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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.
Milutzh prof. dr. J. Clay, dr. H. J. Rcinik and by dr.
H. Bruining, secretary of the then Minister-President.
As appears front 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 of 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.
From this last working-community the experimental part
is separeted. It now forms part of the National Institute
for Nuclear Physics and High Energy Physics.

The FOM-Institute for Atomic and Molecular
Physics at Amsterdam maintains relations with the
working communities for Solid State Physics, Atomic-
Physics, Molecular Physics/Thermonuclear Research
and Plasma Physics.
The FQM-lnstitute for Plasma Physics, Rijnhuizen at
Nieuwcgcin (in the province of Ulrecht) us a whole
forms pajn of 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 Kemphysisch
Onderzoek (Foundation Institute for Nuclear Physics
Research) (I.K.O.) which was founded on June 29, 1946
by representatives of the F.O.M.-foundation, of the
Philips' Gloeilampenfabricken and of the City of
Amsterdam.
The foundation I.K.O. sets out to promote fundamental
and applied scientific research in the field of nuclear
physics and cognate fields in the Netherlands, in the
general interest as well as in that of university education.
The foundation is governed by a board of governors.
The laboratories are situated in Amsterdam.
The central address of the Foundation F.O.M. is its
office, in Utrecht, Lucasbolwerk 4 (Tel. 030-317747)



Oprichting, doel en wcrkwij/.c

De Stichtiiif; voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
(F.O.M.) werd 15 april 1946 in het leven geroepen door
prof. dr. ü . 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. prol', dr. .1. Clay, dr. H. J.
Reinink, secretaris-generaal van het Ministerie van
O. K. & YV., en dr. H. Bruining, secretaris van de
toenmalige Minister-President.
De Stichting stelt zich, blijkens arl. 2 \an de .statuten,
ten doel: "de bevordering van het fundamenteel-
wetensehappelijk onderzoek in Nederland omtrent de
materie, in het algemeen belang en dal van het hoger
onderwijs".
Zij tracht dit doel te bereiken door hel stimuleren van
onderzoek op nieuwe gebieden van de natuurkunde,
door het coördineren \an 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 \an Bestuur, het Uitvoerend Bestuur, de
Directie en de Commissies, welke laatste werk-
geint'enwhappen leiden, die door de Raad van Bestuur
voor hel 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
technici, geleid door één of meer werkgroepleidcrs.
De werkgemeenschappen, zeven in getai. worden
genoemd naar hun onderzoekterrein: Kernfysica,

Atoomfysica, Metalen F.O.M.-T.N.O., Molccuulfysica,
vastcstoffysica, Thermonueleair Onderzoek en
In de loop van dit verslagjaar is van de laatste
werkgemeenschap het experimentele gedeelte afgesplitst,
dat nu als de sectie Hoge-energiefysica deel uitmaakt
van het Nationale Instituut voor Kernfysica en Hoge-
energiefysica.

Het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
te Amsterdam onderhoudt relaties met de werkgemeen-
schappen voor de Vaste Stof, Atoomfysica, Molecuul-
fysica, Thermonueleair Onderzoek en Plasmafysica.
Het FOM-Instituut voor Plasmafysica, Rijnhuizen te
Nieuwegein maakt als geheel deel uil van de Werk-
gemeenschap voor Thermonueleair Onderzoek 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 Siic/triiift Instituut voor Kern-
physisch Onderzoek (f.K.O.), die op 29 juni 1946 werd
opgericht door vertegenwoordigers van de Stichting
voor FinHamenleel 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 Curaiorium 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. 030-317747).

IKO



ERRATUM
Door een misverstand is het artikel "De vergelijkende
beoordeling van onderzoek" in dit jaarboek afgedrukt
voor het verslag van het Uitvoerend Bestuur. In verband
met de tcch reeds late verschijning is besloten de var-
zending niet op te houden om dit te verbeteren.
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Evaluare necesse est
Na het verschijnen van de nota 'Wetenschapsbeleid' is het geruime tijd
rustig gebleven. Achter de schermen wordt echter door de Commissie-
Leibbrandt hard gewerkt aan de vormgeving van toekomstige structuren.
F.O.M, is daar officieel niet rechtstreeks bij betrokken, maar de
uitkomsten gaan ons zo zeer aan, dat wij verplicht zijn mee te denken
over de kernvragen, die aan de orde kunnen komen. Dit in de hoop dat
onze bevindingen, indien van waarde, zullen doorwerken in het eind-
resultaat.
Twee problemen zijn verreweg het belangrijkst. Het eerste is de kumt
het niveau van het onderz.oek te bewaren, het te beschermen en zo
mogelijk te verbeteren. Het tweede houdt hier nauw mee verband. Het
is de kunst een harmonieus samenspel te bewerkstelligen tussen een
nationaal onderzoeksbeleid van de afzonderlijke universiteiten met behoud
van de eigen verantwoordelijkheden. Tussen de beleidsvoering van een
nationale onderzoeksorganisatie en die van een universiteit bestaan grote
verschillen. Sommige zijn toevallig, het gevolg van een historisch
gegroeide situatie. Andere echter zijn fundamenteel. Zij zouden ook
bestaan, als er geen Wet Universitaire Bestuurshervorming was, of als er
geen werkgemeenschappen bestonden zoals in de door Z.W.O.
gesubsidieerde stichtingen.

Gedurende de laatste vijf jaar is er veel veranderd in de manier waarop
F.O.M, het onderzoek evalueert. Het hoofdkenmerk bleef echter
onaangetast. Het kan worden getypeerd als 'besluitvorming gebaseerd
op expertadvics'. Dit kenmerk dragen alle vergelijkbare nationale
onderzoekorganisaties. De veranderingen voltrokken zich geleidelijk en
niet voor alle onderdelen van het programma in hetzelfde tempo of op
dezelfde manier.

Vroeger werd vrijwel uitsluitend afgegaan op adviezen van de
commissies van de werkgemeenschappen. Die kwamen voort uit weten-
schappelijke discussies tussen de leden. De methode heeft vele verdiensten
en voldeed uitstekend in een tijd van snelle expansie Toen echter
omstreeks I960 aan de sterke uitbouw een einde kwam, traden ook
nadelen van de wekwijze aan het licht. Toch blijft het commissie-overleg
in de gespecialiseerde landelijke werkgemeenschappen het belangrijkste
instrument in de beslissingsprocedures. Voor coördinatie is het absoluut
onmisbaar, maar voor selcctiedoeleinden was het nodig het aan te vullen
of zelfs te vervangen, in bepaalde gevallen, door nieuwe
beleidsinstrumenten.

Een voorname aanleiding voor de invoering van veranderingen was de
noodzaak, bepaalde psychologische handicaps, inherent aan commissie-
vergaderingen, te elimineren. Een en ander vloeide voort uil de behoefte
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nan extern advies en commentaar van experts, indien de deskundigheid
van de desbetreffende commissie op een bepaald onderdeel van het
wetenschappelijke programma niet maximaal was. Door di> grote aantallen
nieuwe subsidievragers ei: o^k door de introductie van het schriftelijk
ingewonnen expertadvies onstond behoefte aan aanvullende vormen van
communicatie; de delphi-techniek voor de beleidsruimte en de protocollen
deden o.a. hun intrede.

Om de juiste experts te kunnen vinden, was het nodig een omvangrijk
documentatiesysteem op te bouwen. h'.O.M. raadpleegde bijvoorbeeld in
1975 niet minder dan 273 verschillende adviseurs, waarvan S°/o buiten
Nederland. Elk van hen geldt op een of ander onderdeel van het totale
programma als expert; in de wandeling ook wel 'peer' genoemd.

In 1975 viel er zowel in binnen- als buitenland een zekere kritiek te
beluisteren op het 'peer review system'. In de U.S.A. spitste deze zich toe
op het vertrouwelijk ingewonnen schriftelijk advies. Elders gold de kritiek
meer de afwijzing van aanvragen zonder opgaaf van redenen. Het is
verheugend, dat dergelijke kritiek nooit tot F.O.M, gericht is.

De zgn. protocollen, die gaandeweg bijzonder belangrijke documenten
bij de beslissingen over subsidies zijn geworden, bieden de aanvragers,
die F.O.M.-steun wensen, de mogelijkheid de ingebrachte kritiek te
vernemen. Belangrijker nog, zij kunnen er zich tijdig tegen verweren,
d.w.z. voor er besluiten genomen z.ijn. Daarbij komt nog, dat in veel ge-
vallen gebruik gemaakt wordt van een cijfermatig vergelijkend oordeel.

Dit maakt de besluiten doorzichtig. Het is mogelijk hiermee te laten
zien, dat een eventuele afwijzing niet is gebaseerd op een verkeerd begrip
van de bedoelingen van de aanvrager resulterend in een kwalificatie
'onvoldoende'. Indien de waardering gunstig is, maar in het licht van de
beschikbare middelen alleen niet gunstig genoeg, kan dit de aanvrager
ook worden getoond. (Zie hiervoor een gedetailleerde bespreking van de
thans gebruikte beslissingsprocedures pag. i5 e.v. van dit jaarboek).
Voor het evalueren van gehele gebieden van onderzoek in tegenstelling
tot afzonderlijke projecten, zijn andere technieken nodig. Ook hiermee is
de laatste jaren leerzame ervaring opgedaan. Een bespreking daarvan
wordt tot een later jaar uitgesteld.

De afzonderlijke universiteiten kunnen vanzelfsprekend niet dezelfde
methoden gebruiken, tenzij zij voor elk van de aanwezige disciplines een
bestuursapparaat zouden opbouwen gelijk aan dat van een nationale
onderzoekorganisatie. Het onderzoek zou dan snel aan evaluatie ten onder
gaan. Het eigen beleid zal hier dus als regel tot stand moeten komen
zonder gebruikmaking van onafhankelijke expertise. Wat niet hetzelfde is
als zonder expertise. Integendeel, de bepaling van het universitaire onder-
zoekbeleid zal moeten gebeuren voortbouwend op de aanwezige
infrastructuur. Daarbij mag niet alleen gedacht worden aan gebouwen en
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machines, maar ook en vooral aan de aanwezige expertise en ervaring van
de vaste staf. Het onderzoek zal verder moeten worden afgestemd op de
behoefte studenten het nodige inzicht te geven in de aard van weten-
schappelijk onderzoek en hen te leren hoe dat wordt uitgevoerd. Ter
bescherming van het niveau is een regelmatige controle op prestaties en
voortgang ook hier onvermijdelijk, al was het slechts als hulpmiddel bij
de kostenbewaking.

