voorkomen, die
bij het programmatisch afgrenzen van gebieden van
onderzoek door de werkgemeenschappen ontstaan.
Hel beleid van f".O.M. is er steeds op gericht geweest,
theorie en experiment z.o\eel mogelijk met elkaar in
contact te brengen. Daarom is het theoretisch onderzoek
nimmer in een aparte werkgemeenschap ondergebracht,
maar steeds ingedeeld in een van de zeven werk-
gemeenschappen, waaruit de F.O.M, bestaat. Hel is
ook thans zeker niet de bedoeling van het F.O.M.-
hi'Muur dil beleid te wiy.igcn. Er heeft zich echter cen
aantal ontwikkelingen voorgedaan, die alle direct of
indirect verband honden met het krapper worden van
de budgetten voor onderzoek. Deze maken hel nodig
scherper dan voorheen ondcrzoekvoorstcücn te selec-
teren en tegen elkaar al' te wegen. De vrees bestond,
dat theoretisch onderzoek, waarbij het vaak niet moge-
lijk is plannen \ooraf concreet te formuleren, bij de
selectieprocedure in de werkgemeenschappen de dupe
/ou worden van deze (noodzakelijke) vaagheid. Indien
de vrees bestaat, dat dit verschijnsel zich zou voordoen,
acht het F.O.M.-bestuur het wenselijk dergelijke voor-
stellen ook nog eens te laten beoordelen door een groep
van theoretici, waarvan mag worden verwacht, dat zij
een open oog hebben voor deze moeilijkheid.

In de tweede plaats bestaat in tijden van schaarste bij
verschillende werkgemeenschappen de neiging om hun
programma scherp al' te grenzen. Dit kan eon gevaar
betekenen voor onderzoek dat zich op een grensgebied
tussen twee werkgemeenschappen bevindt, of dat
anderszins moeilijk in hel programma van een bestaande
werkgemeenschap kan worden ingepast. Het F.O.M.-
bestuur stelt zich op het standpunt, dat de natuurkunde
in zijn geheel door F.O.M, moet kunnen worden
bestreken. Ook daarom was het wenselijk voorzieningen
te treffen, die in dergelijke gevallen een adequate
kwaliteitsbeoordeling van voorgestelde onderzoekingen
zou waarborgen. Een en ander heeft geleid tot het
treffen van enkele organisatorische maatregelen,
waarvan de instelling van de SCThN er een is. De

commissie bestaat uit de werkgroepleiders en adjunct-
werkgroepleiders van F.O.M.-werkgroepen op het
gebied van de theoretische natuurkunde. Daarnaast zijn
enkele leden a titre personnel benoemd. De commissie
heeft in 197.T geadviseerd over de F.O.M.-beleids-
uiimlevoorstellen. Eén voorstel dat niet in een bepaalde
werkgemeenschap was in te passen, is direct onder de
verantwoordelijkheid van de SCThN gebracht, die dan
ook in de toekomst de voortgang van dit werk zal
moeten bespreken. In de herfst van 1973 werd een
voorstel in het gewone F.O.M.-programma, waarvan het
vermoeden bestond, dat het in de desbetreffende
werkgemeenschap minder goed was beoordeeld, omdat
aan het voorstel de eerder genoemde nadelen van een
voorstel op hel gebied van de theoretische natuurkunde
kleefden, bij schriftelijke procedure in deze commissie
beoordeeld. Dergelijke gevallen zouden zich in de
toekomst vaker kunnen voordoen.

De commissie vergaderde in hel voorjaar van 1974.
De hoofdschotel vormde de bespreking van de voor-
stellen op het gebied van de theoretische natuurkunde,
ingediend voor de Beleidsruimte van F.O.M. De vijf
voorstellen die de commissie het hoogst waardeerde,
zijn door de Raad van Bestuur overeenkomstig hel
advies van de jury gehonoreerd. Bij schriftelijke
procedure werd later in het jaar nog een advies
uitgebracht over een voorstel van het gewone
F.O.M.-programma.

De commissie word op de hoogte gebrachl van het
antwoord van de Staatssecretaris van O. en W. op de
aanbieding van het rapport over de beoefening van de
theoretische natuurkunde. Hij maakte zijn voornemen
bekend in een later stadium op hel advies terug te
komen.

De commissie, die nu een permanente taak heeft
gekregen, werd organisatorisch versterkt door de
benoeming van prof. dr. B. R. A. Nijboer (R.U.U.) lot
voorzitter en drs. F. R. Diemont tol secretaris. Prof. dr.
J. de Boer en dr. C. Ie Pair, die tot nu het voorzitter-
schap afwisselend hadden waargenomen, werden onder
dankzegging van hun taak ontheven.
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Theoretische Natuurkunde

De Speciale Commissie voor de Theoretische Natuur- prof. dr. R. van Wageningen
kunde was op 31 december als volgt samengesteld: prof. dr. M. P. H. Weenink, leider van de werkgroep
prof dr B. R. A. Nijboer, voorzitter TN Vil
drs. F. R. Diemont, secretaris dr. C. G. van Weert, plv. leider van de werkgroep
prof. dr. D. Atkinson, leider van de werkgroep H UI-G M Vl-A 11
dr. F. A. Berends, leider van de werkgroep H 1II-L prof. dr. S. A. Wouthuysen, leider van de werkgroep
prof. dr. E. Boeker H 111-A.
prof. dr. J. de Boer, leider van de werkgroep M Vl-A II
dr. H. J. Boersma
prof. dr. L. J. F. Broer, leider van de werkgroep Th 1
dr. P. J. Brussaard, leider van de werkgroep K VI-U
dr. H. W. Capel, adjunct-leider van de werkgroep
VS-th-L
prof. dr. W. J. Caspers
prof. dr. J. A. M. Cox, leider van de werkgroep H 1II-L
dr. A. E. L. Dieperink
dr. C. Duliemond, leider van de werkgroep H lll-N
prof. dr. S. R de Groot, leider van de werkgroep
M Vl-A 11
prof. dr. J. Hilgevoord
dr. J. Hijmans, leider van de werkgroep M Vl-A I
prof. dr. U. M. Hugenholtz, leider van de werkgroep
M Vl-G
prof. dr. A. G. M. Janner, leider van de werkgroep
VS-ih-N
prof. dr. C. C. Jonker
prof. dr. P. W. Kasteleyn, leider van de werkgroep
VS-th-L
prof. dr. ir. J. J. J. Kokkedee
dr. A. Lande, leider van de werkgroep K Vl-G
prof. dr. J. M. J. van Leeuwen, leider van de werkgroep
M Xl-D
prof. dr. P. Mazur, leider van de werkgroep M Vl-L
prof. dr. Th. W. Ruygrok, leider van de werkgroep
H Ill-U
prof. dr. ir. J. i. de Swart, leider van de werkgroep
H lll-N
dr. A. Tip
prof, dr. J. A. Tjon. leider van de werkgroep M XI-U
prof. dr. H. A. Tolhoek, leider van de werkgroep H Ilt-G
prof. dr. ir. E. J. Verboven, leider van de werkgroep
M Vl-N
dr. B. J. Verhaar
prof. dr. M. J. G. Veltman, leider van de werkgroep
H 111-U
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Speciale Commissie voor de
Technische Fysica

Een terrein van activiteiten, waarover het vorig jaar
veel is gediscussieerd, wordt gevormd door de technische
fysica. De Raad van Bestuur stelde daarvoor uit haar
midden een ad hoe-commissie in, waaraan prof. dr. ir.
H. L. Hagedoorn (T.H.E.) was toegevoegd. Deze
commissie bracht een advies uit, waarin o.a. de
oprichting van een permanente commissie voor de
technische natuurkunde werd bepleit. De indruk
bestond, dat technisch-fysische voorstellen in de
beoordelingsprocedure van F.O.M, niet voldoende tot
hun recht kwamen. Het probleem hier is niet helemaal
analoog aan dat bij de theoretische natuurkunde, omdat
de technische fysica een ontzettend wijd terrein
bestrijkt, zodat het niet mogelijk is een commissie,
tenzij één van mammoet-formaat, samen te stellen, die
deskundigheid op alle terreinen van de technische
natuurkunde zou kunnen pretenderen. Het F.O.M.-
bestuur heeft daarom besloten een commissie op te
richten, die kan adviseren omtrent voorstellen met een
technisch karakter en die, in het geval besloten zou
worden voorstellen van deze aard te honoreren, zou
kunnen adviseren omtrent de wijze waarop een dergelijk
project in ons land zou kunnen worden begeleid.
Daarnaast kan deze commissie bij het F.O.M.-bestuur
speciaal de aandacht vestigen op de technische merites
van aan haar ter beoordeling voorgelegde voorstellen
voor onderzoek.

De Speciale Commissie voor de Technische Fysica
(SCTF) besprak haar taak en doelstelling, die in eerste
instantie de beoordeling van onderzoekvoorstellen
betreft. Daarnaast is hel echter tevens mogelijk te komen
tot initiatieven die een vergroting van tie steun via de
tweede geldstroom aan technisch-fysisch onderzoek
kunnen bevorderen. Veel zal afhangen van het beleid
van de overheid ten opzichte van die tak van onderzoek
en uiteraard van de 'proposal pressure' uit het 'veld'.
Over dit laatste meende de commissie, dat men zich
niet te veel zorgen hoeft te maken.

De SCTF behandelde in haar eerste vergadering
14 beleidsruimtevoorstellen. Aan 6 daarvan werd een
grote technische verdienste toegeschreven; deze werden
met kracht bij het F.O.M.-bestuur aanbevolen. Zij
werden alle door de RvB gehonoreerd.

In de loop van het jaar werd een voorstel voor het
gewone programma schriftelijk beoordeeld. Op
31 december was het advies daarover nog niet gereed.

De Speciale Commissie voor de Technische F\sica was
op 31 december als volgt samengesteld:
prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn, voorzitter
dr. C. Ie Pair, secretaris a.i.
prof. dr. C. M. Braams. directeur FOM-lnuitiiiit voor
Plasmafysica
prof. dr. ir. H. J. Frankena
prof. dr. ir. J. B. Le Poole
prof. dr. ir. A. Wegener Slceswijk, leider ran de
werkgroep Ml VI
prof. dr. ir. W. J. Witteman. leider van de werkgroep
TN V
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Personeelsbezetting

WM/V = wetenschappelijk medewerker in vaster verband
WM/G = wetenschappelijk medewerker in gewoon verband
WM = wetenschappelijk medewerker (buitenlandse gast)
met toelage.
Wet. ass. = wetenschappelijk assistent,
(a) geeft aan, dat de persoon in het verslagjaar werd aange-
steld of dat zijn toelage werd toegekend,
(o) geeft aan, dat de persoon zijn functie in het verslagjaar
heeft neergelegd, of dat zijn toelage werd ingecrokken.
(r) geeft aan, dat de persoon in het verslagjaar in rang werd
verhoogd.
(v) geeft aan, dat de persoon gedurende het gehele verslag-
jaar of een deel ervan met verlof in het buitenland vertoefde,
(u) geeft aan, dat de persoon gedurende het gehele verslag-
jaar of een deel ervan was uitgezonden.

Bureau

Directeur:
dr. A. A. Boumans
Adjunct-directeur:
drs. F. R. Diemont
dr. C. Ie Pair
Directiemedewerker:
drs. G. M. M. Foekema (o)
drs. J. Heijn (a)
drs. H. G. van Vuren (a)
Administrateur:
B. J. M. Staf f horst
Assistent:
P. Th. M. van Schaik (o, a)

Boekhouding, materiële kredieten e.a.
Hoofd:
,r. G. van Eysbergen
Plv. hoofd, boekhouder:
M. Teunissen
Administratieve medewerk(st)er:
A. J. de Baar
mej. Th. B. M. Broekhuizen
R. G. van Elk (a)
J. A. Repi

Personeels- en salarisadministratie
Hoofd:
F. Troost
Plv. hoofd, loonadminisiraleur:
E. de Vries
Loonadministratie:
N. G. van Arnhem
F. J. Doorn
R. E. da Graja
H. M. Vening
Correspondentie:
J. G. Heinsman
W. P. van der Kraats
J. A. van Wiggen (o)

Secretariaat
Secretaresse:
mej. E. H. Bolte
mej. J. M. J. Maas
mevr. J. van Ommen-Pansier (a, o)
mej. J. A. JJkelenstam

Type-afdeling
Hoofd:
mevr. S. M. van Wandelen
Plv. hoofd:
mevr, A. M. C. Lijdsman (o)
Typiste:
mevr. J. A. M. van den Berg-van de Sluys
mej. J. P. van Broekhoven (a)
mej. C. F. Hali (a, o)
mej. J. M. van M'aurik
mevr. H. A. J. de Wit-van der Lee (o)

Reproduktiel receptie/ telefoon
Hoofd:
A. Froon
Medewerk(st)er:
F. J. Buis
mej. C. E. G. Wakelkamp

Huishoudelijke dienst
Hoofd:
mevr. F. Lagemaat-Zeedijk
Medewerksters:
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F.O.M.

mevr. A. A. van Baggem-Jacobs
mevr. A. Bosman-Sanders
mevr. E. G. Cools-Smit

Evaluatieproject:
mevr. drs. E. van Bueren-van den Hoven
van Genderen (a)
dr. ir. P. Koezc (o)
drs. P. B. de Laat
C. A. M. de Vries (a)

Kernfysica

WERKGROEP K II
dr. J. Rethmeier WM/V
drs. P. W. F. Alons, WM/G (a)
drs. P. J. Blankert, WM/G
ir. B. O. ten Brink, WM/G
drs. J. Bron, WM/G
drs. J. Bruinsma, WM/G
drs. J. Doornbos, WM/G
drs. P. H. L. Groenenboom, WM/G (a)
drs. W. F. van Glinsteren, WM/G
drs. H. van Haeringen, WM/G
drs. E. J. Kaptein, WM/G
dr. 1. C. de Lange, WM/G
drs. A. van Poelgeest, WM/G (a)
drs. C. D. van Rooden, WM/G
dr. H. Müthcr, WM (o)
J. J. den Bekker, Tec/in, ass.
J. Bouma, Techn. ass. (a)
ing. W. F. M. Driessen, Techn. ass. (o)
ing. L. A. Paanakker, Techn. ass.
ing. J. J. Welling, Techn. ass.
J. Zevering, Techn. ass.

WERKGROEP K III
dr. S. A. Drentje, WM/V
dr. F. Iachello. WM/V (a, v)
dr. J. van Klinken, WM/V
dr. P. J. Pasma, WM/V t
dr. C. P. Sikkema. WM/V
dr. A. van der Woude, WM/V
drs. S. J. Feenstra, WM/G (a)

dr. J. M. Greben, WM/G
drs. W. Heeringa. WM/G
drs. T. Koeling, WM/G (a)
drs. B. K. S. Koene, WM/G
dr. R. J. de Meijer. WM/G
drs. W. ï. Ockels. WM/G
drs. A. M. J. Paans. WM/G (o)
drs. J. W. Smits, WM/G
drs. R. FpAnlwf. WM/G (a)
dr. S. Y. van de Werf, WM/G
prof. A. Arima, WM (a, o)
dr. J. R. Comfort, WM (a)
dr. B. cryszczyn, WM (o)
dr. C. Hohenemser, WM (o)
prof. V. Lakshminarayana, WM (a)
dr. G. Langouche. WM (a, o)
prof. dr. K. W. Mc. Voy, WM (a, o)
Th. F. L. Armbrust, Techn. «JA.
W. T. L. Bisseling, Techn. ass.
K. van Dellen, Techn. ass. (o)
H. Fraiquin, Techn. ass.
H. F. Gorter, Techn. ass.
W. E. Horinga, Techn. ass. (a)
'Ij. Klootsema, Techn. ass. (o)
H. Kobus, Techn. ass. (a)
M. H. Menninga, Techn. ass.
ing. J. Mulder, Techn. ass.
G. A. Nolmans, Techn. ass.
W. W. P Olthuis, Techn. ass.
H. Pater, Techn. ass.
J. L. W. Petersen, Techn. ass.
H. Post, Techn. ass. (a)
F. Rengers, Techn. ass. (a)
B J. Rigterink, Techn. ass.
H. S. Rutgers, Techn. ass.
R. L. Schotanus, Techn. ass.
A. Sloot, Techn. ass. (a, o)
J. J. Smit, Techn. ass.
mevr. J. M. Rosier-van Til, secr. (o)
ing. W. J. Uytenbogaardt, Techn. ass.
E. T. Dijksterhuis, volontair (o)
H. B. Dijkstra, volontair (a)
J. W. Heeringa, volontair (a)
K. Nauta, volontair (o)
D. J. B. Oosting, volontair (a, o)
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R. Piehèl. volontair (a. o)
J. Starkc, volontair (o)
H. G. Wiertsema, volontair (a)

WERKGROEP K IV
drs. N. de Boo, WM/G
drs. J. A. Kouter, WM/G
drs. F. J. van Steenwijk. WM/G
R. Hulstmun, 'techn. a.ss.

WERKGROEP K V
dr. ü . A. V. Enpelbcrtink, WM/V
dr. G. van Middelkoop, WM/V
dr. C". Alderliesten, WM/G (v)
drs. F. P. Boomstra, WM/G
drs. J. L. liberhardt, WM/G
drs. H. H. Eggenhuisen. WM/G (a)
drs. R. J. Elscnaar, WM/G (a)
drs. F. E. H. van Eijkern. WM/G
dr. J. J. M. van Gasteren, WM/G (o)
drs. J. A. J. Hermans, WM/G
drs. J. F. A. van Hienen, WM/G
dr. G. A. Hokken, WM/G (o)
drs. R. E. Horstman, WM/G
drs. J W. Maas. WM/G
ir. F. Mcurders, WM/G
drs. J. B. van Meurs, WM/G
drs. W. A. Sterrenburg, WM/G (a)
dr. H. A. Doubt, WM
ing. C. J. J. M. den Adel, Techn. ass. (a)
D. Balke, Techn. a:,x.
J. P. van der Fluit, Techn. axx.
Th. S. A. Gerrits, Techn. axs.
ing. A. P. de Haas, 'Techn. axx.
H. I.. Krielen, Techn. axx. (a)
ing. J. J. Langerak, Techn. axs.
G. W. M. van de Mark, Techn. axs.
A. J. Michielsen, Techn. axs.
C. i. Oskamp, Techn. ass.
ing. W. Smit, Techn. asx.
B. A. Strasters, Techn. asx.
A. J. Vecnenbos, Techn. axx.