Het arrangeren van een harmonieus samenspel tussen het beleid van de
nationale onderzoekorganisatie met zijn - desnoods wereldomspannend -
c.xpertadvies-systeem en dat van de afzonderlijke universiteiten is een
ingewikkelde opgave. De componisten van de nieuwe structuren zullen die
moeten vervullen. Dit is een onontkoombare voorwaarde voor het behoud
van het peil van ons universitaire onderzoek en dus, op den duur, van
ons wetenschappelijk onderwijs.

( \ Ie Pair.
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C. Ie Pair De vergelijkende beoordeling
van onderzoek
De samenwerkingsverbanden, werkgemeenschappen en instituten, waaruit
F.O.M, bestaat, worden bestuurd door commissies, die in hoofdzaak de
prioriteit bepalen van de onderzoekingen, die in de aangesloten werk-
groepen worden uitgevoerd. De beperking is het budget, d.w.z. het
gedeelte van het totale F.O.M.-subsidie, dat door het bestuur aan die
commissies wordt toebedeeld. Over de samenwerkingsverbanden heen
koepelt de F.O.M.-beleidsruimte, die de onderlinge groei of inkrimping
reguleert en die bovendien onderzoek op de grensgebieden beschermt.

In dit artikel wordt beschreven hoe bij sommige onderdelen de
besluiten tot stand komen. Beoordelingsmethoden van onderzoek die pas
onlangs hun intrede hebben gedaan, komen aan de orde. Een beeld wordt
geschetst van de omzetting van de resultaten van de beoordeling in
beleidsbeslissingen. Achtereenvolgens komen aan de orde: de Beleids-
ruimte, de Vaste Stof, de Molecuulfysica, de Metalen en tenslotte de
Kernfysica.

In dit artikel wordt beschreven, hoc het beleid in
sommige onderdelen van F.O.M, tol stand komt. Het is
echter niet de bedoeling een overzicht te geven van het
gehele F.O.M.-beleid. Daarvoor wordt de lezer verwezen
naar de verslagen van het Uitvoerend Bestuur aan de
Raad van Bestuur, die in de jaarboeken staan afgedrukt.
De totstandkoming van vele heel belangrijke besluiten
blijft dus onbesproken. Ter illustratie enkele voor-
beelden. Geen woord over de manier, waarop het natio-
nale plan voor kern- en hoge-energicfysica ontstond;
een zaak. waarover jarenlang intensief overleg is gevoerd
tussen F.O.M., Z.W.O., O & W, diverse adviesraden en
tenslotte zelfs met het parlement. Ook niets over het
beleid m.b.t. het thermonuclcair onderzoek, waarover
thans samen met het R.C.N, druk wordt overlegd met
maar liefst 3 ministeries.

Wij willen slechts proberen een 'technische' beschrij-
ving te geven van enkele methoden van het vergelijkend
beoordelen van onderzoek die in bepaalde onderdelen
van F.O.M, worden gebruikt. Er komen daarin, enkele
voor zover ons bekend, nieuwe elementen in de sfeer van
het onderzoeksbeleid voor, die misschien aandacht ver-
dienen. Hier en daar is het voor een goed begrip nood-
zakelijk, iets te vermelden over de omsfandigheden die
de aanleiding vormden tot het invoeren van nieuwe
methoden. Maar slechts voorzover dit voor het behan-
delde van belang is. Ook in dat opzicht is de be-
schrijving dus erg onvolledig.

F.O.M, bestaat uit een aantal werkgemeenschappen*.
Aan het hoofd ervan staan commissies, waarin o.a. de
werkgroepleidcrs van de aangesloten werkgroepen zitting
hebben. In deze commissies vindt het landelijk overleg

•Niet alle samenwerkingverbanden
binnen K.O.M, dragen de naam werkge-
meenschap. De experimentele hoge-ener-
giefysica is in Nederland gebundeld in
de sectie H van hei Nationale Instituut
vo«r Kern- en Hoge-energiefviica niet
afdelingen in Amsterdam, Nijmegen en
Gcnèvc. In een aantal opzichten is dil
lichaam als een werkgemeenschap te

beschouwen; alleen de coördinatie is nog
wat nauwer geregeld. Het Instituut voor
Kernfysisch Onderzoek I.K.O. is formeel
geen onderdeel van de Werkgemeen-
schap voor Kernfysica. Voor het beleid
maakt dit weinig uil (zie de paragraaf
over de evaluatie van de kernfysica). Als
het IKO over enkele jaren wordt op-
geheven, verandert de situatie ook de

jure. Het onderzoek in het F.O.M.-
Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
ressorteert onder verschillende werk-
gemeenschappen. Voor het gemak
spreken we in dit artikel steeds van
werkgemeenschap, ook als daar een
ander landelijk samenwerkingsverband
mee is bedoeld.
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plaats tussen vakgenoten. Men bespreekt er bijvoorbeeld,
wat in de bewuste tak van onderzoek in de wereld aan
belangrijks gebeurt, wat in aansluiting daarop in Neder-
land zou moeten worden gedaan, wie het moet doen en
hoe het het best zou kunnen worden uitgevoerd. Door
middel van halfjaarlijkse werkverslagen houdt men
elkaar van de voortgang van het werk op de hoogte. Er
worden afspraken gemaakt voor samenwerking en voor
wederzijdse dienstverlening. Deze activiteiten en nog
vele andere worden in de wandeling gewoonlijk aange-
duid als 'landelijke coördinatie'.

Een belangrijke taak van de commissies is het af-
wegen van diverse onderzoekprojecten tegen elkaar.
Externe factoren beperken de mogelijkheden, zodat
lang niet alles, wat nuttig en nodig wordt geoordeeld,
ook kan worden uitgevoerd. In het verleden was de
voornaamste beperking de beschikbare mankracht.
Tegenwoordig is de situatie veranderd en is het
aanbod van goede onderzoekvoorstellen te groot voor de
beschikbare hoeveelheid geld. Dit brengt mee, dat een
toewijzing van middelen aan een bepaalde groep een
onthouding, of in elk geval een onwelkome reductie,
betekent voor een andere.
Voor een zorgvuldig beleid is het van wezenlijk belang,
dat de commissies over een eigen budget beschikken. Dit
dwingt hen in de discussies tot een werkelijke afweging
te komen en het geeft hen de feitelijke verantwoordelijk-
heid voor de gang van zaken, o.a. omdat eventueel ge-
maakte brokken op hun eigen hoofd terecht komen.

Voordurend melden zich ook nieuwe aanvragers.
Vaak zijn zij aanvankelijk nog geen lid van de commis-
sies terwijl hun voorstellen met die van de leden in
competitie treden. Het ligt voor de hand, dat het niet
altijd gemakkelijk is om in zo'n geval de vraag, of het
nieuwe onderzoek nu wel of niet tot het terrein van de
werkgemeenschap behoort, gescheiden te houden van de
vraag over de prioriteit van de voorstellen bezien in een
ruimer kader.

In de voorgaande alinea is heel summier de functie van
de commissies beschreven. Ook is getracht aan te
stippen, welke problemen aanleiding kunnen zijn tot
vergadertechnische en ook psychologische moeilijkheden.
Deze kunnen zoveel aandacht gaan opeisen, dat de
coördinerende werkzaamheden van de commissies in het
gedrang komen. In de afgelopen jaren zijn daarom
verschillende initiatieven genomen met het doel de
besluitvorming over prioriteiten te verbeteren. Het eerste
dat in dit verband genoemd moet worden is de instelling
van een beleidsruimte door het F.O.M.-bestuur. Verder
is er de procedure, die de Werkgemeenschap voor de
Vaste Stof en de Werkgemeenschap voor Molecuul fysica
gebruikt. Bij Kernfysica en Metalen zijn er eveneens
nieuwe ontwikkelingen, die echter in tegenstelling tot

de voorgaande ten tijde van de inzending van dit artikel
nog niet tot concrete resultaten in de bestuurlijke sfeer
hebben geleid.

De Beleidsruimte

In de jaren 1968/9 kwam abrupt een einde aan de sterke
groei van F.O.M. Teneinde het onderzoek gaande te
houden, zag de Raad van Bestuur zich genoodzaakt
maatregelen te nemen, die verre van plezierig waren. Zo
werd het aantal personeelsplaatsen, dat mocht worden
bezet en dat in 1968 nog 924 bedroeg, teruggebracht tot
881 in 1969 en zelfs tot 853 in 1970.

Het werd noodzakelijk geacht selectief bepaalde acti-
viteiten in te krimpen om andere dingen, die dringender
waren nog te kunnen uitvoeren. De vraag was alleen,
hoe? In het begin gingen de gedachten uit naar de
generatie van een door de gehele fysische gemeenschap
geaccepteerd stel criteria, waaraan gehele werkgemeen-
schappen zouden kunnen worden getoetst. De bedoeling
was, op die manier :ot een verantwoord besluit te komen
om son-.migc werkgemeenschappen te laten groeien en
andere in te krimpen.Hiertoe zijn vele besprekingen
gevoerd, waarin diverse voorstellen werden behandeld.
Een groot aantal criteria passeerde de revue. (1) Dit
leidde niet tot resultaat.

De problematiek, waarmee wc hier te maken hebben is
in de literatuur over wetenschapsbeleid geen onbekende.
Zij is elders uitvoerig besproken (2). Soortgelijke erva-
ringen hadden bijvoorbeeld de Raad van Advies voor
het Wetenschapsbeleid (3) en het Amerikaanse Physics
Survey Committee (4). De moeilijkheid is dat bij grote
onderzoeksgebieden te veel aspecten tegelijkertijd in het
oog moeten worden gehouden. Dit leidt tot zo veel
verschillende criteria, dat men met elk besluit uit de weg
kan, afhankelijk van een klein verschil in onderling
gewicht van de criteria, of van het aantal criteria van
een bepaalde soort, dat men toelaat. Op die manier
worden besluiten dusdanig arbitrair, dat het moeilijk
wordt ze nog geaccepteerd te krijgen. Binnen F.O.M.
was dit vooral ook daarom onaanvaardbaar, omdat het
vermoeden bestond, dat er toch wel bepaalde activiteiten
waren, die vrijwel door de gehele wetenschappelijke
gemeenschap meer werden gewaardeerd dan andere. Zo
ontstond de gedachte, niet gehele werkgemeenschappen,
maar afzonderlijke onderzoekprojecten tegen elkaar te
gaan afwegen *.