WERKGROEP K VI
drs. J. F. Haak, WM/G (a)

drs. G. A. Timmer, WM/G
drs. H. F. de Vries, WM/G

WERKGROEP K VIII
dr. ir. W. P. Th. M. van Eeghem, WM/G
ir. G. J. Witleveen, WM/G
ing. R. P. de Bruijne, Techn. asx. (o)
G. P. H. Hamers, Techn. axx.
P. M. J. Teunisse, Techn. axx.
F. P. J. M. Timmers, Techn. axx. (a)

WERKGROEP K IX
drs. G. J. Aupers, WM/G
drs. I. R. Balder, WM/G (a)
drs. J. de Boer, WM/G (o)
drs. I. I. Bosman, WM/G
drs. P. P. J. Delhcij, WM/G (a)
drs. J. B. M. de Haas, WM/G (a)
dr. A. M. J. Spits, WM/G
E. Kools, Techn. ass.

Atoomfysica

FOM-INSTITUUT VOOR ATOOM- EN
MOl.ECUUi.FYSICA

Directeur:
prof. dr. J. Kistcmaker
Onderdirecteur:
prof. dr. J. Los
liedrij)'singenieurl'beheerder:
dr. ir. J. G. Bannenberg
Wetenxchappelijk medewerker
in vaxter verband:
dr. ir. A. J. H. Bocrboom
dr. F. J. de Heer
dr. M. J. Offerhaus
dr. F. W. Saris
dr. A. Tip
dr. A. E. de Vries
dr. M. J. van der Wiel
in gewoon verband:
drs. N. P. F. B. van Asselt
drs. J. A. Aten
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F.O.M.

drs. C. Backx
drs. H. J. Blaauw
ir. K. E. M. Dijkman (o)
drs. Chr. W. A. Evers
dr. J. W. R. Fennema
ir. E. H. A. Granneman
drs. Th. P. Hoogkamer
drs. M. M. Hubers
drs. A. Hurkmans
drs. R. H. J. Jansen
drs. J. P. J. Kaandorp (a)
drs. C. B. W. Kerkdijk
dr. G. P. Können
drs. W. H. Kool
drs. J. G. Maas
dr. A. van der Meulen
ir. H. Overeijnder (a)
dr. H. E. Roosendaal (o)
dr. j . B. Sanders
drs. C. M. Smits (r)
ir. H. H. Tuithof
drs. W. C. Turkenburg
ir. J. Verhoeven
dr. C. A. Visser
drs. L. W. Wiggers (a)
drs. R. Wijnaendts van Resandt
met toelage:
prof. dr. C. P. Bhalla (o)
dr. K. K. Bhutani (a)
prof. R. Kelly (o)
dipl. ing. M. Klewer (a)
dr. K. J. Nygaard (a)
prof. K. H. Schartner (a)
dr. O. N. Singh (a)
dr. W. R. Soszka (a)
prof. dr. F. P. Viehböck (a, o)

Wetenschappelijk assistent:
T. Bos (a)
B. G. Colenbrander
A. W. Kleyn
E. G. Overbosch
N. J. A. van Veen (a)
B. van Wingerden
P. H. Woerlee (a)

Gastmedewerker:
dr. C. Foster (o)
dr. S. Tsurubuchi (a)
drs. A. S. M. Wahby (o)
dr. G. R. Wight (a)

Detachering R.U.-Leiden
i. W. Bakker
drs. C. I. M. Beenakl.er
H. B. Krop
drs. G. R. Möhlmann

Student:
P. J. C. M. Nowak (a)
R. R. Tol (a)

Project 'flash-pyrolyse':
ing. J. N. van Eist (a)
drs. W. Eshuis
dr. P. G. Kistemaker
dr. H. L. C. Meuzelaar, arts
M. Posthumus (gedetacheerd Analytisch Lab. A'dam)

Project 'laminaire supersone gaswervel':
ir. M. S. van de Berg
J. de Bree (a)
R. L. Groenewegen (a)
ing. T. A. Schotvanger (a)
ir. M. M. B. Wijnakker (a)

Adviseur:
prof. dr. C. J. Joachain

Technisch personeel

Laboratoriumassistent:
ing. D. H. Barends (a)
H. C. den Harink
ing. W. P. J. Heubers (a)
H. H. Holsboer
ing. F. H. Jonker
R. J. Kersting (o)
ing. H. J. Luyken
ing. A. Mayers
ing. C. H. van Oven
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J. Wijnen
ing. J. J. van Zeeland

Elektronische afdeling
Hoofd:
ing. P. J. van Deenen
Elektronicus:
ing. H. P. Alberda
ing. W. G. D. M. Braun
ing. C. } . Bruyn
ing. A. N. Buyserd
ing. H. A. Dekker
Tj. van der Hauw
J. ter Horst
Elektromonteur:
G. A. de Ruyter

A (deling Informatie-verwerking
Elektronicus:
ing. C. J. van Doornik
Systeemprogrammeur:
ing. C. B. Okhuysen (a)
W. H. Schüiler (o)
ing. F. Wijmer

Mechanische afdeling
Hoofd:
A. F. Neuteboom
Instrumentmaker:
W. J. Barsingerhorn
R. Boddenbcrg
W. H. Brouwer
J. W. M. van Dorsselaer
J. Hoekstra
R. Hoep (a)
P. Th. Kea
A. B. G. Meijer (o)
H. Neerings (a)
W. F. Peters (o)
L. Sekeris (a)
C. van der Zweep
Glastechnicus:
J. A. van Wel
Hoofdanalisl:
A. Haring

Analiste:
mej. A. Tom
Hoof ^operator/technicus:
S. Doorn
F. L. Monterie
Operator/technicus:
H. van den Brink
Th. van Dijk
R. Kemper
ing. H. H. Kersten
H. H. Roukens (o)
E. G. Steginga (a)
W. J. M. Teunisse
O. de Vries
Leerling:
G. R. Brouwer (o)
E. G. M. Zijlstra (a)

Constructiebureau
Hoofd, tevens hoofd technische dienst:
ing. E. de Haas
Tekenaarf constructeur:
M. Hoogervorst
A. P. de Jongh
Calqueuse:
mevr. M. M. Turksma-Cabanas
Vacuümtechnicus:
G. P. A. Frijlink
Leerling:
P. Pronk (a)
Programmeur:
W. E. van der Kaay
F. Vitalis
Volontair:
J. F. J. M. van der Biezen (a, o)
Th. Bolhuis (a)
G. J. C. van den Dool (o)
M. G. M. van Doorn (a, o)
mej. H. Keemink (a, o)
J. de Keyzer (a)
H. Langerveld (o)
W. Leenards (a, o)
W. L. M. van Nistelrooy (o)
G. A. J. van Puyenbroek (a)
J. N. M. van W nnik (o)
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Administratief personeel in algemene dienst
Hoofd van de administratie:
M. J. J. van Gelderen
Boekhoudkundig typiste:
mevr. A. H. L. Nolen-Alleman
Secretaresse:
mej. H. C. Priester
mevr. L. Roos
Bibliotht'caresse:
mevr. M. E. Harlaar-Scholten (o)
mevr. J. van Leeuwen-Sehier (a)
Telefoniste/typiste:
mevr. M. H. C. Kolenberg-Baars
mevr. M. van Moorselaar-R.eymes (a)
mej. S. H. Muije
Typiste:
mevr. C. J. Köke-vpn der Veer
mej. M. Veldhuizen
Magazijnmeester:
J. F. Stiel
Magazijnbediende:
H. J. M. van der Schut

Onderhoudsdiensl
Hoofd, levens conciërge:
A. J. Akkermans
Monteur:
C. Fokke
Drukker:
H. Luijten
H. A. Okhuizen

Huishoudelijke dienst
Hoofd:
v.'. J. van der Veer
Dame voor de huishouding:
mevr. J. Wiemer-Koster
Werkman:
H. Sodenkamp
Werkster:
mevr. E. M. de Beer-van Grieken (a)
mevr. C. A. T. v. d. Brink-Blinksma
mevr. A. J. van Doorn-Lutter (a, o)
mevr. P. H. Eichelberg-Klaris (o)
mevr. A. Fack-Reijseger (o)

mevr. C. van Gaveren-de Ronde
mevr. W .F. Grootenboer-Maas (o)
mevr. F. M. van Huystee-Ceelcn
mej. W. van Nigtevegt (a)
mevr. H. J. Oudshoorn-Boer (a)
mevr. B. C. Polstra
mevr. M. Servais-Brence
mevr. E. D. Vegting (a, o)
mevr. C. Weernink-van de Werf

Adviseur technische staf:
J. P. J. Janssen (meester-instrumentmaker)

WERKGROEP A II
dr. J. M. Fluit, WM/V, adj.-leider
drs. L. G. J. Boesten, WM/G
drs. F. B. Kets, WM/G (a)
drs. H. Lemmen, WM/G
dr. S. R. Ormonde, WM (a, o)
drs. K. W. Reus, WM/G
drs. G. de Roos, WM/G (a)
drs. G. A. van de Schootbrugge, WM/G
drs. A. G. J. de Wit, WM/G
ing. G. B. Crielaard, Techn. i;ss.
P. Engels, Techn. ass.
D. L. Eleveld, Techn. ass.
G. Heijnekamp, Techn. ass.
W. P. Ingenegeren, Techn. ass.
W. C. N. Post, Techn. ass.

WERKGROEP A III
drs. H. H. W. Feyen, WM/G
ir. L. K. Verhey, WM/G
•r. B. Poelsema. WM/G
ing. R. D. Alkema, Techn. ass.
ing. G. van der Kruk, Techn. ass.

WERKGROEP A IV
dr. J. van Eek, WM/V, adj.-leider
drs. A. Langenberg, WM/G
dr. A. F. J. van Raan, WM/G (v)
drs. W. B. Westerveld, WM/G
ing. K. J. Goslinga, Techn. ass.
ing. J. van de Weg, Techn. ass.
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Metalen F.O.M.-T.N.O.

WERKGROEP Mt !
geen medewerkers

WERKGROEP Mt II
ir. E. J. Mittemeyer, WM/G

WERKGROEP Mt III
ir. S. H. van den Brink, WM/G
drs. G. J. T. den Otter, WM/G

WERKGROEP Mt IV
dr. B. Knook, WM/V
prof. dr. M. E. Crandell, WM/G (a)
drs. H. D. Dokter, WM/G
drs. A. W. A. van der Hart, WM/G
dr. J. J. de Jong, WM/G
drs. H. P. Lengkeek. WM/G
dr. G. J. Nieuwenhuys, WM/G
drs. H. A. Zweers. WM/G
ing. T. J. Gortenmulder, Techn. ass.
C. E. Snel, Techn. ass.
ing. H. J. Tan, Techn. ass.
ing. G. L. E. van Vliet, 'Techn. ass.

WERKGROEP Mt V
dr. R. Boom, WM/G (o)
drs. L. A. Hennen, WM/G
drs. R. T. W. Meyer, WM/G
drs. H. V. M. Mirani, WM/G (o)
drs. F. Reuling, WM/G
dr. G. G. Robinson, WM/G (o)
dr. J. Veerman, WM/G
dr. H. J. de Bruin, WM (a, o)
P. H. M. van Berge Henegouwen, Techn. ass.
F. A. Slagt, Techn. ass.
A. J. Riemersma, Techn. ass.

WERKGROEP Mt VI
drs. J. T. M. de Hosson, WM/G
ir. G. Hut, WM/G
ir. A. L. Mulder, WM/G
drs. E. W. van Roy^n, WM/G
ir. J. B. Kuipers, Techn. ass.

U. B. Nieborg, Techn. ass.
ing. A. W. D. Matthijs, Techn. ass.

WERKGROEP Mt VII
geen medewerkers

WERKGROEP Mt VIII
ir. J. L. Beijering, WM/G (a)
ir. L. A. Jongsma, WM/G (o)
ir. J. W. H. G. Slakhorst, WM/G

Molecuulfysica

WERKGROEP M I
drs. P. G. van Ditzhuyzen, WM/G
drs. B. S. Douma, WM/G (a)
dr. R. A. J. Keyser, WM/G (o)
drs. S. A. G. Peerrteman, WM/G
dr. A. O. Rietveld, Wel. documentalist
ing. G. J. F. Holman, Techn. ass.
ing. H. Th. Klein Wolterink, Techn. aw.
G. Lubbers, Techn. ass.
P. Zwanenburg, Techn. ass.

WERKGROEP M II
dr. J. Korving, WM/V (r)
drs. H. R. van den Berg, WM/G
drs. A. G. M. van de Boog, WM/G
drs. A. Hartoog, WM/G (a)
drs. K. D. van de- Hout, WM/G
drs. R. G. Jurriëns, WM/G
drs. W. Kocps, WM/G
drs. C. A. Linse, WM/G
drs. J. C. A. Ofrringa, WM/G
dr. B. C. Sanctuary, WM/G (o)
drs. B. J. Thijsse, WM/G
drs. B. W. Tiesinga, WM/G
dr. H. Vestner, WM/G (a)
drs. A. G. Visser, WM/G
drs. R. R. IJsselstein. WM/G (a)
prof. R. F. Snider. WM (o)
prof. dr. L. E. Waldmann, WM (a)
P. T. M. Groenewege, Techn. ass.
D. van der Heide, Techn. ass.
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P. van Os, volontair (a)
J. W. H. Voet, volontair (a, o)

WERKGROEP M III
drs. R. M. van Aalst, WM/G
drs. J. Bruining, WM/G (o)
mevr. drs. E. W. A. Elenbaas-Bunschoten, WM/G (a)
drs. D. Frcnkel, WM/G
drs. R. H. Huijser, WM/G (a)
drs. J. G. Kircz, WM/G (a)
drs. R. J. N. Spiekerman, WM/G (a)
W. van Bemmel, Techn. ass.
W. N. Bruyn, Teclui. ass. (a)
A. C. Holsbeeke, Techn. ass.
W. B. de Ruyter, Techn. ass. (o)

WERKGROEP M V
drs. W. G. M. Agterof, WM/G
drs. P. H. G. M. van Blokland, WM/G
drs. C. J. P. Hoogervorst, WM/G (o)

WERKGROEP M VI
dr. D. Bedcaux, WM/G (o)
drs. H. M. J. Boots, WM/G
drs. A. Gaaff, WM/G
dr. J. Guichelaar, WM/G
drs. J. L. van Hemmen, WM/G
drs. A. J. Kox, WM/G
dr. W. A. van Leeuwen, WM/G
drs. M. A. J. Michels, WM/G
drs. B. H. M. Mooy, WM/G
drs. M. P. Nightingale, WM/G
dr. P. H. Polak, WM/G
mevr. dr. J. M. H. Sengers-Levclt, WM/G (a)
dr. T. J. Siskens, WM/G (a)
dr. ir. Th. M. M. Verheggen, WM/G (a)
dr. A. S. de Vries, WM/G (o)
drs. F. Wiebenga, WM/G
dr. S. Kim, WM (o)
prof. dr. G. Paquette, WM (a, o)

WERKGROEP M VIII
drs. B. Arends, WM/G (a)
dr. G. de Brouckère, WM/G
drs. F. W. van Emden, WM/G

drs. F. A. S. Ligthart, WM/G (o)
drs. A. J. Nijman, WM/G
drs. M. H. M. Schutte, WM/G (a)
prof. dr. A. Isihara, WM (o)
H. Luigjes, Techn. ass.
N. B. Nooy, Techn. ass.

WERKGROEP M IX
drs. J. M. M. van Deventer, WM/G
drs. J. P. M. de Vreede, WM/G
drs. W. A. Wensink, WM/G (a)
prof. R. W. Parsons, WM (a, o)
ing. F. Ditewig, Techn. ass.

WERKGROEP M X
drs. A. P. J. van Deursen, WM/G
drs. H. P. M. Kessener, WM/G (o)
drs. H. A. van Luniig, WM/G (a)
drs. G.-W. M. van Mierlo, WM/G (a)
drs. H. H. W. Thuis, WM/G (a)
drs. A. P. L. M. Zandee, WM/G

WERKGROEP M XI
dr. J. K. C. Lewis, WM/G
drs. J. W. Lyklema, WM/G

Vastestoffysica

WERKGROEP VS - A I
drs. P. J. Berkhout, WM/G
drs. P. Bloembergen, WM/G
drs. G. J. T. M. Cock, WM/G
drs. A. Driessen, WM/G (a)
drs. R. A. Elenbaas, WM/G (a)
dr. V. V. Goldman, WM/G
dr. A. J. Th. Grimberg, WM/G (o)
drs. R. Jochemsen, WM/G
ir. M. J. Marrenga, WM/G (a)
drs. E. G. Sieverts, WM/G
drs. J. T. M. Walraven, WM/G
drs. J. G. de Wit, WM/G
C. P. A. Alderhout, Techn. ass.
N. de Dood-Punt, Techn. ass.
Th. M. Huymans, Techn. ass.
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R. Scheitema, Techn ass.
A. G. Veen, Techn. ass.
E. O. M. Wassenaar, Techn. ass.

WERKGROEP VS - A II
drs. A. B. M. Hoff, WM/G
drs. J. de Wilde, WM/G

WERKGROEP VS - A III
drs. C. F. Kamma, WM/G
drs. J. H. Kuyt, WM/G
drs. P. J. van der Valk, WM/G
J. H. ten Berge, Techn. ass.

WERKGROEP VS - E
drs. A. C. Botterman, WM/G
ing. J. Millenaar, Techn. ass. (o)

WERKGROEP VS - G
dr. C. Blaauw, WM/G (o)
drs. C. Boekema, WM/G
drs. J. W. Drijver, WM/G
drs. P. D. Feitsma, WM/G
drs. H. Hanson, WM/G
drs, K. W. Maring, WM/G
drs. P. Mollema, WM/G
J. K. Srivastava, WM/G (a)
drs. J. G. J. Ypma, WM/G
J. F. Golstein, Techn. ass. (a)
ing. J. van Overbeeke, Techn. ass.
B. de Roos, Techn. ass.
L. van der Veen, Techn. ass.
D. Pultrum, volontair (a)

WERKGROEP VS - L I
prof. dr. ir. N. J. Poulis, WM/V, leider
drs. K. M. Diederix, WM/G
drs. A. Gevers, WM/G
drs. L. S. J. M. Henkens, WM/G
drs. H. Hoogstraate, WM/G
drs. J. van Houten, WM/G
drs. W. J. Looyestijn, WM/G
drs. G. K. Schoep, WM/G (o)
dr. W. Th. Wenckebach, WM/G
drs. L. A. G. M. Wulffers, WM/G

prof. R. L. Carlin, WM (a, o)
ing. H. P. J. M. van Amersfoort, Techn. ass.
mevr. B. M. Aarts-va» den Ende, Techn. ass.
J. M. Freeze, Techn. ass.
ing. H. van der Mark, Techn. ass.
J. van der Peet, volontair (a)

WERKGROEP VS - L II
dr. D. Antheunis, WM/G (o)
drs. B. J . Botter, WM/G (a)
ir. C. A. van 't Hof, WM/G
drs. P. J. F. Verbeek, WM/G (a)
W. H. Visser, volontair (o)

WERKGROEP VS - L III
drs. H. A. Algra, WM/G (a)
dr. H. B. Brom, WM/G (o)
drs. R. Hunik, WM/G
drs. J. J. Smit, WM/G (a)
drs. A. E. Zweers, WM/G
F. J. Kranenburg, Techn. ass.

WERKGROEP VS - N
drs. M. A. E. A. Ament, WM/G
drs. J. W. Hendriks, WM/G
drs. H. W. H. M. Jongbloets, WM/G
drs. H. N. de Lang, WM/G
drs. J. A. A. J. Perenboom, WM/G
dr. J. S. Lass, WM/G (o>
J. G. H. Hermsen, Techn. ass. (a)

WERKGROEP VS - U I
dr. H. J. Krusemeyer, WM/V, adj.-leider
ir. A. F. M. Arts, WM/G
drs. J. S. W. de Boer, WM/G (o)
dr. W. E. van den Brom, WM/G (o)
drs. J. Th. W. de Hair, WM/G
mevr. drs. T Harwig-Bokx, WM/G
drs. H. A. van Hoof, WM/G (a)
drs. W. Kardux, WM/G (o)
drs. W. van Loo, WM/G (o)
drs. J. A. van Luijk, WM/G (a)
drs. A. B. van Oosterhout, WM/G
drs. A. van de. Pol, WM/G
drs. K. Vos, WM/G
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J. Beyer, Techn. ass.
Th. W. L. Koch. Techn. ass.
J. G. J. van Lingen, Techn. ass.

WERKGROEP VS - U II
drs. J. J. A. Hofmans, WM/G
ir. P. A. Gielen, WM/G
F. J. M. Wollenberg, Techn. ass.

WERKGROEP VS - THEORIE
drs. J. R. Heringa, WM/G (a)
drs. H. J. Hilhorst, WM/G (o)
drs. P. A. J. Tindemans, WM/G

WERKGROEP VS - DN -N
dr. ir. C. M. Fortuin, WM/G

WERKGROEP VS - DN - D
drs. C. J. de Pater, WM/G (a)

Thermonucleair onderzoek en plasmafysica

FOM-INSTITUUT VOOR PLASMAFYSICA

Directeur:
prof. dr. C. M. Braams
Beheerder:
drs. J. Hovestreijdt

Wetenschappelijk medewerker
in vaster verband:
dr. C. Bobeldijk
dr. H. de Kluiver
dr. ir. P. C. T. van der Laan (u)
dr. L. Th. M. Ornstein (u)
dr. W. Schuurman
in gewoon verband:
drs. W. J. Goedheer
ir. R. S. de Haas
dr. R. J. J. van Heijningen (u)
drs. J. Hildebrand (o)
drs. J. A. Hoekzema
drs. H. W. Kalfsbeek (a, r)
dr. ir. L. C. J. M. de Koek (u)

drs. J. Lok
ir. J. A. Markvoort
mevr. drs. A. Nijsen-Vis
dr. D. Oepts
drs. A. A. M. Oomens (u)
dr. ir. H. W. Piekaar (u)
ir. R. W. Polman
drs. W. R. Rutgers
dr. W. J. Schrader
dr. H. Schrijver
dr. F. C. Schüller
drs. J. F. van der Veen
ir. J. W. A. Zwart
in Euratom-F.O.M .-verband:
dr. B. Brandt (o)
dr. G. G. Lister (a)

Laboratoriumassistent:
ing. R. A. A. Ambags
ing. C. J. Barth
W. van den Boom
ing. G. J. Boxman (u)
ing. P. J. Busch
ing. J. J. Busser
G. van Dijk
A. C. Griffioen
ing. B. de Groot
C. A. J. Hugenholtz
W. Kooijman
ing. O. G. Kruyt
H. A. van der Laan
D. J. Maris
ing. W. J. Mastop
ing. B. J. H. Meddens (u)
A. Ravestein
P H. M. Smeets
ing. H. W. van der Ven
ing. A. Verheul
Th. G. A. Winkel

Wetenschappelijk assistent:
H. W. Kalfsbeek, tot 1 oktober, daarna WM/G
H. A. Post (a, o,
J. M. Verhoeven (o)
A. J. van der Wal (o)
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Student
zonder toelage:
R. C. I. van Agtmaal (o)
A. A. van Ballegooijen (a)
H. H. Eggenhuizen (o)
J. A. van Eist
j . van der Gugten (a)
R. J. Haarsma (a)
A. J. G. G. van Heek (o)
A. G. Kuiper (a)
J. van Os (a)
H. G. Polderman (a)
H. A. Post (o)
J. M. Ruijmschoot (a)
R. J. Timmermans (a)
A. P. M. van 't Westende (a)
P. C. Zalm (o)

Elektrotechnische afdeling
Hoofd:
ir. A. M. van Ingen, WM/V
Assistent:
H. Th. G. Spitholt
Bijzondere ontwerpstudies:
ir. A. C. A. van Wees, WM/G (u)
ing. P. Manintveld

Dienst voor hoogspanning en sterkstroom
Hoofd:
A. B. Sterk
Technicus:
A. F. van der Grift
M. van der Kaay
S. W. Th. de Kroon
R. H. Pippel (a, o)

Dienst voor elektronica
Elektronicus:
ing. A. Agterberg
C. A. J. van der Geer M.I.E.R.E.
F. Th. M. Koenen
J. Pouwelse
N. J. M. Woudenberg
Reparatie en controle:
J. J. Kamp (a)

H. J. W. de Vor
H. W. Wulffraat (o)
Elektrochemie:
B. J. J. Grobben

Dienst voor elektronische dataverwerking
Systeemanalisl:
T. C. van der Heiden
Computer-operator:
C. G. M. van Vliet (o)
J. A. Verdoes (a)
Elektronicus:
A. J. Putter
H. J. F. van Ramele

M' echanisch-technische afdeling
Hoofd:
ir. M. F. van Donselaar, WM/V

Mechanisch-constructieve dienst
Hoofd:
P. de Rijcke

Instrumentmaker^
Hoofd:
F. A. Meeuwissen
Souschef:
W. J. H. Nobbenhuis
Instrumentmaker:
J. W. Bode
E. C. de Bruin
J. A. M. Delpeut
G. E. Godschalk
L. de Jong
G. J. J. Kalfs
W. Kersbergen
A. H. Kragten
F. La Maire
J. Nienhuis
W. J. F. Nieuwhoff
G. A. Wildschut
Magazijnbediende:
C. Th. Kuppens
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Construcliekamer
Hoofd:
ing. A. van Haasteren
Constructeur:
i. Q. M. van Leusden
H. Oosterom (u)
J. Pluygers
P. R. Prins

Reproduktie
Hoofd:
P. A. van Kuyk
Tekenaar:
W. Tukker
Fotograaf:
W. van Zanten

Dienst voor vacuiimfysica en technologie
Hoofd:
ing. W. J. J. Wolfis
Technicus:
O. R. Blogg
P. F. M. Delmee
D. L. Wardenaar
Glasblazer:
H. Warsen

Torusgroep
Hoofd:
ing. P. Hellingman (u)
ing. J. J. L. Caarls
Technicus:
B. de Stigter

Secretariaat
Hoofd:
mevr. H. Toft-Betke
Medewerkster:
mevr. E. A. M. L. van Berkel-Meijer (o)
mej. G. A. A. M. de Boer (a, o)
mej. J. M. Epping (a)
mevr. J. M. Hamers-Smit
mevr. R. Meddens-Dekker (v)
mevr. H. J. C. Thoden van Velzen
mej. G. Verweij

mevr. J. M. van der Ziel-Hessel

Bibliotheek
Hoofd:
D. Spruijt

Technische onderhoudsdienst
Hoofd:
T. W. Westra
Monteur:
J. C. Goes
C. J. Tito
J. Th. de Waal

Algemene dienst
Hoofd:
ing. D. A. Bergman

Financiële administratie
Hoofd:
E. M. van Kelegom (tevens plv. hoofd Algemene dienst)
Boekhouder:
M. J. van Schelt
A dministratief assistente:
mevr. G. E. KeJlner-Steenvoort (o)
mej. W. J. A. Scholman (a)
mej. P. M. Zwe/erijnen
Telefoniste/receptioniste:
mej. C. J. Bakker

Centraal magazijn
Magazijnmeester:
L. Gieling
Magazijnbediende:
i. Credoe
C. Kooijman

Terreinen en tuin
Hoofd:
W. P. J. Helsdingen
Tuinlieden:
J. Casant
W. C. van Wijk
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Personeelsbezetting

Huishouding
Hoofd:
C. W. Coomans
Kantinehoofd:
mevr. M. J. C. de Groot-de Wit (a)
mevr. A. M. Stcigerwald-van Oostveen (o)
Kantineassistente:
mevr. M. L. Kroon-Gerritsma
mevr. M. J. van Ramele-de Ridder
Bewaking:
C. J. Kranendonk
Chauffeur/monteur:
C. A. van Kilsdonk
Lahoratoriumbediende:
L. Snijder

Praktikant van hogere en middelbare
technische school:
C. G. M. Bakker (o)
J. L. Bolhuis (a)
mcj. H. H. E. Borgen (a, o)
M. Borrias (a)
D. P. Elzinga (a, o)
J. Ch. Fluke (USA) (o)
M. J. Goedkoop (a)
K. H. van de Graaf (a, o)
A. Harrewijn (a, o)
A. P. C. Holten (a, o)
M. C. van Houwelingen (a)
A. G. M. Kals (a, o)
H. M. E. Kraaykamp (a, o)
H. Lunenborg (a, o)
R. J. Makkink (o)
A. N. Mostert (a)
W. Scherpenisse (o)
J. N. Th. M. Schouten (a, o)
A. A. Taminiau (o)
J. M. Tukker (a, o)
D. C. van Vugt (a, o)

WERKGROEP TN I
Hoofd:
dr. J. Rem (ad interim)
Wetenschappelijk medewerker
in vaster verbanu.

dr. ir. R. W. B. Best
dr. ir J. P. Goedbloed (u)
in gewoon verband:
drs. J. J. Lodder
mevr. d/s. A. E. P. M. van Maan;n-Abels
ir. J. W. Mugge
dr. ir. T. J. Schep (u)

Adviseur:
prof. dr. M. f. H. Weenink

Gastmedewerker:
dr. R. G. Storer (Flinders University, Australië) (o)

WERKGROEP TN III
dr. H. J. Hopman, WM/V
drs. A. P. H. Goede, WM/G
drs. P. C. de Jagher, WM/G
drs. B. Jurgens, WM/G
drs. J. H. A. van Wakeren, WM/G
J. B. Vrijdaghs, Wet. ass.
In Euralom-F.O.M.-verband:
dr. E. P. Barbian, WM/G (o)
drs. P. Massmann, WM/G

ing. J. ter Beek, Techn. ass.
ing. P. Boereboom, Techn. ass.
M. V. Bührs, Techn. ass. (o)
ing. H. G. Ficke, Techn. ass.
ing. E. F. Gerlofsma, Techn. ass.
ing. J. de Graaf, Techn. ass.
ing. P. J. H. Jansen, Techn. ass. (a)
J. Ladru, Techn. ass.
G. J. A. Landheer, Techn. ass.
ing. L. C. M. Muytjens, Techn. ass.
ing. J. D. E. Platvoet, Techn. ass.
W. Tebra, Techn. ass.
H. J. Timmer, Techn. as.s.
H. van der Veen, Techn. ass.
ing. A. J. M. Vijftigschild, Techn. a.u.

WERKGROEP TN VI
drs. B. J. Reits, WM/G (a)
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Hoge-energiefysica

WERKGROEP H I
dr. D. J. Holthuizen, WM/V
dr. W. Hoogland, WM/V
dr. B. Jongejans, WM/V
dr. G. F. Wolters, WM/V
drs. R. Blokzijl, WM/G
drs. P. A. J. van Deurzen, WM/G (a)
drs. J. P. Dorenbosch, WM/G
drs. J. G. H. de Groot, WM/G
drs. F. G. Hartjes, WM/G
drs. W. M. van Leeuwen, WM/G
drs. G. G. G. Massaro, WM/G
dr. R. W. Meyer, WM/G (o)
drs. S. C. A. Peters, WM/G
drs. R. Pfeijffers, WM/G
drs. B. J. Pijlgroms, WM/G (a)
drs. M. M. H. M. Rijssenbeek, WM/G (a)
mevr. drs. J. M. Warmerdam-de Leeuw, WM/G
Rekenmachine-operateur
P. Heymens Visser
N. C. G. MacNack
A. F". J. Meijer
W. L. Oosterhuis
F. W. van Rijn
J. J. W. Stam
Hoofdprogrammeur-systeenwnalist
D. A. Sastradiwiria
Assistenl(e) meel- en scanwerk
W. P. S. van Braam
P. Coné (o)
mej. M. C. A. M. Gerretzen (o)
E. de Graaf (a)
mevr. F. C. H. Huyser
W. A. Kaspers (a)
mevr. G. C. Kind-Renskers
mevr. E. G. Koek-Tippman
drs. T. J. van der Linde
mej. H. Postma
mej. M. Postollec
mej. S. G. H. J. Remmers (a)
mevr. A. Reus
G. de Roode
H. J. Steeman

W. Vallenduuk (o)
mevr. H. E. van Vliet-Hempel
mej. W. M. Wiggelman
mevr. J. H. Wischhoff-Bos
J. C. M. Stam, Techn. ass.

WERKGROEP H III
dr. ir. R. M. F. Houtappel, WM/V
dr. P. J. M. Bongaarts, WM/G
drs. G. J. Cats, WM/G
ir. R. van den Doel, WM/G (a)
dr. J. S. Frederiksen, WM/G (o)
dr. E. H. de Groot, WM/G (o)
drs. A. C. Heemskerk, WM/G (a)
drs. L. H. Karsten, WM/G
dr. G. J. Komen, WM/G (a)
drs. C. P. Louwerse, WM/G (o)
drs. M. M. Nagels, WM/G
drs. W. L. G. A. M. van Neerven, WM/G (o)
drs. C. M. E. Otten, WM/G (a)
drs. T. P. Pool, WM/G
drs. R. B. J. Pijlgroms, WM/G
drs. M. de Roo, WM/G (o)
dr. D. A. Ross, WM/G (a)
drs. S. N. M. Ruijsenaars, WM/G
drs. Th. A. Rijken, WM/G (a)
dr. J. Smit, WM/G
drs. P. M. Vervoort, WM/G (o)
dr. B. Q. P. J. de Wit, WM/G (v)

WbRKGROEP H IV
prof. dr. ir. J. C. Sens, WM/V, leider
dr. ir. F. C. Erné, WM/V
drs. J. A C. Bogaerts, WM/G (o)
dr. IJ. Bósnjakovic, WM/G
dr. C. Daum, WM/G
drs. W. Duinker, WM/G (o)
drs. P. M. Kooijman, WM/G (a)
drs. J. Timmer, WM/G (a)
dr. C. Y. Chang, WM (o)

WERKGROEP H V
drs. H. J. M. de Bock, WM/G (a)
drs. F. J. G. H. Crijns, WM/G
drs. H. G. J. M. Tiecke, WM/G
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drs. J. J. M. Timmermans, WM/G
mevr. A. J. T. M. van Duuren-Kloppenburg, Techn. ass.
mevr. J. E. G. Oosterhof-Mey, Techn. ass.
mevr. T. M. Onstein-Rutten, Techn. ass.
mevr. J. F. Veels-Cloosterman, Techn. ass. (o)

WERKGROEP Theorie I
drs. L. C. J. M. Mooren, WM/G
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Curatorium Pr°f- dr. J. Blok, voorzitter
prof. dr. J. C. Kluyver, secretaris
dr. A. A. Boumans, penningmeester
dr. E. F. de Haan
drs. R. van der Velde

Directie instituut prof. dr. A. H. Wapstra, uitvoerend en wetenschappelijk
directeur
dr. L. Lindner, wetenschappelijk directeur
prof. dr. C. de Vries, wetenschappelijk directeur
dr. J. Schutten, technisch directeur
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Verslag van het Curatorium

De bouw van de 300-MeV-elektronenversneller MEA,
waarmee in 1973 was begonnen, beheerste in 1974 het
leven in het I.K..O. De overgang van experimenteren
met cyclotron en EVA naar het bouwen van MEA
bracht voor het Curatorium vele organisatorische
werkzaamheden mee.

Na uitvoerig overleg met de directie en I.K.O.-perso-
neelsraad (I.P.R.) besloot het Curatorium de overeen-
komst inzake de oprichting van het Nationaal Instituut
voor Kernfysica en Hoge-energiefysica te tekenen.
Het I.K.O. zal te zijner tijd de sectie Kernfysica van het
NIKHEF vormen. Helaas moet het tekenen van deze
overeenkomst nog wachten op het oplossen van enkele
meningsverschillen tussen de Staatssecretaris van O. en
VV. en de Universiteiten van Amsterdam en Nijmegen.
Gelukkig heeft dit uitstel geen nadelige gevolgen voor de
bouw van MEA.