* Het is opmerkelijk, dat in tal van
andere disciplines op hel ogenblik een
discussie over criteria gaande is (5). Men
schijnt niet erg veel vorderingen te
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Besloten werd daartoe slechts één criterium te ge-
gebruiken, dat kort werd aangeduid met 'de weten-
schappelijke kwaliteit'. Wel wordt thans als volgt om-
schreven:

Het doel van de beoordeling is die aanvragen te
honoreren, die de hoogste wetensehappelijke kwaliteiten
hebben en die de bexte beloften inhouden omtrent een
succesvol verloop van het onderzoek. Hoge prioriteit
moet worden gegeven aan onderzoek, dat waarschijnlijk
de meest fundamentele resultaten voor de fysica zal
opleveren. Ook werkzaamheden, die belangrijke metho-
den of technische ontwikkelingen ten dienste van de
vooruitgang van onze fundamentele kennis opleveren,
dienen een hogr prioriteit ie krijgen (6).

Het blijkt, dat verschillende beoordelers van onder-
zoek verschillende opvattingen koesteren over het begrip
kwaliteit. De een is meer geneigd te letten op de kwa-
liteit en de reputatie van de ondcrzoeker(s), een ander
meer op de doelstelling van het onderzoek en een derde
meer op de voorgestelde methodiek, originaliteit c.d. De
ervaring heeft geleerd, dat een groep beoordelers aan
wie men een algeheel kwaliteitsoordeel over een zeker
project vraagt, onderling sterker van mening verschilt,
dan wanneer men die zelfde groep eerst een afzonderlijk
oordcel over de drie genoemde aspecten laat geven en
vervolgens opnieuw over de kwaliteit van hel project als
geheel. Opmerkelijk is dat het algehele oordeel meestal
iets lager uitvalt dan het gemiddelde van de oordelen
over de afzonderlijke aspecten (zie figuur 1). Het zou te
ver voeren hier te trachten de psychologische achter-
gronden van de projcctbcoordeling te bespreken. Mis-
schien ligt hier een interessant onderzoekproject voor
een andere discipline.'

niaken en daar waar wel criteria bestaan,
is geen literatuur (c vinden over resul-
taten, die met de toepassing ervan werd
bereikt.

Fig. I Uilslag jury-oordeel Beleidsruimte 1975
van P.O.M, en besluiten van de Raad
van Bestuur.
if oordcel eerste ronde met standaard-

afwijking:
<£ - oordeel tweede ronde met stan-

daardalwijking;
x - gemiddeld oordeel over 'team',

'doel' en 'methode';
$ nieuwgehonoreerd project;
l - gecontinueerd project;
t beëindigingssubsidic.

De Beleidsruimte heeft een dubbelfunctie. In de eerste
plaats biedt zij de mogelijkheid op aanvaardbare wijze
werkgemeenschappen te laten groeien ten koste van
andere. In de tweede plaats biedt zij bescherming aan
projecten, die om hun doelstelling - en niet om hun
kwaliteit of betekenis voor de natuurkunde - in tijden
van schaarste moeilijk door een werkgemeenschap
worden geaccepteerd. N.B. gehonoreerde projecten
worden in het algemeen wel in een werkgemeenschap
ondergebracht. Daartegen bestaat vrijwel nooit bezwaar,
als het project zijn eigen middelen meebrengt. In een
enkel geval, waar het niet mogelijk was, is het project
onder de hoede van een speciale commissie gesteld.

De onderzockvoorstellen voor de Beleidsruimte
moeten elk jaar voor een bepaalde datum bij F.O.M,
worden ingediend. Zij worden voor advies strikt ver-
trouwelijk toegezonden aan enkele experts, meestal twee
of drie. Daarnaast gaan ze naar een of meer commissies
van werkgemeenschappen en/of naar speciale commis-
sies. In de dorde plaats worden ze voorgelegd aan de
beleidsruimte-jury.

lic experts worden gekozen met hel oog op hun speci-
fieke kennis van het onderwerp. Het F.O.M.-bureau
beschikt over een zeer uitvoerige documentatie met bc-
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trekking tot de wetenschappelijke specialisatie van alle
Nederlandse fysici, actief in het onderzoek, werkzaam
bij de overheid, wetenschappelijk onderwijs of industrie.
Ook publicaties,, congresbijdragen en citaten-'scores'
worden bijgehouden. Indien nodig, wordt over de te
raadplegen adviseurs advies gevraagd aan voorzitters of
wetenschappelijk secretarissen van de werkgemeen-
schappen. Jn een enkel geval wordt een speciaal litera-
tuuronderzoek ingesteld om experts te vinden. Indien het
verkregen advies niet diepgaand genoeg is, of de advi-
seur zichzelf incompetent acht, worden andere experts
gezocht. Het vinden van de juiste experts is een van de
moeilijkste problemen bij het beoordelen van onderzoek.
Wij achten het totaal onvoldoende eenvoudig te rade te
gaan bij een onderzoeker, hoogleraar of seniorstaflid, die
in naam of volgens zijn benocmingsomschrijving met het
desbetreffende vakgebied bekend is. De benaderde dient
op hetzelfde terrein werkzaam te zijn of kortelings werk-
zaam te zijn geweest en op dat terrein een goede
bekendheid te hebben verworven. Vaak blijkt ons land
voor deze eis te klein en moet naar buitenlandse advi-
seurs worden omgekeken. Het is mogelijk, dat op den
duur zal moeten worden geëist, dat de aanvragen ii» het
Engels worden gesteld (zie de paragraaf over de kern-
fysica).

Het verzoek aan de adviseurs luidt in het algemeen:
. . . mi1 persoonlijke opinie in de vorm van enkele korte
aantekeningen te mogen vernemen. Uw mededelingen
worden ah vertrouwelijk beschouwd. Uw naam wordt
niet genoemd . ..
In een aantal gevallen worden aan dit algemeen gestelde
verzoek nog specifieke vragen toegevoegd. Het resultaat
van zo'n verzoek is soms een advies van enkele pagina's.
De ervaring is, dat de gevraagde personen een dergelijke
vraag bijzonder.sericus nemen en zich de moeite geven
hun meningen en waardeoordelen goed met argumenten
te staven. Vaak worden ook kritische vragen geformu-
leerd.

De commissies bespreken de aanvragen, die hen worden
toegezonden, in.hun vergaderingen. Soms doet zich het
probleem voor, dat een deel van de aanvragers reeds lid
is van de commissie en anderen niet. Bij sommige com-
missies verlaten de desbetreffende leden bij de behande-
ling van hun voorstel de bespreking. Andere commissies
kiezen de andere mogelijkheid en nodigen de niet-leden
uit de bespreking bij te wonen. Hierdoor wordt getracht
zo goed mogelijk het onderscheid te elimineren. De
vragen, die het bestuur aan de commissie voorlegt,
luiden:

Wij verzoeken u daarom over de voor-
stellen, die u hierbij worden toegezonden
een gemotiveerd advies uit te brengen,
Daarbij zouden vooral de volgende

aspecten moeten worden belicht:
1. Detail-commentaar. Een bespreking
van elk individueel voorstel in de com-
missie levert steeds een waardevolle
hoeveelheid detail-commentaar t>p, dat
do - breed samengestelde jury - de zo
noodzakelijke specialistische kritiek
verschaft (uittreksels worden n!. tezamen
met een eventueel weerwoord van de
indiener aan de jury ter beschikking
gesteld).
2. Oordeel over de kwaliteit. Niet alle
toegezonden voorstellen zullen in aan-
merking komen om eventueel in Het
programma van uw werkgemeenschap,
instituut enz. te worden opgenomen (zie
bij 3). Niettemin beschikt uw college
over een aantal experts, die een gefun-
deerd oordeel over de kwaliteit van het
voorstel kunnen geven. Los van de com-
missieprioriteit (zie bij 4) wordt u
daarom verzocht een dergelijk kwali-
teitsoordeel van ieder voorstel te geven.
Leden, die zich niet competent achten,
kunnen zich uiteraard van een oordeel
onthouden.
3. Coördinatie. Het is de taak van
F.O.M, te trachten het fysisch onderzoek
in ons land zo goed mogelijk te coördi-
neren. U wordt verzocht te adviseren,
hoe dit uws inziens bij de verschillende
voorgestelde onderzoekingen zo goed
mogelijk zou kunnen gebeuren.
4. Commissie prioriteit. Gevraagd wordt
van elke commissie een prioriteiten-
volgorde voor de toegezonden voor-
stellen. Deze zou eenduidig kunnen
corresponderen met het bij 2 gevraagde
oordeel, maar dat hoeft niet hel geval te
zijn. Het is nl. mogelijk dat de com-
missie nog andere criteria dan louter
kwaliteitscriteria wil laten meetellen.
Ook kunnen voorstellen die buiten het
programma van de werkgemeenschap
vallen bij 2 zijn meebeoordeeld.

Van de discussie in de commissie wordt een verslag
gemaakt. Het commissie-oordcel over kwaliteit en priori-
teit wordt via een geheime schriftelijke stemming vast-
gesteld.

De jury is het centrale lichaam in de procedure. Zij
bestaat uit ca 35 mensen en wordt door het F.O.M.-
bestuur benoemd. De benoeming geldt slechts voor één
keer. Er wordt niet gelet op rang of affiliatie, slechts de
de reputatie in de wetenschappelijke wereld telt. Voorts
wordt er naar gestreefd een cnigzins uniforme verdeling
over het gehele terrein van de natuurkunde te verkrijgen
wat betreft de specialisaties. Ook worden altijd enkele
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juryleden toegevoegd, die werkzaam zijn in rand-
gebieden, zoals fysische chemie, astronomie, wiskunde,
biofysica enz. Herbenoemingen worden vermeden, in
1976 heelt ongeveer iOCf van de jury in een eerder jaar
dit werk al eens gedaan. In de toekomst, zal dit percen-
tage noodgedwongen moeten groeien. Het reservoir van
goede Nederlandse fysici is nu eenmaal beperkt. Maar in
elk geval zal worden vermeden, dat een permanent
college ontstaat. De gedachte hierachter is, dat de jury-
methode complementair dient te zijn met de methoden,

die werken mei vaste commissies.
Een ander belangrijk kenmerk van de jurybeoordeling

is, dal er niet wordt vergaderd. In plaats, van een ver-
gadering wordt een zgn. DELPHI-methode gebruikt*.
De juryleden worden niet verondersteld onderling \ian
gedachten te wisselen. Alle informatie over en weer
verloopt via het F.O.M.-bureau. De DELPHI geschiedt
in twee ronden. Een jurylid geeft zijn oordeel over een
voorgelegd project in een viertal cijfers (zie boven). De
beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende
schaal:

1. uitstekend
- een uitstekend onderzoeker
- een goedgekozen probleem
- belangrijk onderzoek dat hoogst

waarschijnlijk zal leiden tot een
grote stap voorwaarts in onze
fundamentele kennis

- onschatbare belangrijke methode of
technische ontwikkeling, die zeker
tot genoemde vooruitgang in onze
fundamentele kennis zal leiden

- zeer urgent
- behoort de hoogste prioriteit voor

financiële steun te verkrijgen

2. (tussen I en 3)
3. Zeer goed

- een competente onderzoeker
-een gewichtig probleem
- dit onderzoek zal waarschijnlijk

leiden tot een substantiële, alhoewel
geen overweldigende stap voor-
waarts in onze fundamentele kennis

- belangrijke methode of technische
ontwikkeling, die waarschijnlijk tot

een grote vooruitgang in onze
fundamentele kennis zal leiden

- een spoedige aanpak is van belang
- het werk dient te worden gesteund

4. (tussen 3 en 5
5. Goed

- een gemiddeld onderzoeker
- een routine-probleem, of een

probleem dat misschien niet geheel
in de lijn ligt van capaciteiten en
ervaring van de onderzoeker

- deze methode of technische ont-
wikkeling zal waarschijnlijk wel van
pas komen bij fundamenteel
onderzoek

- het zou niet erg zijn indien dit
werk pas in een later stadium wordt
aangevat

- financiële steun kan zeker worden
gegeven, maar niet met hoge
prioriteit

6. (tussen 5 en 7)
7. Matig

- Het is lang niet zeker dat dit onder-
zoek binnen de capaciteiten van de

aanvrager ligt, al komen er geen
klaarblijkelijke fouten of ver-
gissingen in voor

- een matig voorstel (één met weinig
wetenschappelijke waarde buiten
zijn eigen voltooiing)

- de methode of technische ontwikke-
ling die hier wordt beoogd
zal nauwelijks enig nut kunnen
hebben (geen verdienste buiten zijn
eigen voltooiing)

- kan heel goed worden uitgesteld
- er is weinig mee gediend wanneer

het zou worden gesteund
8. (tussen 7 en 9)
9 Ondermaats

- de competentie van de onderzoeker
wordt niet voldoende geacht

- ernstige vergissingen of fouten zijn
in het voorstel aanwezig

- technisch broddelwerk, zeer om-
slachtige of zelfs geheel verkeerde
methode

- mag niet worden gesteund

In de eerste ronde gaan de leden op hun eigen oordeel
af. Wel kunnen zij, zo zij dat wensen, iemand uit hun
omgeving om advies vragen, maar daarbij dienen zij zich
ervan te vergewissen, dat niet dezelfde persoon door
twee juryleden wordt benaderd.

De oordelen gaan naar het F.O.M.-bureau, dat per
voorstel een gemiddelde berekent. Niet alle leden oor-
delen in de eerste ronde over elk project. Vaak achten
zij zich daartoe niet of onvoldoende competent. Na de
eerste ronde wordt door het F.O.M.-bureau telefonisch
contact met de jury opgenomen. Commentaren en
vragen van de jury over de projecten worden genoteerd.

De volgende stap in de procedure is het opstellen van
een document, behorend bij ieder project, waarin alle
commentaren, adviezen, kritiek enz. is opgenomen. De
indiener van de aanvraag wordt van de inhoud in kennis
gesteld. Dit gebeurt telefonisch. De telefoongesprekken

kunnen uiteraard zeer uitvoerig zijn. Soms houden in-
dieners ruggespraak met mede-indicners. Soms contro-
leren ze bepaalde kwesties in de literatuur, of brengen
zelfs correcties in hun aanvragen aan. De gehele zo
verkregen repliek wordt op schrift gesteld en aa"n het
eerder genoemde document toegevoegd; dit krijgt dan de
naam Protocol. Het protocol wordt gecompleteerd met
het juryoordeel van de eerste ronde en vervolgens aan de

* Deze procedure die in het navolgende
nader wordt beschreven, werd vermoe-
delijk voor het eerst gebruikt door de
Amerikaanse RAND Corporation. Het
feit dat het om een onderzoek ging dat
als resultaat toekomstvoorspellingen gaf,
koppelde de naam van het bekende
orakel van Delphi aan de gebruikte
methode van aanpak.
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jury toegezonden. In de tweede ronde wordt de jury
gevraagd zich nu op te stellen als een 'leken-jury' en
opnieuw een cijfermatig oordeel te geven. Zij dient
ditmaal te oordelen op grond van de beschikbare eviden-
tie. Van elk jurylid wordt nu werkelijk een oordeel
gevraagd over elk project.

De protocollen kunnnen sterk in omvang verschillen.
Er zijn er van een halve bladzijde. Andere beslaan vele
pagina's. Beleidsinformatie wordt niet in de protocollen
opgenomen. De jury wordt namelijk geacht uitsluitend
over de wetenschappelijke prioriteit te oordelen. Beleids-
kwesties zoals:
- dit zou uit een ander budget moeten worden betaald;
- dit kost zoveel, dat ie veel andere projecten bij hono-

rering uit de boot zouden vallen:
- een dergelijke personcelsaanstelling dient niet bij een

project te geschieden;
- F.O.M, zou in deze tijd geen buitenlanders moeten

aanstellen enz.
worden wel aan het bestuur, maar niet aan de jury
voorgelegd.

Het oordeel van de jury in de tweede ronde bepaalt
de volgorde van prioriteit van de projecten. Het F.O.M.-
bestuur wijkt daarvan in het algemeen niet belangrijk af
bij de honorering. Er kunnen echter beleidsoverwegingen
zijn, die op die regel een uitzondering nodig maken. Ook
kan een zeer pertinent oordeel van een vaste advies-
commissie, dat in volledige tegenspraak is met het jury-
oordeel aanleiding zijn voor een afwijkend bestuurs-
besluit. Dit komt echter zelden voor. (Sinds 1971 één
maal).
Beziet men de waarderingsschaal wat aandachtiger, dan
valt op, dat alleen het cijfer 9 betekent, dat in geen geval
geld aan het project zou moeten worden uitgegeven. Elk
ander oordeel houdt in, dat het project gesteund mag
worden, eventueel nadat eerst bepaalde verbeteringen in
de aanvraag zijn aangebracht. Dit maakt een beslissing
over wel/niet honoreren ergens hoger in de prioriteiten-
volgorde altijd arbitrair, namelijk alleen bepaald door de
beschikbare hoeveelheid geld. Vooral indien er veel
projecten worden ingediend, zullen de onderlinge ver-
schillen iïi beoordeling altijd gering zijn. Ook dit brengt
mee, dat het bestuur in de buurt van de 'rode streepa' nog
al eens bepaalde beleidsoverwegingen laat meespreken.
De meest voorkomende reden om af te wijken van het
jury-advies vormt een contractuele verplichting. Een ver-
lengingsaanvraag van een project, waarbij personeel is
aangesteld, zal doorgaans worden gehonoreerd. Bij een
relatief lage waardering wordt dan besloten het project
te beëindigen op de datum van ontslag van de be-
trokkene. Een dergelijke minimale verlenging wordt een
'beëindigingssubsidie' genoemd. Indien er slechts een
marginaal verschil ten opzichte van de 'rode streep'
bestaat, zal oen beëindigingssubsidic alleen worden ge-

geven, als het project bij het vertrek van de betrokken
medewerker ook behoorlijk is afgerond. Als er daaren-
tegen van een dergelijke afronding niet kan worden
gesproken en er bovendien bepaalde investeringen in
apparatuur of kennis zijn gedaan, behoeft een dergelijk
resultaat niet tot een beëindiging ie leiden. Dit betekent
dan natuurlijk, dai een ander project, dal net hoven de
streep uitkwam, niet kan worden aangevat.

In figuur 1 is de uitslag van de jurering van de Beleids-
ruimte 1975 in beeld gebracht. Ook is aangegeven welke
besluiten daarop door de Raad van Bestuur zijn
genomen. De waardering in de eerste en tweede rondo
verschilt bij de meeste projecten duidelijk De consensus
van de jury is in de tweede ronde vrijwel steeds groter.
Eerder werd al opgemerkt, dat in de meeste gevallen het
'algehele oordeel' lager uitvalt dan het gemiddelde van
de afzonderlijk beoordeelde aspecten. In 1975 werden 9
van de 23 nieuw ingediende projecten gehonoreerd. Van
de verlengingsaanvragen kregen drie een beëindigings-
subsidie. Het valt op, dat - zeker indien men de stan-
daarddeviatie in aa.imerking neemt - de verschillen in
waardering voor de projecten, niet bijzonder groot zijn.
Het cijfer 5 staat voor een goed project, zodat alle
projecten 'goed' of beter dan 'goed' werden gekwalifi-
ceerd. De methode van beoordelen, numeriek en ver-
gelijkend, geeft dus een instrument om een 'fijnverdcling'
aan te brengen Daardoor is het mogelijk, ook bij gebrek
aan middelen een differentiatie te maken en op die
wijze tot een aanvaardbaar besluit over de verdeling van
de middelen te komen. Voor een aanvrager, die wordt
teleurgesteld, is dit misschien een schrale troost, maar
toch is een dergelijk zichtbaar resultaat minder
deprimerend, dan een afwijzing zonder meer. De laatste
doet nl. de verdenking postvatten, dat het werk door
collega's als 'onvoldoendes' wordt aangemerkt.

Indien het algemene peil van een bepaalde discipline
in een land zo is opgevoerd, dat het onderzoekaanbod
van goede kwaliteit, of nog beter is, ligt het voor de
hand te constateren, dat een goed beleid is gevoerd:
omgekeerd kan men in een dergelijke situatie niet meer
verwachten, dat het resultaat van een onderlinge ver-
gelijking van projecten nog werkelijk spectaculaire ver-
schillen zal vertonen. In een dergelijke toestand is een
cijfermatig oordeel een goede manier om er voor te
blijven waken, dat in elk geval het allerbeste werk, ook
bij schaarste zijn kans krijgt.