In juni van dit jaar werd met de bouw van de
versnellertunnel begonnen. Behalve een onderbreking
door sterke regenval in de herfst vordert de bouw naar
wens. Ook de vervaardiging van de versneller 7<»lf
verloopt naar tevredenheid, met uitzondering van
technische problemen met een klystron.

Daar de bouw van MEA zonder uitbreiding van
personeel moet geschieden, moeten vele personeelsleden
tijdelijk andere werkzaamheden verrichten. Het onder-
zoek met de bestaande versnellers werd derhalve
gedurende het jaar sterk ingeperkt. Besloten werd in
afwijking van vroegere voornemens om de volgorde van
sluiten in 1975 van de elektronenversneller EVA en
het cyclotron te verwisselen: eerst zal nu EVA en pas
daarna hei cyclotron worden gesloten.

In het verslagjaar werd een nieuwe rekenmachine
(PDP 10) in gebruik genomen in plaats van de EL-X8.
Voor het uitwerken van reeds verrichte experimenten en
de voorbereiding van MEA-experimenten is dit een
zeer welkome vernieuwing.

In september nam een twintigtal buitenlandse specia-
listen met I.K.O.-medewerkers deel in een :?-,«-studie-
groep waar experimenten met door MEA geprodu-

ceerde pionen er. muonen werden bediscussieerd.

Een medewerker vertoeft in Saclay om ervaring op te
doen met elektronenverstrooiingsexperimenten.
Contacten werden gelegd om tijdens de bouwfase van
MEA ook in andere laboratoria aan experimenten mee
te werken.

Aangezien de huidige interne organisatie van de
directie niet geheel voldoet aan de hoge eisen die de
omschakelingen in het I.K.O. stellen, riep het Curato-
rium de hulp in van een adviseur om een nieuwe
organisatie van het I.K.O. voor te bereiden. Daarbij zal
tegelijkertijd rekening worden gehouden met mogelijk-
heden om de overgang naar de NIKHEF-structuur
soepel te laten verlopen.
In nauw overleg met de I.P.R. kwam een ontwerp-
reglement voor een ondernemingsraad tot stand, dat aan
de desbetreffende bedrijfscommissie van de S.E.R. ter
goedkeuring werd voorgelegd. Een uitspraak daarover
zal hopelijk in de eerste maanden van 1975 worden
verkregen, waarna de instelling van de O.R. van I.K.O.
zijn definitieve beslag kan vinden.

Het Curatorium en het gehele I.K.O. betreuren het
plotselinge en onverwachte heengaan in september van
de begaafde en hoog gewaardeerde wetenschappelijk
medewerker dr. K. Mulder.

J. C. Kluyver
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Financieel verslag

Exploitatierekening

Lasten

1973

ƒ

151.300
202.734
144.073

371.584

434.622

62.000

946.977

134.375

1.525.661
117.224

7.021.782 Personeelskosten
Algemene kosten:
Onderhoud gebouwen, inventaris en terrein
Kantoorkosten, reis-, verblijf- en representatiekosten
Verwarming, belasting, verzekering, bewaking

498.107
Bedrijfskosten:
Elektrische energie, gas en water
Laboratorium- en werkplaatsbenodigdheden
Stralingshygiëne en -bescherming, medische controle
Rekenfaciliteiten

1.949.55K

139.723 Bestuurskosten

Instrumenten e.a.
Overige aanschaffingen
300-MeV-versneller

1.642.885

11 252.055

1974 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

ƒ ƒ
8. 189.000

150.000

217.000

171.000

3X0.000
417.000
69.000

1.255.400

483.000

121.000

KI 5.60»

538.000

2.121.400

17X.000

1.419.600

12.446.000

Investeringsrekening

Uitgaven

1973

f

609.646
7-2.622

ƒ Nieuwbouw en inrichting

Rente en aflossing van leningen voor bouw e.a.
96.036 radiochemisch laboratorium

Wetenschappelijke basisapparatuur
300-MeV-project
Vcrstrooiingsapparatuur

607.024

703.060

1974
(voorlopige afrekening)

ƒ ƒ

93.815

210.787'

210.787

304.602

I. Uitgaven inzake de sectie Kernfysica .an het Nationaal Instituut voor Kern- en
Hoge-energiefysicsi, zie investeringsrekening F.O.M, op blz. 30
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Baten

1973

f

1Ü 921.000
137.952

1.234
50.000

Subsidies:
Stichting F.O.M.
Philips, Eindhoven
Ministerie van O. en W. voor reizen
Centraal Lab. voor de Bloedtransfusiedienst

11.110.186

45.742 Overige inkomsten

18.354 In 1973 vervallen reserveringen
In 1974 vervallen reserveringen

77.422 Overschot 1971

351 Tekort jaarrekening

1974 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

ƒ ƒ

12.216.500
152.000

37.500
• 12.406.000

30.000

10.000

11.252.055 12.446.000

Ontvangsten

1973

ƒ

1974

Subsidie van de gemeente Amsterdam voor rente en aflossing
96.036 van leningen voor bouw e.a. radiochemisch laboratorium

Subsidies en voorschotten F.O.M, voor wetenschappelijke
607.024 basisapparatuur

(voorlopige afrekening)

93.815

210.787

703.060 304.602
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Toelichting

Daar het wachten op de vaststelling van de definitieve
cijfers van de jaarrekening tot een ongewenste vertraging
in het drukken van het verslag zou leiden, zijn in de
exploitatierekening onder het verslagjaar de cijfers
vermeld van de vastgestelde begroting. Onder het
daaraan voorafgaande jaar zijn dan de cijfers van de
jaarrekening vermeld, zoals deze bij de afsluiting van
dat boekjaar werden vastgesteld.
De cijfers van de exploitatie- en kapitaalsrekening, die
betrekking hebben op 1973, werden door Blömer en Co.
accountants te Utrecht gecontroleerd en in orde
bevonden en door de Raad van Bestuur van de
Stichting F.O.M, goedgekeurd.

onverschillig of ze betrekking hebben op aanschaf-
fingen, die ten laste van dat jaar komen of nog ten lastp
van vorige jaren. De eindafrekening van deze posten
vindt niet per begrotingsjaar maar per object plaats.
De Gemeente Amsterdam verleent een jaarlijks subsidie
voor rente en aflossing van leningen, die werden
gesloten voor het financieren van de bouw e.a. van het
radiochemisch laboratorium, dat in 1959 gereed kwam.
Bovendien draagt de Gemeente bij door het terrein
met de voormalige gasfabriek in bruikleen af te staan.
Zij neemt daardoor de huurwaarde, die niet in de jaar-
rekening 1973 van de Stichting I.K.O. is opgenomen,
voor haar rekening.

Exploitatierekening
Onder LASTEN zijn onder meer de personeelskosten
opgenomen. Deze omvatten salarissen en toelagen,
alsmede het werkgeversaandeel in pensioenpremies en
sociale lasten. De overige posten spreken voor zichzelf.
Buiten de eigenlijke I.K.O.-groepen wordt gastvrijheid
verleend aan een groep van de N.V. Philips', werkzaam
op het gebied van ionenimplantatie, o.a. met het doel
halfgeleiders te prepareren geschikt voor stralings-
detectie. De materiële en personeelskosten specifiek voor
deze groepen bestemd, die geheel voor rekening van de
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken komen, zijn niet in
de staat van lasten en baten van de Stichting I.K.O.
opgenomen.
Onder BATEN vindt men onder andere het subsidie van
de Stichting F.O.M., waaruit de exploitatiekosten worden
bestreden.

Investeringsrekening
Onder dit hoofd vallen de uitgaven, die worden bestreden
uit een subsidie van de Stichting F.O.M.: de kosten
van nieuwbouw en inrichting van laboratoria, alsmede
aankoop van wetenschappelijke basisapparatuur, die
niet uit het normale exploitatiebudget kunnen worden
bekostigd. De in deze staat vermelde bedragen zijn de
uitgaven en inkomsten, die hebben plaatsgevonden in
het jaar, dat boven de desbetreffende kolom is vermeld,
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Verslag I.K.O.-personeelsraad

Op diverse punlen werd vooruitgang geboekt (bijvoor-
beeld ondernemingsraad), andere zaken zijn niet
veranderd sinds vorig jaar. Onder de laatste horen het
A.B.P. en het overleg met het Curatorium.
Tijdgebonden contracten voor technici waren aanleiding
tot diepgaande discussies.
Een raadgevend bureau werd in de arm genomen om
het organisatorisch functioneren van het I.K.O. onder
de loep te nemen. Dat bureau werkte daarna aan een
nota over een herstructurering van de directie.

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Inzake de slepende
kwestie van een mogelijk overbrengen van de pensioen-
verzekering van •Pensioen-Risico" naar het A.B.P. is
geen nieuws te melden.
De l.P.R. heeft hierover via de h.P.R. een brief gestuurd
aan de Raad van Bestuur van F.O.M, om nadere
informatie.

Overleg met het Curatorium. Hel l.P.R.-bestuur
bespreekt voorafgaand aan een curatorenvergadering
onder andere de agenda van die vergadering met de
Curatoren. Daar deze agenda in het algemeen verwijst
naar niet-openbare stukken zijn deze gesprekken op dit
punt nogal teleurstellend. Op het verzoek van de l.P.R.
om waarnemers toe te laten bij curatorenvergaderingen
is nog steeds afwijzend geantwoord, ondanks het feit
dat van de zijde van de l.P.R. steeds wordt verwezen
naar bijvoorbeeld de F.P.R.-waarnemers bij de ver-
gaderingen van de Raad van Bestuur en de in de
NIKHEF-overeenkomst voor de sectie H reeds
geregelde procedure (art. 6.f), die waarnemers van het
personeel de sectievergaderingen laat bijwonen. Voor de
sectie K (art. 14.b) wordt alleen gesproken over een
erkenning van het 'recht van inspraak'.
De staatssecretaris van O. en W. moet te zijner tijd wel
zijn goedkeuring geven aan het bedoelde inspraakmodel.

Instituutsraad. De Instituuisraad (I.R.) bestaande uit
de voltallige directie en het bestuur van de l.P.R. is
maandelijks bijeen geweest ter bespreking van (vnl.
personeels)problemen, die onder andere in de I.P.R.-
vergaderingen ter sprake kwamen. Van de zijde van de
l.P.R. werden deze bijeenkomsten positief beoordeeld,
alhoewel er uiteraard diverse tegenstellingen bleven

bestaan. Met name de kwesties van grotere openheid
tegenover, en meer medezeggenschap van het personeel
blijven moeilijke zaken. De in 1973 gestarte bespre-
kingen omtrent de personeelsbeoordeling zullen in het
voorjaar van 1975 worden voortgezet. Met name de
tweezijdigheid, de taakomschrijving en de toekomst-
verwachting zullen nader worden uitgewerkt.

Gezondheidszorg. Naar aanleiding van een rapport van
de personeelsraad van Rijnhuizen aangaande de
gezondheidszorg bij F.O.M, en elders, is ook op het
I.K.O. deze materie ter sprake gekomen. In een voor-
dracht heeft dr. G. de Maar zijn visie hierover gegeven.
Mogelijke wijzigingen zullen volgend jaar ter sprake
komen.

Kunstvoorwerp. l"/o van de bouwkosten voor MEA
mag worden besteed aan de aanschaffing van een
kunstwerk. In overleg met de ministeries van O. en W.
en C.R.M, en de Amsterdamse B.K.R.-commissie is
voor de keuze een gezamenlijke procedure uitgewerkt.
Ruim 100 kunstenaars hebben het I.K.O. bezocht en
zullen ideeënschetsen inzenden (waarvoor een vergoe-
ding kan worden gegeven), waarna het I.K.O.-personeel
zijn voorkeur bekend kan maken. Met deze voorkeur
als richtlijn zal een keuzecommissie het werk op
artistieke, technische en financiële aspecten beoordelen
en een definitieve keus maken.

Mechanische werkplaats. Het is verheugend te kunnen
mededelen dat het personeel van de mechanische
werkplaats weer tot de l.P.R. is toegetreden. Drie
afgevaardigden wonen de vergaderingen bij, waarvan
Faber als lid van bestuur.

NIKHEF. Twee van de garanties, waarom de l.P.R.
had verzocht alvorens akkoord te gaan met het
NIKHEF-contract, werden gegeven:
- F.O.M, gaf op verzoek van de l.P.R. een interpretatie
aan artikel 15.d waarbij werd gegarandeerd dat geen
I.K.O.-personeelslid bij de overgang enig nadeel zou
ondervinden;
- de rechten van het personeel ten aanzien van de
overgangsprocedure van de pensioenregeling (inspraak,
goedkeuring en dergelijke) worden niet aangetast door
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het onderbrengen van het I.K.O. in het NIKHEF.

Ondernemingsraad. De instelling van een ondernemings-
raad (O.R.) op het I.K.O. is nu zeer nabij. Fn april
machtigde het Curatorium zijn penningmeester het
overleg met directie en I.P.R. voort te zetten. In
december is het voorlopige reglement toegezonden aan
de Algemene Bcdrijfscommissie van de S.E.R. en aan de
vijf in de S.U.O. samenwerkende vakcentrales. Er bleven
mig twee punten waarover het Curatorium en de
I.P.R. van mening verschillen:
- artikel 3.4 betreffende waarnemers van de I.P.R. bij
curalorenvergaderingen. Het Curatorium wil dezen
slechts toelaten op uitnodiging. De I.P.R. wil perma-
nent aanwezig zijn en het Curatorium het recht geven
de waarnemers in speciale gevallen weg te sturen.
- artikel 7.2 betreffende het vermelden dat de bestuur-
der niet kiesgerechtigd is.
Het voorlopige reglement behoeft alleen nog de officiële
goedkeuring van het Curatorium, waarna de O.R.
kan worden ingesteld. Deze goedkeuring stelde het
Curatorium afhankelijk van de reactie van de S.B.O. en
de A.B.C, van de S.E.R.

Personcclsbcgclcidcr. De bouw van de nieuwe versneller
eist in toenemende mate mankracht en energie van de
staf. zodat een adequate personeelsbegeleiding steeds
meer in het gedrang komt en de urgentie voor de komst
van een dergelijke functionaris toeneemt. Sinds de
ronde-tafelbijeenkomst, nu 2'/a jaar geleden, is deze,
al dan niet in combinatie met de andere FOM-instituten,
nog steeds niet aangetrokken.

Raadgevend bureau. In verband met mogelijke veran-
deringen in de organisatie in het I.K.O., die eventueel
nodig zullen zijn bij de toekomstige overgang van het
I.K.O. naar het NIKHEF, is een raadgevend bureau
aangezocht om als adviseur op te treden. Na gesprekken
onder andere met de I.P.R., is een nota verschenen
inzake het organisatorisch functioneren van het I.K.O.
Hierin worden enige structurele wijzigingen in de
directie voorgesteld. De I.P.R. zal bij verdergaande
precisering van deze voorstellen nauw worden
betrokken.

Tijdgebonden contracten. In verband met de opgelegde
personeelsstop en het iets langer doordraaien van het
cyclotron heeft de directie het voorstel gedaan om
tijdens de bouw van MEA vijf technici op tijdgebonden
contracten aan te stellen. De I.P.R. stelde zich in een
motie op het standpunt dat hij principieel afwijzend
stond tegenover deze contracten. Na verdere gesprekken
werd de motie gewijzigd in die zin dat de I.P.R. deze
aanstelling in principe niet aanvaardbaar vond, maar
dat hij zich in dit speciale geval er niet tegen zou
verzetten. Als voorwaarden werden gesteld dat I.P.R.-
vertegenwoordigers met serieuze kandidaten een gesprek
zullen hebben, en dat eventuele overeenkomende
vacante vaste posities aan deze technici op tijdgebonden
arbeidsovereenkomst worden aangeboden.

I.P.R.-bestuur. In de loop van het jaar zijn drie leden
van het bestuur vervangen, met als gevolg ook een
wisseling van bestuursfuncties. In februari werd
Posthumus vervangen door Ten Kate, in oktober Evers
door Faber en in december Kuijer door Lingcman.

G. A. Brinkman
voorzitter

De I.K.O.-personeelsraad en zijn subcommissies waren
op 31 december als volgt samengesteld.

I.P.R.
G. A. Brinkman, voorzitter
E. W. A. Lingeman, plv. voorzitter
P. U. ten Kate, secretaris
P. Faber, plv. secretaris

Commissie Voorbereiding Ondernemingsraad
G. J. Evers
L. H. Kuijer
P. W. F. Louwrier

Werkgroep Structuur
A. Balkenende
W. C. Hermans
J. C. Post
A. G. C. Vogel
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Het afgelopen jaar is het eerste waarin op volle kracht
aan de nieuwe 300-MeV-elektronenversneller kon
worden gebouwd. Wat de behuizing betreft, in februari
kon de gunning plaatsvinden. Daar het terrein helaas
toch iets minder snel ter beschikking kwam dan werd
verwacht, kon pas in juli met de bouw worden
begonnen. Voorts liep men in het najaar een vertraging
op van enkele weken door de slechte weersomstandig-
heden. Daar echter het tijdschema van de aannemer
voor de meeste werkzaamheden vrij aanzienlijk korter
was dan nodig voor installatie van de versneller, bestaat
er weinig vrees dat de bouw van de machine om deze
reden zal worden vertraagd. Wel was het nu nodig het
reeds grote aantal keten op het oude terrein tijdelijk uit
te breiden voor opslag van onderdelen waarvoor eerst
plaats was voorzien in de nieuwbouw.
Wat de versneller zelf betreft, veel en goed werk werd
verricht door de MEA-groep en de mechanische en
elektronische werkplaatsen. Zo werd op 23 oktober de
eerste door deze werkplaatsen gebouwde lijn voor de
modulatoren met enige plechtigheid aan de MEA-groep
overgedragen. Testen wezen uit dat deze lijn ruim aan
de gestelde eisen voldeed. Uitvoerige studies werden
gewijd aan problemen als koelen en aligneren van de
versneller. OOK werd eep :ngenieus schema uitgewerkt
voor de computerbesturing van de versneller. De studie
van de krachtvoeding leidde tot het afsluiten van
enkele nieuwe grote contracten. Wat de reeds eerder
afgesloten contracten betreft, de constructie var. de
injector verliep tot algehele genoegdoening, evenals Ui?
van de door het Stanford Linear Accelerator Center
(SLAC) te construeren golfpijpelemer.ten. Wat de
versnellersecties betreft, er waren enige strubbelingen
waarvan echter niet wordt voorzien dat ze het tijd-
schema van de bouw ernstig zullen beïnvloeden.
Hetzelfde kan helaas niet worden gezegd van de
klystronleveranties. Het eerste geleverde (proef-)klystron
bleek vacuümlekken te vertonen die niet op eenvoudige
wijze konden worden gerepareerd, zodat het naar de
fabriek in de U.S.A. moest worden teruggestuurd.
Voorts bleek de eis dat de bouw van de versneller zou
worden uitgevoerd zonder uitbreiding van het personeel
van het I.K.O., waarvan was voorzien dat deze de
belangrijkste beperking zou vormen bij de bouw van de
versneller en van de erbij behorende experimentele

opstellingen, een nog serieuzer limitering te zijn dan
eerder was gedacht. Dit effect wordt nog versterkt door
de tijd die het doordringen van de democratisering
vereist. Aan het einde van het jaar konden echter
enige maatregelen worden getroffen om althans
gedeeltelijk aan deze situatie tegemoet te komen.

De wetenschappelijke groepen verrichtten in sterk
toenemende mate werk ten behoeve van voorbereiding
van experimenten met de nieuwe versneller. Wat de
elektronenverstrooiingsgroep betreft, veel aandacht
werd geschonken aan het ontwerpen van een spectro-
metersysteem. Dit ontwerp geschiedde onder enige druk
daar kort na het einde van het jaar de definitieve
afmetingen van de elektroneneindhal moet worden
vastgelegd. Voorts werd besloten dat de 140-MeV-hal
niet alleen voor chemische- maar ook voor fysische
experimenten zou worden ingericht. De chemische
afdeling heeft niet alleen gewerkt aan het ontwerp van
inrichten van het 140-MeV-station, maar in overleg met
de MEA-groep ook aan het chemische hoge-energie-
station. Niet in de laatste plaats in verband met
veiligheidseisen is het mogelijk dat de bestaande
ontwerpen hiervoor enigszins zullen moeten worden
gewijzigd. De voorbereiding van fysische metingen
met pionen en muonen heeft een krachtige impuls
gekregen door de in september gehouden zomerstudie-
bijeenkomst. Mede omdat verschillende buitenlandse en
binnenlandse groepen verlof vroegen - en kregen - om
op eigen kosten hieraan mee te doen, kreeg deze
bijeenkomst het karakter van een kleine internationale
conferentie op dit gebied, hetgeen door alle bijwoners
op hoge prijs werd gesteld. Het belangrijkste naar voren
gekomen resultaat is uiteraard dat dit gebied een bron
is voor belangrijk en mooi werk, waarvan niemand
vreesde dat hij op korte termijn uitgeput zou raken.
Een bepaald niet onbelangrijk nevenresultaat is, dat
moet worden teruggekomen op de in vorig jaarverslag
naar voren gebrachte opinie dat pion-muon-werk
noodzakelijk hogere eisen aan de versneller zou stellen
dan experimenten aan elektronenverstrooiing. Dit
betekent dat de relatieve prioriteit van metingen op deze
twee gebieden opnieuw zal moeten worden bekeken.
Deze beschouwingen, waaraan reeds is begonnen,
worden echter gecompliceerd door de boven vermelde
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limiteringen op het gebiec1 van de technische manpower.
Belangrijke gegevens werden ook verkregen over moge-
lijke constructies van pionenkanalen met hoge flux.

Voor voorbereiding van werk op al deze nieuwe
gebieden is de mogelijkheid van groot belang, tijdig
ervaring op te doen, zo nodig in buitenlandse op dit
gebied werkende laboratoria. Dit geldt niet alleen voor
de natuurkundige groepen, ook de chemische afdeling
heeft contacten lopen met de mesonenfabriek SIN nabij
Zurich over de mogelijkheid, daar een experiment te
verrichten. De elektronenverstrooimgsgroep heeft een
uilwisselingsovereenkomsl met Saclay gesloten, waarbij
enerzijds Fransen een experiment met de I.K.O.-
vcrsnclJ: ' EVA komen doen ter aanvulling op hun thuis
verrichte metingen. Anderzijds heeft Saclay een
'Research Proposal' van I.K.O. geaccepteerd op grond
waarvan wij aldaar Z'-momenten in enkele f7/.,-kernen
zullen gaan meten. Mede ter voorbereiding daarvan,
is een I.K.O.-medewerker reeds voor enkele maanden
naar Saclay uitgezonden. De pion-muon-groep heeft
contacten lopen met de Leuvense groep van dr. Deutsch
(oud-gast van het I.K.O.) over de mogelijkheid, te gaan
Jeelnemen aan de terecht zeer goed geachte serie
e\perimenlen van de laatste op dit gebied in CERN.
Ook is het I.K.O. betrokken bij de eventuele bouw van
een 'multi-purpose' detector-opstelling 'omicron' voor
T-"-experimenten met het synchrocyclotron van CERN.
De reeds eerder genoemde contacten met SIN zijn
eveneens gehandhaafd.

In verband met het ME A-versnellerproject en de
inpassing daarvan in het Nationale Plan voor Kern-
fysica en Hoge-energiefysica, bracht de staatssecretaris
voor Onderwijs en Wetenschappen, dr. G. Klein, op
17 januari een bezoek aan het Instituut, in gezelschap
van verschillende leden van zijn departement, func-
tionarissen van Z.W.O. en F.O.M, en leden van het
Curatorium van het I.K.O. De voorzittr. van de F.O.M.,
prof. dr. J. de Boer, hield daarbij een voordracht over
de nationale as| -ten van hel plan. L^ specifieke
I.K.O.-plannen >. . de stand van zaken werd besproken
door prof. dr. C. de Vries. Als oud-Amsterdams fysicus
en ex-hoogleraar in de elektrotechniek, bleek de
staatssecretaris niet onverwacht zeer geboeid door de

daarop volgende bezichtiging van de proëfmodulator
voor de nieuwe versneller en van de oude versneller
EVA.

Een grote verandering in het Instituut is ook. dat de
nieuwe DEC PDP-10-LAB-60 computer vrijwel
compleet werd geïnstalleerd. De veel grotere 'throughput'
van deze machine ten opzichte van de vroegere EX-8
is reeds in verschillende opzienten van groot nut
gebleken. Het later dan verwacht installeren van
sommige onderdelen, en het toch wel enigszins tegen-
vallen van de tijd benodigd voor omprogrammeren van
sommige niet-standaardprogramma's op de nieuwe
computer, hebben veroorzaakt dat in het afgelopen jaar
de winst wat minder geweest is dan werd verwacht.
Desondanks is het verkrijgen van deze installatie een
grote vooruitgang.

Het eerder vermelde personeelsgebrek heeft niet alleen
invloed op de planning voor het nieuwe werk maar ook
op de afloop van het oude. Het belangrijkste is dat
omstreeks het midden van het jaar moest worden
hfsloten het nog lopende programma met de oude
lineaire elektronenversneller EVA aanzienlijk in te
perken, daar het erbij werkende geoefende personeel
nodig was bij de bouw van MEA. EVA zal in het
komende jaar slechts nog enkele perioden werken, tot
het najaar van 1975, en daarna worden gesloten.
Het cyclotron zal nu enigszins langer worden aange-
houden, ongeveer totdat het eerste (140-MeV-) station
van MEA in gebruik kan worden genomen. Hierdoor zal
althans de chemische afdeling een gedeeltelijke com-
pensatie worden geboden voor de anders wel zeer
drastisch ingekrompen mogelijkheden voor experimen-
teel werk op het I.K.O. Wat betreft de fysische
afdelingen die het cyclotron gebruikten, heeft de kern-
reactiegroep zich uitsluitend bezig gehouden met
uitwerking van eerder met BOL verrichte metingen.
Plannen voor een laatste meting met BOL aan spontane
kernsplijting, samen met een Poolse groep, moesten
helaas worden opgegeven. De kernspectroscopiegroep
kon een betrekkelijk groot aantal artikelen en proef-
schriften produceren over vroeger verrichte metingen.
Verder kon de anti-Compton-gammaspectrometer voor
metingen met een externe cyclotronbundel in gebruik
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worden genomen tot algehele tevredenheid. Het werk
van verschillende promovendi werd helaas echter
vertraagd door interferentie met het werk voor MEA.
Wat het werk met EVA betreft, een aantal mooie
meetresultaten en hun interpretatie konden in enkele
proefschriften en artikelen worden vastgelegd. De
magnetische verstrooiing aan "C, tezamen met metingen
elders bij hogere impulsoverdracht, maakte het mogelijk
een duidelijke kans te maken tussen enkele mogelijke
kernmodellen. De experimenten aan "Nb, die een
aansluiting moeten geven op het gebied waar muonische
röntgenstraling goede resultaten geeft, zijn voltooid en
worden uitgewerkt. Analoog werk aan "sIn wordt
helaas bemoeilijkt door problemen met de trefplaat.
In de chemische afdeling is de samenwerking met de
bloedtransfusiedienst over immuno-suppressie met
'"At-verbindingen beëindigd; het resultaat was een
duidelijke, hoewel helaas niet positieve uitspraak. Zoals
in alle voorgaande jaren heeft de afdeling ontwikkelings-
werk verricht ten behoeve van medisch-biologische
toepassingen van isotopen en werden isotopencursussen
gegeven.

In verband met wat eerder over de toekomst van het
cyclotron werd gezegd, is dit jaar minder aandacht
besteed aan een feit dat onder andere omstandigheden
tot aanzienlijk meer uitbundigheid aanleiding zou
hebben gegeven. Op 19 september 1974 was het 25 jaar
geleden dat het synchrocyclotron in gebruik werd
genomen. Vijf jaar geleden werd op deze datum
'open huis' gehouden, wat veel belangstelling had
getrokken.
Een herhaling hiervan leek om de bovenvermelde
omstandigheid minder gewenst. Er werd evenwel wel
'intern' open huis gehouden, voor I.K.O.-medewerkers
en hun familie en enkele genodigden. Terugblikkend
kan men aan hetgeen vijf jaar geleden werd gezegd,
toevoegen dat het cyclotron de laatste vijf jaar zeker
niet minder goed heeft gedraaid dan daarvoor en dit
ondanks de sterke vermindering van de cyclotrongroep
terwille van de bouw van MEA. Het weer verlaten van
het 24-uur-per-dag schema heeft het relatieve aantal
storingsuren aanzienlijk minder sterk verhoogd dan
wel was gevreesd, wat een compliment is voor de
overgebleven cyclotrongroep. En de nieuw gebouwde

externe bundel is van duidelijk betere kwaliteit dan de
vroegere beschikbare bundels.

'One cannot bake an omelet without breaking eggs'.
Vooral in het huidige voor zuivere research niet zeer
gunstige tijdsgewricht dient het I.K.O. dankbaar te zijn
voor de mogelijkheden haar geboden door de toe-
stemming tot de bouw van MEA. Dat de voorwaarden,
waaronder deze toestemming is gegeven, aanleiding
waren tot limiteringen in het technische vlak was
verwacht. Dat, weer ten gevolge daarvan, aanwezige
moeilijkheden in het persoonlijke vlak scherper
geprofileerd naar voren zouden komen, is menselijker-
wijs te begrijpen. Terugkijkend op het afgelopen jaar
kan echter worden geconstateerd dat ook hierin het
werken op het I.K.O., zij het op een andere manier dan
vroeger, inspirerend en boeiend is geweest.

A. H. Wapstra
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Kernspectroscopie
J. Konijn, P. F. A. Goudsmit, P. Koldewijn en B. J. Meijer

1. Inleiding, experimentele technieken

Het onderzoek in de kernspectroscopische afdeling van
het I.K.O. heeft primair ten doel gegevens te verzame-
len over kernniveaus die aangeslagen worden in
radioactief verval tijdens het prompte of vertraagde
verval van niveaus aangeslagen in kernreacties. Bij
overgangen tussen kerntoestanden in dezelfde kern kan
gammastraling vrijkomen. Ook kan met de beschikbare
energie uit een der binnenste atomaire schillen een
elektron worden uitgestoten met een energie gelijk aan
E,,_ — E. - Ellih(|illi;. De verhouding van de twee
processen heet conversiecoëfficiënt. Deze hangt af van
de multipolariteit van de straling, d.w.z. het verschil van
impulsmomenten van begin- en eindtoestand
L = l| - It en van hun pariteiten die bepalen of de
overgang elektrisch of magnetisch karakter heeft. Ook
de hoekverdeling van de uitgezonden gammastraling is
afhankelijk van de waarde van L, maar onafhankelijk
van het elektrisch of magnetisch karakter van de
multipool. De levensduur van aangeslagen niveaus is
afhankelijk van het karakter van de deëxciterende
straling.

Naar gelang de schil waaruit het elektron afkomstig is,
worden conversiecoëfficiënten K, L,, L,,, L m , M(,
conversiecoëfficiënten genoemd. Ze hangen af van de
grootte van de wisselwerking tussen kern en elektron,
die goed bekend is. De conversiecoëfficiënten zijn sterk
afhankelijk van multipolariteit, pariteit, kernlading en
overgangsenergie. Het onderzoek aan radioactieve
nucliden is voornamelijk uitgevoerd aan bronnen
vervaardigd met het synchrocyclotron of met de
lineaire elektronenversneller EVA. Ook zijn bronnen
onderzocht van buiten het Instituut, zoals uit de
hoge-fluxreactor in Petten.
Het ontwikkelen van technieken om nog beter, sneller
en nauwkeuriger resultaten te verkrijgen heeft een vrij
grote aandacht opgeëist. Andere I.K.O.-groepen hebben
daarvan vaak een dankbaar gebruik gemaakt.
Omgekeerd werd het onderzoek naar het verval van
radioactieve isotopen vaak alleen mogelijk gemaakt
door de kundigheid van bv. de radiochemische afdeling.
Het arsenaal van diverse detectie- en meettechnieken is
in de afgelopen jaren stormachtig uitgebreid. Deze
ontwikkeling zal zich in de nabije toekomst wellicht

nog verder voortzetten. Zo heeft in de loop der jaren
de GM-buis plaats gemaakt voor het Nal(Tl)-
scintillatie-kristal, dat weer verdrongen is door de
Ge(Li)-teller. Waarschijnlijk zal deze teller binnen
afzienbare tijd het veld moeten ruimen voor tellers van
intrinsiek (zeer zuiver) germanium.
De kernspectroscopische afdeling heeft een speciale
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een in
principe reeds lang bekende techniek. In scintillatie- en
Ge(Li)-spectra ontstaan continue achtergronden door
Compton-verstrooiing van gammaquanta. Deze kunnen
worden onderdrukt door te meten in anti-coïncidentie
met de verstrooide quanta. Een spectrometer, waarbij
een Ge(Li)-diode met groot volume hiertoe wordt
omringd door een groot NaI(Tl)-scintillatie-kristal, heeft
het voordeel dat een goed scheidend vermogen en een
grote detectie-efficiency worden gecombineerd met een
lage achtergrond (zie ook Nucl. Instr. Meth. 109
(1973) 83). Hierdoor wordt de detectie van zwakkere
gamma-overgangen in de aanwezigheid van zeer
intensieve straling een orde van grootte gevoeliger
gemaakt. Dit is van beiang voor fundamenteel onder-
zoek, waarbij de aanwezigheid van zwakkere gamma-
overgangen vaak de afwijkingen van een bepaald
kernmodel kunnen aantonen, maar ook voor toegepast
onderzoek, waarbij kleine hoeveelheden snel kunnen
worden aangetoond. Zo is met dit apparaat aangetoond
dat een bepaalde (handels)partij zilver ongeschikt was
voor de fotografische industrie (zie Nature 240 (1972)
463). Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking
met de chemische afdeling.

Voor het onderzoek aan prompte gamma-spectra bij
experimenten aan de externe bundel van het synchro-
cyclotron is een verrijdbare anti-Compton-spectrometer
in gebruik genomen. Deze opstelling is mede
geconstrueerd met het oog op toekomstige experimenten
met de pionen- of muonenbundels van de in aanbouw
zijnde elektronenversneller MEA. Het gebruik van een
Compton-onderdrukte Ge(Li)-halfgeIeiderteller bij
'prompte gammaspectroscopie' met een versneller van
geladen deeltjes is nog zeer nieuw. Verschillende
bezoekers uit binnen- en buitenland toonden grote
belangstelling voor de hier ontwikkelde opstelling (zie
figuur 2 en ook N.T.v.N. 40 (1974) 256).
Een analoge instrumentele ontwikkeling doet zich voor

225



I.K.O.

1 _
2000 3000

Fig. I. Voorbeeld van een y-spectrum gemeten met de
anti-Compton-opstelling van de kernspectroscopische
afdeling. Men ziet hier een spectrum van mGa dat
y-overgangen uitzendt met energieën tot 5 MeV.

in de beta-spectroscopie. Hier is de evolutie eveneens
van de GM-buis via scintillatietellers naar de half-
geleiderteller gegaan. De eerste konden, wat scheidend
vermogen betreft, niet concurreren met magnetische
spectrometers. De huidige Si(Li)-detectoren met een
vrijwel constant energie-scheidend vermogen van
ongeveer 1 keV (piekbreedte op halve hoogte) en de
mogelijkheid het gehele elektronenspectrum van enkele
keV tot ongeveer 2,5 MeV simultaan te registreren,
hebben de rol van de magnetische spectrometers
aanzienlijk teruggedrongen. Gamma-achtergronden zijn
hier echter veel hindelijker. Door de constructie van
een elektronentransport-solenoïde waardoor bron en
detector door een grote afstand zijn gescheiden, kan de
gamma-stralingsgevoeligheid van de Si(Li)-teller zeer
effectief worden onderdrukt.
De ontwikkeling in detectietechnieken is parallel gegaan
aan de introductie van verbeterde dataverwerkende
analoge en digitale elektronica. De éénkanaals-
analysator werd verdrongen door 'kicksorters' van

Kanaal 4000

100 kanalen, en deze door de tegenwoordige
'multichannel analyzer' (prof. A. D. Fokker stelde
destijds voor als Nederlandse naam tikkenschifter te
gebruiken) met zeg 8192 geheugenplaatsen, elk met een
capaciteit van 24 bits (= 1,68 . 10' tellingen). Vaak
wordt nu de ADC (analoog-digitaal-omzetter) direct
'on-line' aan een kleine computer geschakeld, die de
databehandeling verzorgt. Deze computerontwikke-
lingen maken multidimensionale gamma-gamma-tijd-
coïncidentiemetingen met een grote verwerkingssnelheid
mogelijk. Het gebruik van computers heeft bovendien-
geleid tot het automatiseren van de data-uitwerking en
het mogelijk gemaakt spectroscopie aan zeer kort-
levende isotopen en prompt gammaverval te meten,
waarbij grote hoeveelheden meetgegevens in korte tijd
dienen te worden verwerkt.