Beleidsruimteprojecten zijn meestal duidelijk in de
tijd beperkt. Besluiten worden voor maximaal twee jaar
genomen, daarna kan een vcrlengingsaanvraag worden
ingediend. Die dient van een voortgangsverslag te zijn
vergezeld. Sinds 1971 is het slechts tweemaal voor-
gekomen, dat in het kader van een beleidsruimteprojcct
sprake was van een aanstelling voor onbepaalde tijd. In
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het ene geval betrof het een technicus, waarover met het
desbetreffende instituut een afspraak werd gemaakt
omtrent opneming in de normale formatie bij beëin-
diging van het project. In het tweede geval ging liet om
e-?n onderzoeker op hoogleraarsniveau, waarbij werd
bepaald dat het aanvankelijk tijdgebonden contract in
een aanstelling voor onbepaalde tijd zal worden omgezet,
als het project metterdaad na een afgesproken periode
wordt verlengd.

De Beleidsruimte is vrij uitvoerig beschreven omdat een
aantal elementen in de beoordelingsprocedure, die later
ook in andere programma-onderdelen were, *i ingevoerd,
daar het eerst werd toegepast. Dit maakt het mogelijk in
het volgende daarop terug te grijpen.

De Werkgemeenschap voor de Vaste Stof

Deze werkgemeenschap besloot in 1973 zijn beleid in het
vervolg mede te baseren op een schriftelijke verge-
lijkende beoordeling van de voorgestelde projecten. Ook
werd afgesproken de beoordeling om het jaar te herhalen
en begrotingsafspraken te maken, die telkens voor twee
jaar gelden. Het voordeel van de methode is, dat in de
tussenliggende tijd elke werkgroep weet, waar zij aan toe
is, hetgeen de interne planning zeer ten goede komt. Het
spreekt vanzelf dat in de tussenliggende tijd de groepen
de vrijheid moeten hebben om hun beleid aan te passen
aan omstandigheden die zich eventueel wijzigen. Dat
betekent dat wijzigingen in de uitvoering in het algemeen
zonder administratieve chicanes worden toegestaan. Er
wordt van uitgegaan, dat eventuele verkeerde beslis-
singen bij de indiening van een vervolgvoorstel, waarbij
over het verrichte werk verantwoording moet worden
afgelegd, wel aan het licht zullen komen.

De beoordeling geldt hier meestal lopende projecten.
Bij uitzondering worden echter ook voorstellen van
nieuwe groepen in de beoordeling meegenomen.

Als de aanvragen binnenkomen, wijst de commissie
een vertrouwensman aan, die bepaalt aan welke experts
ze moeten worden voorgelegd voor een vertrouwelijk
advies. Het bureau van F.O.M, verleent daarbij assis-
tentie, maar de verantwoordelijkheid berust bij hem. De
expert-adviezen worden na telefonisch overleg met de
aanvragers op de zelfde wijze als bij de Beleidsruimte tot
protocollen verwerkt. Aanvragen en protocollen worden
naar de leden van de Commissie van de Werkgemeen-
schap gezonden. Deze beoordelen ze schriftelijk volgens
de bcoordclingsschaal, die ook voor de Beleidsruimte
wordt gebruikt. Een belangrijk verschil is dat de com-
missie bestaat uit vastcstoffysici, die met de voorstellen
op bekend terrein zijn. Geen leken-jury dus. Ook wordt
geen DELPHI gebruikt. De resultaten van de schrif-

telijke beoordeling gaan naar het F.O.M.-bureau, dat het
oordeel per project berekent. (Vanzelfsprekend wordt
door een lid niet over de eigen projecten geoordeeld).
Het schriftelijk oordeel dient het Dagelijks Bestuur van
de Commissie tot leidraad voor een voorstel aan de
voltallige Commissie, die dit op haar vergadering
bespreekt en eventueel geamendeerd goedkeurt.

Een bijzonder belangrijk element bij de besluitvorming
is voorts, dat de commissie hier over een eigen budget
beschikt en dus de consequenties van de beslissingen
direct onder ogen heeft te zien. Dit vergroot het verant-
woordelijkheidsgevoel van de leden. Het maakt, dat elk
een zich voortdurend realiseert met zaken van direct
belang bezig te zijn en het motiveert de werkelijk
belangrijke onderzoekers in het land om zich aan te
sluiten en aan het commissiewerk blijvend die aandacht
te schenken, die het verdient.

De uitslag van de beoordeling door de Commissie in het
najaar 1975 is weergegeven in figuur 2. De verdeling
over de waarderingsiiitervallen is geschetst in figuur 3.
Het uitvoeringsbesluit van de Commissie hield de ver-
deling in over 23 projecten van 3 WM/V- posities,
54 WM/G-posities, 22 TAP-pIaatsen en kf 750 materieel
en instrumenteel krediet. Twee projecten werden beëin-
digd, respectievelijk voorlopig beëindigd. Acht perso-
neelsplaatsen werden geblokkeerd, 3 nieuwe posities
toegewezen. De verdeling van het materieel krediet werd
aan de nieuwe situatie aangepast. De hoofdregel daarbij
was, reductie van het krediet bij de laagst gewaardeerde
projecten en versterking aan de top. In enkele gevallen
werden daarop in overleg met de werkgroepleiders modi-
ficaties aangebracht.

Fig. 2 Uitslag beoordeling vastestofprojecten,
najaar 1975. Algcnecl oordcel van de
commissie met standaardafwijking.

projecten
Het is in de werkgemeenschap, werkend met deze
methode, in de achter ons liggende periode mogelijk
geweest, zelfs bij een cnigzins slinkend budget, bepaalde
groepen sterk te laten groeien, waardoor een aantal
nieuwe projecten werd mogelijk gemaakt. Ook bij deze
werkwijze is het van het hoogste belang de goede experts
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Verdeling van do vastestofprojecten.
najaar 1975, over een aantal beoorde-
lingsintervallen.

FiK. 3 Fig. 4

waardering

te vinden. De cijfermatige beoordeling mag niet worden
beschouwd als een kunstgreep, die met een willekeurige
groep'beoordelcrs en zonder experts wel tot een goed
resultaat zal leiden. Om de procedure te kunnen toe-

. passen is een gedetailleerde kennis nodig van de in het
land (inclusief het bedrijfsleven) aanwezige expertise.
Tevens is er een commissie voor nodig, waarvan men
zonder overdrijving kan zeggen, dat zij vrijwel de gehele
top van de Nederlandse vastcstoffysici verenigt. Om dit
in stand te houden is het absoluut noodzakelijk de
Commissie een eigen budget te geven, zodat de leden
steeds het gevoel hebben dat he( vele, vaak moeilijke
werk direct consequenties voor het beleid heeft. Iets
dergelijks is bij een uitsluitend adviserende taak niet
mogelijk. Terzijde zij opgemerkt, dat door het eigen
budget ook de vaak moeilijke coördinerende taak wordt
verlicht. Het is nu eenmaal veel effectiever als tegen een
groepsleider gezegd wordt: „Als je dit in de plaats van
dat doet, krijg je de middelen en anders niet", dan
wanneer een dergelijke conditie moet worden gesteld,
in verband met een advies aan een hoger beleids-
lichaam, da.t toch altijd weer enige onzekerheid omtrent
de tenuitvoerlegging betekent.

De Werkgemeenschap voor Molecuulfysica

Deze werkgemeenschap heeft in 1975 voor het eerst
dezelfde methode toegepast als de werkgemeenschap
voor de Vaste Stof. Het resultaat van de schriftelijke
beoordeling is getoond in figuur 4 en de verdeling in
figuur 5. De Commissie heeft de uitslag gebruikt als
basis voor haar beleid in de komende twee jaar, op
dezelfde wijze als dat bij de Vaste Stof is gebeurd.

De grote standaardafwijking bij een van de minder goed
gewaardeerde projecten was aanleiding tot een interes-
sante discussie. Hier bleek ccn duidelijke divergentie, die
het gevolg was van een meningsverschil over het

Uitslag bcoorde'lng molecuulfysieapro-
iecten. najaar 1975. Algeheel oordeel van
de commissie met standaardafwijking,
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Verdeling van de molecuulfysica-
projeclen. najaar 1975, over een aantal
beoordelingsintervallen.

»- waardering

wenselijke programma. Dergelijke kwesties lenen zich
niet voor een beslissingsprocedure met cijfers indien
daarin geen een- of meermalige 'feed-back' is inge-
bouwd. Voor dit soort vraagstukken is overleg in een
vergadering de aangewezen weg om tot een consensus te
komen. In het onderhavige geval leidde dit tot een
besluit, dat een programmawijziging bij de betrokken
F.O.M.-groep betekent.

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

Deze werkgemeenschap heeft weliswaar nog niet daad-
werkelijk met een numeriek vergelijkende beoordeling
gewerkt, maar er worden wel voorbereidingen getroffen
en er is een experiment uitgevoerd. Er bestaat hier een
interessante complicatie. In de doelstelling van de
werkgemeenschap (zie blz. 118 van dit Jaarboek) is
opgenomen, dat 'de onderzoekingen beogen mede een
basis te leggen voor nieuwe verbeterde werkwijzen,
toepassingen en bereidingsmethoden in wetenschap en
industrie'. De Commissie heeft bepaald, dat men daarom
naast criteria van zuiver wetenschappelijke aard, ook
zogenaamde externe criteria dient te gebruiken bij de
toetsing van het werk. Met het cog daarop is voorge-
steld de projecten aan dit deel van de loelstelling te
toetsen met behulp van een schaal, die er als volgt uitziet:
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1. In bijzonder hoge male geïnspireerd
door een zeer belangrijk metaaltechnisch
probleem.
2. (lussen I en 3)
3. In hoge male geïnspireerd door een
zeer belangrijk metaaltechnisch probleem,
oj in het bijzonder hoge mate geïn-
spireerd door een metaaltechnisch
probleem van gewicht.

4. (tussen 3 en 5).
5. Duidelijk geïnspireerd door een zeer
belangrijk me laai technisch probleem, of
in bijzonder hoge mate geïnspireerd
door een metaaltechnisch probleem, dat
echter niet van groot belang is.
6. (lussen 5 en 7).
1. Wel enigzins geïnspireerd door een
zeer belangrijk metaaltechnisch pro-

bleem, of sterk geïnspireerd door een
metaaltechnisch probleem, dat echter
nauwelijks aandacht vraagt.
8. (tussen 7 en 9)
9. Inspiratie door een metaaltechnisch
probleem is ver te zoeken, of als die
inspiratie er wel is, dan is het probleem
technisch gezien totaal onbelangrijk.