2. Het gebied met massagetallen tussen 150
en 190

In het massagebied A = 150-190 kunnen veel van de
eigenschappen van de kernen worden begrepen, indien
men aanneemt dat deze kernen niet bolvormig zijn.
De niveaus in deze gedeformeerde kernea blijken met
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Fig. 2. Gamma-spectra gemeten aan de externe cyclo-
tronbundel ('He-deeltjes van 70 MeV op een indium
trejplaatje). Deze y-ipeclra zijn geregistreerd met
(b en d) en zonder (a en c) Compton-onderdrukking.
De bovenste twee figuren fa en b) tonen het spectrum
van "-Sb opgewekt met de reactie "*ln(:'He,6ny)'"Sb,
daaronder (c en d) ziel men de radioactieve desintegratie
van isomeren en korüevende activiteiten van hetzelfde
trefplaatje geregistreerd in de intervallen tussen de
cyclotronpulsen.

succes te kunnen worden beschreven door een beperkt
aantal individuele deeltjes te laten bewegen in een
gedeformeerde kernpotentiaal, waarbij de residué'le
wisselwerking van deze deeltjes als een verstoring van

het veld wordt behandeld. Het blijkt voldoende aan te
nemen dat de deformatie fixiaalsymmetrisch is, meestal
uitgerekt in de asrichting (sigaarvormig). Men noemt de
banen waarin de deeltjes zich bewegen Nilsson-
toestanden. Nilsson heeft de verschillende toestanden
voor verschillende groepen kernen berekend en een
schema ontwikkeld, waarmee de toestanden kunnen
worden geklassificeerd. De projectie, K, van de totale
kernspin op de symmetrie-as is een redelijk goed
quantumgetal. In het limietgeval van grote deformatie
zijn bovendien de zogenaamde asymptotische para-
meters N, n, en A goede quantumgetallen; het zijn
respectievelijk het aantal knopenvlakken in de golf-
functie, het aantal ervan dat de symmetrie-as snijdt, en
de projectie van het baanimpulsmoment op de
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F/g. 3. Conversie-elektronenspectrum van het verval van
"'mPo (62 ms) en '-"""Po (2.5 s) ontslaan uit de reacties
met 50-MeV-protonen op een dun Bi-f olie (ongeveer
l mg/cm2). De spectra zijn aan de externe bundel van
het cyclotron gemeten met een Si(Li)-detector in een
een elektronentransport-solenoide. Dit spectrum is
geregistreerd in de intervallen tussen de cyclotron-
pulsen, om geen storing te ondervinden van prompte en
zeer kortlevende activiteiten (< 1 fis).

symmetrie-as. In het vervolg van dit verhaal zal de zo
ontstane klassificatie worden gecombineerd in het
symbool K^fN.n^A], waarin ji de pariteit is.
De ontaarding van de schillenmodel-banen wordt door
de deformatie opgeheven. In elke baan kunnen nog
slechts twee deeltjes lopen, in omgekeerde richtingen.
In de grondtoestand van even-even kernen zijn alleen
paren van zulke banen gevuld. Aangeslagen toestanden
kunnen ontstaan wanneer twee deeltjes worden
ontkoppeld (twee-quasideeltjestoestanden). We kennen
ook aan deze toestanden een quantur •"etal K toe.
Dominerend in gedeformeerde kenwu zijn echter de
zgn. collectieve toestanden, waarin vele intrinsieke
excitaties gemengd voorkomen (in time sharing!). Zij
onderscheiden zich door relatief grote overgangs-
waarschijnlijkheden (vanwege het grotere aantal

1001 ,86L ( 2 0 5 BI )
1238,73K( Bi)

1200

mogelijkheden) en domineren daarom het beeld dat in
vervalstudies wordt verkregen. Als collectieve bewe-
gingen treden op rotaties, waarbij de kern om een as
loodrecht op de symmetrie-as roteert, en vibraties van
het oppervlak van de kern. Dit oppervlak kan in de
richting van de symmetrie-as uitrekken en inkrimpen
(|5-vibratie) of loodrecht hierop om de evenwichts-
toestand trillen (v-vibratie). Een wat ingewikkelder
maar ook veel waargenomen excitatie vormen de
octupool-vibraties, waarbij de kern tussen peervormige
toestanden vibreert (met verbreking van de spiegel-
symmetrie in de asrichting).
De gequantiseerde draaiingen leiden tot rotatiebanden:
stellen niveaus van opvolgende spins, die vaak zeer
regelmatig in energie toenemen (E = / . I (I + 1)).
Zo'n rotatieband kan een vibratietoestand als grond-
toestand hebben; men spreekt dan van een vibratieband.
Als rotatie en vibratie inderdaad geheel zijn te scheiden,
is E(I,K) = EvillI(K) + A I (I + 1).
Ook voor relatieve overgangswaarschijnlijkheden zijn
vaak simpele relaties af te leiden, uitsluitend afhankelijk
van I en K van begin- en eindtoestand. Een bekende
regel is de Alaga-regel, die zegt dat de relatieve
overgangswaarschijnlijkheden van twee willekeurige
overgangen tussen twee banden gelijk is aan de
verhouding van de kwadraten van de Clebsch-Gordan-
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vectorkoppelingsconstanten <I;K; L AKI,K,>.
In even-even kernen is de rotatie-energie meestal veel
kleiner dan de vibratie-energie, waardoor de scheiding
zeer goed opgaat, althans voor de laagst aangeslagen
toestanden. Dit betekent dat deze kernen zich zeer
systematisch gedragen en afwijkingen vaak met
eenvoudige middelen (storingsrekening) worden
verklaard. Deze kernen lenen zich daarom bij uitstek
voor onderzoek van de collectieve verschijnselen.
In oneven kernen is de situatie gecompliceerder. Daar is
de rotatie-energie vergelijkbaar met de energieverschillen
tussen opeenvolgende toestanden van het laatste deeltje,
zodat verstoringen veel groter zijn.

2.1. Kernen met oneven massagetal
Oneven gedeformeerde kernen kunnen, voor wat de
energieniveaus beneden ongeveer 700 keV betreft, goed
worden beschreven als één deeltje bewegend in een
Nilsson-baan bepaald door de axiaalsymmetrische
potentiaal veroorzaakt door de overige nucleonen. Op
deze intrinsieke toestanden zijn, evenals bij even kernen,
rotatiebanden gebouwd. Er bestaan met de asympto-
tische quantumgelullen geassocieerde selectieregels voor
overgangen tussen twee Nilsson-toestanden. Zo zijn van
de beta-overgangen de zgn. spin-flip overgangen,
waarbij alle-in de projectie. 2 , van de intrinsieke spin
op de sym;.ictrie-as omkeert, uitzonderlijk snel
(log // R= 4,7; vergeleken met alle andere overgangen in
dit massagebied. Uit deze regel is voor verschillende
overgangen (bv. in het verval van ""Hf, 'MHf, 170W en
'"'Os) aangetoond dat het spin-flip overgangen zijn.
Daar zulke overgangen slechts mogelijk zijn tussen
enkele paren Nilsson-toestanden, kan men in deze
gevallen met grote zekerheid asymptotische quantum-
getallen toekennen.
Hoger gelegen intrinsieke toestanden in oneven
gedeformeerde kernen kunnen vaak worden verklaard
als beta-, gamma- of octupoolvibratics van de even-even
romp, gekoppeld aan het oneven deeltje in een Niïsson-
toestand. Andere toestanden daar moeten, gezien hun
hoge spin, worden beschreven als driedeeltjes-
toestanden waarin elk van deze deeltjes zich in een
bepaalde Nilsson-baan bevindt. Ook uit betaverval moet
soms worden geconcludeerd dat een bepaald eind-

niveau een driedeeltjeskarakter bezit, namelijk bij zeer
snelle overgangen (log ft « 5) die wel een spin-flip
karakter moeten hebben terwijl de spin van de begin- of
eindtoestand niet met een beschikbare en geschikte
ééndeeltjestoestand kan overeenkomen. Dit is bijvoor-
beeld het geval met de toestanden op 720 en 1680 keV
in 179W, gevoed in het beta-verval van '™Re met zeer
snelle beta-overgangen. Het niveau op 720 keV kan ook
worden beschreven als een octupoolvibratie gebouwd
op de grondtoestand: 2~~-toestanden bij analoge
energieën zijn in naburige even-even kernen aangetoond.
Uit berekeningen blijkt, dat de grootste tweedeeltjes-
component in dit niveau, gekoppeld aan de grond-
toestand van 1T0W, juist die driedeeltjestoestand oplevert
welke de snelle beta-overgang vanuit '™Re verklaart.
Vaak levert het beta-verval van dergelijke kernen een
aanwijzing voor de aanwezigheid van een soortgelijk
driedeeltjesniveau. Mogelijk is in andere gevallen, zoals
in "i;Yb, dat de sterkte van de betreffende driedeeltjes-
golffunctie zodanig is verdeeld over verschillende
niveaus, dat de snelle beta-overgang niet als zodanig is
te herkennen.

2.2. Menging van de rotatiebanden op de
grondtoestand en de gamma- en
beta-vibratietoestanden

In het ideale geval zou zoals vermeld de energie van een
vibratietoestand voldoen aan de formule E(I,K) =
El | | ]r(K) + A I (I + 1). met A = h-/27, waarbij J het
effectieve traagheidsmoment van de goed gedeformeerde
kern is. Uit experimentele energieën volgt echter dat
het effectieve traagheidsmoment van de hogere banden
iets groter is dan dat van de grondtoestandsband (de
afstand tussen de niveaus is iets kleiner). Bovendien
blijken vaak termen van de vorm B I- (I + 1)- op te
treden, waarbij B << A. Zo'n term ontstaat volgens
storingsrekening door een wisselwerking van de vorm
HhlI = h(K,,K.,) I (I + 1). Wisselwerking van deze
vorm wordt in het collectieve model van Bohr en
Mottelson verwacht tussen toestanden waarvoor
A K = 0 of 2 (tweede-orde-term van de collectieve
Hamiltoniaan).
In figuur 4 zijn de energieverschillen van niveaus van de
gammavibratieband (KT = 2+; I = 2, 3, 4 . . .) van
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Fig. 4. Het 'effectieve' iraagheidsmoment van de
gamma-vibralieband in mYb, zoals berekend uit de
energieën van opeen volgende niveaus, als functie van de
spin. De stippellijn en de waarden voor It-/J, B en D
behoren bij de beste aanpassing van de energieën aan de
formule E = £„ + (h-/2J) 1(1+1) + B P(I + 1)-
+ (-)' D (1-1)1 (1 + 1) (1 + 2).
(J is hier het effectieve traagheidsmoment)
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'c"Yb zodanig uitgezet, dat een (hellende) rechte lijn
ontstaat bij aanwezigheid van een kwadratische term.
De zaagtandvorm wijst op een menging, die voor
niveaus met even spins sterker is dan voor die met
oneven spins. Dit kan duiden op de nabijheid van een
beta-vibratieband (K = 0+; I = 0, 2, 4 . . . ) . In bijna
alle door ons onderzochte kernen liggen de niveaus met
even spin relatief lager dan die met oneven spin (meer
interactie met hoger gelegen niveaus dan met lagere).

2.3. Experimenten
De kernen, waarvan de structuur op de (ÏY-afdeling is en
wordt onderzocht, worden meestal verkregen uit het
verval van kortlevende neutronenarme isotopen. Met
3He en protonenbundels van het l.K.O.-synchrocyclotron
waarvan de maximaal bereikbare energieën resp. 80
en 55 MeV zijn, worden (;lHe,xn) (x < 8) en
(p,yn) (y < 6) reacties geïnduceerd. Het beschieten van
verrijkte en natuurlijke trefplaatjes maakt het mogelijk
isotopen te produceren die redelijk ver van de
stabiliteitslijn liggen. De kortst levende isotopen die
'off-line' zijn bestudeerd hebben een halfwaardetijd van
de orde van één minuut. Massa- en isotoopbepalingen
worden gemaakt door het meten van excitatiefuncties
door de invallende bundelenergie te variëren, door het
maken van hetzelfde isotoop uit verschillende tref-
plaatjes beschoten met verschillende deeltjesbundels en
door chemische scheidingen, waar dit mogelijk bleek.
Voorbeelden van even-even kernen bestudeerd in het
gebied van de gedeformeerde zeldzame aarden zijn o.a.
150,!58[)v 1SS t/m l«»Er, lOOJClSyb, "O."2. >"Hf, '"•'""W

(zie ook IK.O Progress Reports en proefschriften van
F. W. N. de Boer en mej. M. H. Cardoso).

2.4. Overgangswaarschijnlijkheden
Alaga is enerzijds bekend door zijn eerder vermelde
regel betreffende relatieve overgangswaarschijnlijkheden,
zo mogelijk echter nog meer door de afwijkingen van
deze regel die immers voor begin- en eindtoestand een
zuivere K-waarde veronderstelt. Niveaus van zuivere
gamma- en beta-vibratiebanden vervallen naar leden van
de grondtoestandsband voornamelijk via E2-over-
gangen. De E2-overgangen tussen leden van één band
zijn echter meestal 20 tot 50 keer sneller. Dat betekent
dat een kleine bijmenging van bv. de gamma-band in de
giondtoestandsband, de relatieve E2-overgangswaar-
schijnlijkheid, de B(E2), danig kan beïnvloeden. Of de
B(E2) daarbij groter of kleiner wordt, hangt af van
I,, KM lr, Kt en de relatieve tekens van de samen-
stellende golffuncties. Als voorbeeld: van de B(E2)'s
van de overgangen van de 2+-toestand van de gamma-
band naar de 0+, 2+ en 4+ van de grondtoestands-
band, die zich volgens de Alaga-regel verhouden als
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0.70 : I : 0.05, wordt meestal de eerste kleiner en de
laatste veel groter, ten opzichte van die van de
2+ — 24-overgang. In vervalstudies worden meestal
alleen de relatieve B(E2)-waarden bepaald. Voor het
bestuderen van de menging tussen de drie genoemde
banden zijn de afwijkingen van de Alaga-regel zeer
belangrijk.
Het dient te worden opgemerkt dat ook andere banden
met de genoemde banden kunnen mengen. De invloed
op de B(E2)'s is echter alleen belangrijk als die banden
zelf een grote E2-koppeling met de gronJtoestand
hebben of als ze uitzonderlijk dichtbij liggen.

2.5. Z-parameters
In het algemeen liggen gamma- en bcta-banden op
ongeveer 1 MeV boven de grondtoestand. De menging
kan daardoor goed met storingsrekening worden
berekend. De 15(E2)-vertakkingsverhoudingen worden
eenvoudige functies van elk slechts één parameter,
z of /./;. Men kan de relatieve B(E2)-waarden voor
verval van niveaus van de gamma-band zodanig
grafisch uitzetten, dat een rechte lijn ontstaat indien de
menging met de grondtoestandsband domineert
(Mikhailov-plot).
In figuur 5 /iet men wat er kan gebeuren, als er ook
menging lussen beta- en gamma-banden optreedt.
De rechte lijn blijft behouden voor de oneven spins
(de beta-band heeft geen oneven spins), de rest valt
uiteen in een parabool plus een aantal losse punten. Men
krijgt dan meestal een adequate beschrijving door de
gebruikte functies uit te breiden, met de gecorreleerde
parameters z.,; en z .̂, voor respectievelijk gamma- en
bela-band. Dit geldt zelfs als beta- en gamma-band
ontaard zijn. indien een juiste correctie wordt toegepast
voor de tweede-orde-termen •>. z!7j .z^ en zpy .T... .
Met dit op het I.K.O. ontwikkelde parameterschema
kunnen de meeste bestudeerde gevallen eenvoudig
worden geanalyseerd.
Indien de intrinsieke quadrupoolmomenten van de
drie banden ongelijk zijn, krijgt men in plaats van z. en
z,, voor elke band twee parameters.

Fig. 5. De grootheid F(X) = {li(E2; /,K,-/,K,V
KIjK^AKIfK,>-]''• als functie van X = / / / , + /J -
lflj + 1), voor overgangen van de gamnui-vibralieband
(Ki = 2) naar de grondloestandsband (Kf = O), in ":"Yb.
De getrokken lijnen zijn de beste aanpassing aan een
twee-parametermodel (z-, en z v;, zie tekst).
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2.6. Systematiek van interactie- en
E2-matrixelementen

De z-parameters zijn evenredig met de interactiesterkte
en met een verhouding van verschillende E2-matrix-
elementen. Weet men buiten relatieve ook absolute
B(E2)-waarden (bv. uit Coulomb-excitatie) en de
verhoudingen van de B(E2)'s van overgangen binnen een
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Fig. 6. De verhouding van de intrinsieke quadrupool-
momenlen die evenredig zijn met de gereduceerde E2-
overgangsmatrixelemenlen < K M' (E2; AK = 0) K>,
als functie van het massagetal. Het gewogen gemiddelde
is 1,00 ± 0,02. De stippellijnen geven de standaard-
afwijking van de niet gewogen verdeling aan (hel
gemiddelde is 1,00 ± 0,10).

Fig. 7. De 'attenuatie'-factor, gedefinieerd als de
verhouding van de experimentele en theoretische
waarden van het intrinsieke wisselwerkingsmatrix-
element < Kt • h^K ' K: >, als functie van Z en N
voor de wisselwerking tussen grondtoestands- en
gamma-vibratiebanden. De gebruikte theorie is het
Rolatie-Vibratie-Model van Faessler, Greiner en
Sheline. Typische waarden in het midden 0,2-0,3, aan
de rand 0,5-0,6.
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band met die lussen de banden, dan kunnen de
E2-matrixelementen en dus ook de quadrupool-
momenten, die er mee evenredig zijn, worden bepaald.
Zijn deze bekend, dan volgt uit de z-parameters de
interactiesterkte. Een systematisch onderzoek van
even-even kernen tussen 1MSm en "12Os, waarbij de door
onszelf onderzochte kernen een belangrijke plaats
innemen, gaf de volgende resultaten.
1. Er bestaat een eenvoudig, semi-empirisch verband
tussen de zgn. interband- en de intraband-E2-matrix-
elementen. De verhouding is o.m. omgekeerd evenred g
met de verhouding van de energie nodig voor rotatie en
vibratie.
2. De intraband-E2-matrixeIementen voor de grond-
toeslandsband en de gamma- en beta-banden, en dus
hun quadrupoolmomenten schijnen vrijwel gelijk te zijn
(zie figuur 6).
3. Het systematische gedrag van de interactiesterkte als
functie van N en Z wijst erop dat er een discrete
ellipsvormige grenslijn kan worden gedefinieerd tussen
gedeformeerde en vibratiekernen (zie figuur 7). De
interactiesterkte neemt namelijk op sommige plaatsen
onevenredig snel toe, wanneer de deformatie afneemt.
Dit resultaat sluit aan bij recent werk van A. C. Rester,
die een plotselinge overgang van rotatie- naar vibratie-
kernen constateerde uit het functionele verband tussen
de energieën van de 4 + - en 2+-niveaus van de
grondtoestandsband.

2.7. K7 = 0 + banden; EO-sterkte

Het blijkt dat er grosso modo twee soorten K" = 0+
banden bestaan. Die van de eerste soort, beta-banden,
hebben een groot E2-matrixelement met de grond-
toestandsband en zijn er ook sterk mee gemengd. De
B(E2)-sterkte in Coulomb-excitatie-experimenten is wat
minder dan die van de gamma-band, aangezien de
(destructieve) invloed van de menging meestal groter is.
De tweede soort is slechts weinig met de grondtoestand
gemengd en heeft ook een veel kleiner E2 matrix-
element. Er zijn in sommige kernen aanwijzingen, dat
interactie- en E2-matrixelementen tussen die 0+- en de
gamma-band dan juist wel groot zijn. Dit zouden, in
analogie met de beschrijving in sferische kernen,
drie-fonontoestanden kunnen zijn, maar ook wel

paarvibratietoestanden. of niet-collectieve 2-quasi-
deeltjestoestanden. Een andere karakteristiek van
0+-banden is echter het bestaan van EO-overgangen
naar niveaus met dezelfde spin van de grondtoestands-
band. Meestal is dan sprake van menging van straling
van drie multipolariteiten: E0/M1/E2. De Ml-compo-
nent voor collectieve (beta-)toestanden is vaak klein
(< 5%). De EO-overgangen die uitsluitend via conversie
plaatsvinden, zijn te herkennen doordat de relatieve
intensiteit van de conversie-elekironen te groot is voor
een overgang van E2( + M l I-karakter. Als de verhou-
ding M1/E2 dan wordt bepaald uit hoekcorrelatie-
metingen van de gamma-straling, kan de EO-sterkte
expliciet worden berekend. Als dat niet mogelijk is, kan
de verhouding M1/E2 als extra onbekende worden
beschouwd in de berekening van de menging van de
banden.
De aldus verkregen verhouding B(E0)/B(E2), X(l blijkt
karakteristiek te zijn voor leden van één bepaalde band.
Voor collectieve (beta-)banden is een typische waarde
van X,„ ~ 0,3, in overeenstemming met de voorspelling
van een hydrodynamisch model (X„ » 4j52).
In sommige K. = 0+ banden komen aanzienlijk grotere
waarden voor (bv. X„ = 19 ± 4 in 172Hf). Waarden voor
Xn > 1 kunnen ontstaan doordat de B(E2) zeer klein is,
eventueel in combinatie met een grote waarde van de
B(E0) (zie proefschrift van mej. M. H. Cardoso).

2.8. Banden met oneven pariteit
De reeds genoemde octupool-banden kunnen optreden
met K" = 0~, F , 2~, 3". Ook bestaan er natuurlijk
niet-collectieve 2-quasideeltjesexcitaties waarop een
rotatieband is gebouwd. In '04Er, "»Yb en 108Yb hebben
we enkele banden waargenomen die, waarschijnlijk door
Coriolis (AK = 1 (-wisselwerking, behoorlijk in elkaar
zijn gedrukt.
Het toegestane ongehinderde beta-verval van de
6"{[404]l + n[523H) configuratie in "Tra, '""Lu en
1MLu voedt de 7~{p[404]4- + p[523]f} toestanden in de
dochterkernen. Deze laatste toestanden desintegreren
in gamma-overgangen naar een serie niveaus van
oneven pariteit met opvallend analoge vervalseigen-
schappen.
In ""Er en 1MYb worden energieën van de niveaus
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Tabel 1

Mengverlunidingen van EJ-M2-E3-nii'llipoolovergangen en belemmeringsfactoren, Fw, de veilwuding van de
theoretische eendeeltjesf Weisikop/)- en experimentele y-overgangswaarschijnlijkheden.

Yb "•Hf

El

M2

E3

E,-

2~ — 2 *

2~-<^
">~ _.'M

2~—2 +
2"--4 +

(ns)

(keV)

96,2

0.56
0,59

2,3
0,32

0,51 ± 0,03

1318,1

4.7 . 10"

370
260

0,15
0,38

73,3

1,78
1,76

20,9
2,19

4,58 ±0,23

1247,7

4,9 . 10'

110
756

0,11
0,26

81,4

0,98
0,83

16.3
0.79

7,4 + 0,4

1006.5

3,6. 107

815
568

0,037
0,094

12,0

2,1
2,0

5.5
0,5

1,12 ±0,02

1289.1

6.1 .

200
141

0.10
0,29

gereproduceerd mei de veronderstelling dat respec-
tievelijk twee en vier banden zijn gemengd (met
K-waarden 3~, 4" en 5~). Beginwaardcn voor de
energieën van de bandhooiden. en voor de sterkte van
de menging werden aan de theorie ontleend (Nilsson +
UCS-berekening). Verklaring van de gamma-vervals-
eigensci.appen van deze gemengde niveaus vereist
kleine bijmengingen van banden met lagere K.
Vergelijking van de vertakkingsverhoudingen van de
niveaus niet oneven en even spins (de laatsten hebben
geen K1 = ()~ bijmenging), geeft een aanwijzing dat
Hl-overgangen met AR = 1 trager zijn dan die met
\K = 0. hetgeen ook in '7llHf is gevonden.

2.9. Menging van E1-M2-E3
Het komt zelden voor dat in elektromagnetische
overgangen drie multipolariteiten zijn gemengd met
vergelijkbare amplitudcn. We noemden boven
E0-M l-E2-mengingen in overgangen tussen beta-
vibraliebanden en de gromMoestandsband van even-even
kernen. Nog zeldzamer is menging van octupoolstraling
met een dipool-quadrupool-ovcrgang.
In hei kader van systematische onderzoekingen van

selectieregels, overgangswaarschijnlijkheden en
mengingen van banden is ook een aantal absolute
overgangswaarschijnlijkheden in het verval van een serie
2~-octupool-vibratietoestanden van even-even gedefor-
meerde kernen in het massagebied 150<A<190
bestudeerd. Voor het eerst zijn hier in de 2"" — 2+-
overgangen sterke E3-bijmengingen waargenomen in
kernen zoals '"-W. '""W, 17"Hf en 171Yb (zie ook Phys.
Lett. 3SB (1971) 567). Gegevens hierover zijn verkregen
uit hoekcorrelaties voor de 2~ — 2+ — 0+-cascade,
convcrsiecocfficiënten, L-subschilverhoudingen.
kernoriè'ntatie-experimenten en uit een vergelijking van
relatieve gamma-overgangswaarschijnlijkheden met de
Alaga-regel. De resultaten van de analyse samengevat in
tabel I, tonen sterke E3-bijmengingen (tot 30%). De
corresponderende Weisskopf-belemmeringsfactoren,
F w , zijn eveneens opgenomen in deze tabel. In alle
gevallen is de M2-component vertraagd met factoren
100 f. 1000. De El-componenten in 17aHf en
'""•'"-'W vertonen belemmerirjgsfactoren van enkele
malen 107 in overeenstemming met de verwachting voor
cenmaal-K-verboden gamma-overgangen. De versnelling
van de E3-coinponenten varieert tussen 4 en 40.
In het geval van I8SW en Ili0W volgt uit de B(E3)-
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waarden en de excitatie-energieën van de 3 - en
4~-toestanden van de 2~-octupoolrotatieband, dat er
sprake is van een aanzienlijke Coriolis-bijmenging van
een K = 3~ component. De relatief lage (2,3°/o)
E3-bijmcnging in m Yb en de kleine halfwaardetijd van
de 2~-toestand kan worden toegeschreven aan een
K = 1~ bijmenging. In een onderzoek aan het verval
van de 687,7 keV 2~-toestand in ->3"U uit het verval van
-:l"Np - eveneens gedeformeerde kernen - kon worden
bepaald dat de El-component in de 2~ -» 2+-overgang
een belemmeringsfactor van dezelfde grootte-orde
heeft (1,3 . 107). De M2-componenten van de over-
gangen T — 0+ en 2~ — 2+ blijken daar echter
respectievelijk 1,3 en 1,9 maal sneller te zijn dan de
theoretische Weisskopf-schatting voor eendeeltjes-
overgangen. De E3-bijdrage is hier 4,5% en
de overgang is 90 maal versneld. Een dergelijk
onverwacht sterke M2-overgang werd reeds eerder
waargenomen in 2:"Np tussen de l/2~[530]f en de
5/2 !- en 7/2+ leden van de [642] j- rotatieband. Zelfs
indien de golffunctie van de 687,7 keV 2~-toestand in
'a"\J een grote component van de 2~{[520]f -
[642]|} configuratie zou bevatten, zou men nog moeten
verwachten dat de M2-overgang in deze even-even
kern veel langzamer is dan in 237Np vanwege paar-
correlatie-effecten.

2.10. F- en fl-verboden dipoolovergangen

De belangrijkste eigenschappen van de niveaustructuur
Hij lage excitatie-energie van oneven-oneven gedefor-
meerde kernen worden beschreven door de oneven
deeltjes in Nilsson-banen met slechts een geringe mate
van onderlinge wisselwerking. In principe kan men dan
nieuwe selectieregels verwachten. Het Q-verbod hangt
samen met de verandering van de projectie Q (van het
totale draaiimpulsmoment) als één van de nucleonen
als 'spectator' optreedt bij de overgang, dat wil zeggen
als zijn Nilsson-baan niet verandert. Het F-verbod voor
overgangen waarbij zowel het proton als het neutron
van Nilsson-baan verandert, is van nog fundamentelere
aard (zie ook figuur 8). De configuratie-menging,
veroorzaakt door de residuele p-n-interactie en door de
Corioüs-wisselwerking, beperkt echter de werking van
deze verboden. Een systematiek van belemmerings-

Fig. 8. Een illustratie van F- en Q-verbodsregel voor
dipoolovergangen in oneven-oneven kernen. Bij de
G-verboden overgang in '"-Re verandert de projectie
van de neutronspin op de symmetrie-as met 4ft terwijl de
totale spin niet verandert. Deze El-overgang (zie
figuur 8a) is drie maal Q-verboden. Bij de F-verboden
Ml-overgang bij 510 keV in '"'Re (figuur 8c) verandert
de bewegingstoestand van zowel het proton als liet
neutron.
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factoren van F-verboden dipoolovergangen, onder
meer gebaseerd op een reeks metingen op het I.K.O.,
laat zien dat alleen bij een El-overgang (67 keV) in
'"Lu sprake is van een extra belemmering van enige
betekenis. Overeenkomstige systematieken voor het
Q-verbod tonen alleen invloed op het verval van het
236-keV-niveau in "'-Re. Een verder onderzoek aan deze
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twee kernen (ligging van de niveaus, rotatie-banden)
lijkt noodzakelijk om de geldigheid van deze verbods-
regels in deze twee exceptionele gevallen te verklaren.

3. Samenwerking

Slechts enkele van de vele onderzoekingen van de
afgelopen jaren zullen ter illustratie dienen voor de
tendcnzen in de recente research. Het meest algemene en
opvallende verschijnsel is Je geleidelijke verschuiving
van het werkterrein door de beschikbare versnellers.
Een vaak vergeten maar belangrijk aspect van het
onderzoek is het nationale en internationale contact met
andere werkgroepen in binnen- en buitenland, dat in
het I.K.O. altijd doelbewust is gestimuleerd. Een goed
voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de niveau-
structuur van "'Sr. inmiddels uitgegroeid tot onderwerp
van een proefschrift over kernen met ongeveeer
46 neutronen. Het is begonnen als onderzoek van het
beta-verval van het 40 minuten levende MY naar
niveaus in "'Sr in Delft, en breidde zich uit lot samen-
werking met Oak Ridge, Vanderbilt University
Nashville, I.K.O. en T.H.-Delft. Het onderzoek kreeg
pas goed reliëf toen het mogelijk werd de hoge onder-
grond van Compton-straling te onderdrukken in de
anti-Compton-spectrometer, zodat vele zwakkere
gamma-overgangen (in totaal 150) goed konden worden
geanalyseerd. Ook bleek nodig te zijn gamma-gamma-
tijd-coïncidenties uit te voeren. Het onderzoek naar
"'Sr-nivcaus werd daarna uitgebreid tot inelastische-
verstrooiingsexperimenten, in samenwerking met een
Eindhoverl-Utrecht-groep bij het Robert van der Graaf
Laboratorium in Utrecht. De reacties "4Sr(<x,of).
"'Srfce.a'Y), "JSr(p,p') en MSr(p,p'v) werden onderzocht
met een verrijkte (82%) "'Sr-trcfplaut. De hockverdeling
van 13-McV-deutonen, na inelastische verstrooiing aan
niveaus in "4Sr, werd gemeten met een magnetische
(Enge-)spectrograaf om de spin en pariteit van de
2+ (793 keV) en 3" (2447 keV) niveaus te verifiëren.
Daar de niveauschema's van andere kernen met N = 46
een zeer analoge structuur vertoonden, werd besloten ook
niveaus in "°Zr, uit de reactie l"Sr(a,2nY)8"Zr te
onderzoeken met gamma-gamma-tijd-coïncidenties,
gamma-hoekverc'.'Iingcn en excitatiefuncties aan de

externe cyclotronbundcl van het Institut für Strahlen-
und Kernphysik der Univcrsitat Bonn. De resultaten
vertonen inderdaad een opmerkelijke overeenkomst met
die van "Sr, waaruit wordt geconcludeerd dat de
laagliggende niveaus in deze kernen overwegend
neutronenconfiguraties zijn. Deze kernen zijn vier
neutronen van de gesloten N = 50 schil verwijderd.
Onderzocht wordt of de Interacting Boson Approxi-
mation ontwikkeld door F. lachello te Groningen van
toepassing is op deze kernen.
Een andere interessante samenwerking betreft de kern
'KICu. die in samenwerking met theoretici van de Vrije
Universiteit te Amsterdam (Boeker en De Jager) en met
de I.K.O.-elektronenversirooiingsgroep werd bestu-
deerd. In het radioactieve verval "Znlfl' )"JCu zijn uit
gamma-gamma-coïncidentie resultaten en metingen
van zeer zwakke overgangen met de anti-Compton-
spectrometer de spin en pariteit van een aantal niveaus
bepaald. In dit onderzoek werd de anti-Compton-
opstelling gebruikt als een energieniveau-spectromcter.
Hiervoor wordt de bron direct legen de Ge(Li)-detectoi
geplakt binnen in de put van het NaKTI I-kristal. Het
Ge(Li)-spectrum gemeten in anticoïncidentie met
NaKTD-signalen vertoont, in het ideale geval van
detectie in het NaKTD-schcim van alle gamma-quanta
uilgezonden door de bron en niet geheel geabsorbeerd in
de Ge(l.i)-detector, een spectrum waarin alleen direct
gevoede niveaus als piek zichtbaar zijn. In de praktijk
wordt de analyse gecompliceerd ddor de eindige
efficiency van het NaKTD-kristal. Toch bleek deze
methode in het geval van ";'Zn van grote waarde te zijn.
De eleUroncnverstrooiingsmetingen leverden inelas-
tische vormfactoren van de sterkste E2- en E3-excitalies
in "'Cu, waardoor diverse kernmodellen (zoals particle-
unspecified core en particle phonon modellen) op hun
geldigheid konden worden getoetst.