De waardering voor de wetenschappelijke kwaliteit
geschiedt volgens de 'beleidsruimteschaar. Het resultaat
van beide waarderingen wordt ter bepaling van de
prioriteit gecombineerd tot één met behulp van de
gewichtsfactoren 0,2 en 0,8. In het najaar van 1975 zijn
de aanvragen op deze wijze door de Commissie
beoordeeld. Daarbij werd geen gebruik gemaakt van
externe adviseurs. De voorstellen kregen dus geen
protocol mee. Het resultaat van de oefening is weer-
gegeven in figuur 6. Het is nog niet in de Commissie
besproken en het is nu dus niet de tijd er reeds uit-
spraken over Ie doen. Merkwaardig is de vrij grote
spreiding in de oordelen met betrekking tot de 'externe
verdienste'. Het ziet ernaar uit, dat vooral de om-

schrijving daarvan aan een nader onderzoek moet
worden onderworpen. Vermoedelijk bestaan hier ver-
schillende interpretatie-mogelijkheden. Mogelijk speelt
ook het ontbreken van protocollen een rol.

De Werkgemeenschap voor Kernfysica

De Kernfysica leent zich slecht voor een vergelijkend
numerieke beoordeling van projecten. Zij wordt in haar
algemeenheid beoefend in grote eenheden, rond appara-
tuur van beduidende omvang. De Commissie van de
Werkgemeenschap heeft zich intensief met de keuze-
problematiek beziggehouden en heeft besloten een geheel
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eigen methode te hanteren. De resultaten daarvan zijn op
dit moment nog niet voorhanden en daarom kan een
gedetailleerde beschrijving beter lot 1976 wachten. Ter
wille van de volledigheid willen we in dit artikel slechts
enkele van de belangrijkste kenmerken vermelden. Voor
de kernfysica loopt, evenals voor hoge-energiefysica, tot
en met 1978 een nationaal plan. Daarin is de gehele ex-
perimentele kernfysica in ons land begrepen. Teneinde
voorbereidingen te treffen voor de opstelling van een
vervolg hierop, meende de Commissie bijzonder zorg-
vuldig te werk te moeten gaan bij het afwegen van de
door de verschillende centra geformuleerde voorstellen.
Het werd noodzakelijk geacht daarbij de hulp in te
roepen van buitenlandse adviseurs. Met het oog daarop
werd verlangd, dat alle instituten en groepen* hun
concrete voornemens voor de eerstkomende jaren
alsmede hun belangrijkste plannen voor de periode
daarna in het Engels moesten indienen. Vervolgens werd
een vijftal internationaal zeer bekende buitenlandse
onderzoekers uitgenodigd elk een aantal groepen te
bezoeken en van hun bevindingen en hun oordeel over
de plannen een vertrouwelijk advies uit te brengen. De
keus viel op een Engelsman, twee West-Duitsers, een
Deen en een Zweed. Zij bezochten de hen toegewezen
groepen en zonden individueel hun rapporten naar het
F.O.M.-bureau. Deze rapporten waren bijzonder uit-
voerig en vaak zeer gedetailleerd. De adviseurs hebben
zich van hun zware taak bijzonder goed gekweten. Zij
ontvingen als buitenlanders uiteraard voor hun diensten
een financiële vergoeding.

De rapporten zijn onder verantwoordelijkheid van de
F.O.M.-directie geparafraseerd en tot afzonderlijke
adviezen per groep of instituut verwerkt. Daarnaast zijn
er ook .nkele stukken gewijd aan algemene beschou-
wingen en aan de samenwerking tussen instituten.

De kernfysica is een internationale activiteit en de
beoefenaren ervan kennen elkaar zo goed alsof er geen
landsgrenzen bestaan. Daarom werd het voor de be-
scherming van de goede verstandhouding in de weten-
schappelijke wereld noodzakelijk geacht op de
beschreven manier dezelfde voorzorgen wat betreft ver-
trouwelijkheid te nemen, als dat voor expert-advies in
het eigen land gebruikelijk is. Op de gewone manier
werden de geparafraseerde adviezen voorgelegd aan de
desbetreffende groepen om tenslotte samen met de
replieken in een rapport te worden samengevat. Dit
rapport is zojuist aan de Commissie van de Werk-
gemeenschap aangeboden.

• Hierin begrepen universitaire groepen,
het Kernfysisch Versneller Instituut ie
Groningen, het I.K.O., de groep bij het
RCN en de groep bij de T.H.-Eindhoven.

De omzetting van het aldus verkregen advies in een
beleid, zal nog veel discussie vergen. Daarin moet ook
tijdig de overheid worden betrokken. In dit stadium kan
over hei vervolg nog weinig worden gezegd. Met name
zullen eerst door F.O.M, en overheid gegevens over
beschikbare financiën moeten worden verstrekt alvorens
het commissieoverleg tot harde besluiten kan leiden.

Slotopmerking

Er is een interessante parallel te bespeuren tussen de
resultaten van het vergelijkend beoordelen van onder-
zoek via numerieke methoden en door middel van buiten-
landse adviseurs. De laatsten hebben uitvoerige rap-
porten geschreven en gaven geen beoordeling met behulp
van een cijfer. Toch is ook uit de bewoordingen van die
rapporten wel een waarde-oordeel op te maken over
het werk in de verschillende instituten. Doet men dit,
dan blijkt, dat ook hier de waardering voor het totaal
van de activiteiten bijzonder hoog lag. Zo er dus al
iemand is geweest, die had gehoopt dat uit deze exercitie
zou blijken, dat op een of meer plaatsen broddelwerk
wordt geleverd, dan is hij wel in zijn verwachtingen
teleurgesteld. Toch is er een zekere nuance in de lovende
uitspraken, die het bij onderlinge vergelijking mogelijk
maakt conclusies te trekken, die eventueel in een beleid
zouden kunnen worden vertaald. Er komt dus iets soort-
gelijks voor de dag als bij de cijfermatige beoordeling
van een aantal kleinere projecten. Voor elk afzonderlijk
project is het ativies gunstig (althans bijna altijd). De
gedetailleerde opmerkingen in een protocol zouden
hooguit van nut kunnen zijn voor de desbetreffende
groep onderzoekers zelf, om hen te helpen het project
nog te verbeteren. Dit zelfde treft men ook aan in de
adviezen van de buitenlandse bezoekers. Maar wanneer
men vervolgens die adviezen gebruikt voor een onder-
linge vergelijking van groepen, dan krijgt men een beeld
van het totaal dat bruikbaar is voor het voeren van een
selectief beleid. Als men dus maar verleert te denken aan
een beleid 'gericht op het scheiden van het kaf van het
koren' en zich bedenkt, dat het doel is het allerbeste op
te sporen tussen het goede, zijn de beschreven proce-
dures zinvol.

DELPHI'S, bezoekers-evaluaties, cijferende commissies,
het lijken eenvoudige trucs die overal zouden kunnen
worden toegepast. Dit is ons inziens een geweldige
misvatting. Aan de basis van elke beschreven operatie
staat een keuze van de best beschikbare experts voor
elk afzonderlijk project. De beschreven commissies zijn
lichamen, waarin de meest eminente onderzoekers in
bepaalde subgebieden zitting hebben. Zonder dat funda-
ment is het wel mogelijk prachtige cijferlijsten te maken,
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maar dat men op die manier tot iets zinvols zou komen
lijkt uitgesloten. Cijferlijsten en protocollen zijn niets
anders dan een communicatiemiddel in het beoorde-
lingsproces, dat internationaal bekend staat als
'judgement by peers'. En op die personen komt het aan.

Literatuur

1. Nota's 'Wetenschapsbeleid binnen F.O.M.': F.O.M.-
28761, F.O.M.-29525, F.O.M.-29598, F.O.M.-30306

2. C. Ie Pair: Wetenschapsbeleid met betrekking tot de
natuurkunde; Studium Generale, THE, Dictaatnr.
9.011.

3. R.A.W.B.: Interimadvies; Kamerstuk 9800 Nr. 34
(wit) zitting Tweede kamer 1968/9.

R.A.W.B.: Enige algemene beschouwingen inzake het
wetenschapsbeleid; kamerstuk 11639 Nr, 2 (wit)
pag. 3 e.v. zitting Tweede kamer 1971/2.

4. Physics Survey Committee: Physics in Perpective,
Chapt. 5, p. 381 e.v.; Nat. Ac. of Sciences, Washing-
ton D.C. 1972.

5. W. Hutier e.a. O.T.O.-cahier 1 'criteria';
H. D. Tjecnk Willink, Groningen 1976.

6. Instructie voor de jury voor de Beleidsruimte,
F.O.M.-38963



26

Raad van Bestuur

Uitvoerend Bestuur

Directie

prof. dr. J. de Boer, voorzitter
prof. dr. P. M. Endt, ondervoorzitter
prof. dr. K. W. Taconis, ondervoorzitter
prof. dr. J. Blok
prof. dr. H. Brinkman
prof. dr. A. Dymanus
prof. dr. J. A. Goedkoop
prof. dr. C. J. Gorter
dr. E. F. de Haan
dr. E. Haas, vertegenwoordiger van
de Minister van Onderwijs en
W etensdiappen
prof. dr. D. Harting
prof. dr. J. A. A. Ketelaar
prof. dr. ir. J. J. J. Kokkedee
dr. C. van der Leun
prof. dr. J. J. van Loef
dr. ir. E. L. Mackor
prof. dr. F. van der Maesen
D. A. van Meel, vertegenwoordiger
T.N.O.
prof. dr. L. H. Th. Rietjens
prof. dr. J. Volger
prof. dr. H. de Waard

prof. dr. J. de Boer, voorzitter
prof. dr. P. M. Endt, ondervoorzitter
prof. dr. K. W. Taconis, ondervoorzitter
prof. dr. J. J. van Loef
prof. dr. H. de Waard

dr. A. A. Boumans, directeur
drs. F. R. Diemont, adjunct-directeur
dr. C. Ie Pair, adjunct-directeur



F.O.M. 21

Verslag van het Uitvoerend Bestuur
1. Algemene beschouwingen

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 uitgevoerd in enkele door F.O.M, gefinancierde instituten en een
aantal eveneens door haar gefinancierde werkgroepen daarbuiten.
Deze laatste zijn gehuisvest bij universiteiten, hogescholen en enkele
andere instellingen. Onderzoekingen die op eenzelfde deelgebied
van de natuurkunde liggen, zijn gebundeld in één werkgemeenschap. Er
zijn zeven van deze werkgemeenschappen, genoemd naar hun gebied van
onderzoek: kernfysica, atoomfysica, metalen, molecuulfysica, vaste stof,
thermonucleair onderzoek en plasmafysica, theoretische hoge-energie-
fysica. Deze bundeling beoogt in de eerste plaats het opstellen en
uitvoeren van een gezamenlijk onderzoekprogramma door de werk-
groepen en instituten die deel uitmaken van zo'n werkgemeenschap. Door
het overleg tussen de leidinggeveende fysici, dat daaruit voortvloeit, draagt
deze bundeling echter ook bij tot de coördinatie van natuurkundig onder-
zoek dat buiten F.O.M.-verband bij de universiteiten en hogescholen
wordt uitgevoerd.

Naast de werkgemeenschappen staan: het FOM-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica, waarvan het onderzoekprogramma bij verschillende
werkgemeenschappen aansluit, de sectie hoge-energiefysica van het
Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica (NIKHEF),
waarin alle experimenteel onderzoek op het gebied van de hoge-energie-
fysica is gebundeld en het Instituut voor Kernphysisch onderzoek (I.K.O.).
Dit laatste staat onder beheer van de stichting I.K.O., die vrijwel geheel
door de Stichting F.O.M, wordt gesubsidieerd en geadministreerd. Het
zal over enkele jaren als sectie kernfysica deel van het NIKHEF gaan
uitmaken. Het programma ervan is tezamen met dat van de universitaire
kernfysische laboratoria geïncorporeerd in het nationaal ontwikkelings-
plan voor kernfysica en hoge-energiefysica. Een bijzondere plaats neemt
het Kernfysisch Versneller Instituut (K.V.I.) te Groningen hierbij in, dat
een universitair instituut 'ex artikel 104 WWO' is en door de Rijksuniver-
siteit te Groningen en F.O.M, gezamenlijk wordt gefinancierd en beheerd.
Het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica en het I.K.O. zijn in
Amsterdam gevestigd. De sectie hoge-energiefysica van het NIKHEF
krijgt daar eveneens een eigen gebouw. Het FOM-Instituut voor Plasma-
fysica, dat in Jutphaas is gevestigd, maakt deel uit van de werk-
gemeenschap voor Thermonucleair Onderzoek en Plasmafysica.

Al deze instituten hebben nauwe relaties met de universiteiten. Hun
onderzoekingen zijn via de werkgemeenschappen of langs andere weg
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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 door-
brengen en doctorandi kunnen er onderzoek verrichten, waaruit een
proefschrift kan voortkomen.

Het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, het FOM-Instituut
voor Plasmafysica en het I.K.O. hadden in 1975 tezamen 499 personeels-
plaatsen waarvan 139 voor wetenschappelijke medewerkers en een budget
van 53 miljoen gulden, waarvan 35 miljoen voor exploitatie. Buiten deze
instituten waren er in 1975 73 werkgroepen met tezamen 410 personeels-
plaatsen, waarvan 285 voor wetenschappelijke medewerkers en een totaal
budget van 29 miljoen gulden. Het bureau beschikte over 36 personeels
plaatsen; de kosten zijn omgeslagen over de instituten en werkgemeen-
schappen. De werkgroepen zijn gehuisvest-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 en Enschede, het R.C.N,
te Petten en CERN te Gcnève. Ze worden in het algemeen geleid door
hoogleraren of lectoren van de desbetreffende universiteit of hogeschool
en maken meestal deel uit van een grotere groep in het betrokken
laboratorium, waarin universitair en F.O.M.-personeel samenwerken.
Uiteraard zijn hierbij ook studenten en promovendi betrokken.

Het totale F.O.M, en I.K.O.-budget voor exploitatiekosten en inves-
teringen bedroeg in 1975 82 miljoen gulden. Daarvan stelde de Neder-
landse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.)
77 miljoen beschikbaar. Euratom droeg 2'/2 miljoen gulden bij in de
kosten van het thermonucleair onderzoek. Uit verschillende andere
bronnen, waaronder het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de Nijverheids-
organisatie T.N.O., de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, overschotten
en vervallen reserveringen van vorige jaren, kwam in totaal nog 2'/2 mil-
joen beschikbaar.

De onderwerpen van onderzoek, waaraan de F.O.M.-Instituten en -werk-
groepen en het I.K.O. in 1975 hebben gewerkt, zijn elders in dit jaarboek
vermeld. Hetzelfde geldt voor de 224 publikaties in de internationale
wetenschappelijke vakliteratuur en de 30 proefschriften van F.O.M.- en
I.K.O.-medewerkers die in 1975 verschenen en waarin de resultaten van
hun onderzoek zijn neergelegd.

In de volgende paragrafen van dit verslag wordt nader ingegaan op de
bestuurlijke en organisatorische aspecten van het werk. Om daarbij een
beeld te geven van de organisatiestructuur van F.O.M, is een organisatie-
schema bijgevoegd.
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2. De financiële situatie

De Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Weten-
schappelijk Onderzoek kende in het begin van dit jaar
aan de Stichting F.O.M, voor exploitatiekosten een
subsidie toe van / 52 800 000. Dit bedrag, dat was
gebaseerd op het salarisniveau van juli 1974, werd zoals
gebruikelijk nog verhoogd met een aanvullend subsidie
voor salarismaatregelen die nadien tot stand kwam. Bij
de berekening van dit aanvullend subsidie diende er
echter van te worden uitgegaan dat van de ƒ 52 800 000
niet meer dan 75%, dus ƒ 39 600 000, aan personeels-
kosten zou worden besteed. Tegen deze beperking, die
dit jiar voor het eerst werd opgelegd, maakte F.O.M.
bezwaar.

Weliswaar hadden de personeelskosten zich de laatste
jaren om de 75% van het subsidiebedrag bewogen,
maar onder meer door de grote loonronde van het
laatste jaar was dit percentage in 1975 hoger komen te
liggen. Als gevolg van de beperking zou over ongeveer
ƒ 1 850 000 personeelskosten geen compensatie voor
loonronden worden gegeven.

Ernstiger was dat bij het berekenen van de subsidies
voor volgende jaren zou worden voortgebouwd op het
bedrag waarvan voor 1975 werd uitgegaan. Hierdoor
zouden elk jaar opnieuw alle loonronden van 1975 en
'ater over deze / 1 850 000 binnen het F.O.M.-budget
moeten worden opgevangen, tenzij het aantal personeels-
plaatsen dienovereenkomstig zou worden ingekrompen.
Op den duur zou hierdoor een 40-tal plaatsen moeten
worden afgevoerd. Aangezien deze vermindering bij
natuurlijke afvloeiing voornamelijk op de doorstroom-
plaatsen zou drukken, zou dit de omvang van het
wetenschappelijk werk sterk aantasten.

Vooruitlopend op het overleg over het vaststellen van
een nieuwe basis voor 1976, kwam Z.W.O. ons tegemoet
door de limiet voor 1975 met ƒ 600 000 te verhogen,
waardoor het bedrag waarover loonronden niet werden
gecompenseerd, tot ongeveer f 1 250 000 werd terug-
gebracht. Door een voorzichtig beheer bleek het
mogelijk dit binnen het beschikbare budget op te
vangen, waardoor de opgelegde beperking in 1975 niet
tot acute problemen leidde. Aan het eind van het jaar
werd voor 1976 een nieuwe en toereikende basis over-
eengekomen, waardoor het gesignaleerde probleem
thans niet meer bestaat.

Over 1975 werd op basis van de gestelde limiet een
suppletoir subsidie van ƒ4 015 000 aangevraagd in
verband met loonronden.

In het toegekende exploitatiesubsidie was een geoor-
merkt accres van f 2 300 000 opgenomen voor de
uitvoering van het nationale plan voor kernfysica en
hoge-energiefysica. Dit bedrag bevatte ƒ 300 000 als
voorschot op de bijstelling van het exploitatiesubsidie

J974 ten behoeve van l.K.O. in verband met dit plan.
Daarnaast werd in 1975 afzonderlijk f 495 000 ont-
vangen voor de bijstelling van het l.K.O.-subsidie 1973.

Het niet geoormerkte deel van het subsidie was
/ 281 000 hoger dan het subsidie 1974, verhoogd met
het op jaarbasis omgerekende suppletoir subsidie voor
loonronden 1974. Deze f 281 000 is slechts 0,5% van
het subsidie en dus volstrekt ontoereikend voor het
opvangen van autonome loonkostenstijging, prijs-
stijgingen en gevolgen van belastingmaatregelen.

Tot dc;.e laatste behoren het vervallen van de moge-
lijkheid om bij invoer van wetenschappelijke apparatuur
vrijdom van B.T.VV. te verkrijgen en de invoering van
de onroerend-goedbelasting. De hieruit voortvloeiende
lastenverzwaringen in de exploitatiesfeer werden voor
1975 begroot op respectievelijk ƒ 715 000 en ƒ 51 000.
In de loop van het jaar werd ons meegedeeld dat voor
de vervallen B.T.W.-vrijstellingen compensatie zal
worden gegeven over rekeningen die betrekking hebben
op ingevoerde instrumenten waarvoor vroeger vrijdom
zou zijn verleend en waarop / 1 000 of meer B.T.W.
is berekend. Het eerste kan niet altijd worden aan-
getoond - met name bij invoer uit E.G.-landen - en
het tweede betekent dat in veel gevallen niet wordt
gecompenseerd.

Als investeringssubsidie voor grote apparatuur stelde
Z.W.O. ƒ 3 562 000 beschikbaar. Daarvan was f 727 000
bestemd voor de laatste termijn van de magnetische
spectrograaf voor het Kernfysisch Versneller Instituut
te Groningen en ƒ 94 000 voor vervanging van de
telefooncentrale van het FOM-Instituut voor Atoom-
en Molecuulfysica te Amsterdam .

Voor bouw en inrichting van het Nationaal
Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica werd
in 1975 een bedrag van f 16 420 000 ter beschikking
gesteld en wel voor de sectie kernfysica van dit instituut.

Het totaal aan exploitatie- en investeringsgelden dat
dit jaar via Z.W.O. aan F.O.M, ter beschikking kwam,
beloopt hiermee ƒ 77 292 000. Hoewel in het voor-
gaande enige kritiek werd geuit op de toekenning van
verschillende onderdelen ervan, kan tevens worden
geconstateerd dat dit niet onaanzienlijke bedrag een
indicatie geeft voor de betekenis die van overheidswege
aan het werk van F.O.M, wordt gehecht. In dit opzicht
mag in de gegeven omstandigheden naast de in het
voorgaande gemaakte kritische opmerkingen een woord
van dank voor het in onze stichting gestelde vertrouwen
niet ontbreken.