4. Toekomst

Eind 1972 verkreeg het I.K.O. de toestemming voor de
bouw van de 300-MeV lineaire elektronenversneller
MEA. Reeds vóór het gereedkomen /an MEA zullen
beide op het ogenblik op het I.K.O. aanwezige
versnellers (cyclotron en lineaire elektronenversneller
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van 85 MeV) gesloten moeten worden. Dan zal het
fysische programma op het I.K.O. geheel worden
gebaseerd op de mogelijkheden geboden door de
aanwezigheid van elektronenbundels van intermediaire
energie en hoog tijdrendement.
Twee hoofdtakken van fysica kunnen hierbij worden
onderscheiden. In de ene wordt de primaire elektronen-
bundel direct voor het verrichten van verstrooiings- en
reactie-experimenten gebruikt, dus naast elastische,
voornamelijk inelastische elektronenversirooiing, met
meting van coïncidenties tussen reactieprodukten en
(meestal) de verstrooide elektronen. In de andere zal
worden gebruik gemaakt van door elektronenbeschieting
geproduceerde secundaire bundels van pionen, muonen
en eventueel fotonen.
Reeds gedurende enkele jaren zijn I.K.O.-medewerkers
bezig met de voorbereidingen van beide takken. Het
doortrekken van de gevolgde lijn is wellicht het meest
evident in de eerste tak. Ook voor de andere is de
aanwezige 'know-how', hier bij de afdelingen kern-
reacties en kernspectroscopie van grote waarde voor de
opbouw van hel nieuwe onderzoek. Zo vertonen
bijvoorbeeld de technieken die worden gebruikt bij de
studie van muonische rönlgenstraling (zie bv. N.T.v.N.
41 (1975) 4) een zeer grote overeenkomst met die van
de on-line gammaspectroscopie die jaren geleden voor
het eerst op het I.K.O. werd ontwikkeld door Morinaga
en Gugelot.
Ook de te bestuderen onderwerpen vertonen een grote
analogie met vroeger in de twee genoemde afdelingen
bestudeerde onderwerpen. Wij geven slechts enkele
voorbeelden. De interactie tussen een pion en een
deuteron vertoont sterke overeenkomst met de weinig-
deeltjcsinteractie (zoals p + d — p + p + n), die de
kernreactieafdeling heeft bestudeerd. Muonische
röntgenstraling gaat vaak gepaard met excitatie van
kernniveaus op een wijze die het mogelijk maakt daar
vele details van te bestuderen. En de wijze waarop
muonen door eenvoudige kernen (bv. "Li) worden
ingevangen, geeft nuttige informatie over details van de
zwakke (P-)wisselwerking.
De eerste muonenbundels van de versneller MEA
zullen volgens plan eind 1978 beschikbaar komen. Reeds
vóór die tijd zullen voorbereidende metingen bij buiten-
landse faciliteiten worden verricht. Daartoe is inmiddels

begonnen met een samenwerking met de intermediaire-
fysicagroepen van o.a. CERN, S1N en Louvain-la-
Neuve.
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Lino 42. B. Hakkaart: Siripline theorie. MEA.
Lino 43. F. B. Kroes: Coupling numbers for round
holes in WR-284 waveguide at 2856 MHz at different
wallthickness.
Lino 48. E. Heine, W. Wijninga, J. Spelt: Overzicht
van storingen en hun mogelijke oplossingen bij het
proto-type 'MEA-mod'.
Lino 50. P. J. T. Bruinsma, B. Hakkaart, F. B. Kroes,
T. Sluyk, J. B. Spelt: Het MEA-timing netwerk.
Lino 52. E. Heine: Beveiliging van de modulatoren.
Lino 54. B. Hakkaart: Solid state mikrogolfverslerker.
SO/7. W. Witsel, J. Visschers: STUURMOD. Hand-
leiding testmodulator besturing.
SO/8. E. C. Knoops: Besturingsprogramma voor een
modulatorstation van een lineaire deeltjesversneller.
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Zakelijk/organisatorisch verslag

Voordrachten

J. Konijn: Enkele aspecten van hel kernspectroscopisch
onderzoek op hei IKO. Rijksuniversiteit Groningen,
5 februari.
C. de Vries: Bonn' en gebruik van de lineaire elektronen-
versneller van het Instituut voor Kernphysisch Onder-
zoek. Laboratorium voor Technische Natuurkunde der
Technische Hogeschool Delft, 19 februari.
C. W. de Jager: Charge distribution parameters of
'°'V, b:Ni, '"Cu and "Cu. Conf. on Nuclear Structure
and High Energy Physici, Glasgow, 27-29 maart.
C. W. de Jager: Inelastic electron scattering from -"''Ph.
C'ont'. on Nuclear Structure and High Energy Physics,
Glasgow, 27-29 maart.
F. W. N. de Boer: Decay properties of three mLu
isomers and the decay of '""Hi. Voorjaarsvergadering
N.N.V.. Technische Hogeschool Delft, 19 april.
A. v. d. Schaaf: The decay of 6.64 min '79Os. Voorjaars-
vergadering N.N.V., Technische Hogeschool Delft,
19 april.
W. L. Posthumus: A broad energy-range electron
transport solenoid for conversion electron spectroscopy.
Voorjaarsvergadering N.N.V., Technische Hogeschool
Delft, 19 april.
A. H. Wapstra: A radiofrequency mass spectrometer of
extremely high precision. Voorjaarsvergadering N.N.V.,
Technische Hogeschool Delft, 19 april.
J. Konijn: Some aspects of the nuclear research at
IKO, Amsterdam. IKP, KFA te Jülich, Duitsland,
29 april.
C. de Vries: New and planned improvements around
electron accelerator facilities in Europe. Gordon Conf.
on Photonuclear Reactions, Tilton, New Hampshire,
USA, augustus.
L. Lindner: Atoms for Peace. Universiteit van Atjeh,
Banda Atjeh, Indonesië. 14 oktober.
A. H. Wapstra: Panel on gamma ray transition
probabilities. New Delhi, India, 15 november.
P. Koldewijn: B(E'2)-ratios and mixing of ground state
gamma and beta vibrational bands in the region
A = 150 - 192. Vrije Universiteit, Amsterdam,
15 november.
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Personeelsbezetting

1. INSTITUUT

Uitvoerend directeur
prof. dr. A. H. Wapstra
Wetenschappelijk directeur
van de afdeling chemie:
dr. L. Lindner
van de afdeling eh'ktronenver%trooiing:
prof. dr. C. de Vries
van de afdelingen kernreacties en kernspectrascopie:
prof dr A H Wapstra
Technisch directeur
dr. J. Schutten
Adviseur van de directie
prol. dr. A. H. W. Aten ir.

Analist en technisch assistent
C. N. M. Bakker
mej. S. C. M. van Balen
J. Boersma
mej. J. A. Bijl
E. L. Diemer
J. J. van Gelder
mej. J. C. Kapteyn
A. Schimmel
F. R. Stock
H. Stoker
J. Th. Veenboer
J. Visser
J. Wisse
Glasinstrumentmaker:
W. van de Veen

Radiochemische afdeling
Wetenschappelijk directeur
dr. I.. Lindner

Wetenschappelijk medewerker
dr. G. A. Brinkman
drs. R. Buitenhuis
dr. F. M. Kaspersen. vanaf I december
drs. K. D. van der Linde
dr. P. W. F. Louwrier
drs. P. Polak
drs. C. J. Toeset, lot 1 oktober

Gedetacheerd door de Universiteit van Amsterdam
drs. K. G. Bueno de Mesquita
drs. C. J. Leurs

Wetenschappelijk assistent:
M. T. A. Teeling, van 1 maart lot 1 december
J. Tan, van i oktober tot l december
W. M. Steevels, van 1 oktober tot 1 december
Student:
H. van Gelderen
D. de Jong, lot 1 augustus
W. M. Steevels, tot 1 oktober en vanaf 1 december
M. T. A. Teeling, tot 1 maart en vanaf 1 december
J. Tan, tot 1 oktober en vanaf 1 december
D. I. van Vliet, tot 1 juli

Elektronenverstrooiingsafdeling
Wetenschappelijk directeur:
prof. dr. C. de Vries

Wetenschappelijk medewerker:
drs. J. E. P. de Bie
drs. G. Box
dr. C. W. de Jager
dr. L. Lapikas
dr. R. Maas
dr. H. de Vries
drs. H. van de Watering-Obtuska, vanaf 1 november

Technicus:
dr. P. K. A. de Witt Huberts
ir. J. H. J. Distelbrink, vanaf 1 juni

Wetenschappelijk assistent:
A. Holthuizen
E. Jans, vanaf 1 juli verlof
W. Kegel, vanaf 1 april
J. Konijn
J. J. Lapikas
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Kernreacties, kernspectroscopie en
pimu-afdeling
Wetenschappelijk directeur:
prof. dr. A. H. Wapstra

Wetenschappelijk medewerker:
drs. R. Bcctz
drs. G. ) . F. Blommcsteijn
dr. F. W. N. de Boer
drs. K. Bos
dr. R. van Dantzig
dr. P. F. A. Goudsmit
drs. J. A. Joosten
drs. P. Koldcwijn
dr. ir. J. Konijn
drs. E. VV. A. Lingeman
drs. B. J. Meijer
drs. W. C. Posthumus
drs. J. C. Waal

Wetenschappelijk assistent:
H. P. Geerke
Y. Hailsma, van 1 juli tol I november
P. C. den Hertog
A van de Schaaf, van I juli lot 1 november
J. L. Maarleveld
Student:
L. Klieb
R. Mooy
A. van der Schaaf, tot I juli en vanaf 1 november

Theoretische afdeling
Wetenschappelijk medewerker:
dr. A. E. L. Dieperink
prof. dr. T. de Forest
drs. W. C. Hermans

Gastmedewerker:
prof. dr. L. R. Dodd, tot 1 november

Wetenschappelijk assistent:
W. F. G. Kuiper

Bedrijfsingenieur:
A. Balkenende
Ingenieur algemene dienst:
dr. H. Arnold
dr. K. Mulder f

MEA-afdeling {tevens bedrijf EVA)
Hoofdingenieur:
ir. P. J. T. Bruinsma

Ingenieur:
ir. R. Hoekstra
ir. G. Luijckx
ir. J. G. Noomen
drs. L. J. Oostrijk
dr. B. J. Wielinga, lot I november

Hoofd elektronische en bedrijfsgroep:
ing. J. B. Spelt
Hoofd mechanische groep:
ing. A. G. C. Vogel
Hoofd microgolfgrosp:
L. H. Kuijer
Technicus:
K. Bakker
I. H. Boelsma
ing. H. Bokman
ing. N. R. Geuzebroek
P. J. M. de Groen
B. Hakkaart
E. Heine
B. Heutenik
L. W. A. Jansen
G. J. Koenderink
ing. J. J. van Koeverden Brouwer, vanaf 15 augustus
ing. F. B. Kroes
ing. A. Maaskant
C. Moerman
C. W. J. Noteboom
ing. C. Schiebaan
H. Schwebke
ing. T. G. B. W. Sluyk
E. B. R. Steinhaus
A. M. A. van der Voort
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ing. W. R. Wijninga

Cyclotron-afdeling
Hoofd:
W. van Hattem, tot 1 augustus: ir. G. Luijckx

Technische assistent, operateur:
B. Pcelen
W. A. Slcman
A. C. Sloffelen
H. C. Vriese
P. Wietcn
Technisch assistent algemene dienst:
ing. A. P. Blocmsma
N. Dijkstra, gedetacheerd bij Philips
T. Gcldcrblom
W. F. H. P. Verlegh

Elektronische afdeling
Hoofd:
E. Kok

Plaatsvervangend hoofd:
J. T. van Es

l'lvkmmicus:
A. L. J. Boerkamp
G. J. Evers
C. J. Harmsen
J. J. Hogenbirk
A. H. Kruijcr
ing. K. Oostveen
H. Z. Peek
ing. J. P. Pol
A. Th. van Reen
J. H. van Trigt
E. A. van de Born
Mechanicus.
N. Hottmer, tol 31 december
Magazijnbeheerder:
H. de Boer

Digitale afdeling
Hoofd:
ir. E. Kwakkel

Digitalicus:
ing. P. U. ten Kate
J. S. Pebesma
E. Ros
J. Stolte
A. N. M. Zwart

Gastmedewerker:
dipl. ing. G. Messing, van 6 februari tol 6 augustus

Software afdeling
Hoofd:
dr. J. E. J. Oberski

Programmeur:
dr. J. L. Visschers
ing. A. J. Mars
ing. W. M. Witsel
R. F. van Wijk

Beheerder PDPIO-systeem:
E. C. van Dantzig

Mechanische afdeling
Hoofd:
H. J. M. Akkerman, Philips

Sous-chef tekenkamer:
J H. M. Bijleveld
Sous-chef werkplaats:
J. Touw
Sous-chef bankwerkerij:
J. van der Veen
Tekenaar-constructeur, tekenaar:
P. J. Arink
A. Boucher
P. Lassing
L. Veerman
J. G. Boomgaard-Hilferink
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G alvano-technicus:
P. Daalmeijer
L. Tromp
Instrumentmaker-fijnmechanicus:
H. Beumer
G. J. Bosman
M. Doets
E. J. J. Eerkens
G. C. Gerritsen
G. Koopman
W. van Meeteren
P. Thobe
A. van Schoonhoven
J. van Veen
Fijnbankw erker:
M. Bron
P. Faber
G. Koehof
J. S. Langedijk
D. Spruit
Leerling:
P. Aurik, tot 14 oktober
J. J. Ronchetti, vanaf 1 september
A. H. J. Soethoul, vantij 1 augustus
J. W. de Wit, lot IS februari

Vacuümafdeling
Hoofd:
ing. A. P. Kaan

Vacuiimlechniciis:
H. G. Bruijne
J. A. Heemskerk
Y. Lefevere

Gezondheidsbeschermingsafdeiing
Stralingsbescherming:
dr. J. C. Post
Arts voor stralingshygiëne:
drs. J. W. C. van Steeden
Technisch assisten t:
C. L. J. A. Audenaerde
R. H. Alfred

Technische en huishoudelijke dienst
Hoofd:
K. E. Ovezal!
Assistent:
R. J. H. Breukers
H. R. Costers
K. Hogenes Jr.
H. J. Hultzer
Th. Rinia
C. Ypma
N. H. van Zutvent
Kantine:
mevr. H. J. Ritsmu-Stokkink
mevr. E. H. Vermeer-Specht
Chauffeur:
A. Bieshaar
Werkster:
mevr. J. Diets-Woudboer
mevr. S. L. Greve-BIok
mevr. H. van der Heide-Öhlman, tot 1 oktober
mevrouw E. Heiner-Tasma, vanaf 1 oktober' voorvrouw
mevr. I. F. Holwijn-Felter
mevr. S. E. H. Moi-Thuk Shung-Sparcndam
mevr. M. Nigtevegt
mevr. M. C. van der Stad-Dijkman, tot 1 november
mevr. A. Vitali-Pees
mevr. V. Zeko-Simic

A dministratief personeel
Secretaresse:
mej. L. Duijker
mevr. V. C. M. van Engen-de Witte
mevr. M. Kruger-Kok
mevr. M. Oskam-Tamboezer
Bibliothecaresse:
mej. N. Kuijl
Boekhouder:
G. W. Briaire
A dministrateur magazijn:
G. J. Hammer
Magazijnbediende:
J. van Lunteren
W. de Vries
H. A. M. van der Roest
Telefoniste-typiste:
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mevr. W. J. Botter-Scheen
mevr. J. van Bucren-Kooij
mevr. G. A. Harmsen-van den Heuvel

Bewakers:
W. K. Curvers
W. van Geene
C. M. Huis
J. L. Jansen
W. Jelles
J. de Jong
H. B. Nooteboom, vanaf 1 april
G. Snelling Berg
J. M. van Horn, tol I februari

Gedetacheerd door de Gemeente Amsterdam
Chr. Feyen
mej. T. Kingma Boltjes
H. Slop
A. Splinter
T. Wester

VoloiUuir
Elektronische afdeling:
W. de Bruine, vanaf I november
H. M. Döpp, lot 1 februari
M. Grevenstuk, tot 1 juli
A. A. M. Homan, vanaf I augustus
C. J. M. Kester, van I maart tot IS juni
H. A. van Leeuwen, van I februari tot l augustus
F. J. Maes, tot I mei
E. E. van Mensch, vanaf I september
H. Wierink, tot I februari
Werkplaats:
O. Commandeur, vanaf I augustus
A. Drost, tot 6 juni
F. Gijswijt, vanaf I augustus
P. van de Haar, lot 1 februari
P. B. Schoonackers, tot 1 februari
H. A. de Smalen, van I februari tot 1 mei
M. Stam, van 1 februari tot 10 juni
Chemie:
A. Gerritsen, van 1 mei tot I augustus
J. Helmcr, van l februari tol I augustus
R. Korswagen, tot 1 februari

E. Wesker, tot 1 februari
Software:
A. den Hertog, vanaf 26 augustus
E. C. Knoops, van Il maart tot 1 juni

2. N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN

Wetenschappelijk en technisch personeel
Wetenschappelijk medewerker:
ir. W. K. Hofker
dr. ir. J. Politiek
dr. Y. Tamminga
dr. W. F. van der Weg
ir. P. Zandveld
Hoofdassistent:
P. BaMcer
H. Büdgen
D. P. Oosthoek
A. N. van der Steege
Assistent:
F. J. Ferguson
F. R. M. Hendrikse
N. J. Koeman
R. S. Kuit
H. Peters
J. H. A. Schipper
P. H. Willemse

Werkplaats:
Chef:
H. J. M. Akkerman
Instrumentmaker:
J. J. Arendse
H. F. R. van Doornik
P. Schreuder
Constructeur:
A. van Poelgeest

Secretaresse:
mevr. G. N. Otto-Hetebrij

Volontair:
j . J. Bussing, tot 1 februari
J. G. Hoenderdos, van 1 augustus lol 2 november
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S. H. Jongh. vanaf 1 november
F. van Langevelde, van / mei lot 1 juli
H. W. Pruijscn. van I februari lot 1 mei
B. J. Sponselce, van I mei lot 1 juli
C. M. M. Witteman. van I februari tol 1 mei

3. STUDENT. GAST

FY.M'SCII student:
Y. Haitsma, lot I juli en vanaf 1 november
L. Klicb
R. Mooy. vanaf 16 september
A. van der Schaaf, tot I juli en vanaf 1 november
Chemisch student:
H. van Gcldcrcn
D. de Jong. tot I augustus
W. Steevcls. lol 1 oktober en vanaf I december
M. T. A. Tccling. tol I maart en vanaf 1 december
J. Tan. tol I oktober en vanaf 1 december
I». I. van Vliet, lol I juli

4. GAST

I'vsicus:
mej. drv A. A C. Klaasse
niej. dr. M. H. Caidoso, van 1 maart tot 1 september

Clum cus:
5. Al-Khalaji, Nuclear Research Institute, Production
Department, Tiiwaiiha, Baghdad, lot 26 april

Pigitalicu v:
dip!, ing. G. Messing. Institute for Physics Research,
linilapest, Hongarije, tot 1 februari

Uloedlmnsfusiediensl van het Nederlandse Rode Kruis:
dr. C. Aay, lot 1 oktober
mej. W. R. J. M. TSchroots. lol I oktober
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