F.O.M, heeft met Euratom een associaticcontract. In
het kader daarvan wordt het thermonucleair en plasma-
fysisch onderzoek in het FOM-Instituut voor Plasma-
fysica, inclusief de daarin gehuisveste werkgroep TN I
en in de in het FOM-Instituut voor Atoom- en Mole-
cuulfysica gehuisveste werkgroep TN III voor ge-
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zamcnlijkc rekening uitgevoerd. Euratom draagt 2A,\5r/c
van de kosten; voor bepaalde projecten - zgn.
prioritaire acties - kan deze bijdrage op 43,9<7£ worden
vastgesteld. Aan de gezamenlijke kosten is echter een
maximum verbonden. Hoewel dit in 1975 opnieuw werd
verhoogd (tot f 50 499 690 over de jaren 1971 t/m 1975,
inclusief een onderzoek over plasmaturbulentie bij de
TH-Eindhoven), gaan de werkelijke kosten daar boven
uit. Het meerdere komt geheel voor rekening van
F.O.M. De Euratom-bijdrage over 1975 werd door
F.O.M, die de financiële administratie van deze
associatie voert, begroot op ƒ 2 910 000. Het definitieve
bedrag wordt na de afsluiting van het boekjaar vast-
gesteld.

Evenals in vorige jaren verleende de Nijverheids-
organisatie T.N.O. via het Metaalinstituut T.N.O. een
bijdrage in de kosten van een aantal onderzoekingen in
de Werkgemeenschap 'Metalen F.O.M. - T.N.O.'. Deze
bijdrage werd voor 1975 begroot op ƒ260 000.

In het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul-
fysica worden enkele onderzoekingen verricht, die of
geheel of gedeeltelijk door andere instanties worden
gefinancierd. Eén van deze onderzoekingen vindt plaats
in samenwerking met het Rijks-lnstituut voor Volks-
gezondheid en heeft betrekking op de identificatie van
kleine hoeveelheden biologisch materiaal door middel
van flash-pyrolyscmassaspectrometrie. Het Ministerie
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne droeg de helft
van de kosten van dit onderzoek op basis van een
jaarbudget van f 300 000 en nam de kosten van een
daarbij aansluitend field-test project ad ƒ 134 000 geheel
voor zijn rekening. De N.V. Philips' Gloeilampen-
fabrieken verleende een bijdrage van f 260 000 in de
kosten van een onderzoek over ionenimplantatie in
vaste stoffen. In opdreaht van de regering vindt een
onderzoek plaats over de Iaminaire supersons gaswervei.
Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen dat daarvoor in 1975
een tweede termijn van ƒ 450 000 ter beschikking stelde.

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

3.1. Meerjarenplannen

Reeds in 1951 begon F.O.M, met het opstellen van
meerjarenplannen. Deze plannen gaven voor elke werk-
gemeenschap een omschrijving van het onderzoek en
een raming van de kosten. De raming vond plaats door
extrapolatie volgens de trend van de afgelopen jaren
met de actuele situatie als uitgangspunt en grote
investeringen als markeringspunten. Deze plannen
bestreken de jaren 1952 t/m 1971. F.O.M, hoopte
hiermee - hoewel dit niet het enige doel was - materiaal

aan te dragen voor een overheidsbeleid voor weten-
schappelijk onderzoek, dat een raamwerk zou aangeven
voor verdere ontwikkeling. Toen deze hoop niet in
vervulling ging, werd het maken van déze plannen in
1967 voorlopig stopgezet.

Omstreeks diezelfde tijd begon het langzamerhand
duidelijk te worden dat op een groei zoals F.O.M, de
eerste 20 jaar had gekend, niet meer mocht worden
gerekend. De plannen tct oprichting van het NIKHEF,
de Nederlandse deelneming aan het Super Proton
Synchrotron van CERN en de exploitatie van het K.V.I,
leidden in 1970 tot afspraken met de regering over de
financiële kaders binnen welke de ontwikkeling van de
experimentele kernfysica en hoge-energiefysica tot 1978
zou moeten plaatsvinden. Meer in het algemeen maakte
de omvang van de overheidsgelden voor wetenschaps-
beoefening een bezinning op het wetenschapsbeleid
urgent. De vormgeving aan dit beleid en de organisatie-
structuur van het onderzoek werden actuele onder-
werpen in onderzoekorganisaties, aan universiteiten en
op regeringsniveau. De jaarlijkse terugkeer van dit
onderwerp in de F.O.M.-jaarverslagen sinds 1969
illustreert dit.

In het licht van deze ontwikkeling verzocht Z.W.O.
ons eind 1974 het opstellen van meerjarenramingen te
hervatten. Een eerste aanzet daartoe werd gegeven
over het tijdvak 1976 t/m'1980, gevolgd door een
raming voor de jaren 1977 t/m 1981, die in het voorjaar
van 1975 tot stand kwam. De tijd die beschikbaar was
voor hel opstellen van het plan dat aan deze raming
ten grondslag ligt, liet niet toe dit in te passen in de
cyclus van de jaarlijkse begrotingsbesprekingen in de
commissies, maar bij de raming voor het tijdvak 1978
t/'m 1982, waarvoor de eerste gegevens in het najaar
van 1975 werden besproken, zal dit wel het geval zijn.

Bij de opstelling van zo'n plan doet zich het
probleem voor dat onderling afwegen tussen goed en
zeer goed werk pas zin krijgt als er kaders zijn aan-
gegeven waarbinnen die afweging moet plaatsvinden.
Strikt genomen zijn dergelijke kaders momenteel alleen
aangegeven voor de experimentele kernfysica en hoge—
energiefysica, althans voor langere termijn dan een jaar.
De laatste tijd heeft de regering er echter herhaaldelijk
op gewezen dat voor het overige niet op meer mag
worden gerekend dan handhaving van het subsidie-
niveau. Hoewel deze uitspraak niet het karakter van een
meerjarentoezegging draagt, geeft zij wel een aanwijzing
over de financiële randvoorwaarden waarbinnen
plannen in het algemeen zullen moeten worden bijgesteld
op basis van recente wetenschappelijke en budgettaire
ontwikkelingen, daarbij telkens een jaar in de tijd
opschuiven en nader worden uitgewerkt voor die onder-
delen waarvoor het tijdstip van realisering nadert.

In de meerjarenplannnig nemen drie onderzoek-
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gebieden een bijzondere plaats in: de kernfysica, de
hoge-energiefysica en het thermonuclcaire onderzoek.
Voor de experimentele kernfysica en hoge-energiefysica
bestaat, zoals reeds eerder werd opgemerkt, een meer-
jaren-ontwikkelingsplan dat in de jaarverslagen 1970
e.v. werd beschreven en waarvoor de regering financiële
plafonds heeft vastgesteld. Dit plan loopt in 1978 af.

De Commissie van de Werkgemeenschap voor Kern-
fysica nodigde in 1975 vijf vooraanstaande buitenlandse
onderzoekers uit om de voorstellen voor de jaren na
1978 kritisch te beoordelen en de verschillende instituten
en werkgroepen te bezoeken. Deze vijf experts brachten
over hun bevindingen ieder afzonderlijk een uitvoerig
rapport met hun oordeel en advies uit aan de F.O.M.-
directie. De in deze rapporten gemaakte opmerkingen
werden zonder de naam van de auteur te vermelden
en per instituut en werkgroep gerangschikt, aan de
instituutdirecteuren en werkgroepleiders voorgelegd en
vervolgens met hun weerwoord samengevoegd in een
evaluatierapport. Dit rapport kwam omstreeks het eind
van het jaar gereed. Het zal in een speciale vergadering
van de commissie worden besproken en een leidraad
vormen bij het opstellen van het nieuwe meerjarenplan.

Met betrekking tot de hoge-energiefysica heeft
Nederland als deelnemer aan CERN rechtstreeks te
maken met de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. In
het eerder genoemde meerjaren-ontwikkelingsplan is de
nationale beoefening van de hoge-energiefysica dan
ook mede afgestemd op de deelneming aan CERN en
het geeft voor beide financiële kaders aan. Het beoogt
voorts een bundeling van alle Nederlandse activiteiten
op het gebied van de hoge-energiefysica. Een over-
eenkomst die daarvoor een basis geeft, kwam dit jaar
gereed. Paragraaf 5 van dit vers'ag geeft hierover
nadere details.

Het thermonucleaire onderzoek wordt uitgevoerd in
het kader van een associatiecontract met Euratom en
maakt daardoor deel uit van het Europese programma
voor kernfusie-onderzoek. Voor dit Europese pro-
gramma was 1975 het laatste jaar van het lopende
vijfjarenplan. Voor het nieuwe vijfjarenplan dat de
jaren 1976 t/m 1980 bestrijkt worden sinds 1974 voor-
bereidingen getroffen (zie jaarverslag 1974 paragraaf
3.5 en dit jaarverslag paragraaf 3.4), maar eind 1975
hadden de Nederlandse regering en de raad van
Ministers van de Europese Gemeenschap hierover nog
geen besluit genomen.

3.2. Evaluatie

Sinds 1969 is in het jaarverslag elk jaar aandacht
besteed aan de selectie van onderzoekprojecten, de
evaluatiemethoden die hiervoor worden gebruikt en het
beleid dat eraan ten grondslag ligt. Dit jaar is elders

in dit jaarboek een afzonderlijk artikel aan dit onder-
werp gewijd. Daarom wordt hier volstaan met enkele
gegevens die specifiek op 1075 betrekking hebben.

Een 34-tal senior-onderzoekers, afkomstig uit
diverse gebieden van de fysica, werd bereid gevonden
zitting te nemen in de jury voor de Beleidsruimte 1975
van F.O.M.

De beoordelingsschaal die de jury voor het waar-
deren van projecten gebruikt, bevat een aantal
elementen die alle betrekking hebben op zuiver weten-
schappelijke aspecten (kwaliteit van de groep, belang
voor de fundamentele kennis, keuze van het probleem
en urgentie). Teneinde binnen de doelstelling van F.O.M.
de technische fysica meer kansen te bieden dan voor-
heen, werd daarbij met ingang van dit jaar mede in
ogenschouw genomen of het voorgestelde project een
methode of technische ontwikkeling betekent of
oplevert, die van betekenis kan zijn voor het fundamen-
tele onderzoek.

In het kader van de Beleidsruimte werden dit jaar
46 projecten behandeld. Bij de beoordeling van 3
aflopende projecten werd de jury niet betrokken; 18
continueringsaanvragen werden gehonoreerd, waarvan
6 geconditioneerd of gedeeltelijk (1 hiervan pas later
in het jaar toen in het kader van de Beleidsruimte
alsnog enige gelden vrijkwamen); 11 nieuwe projecten
werden goedgekeurd waarvan 3 met enige beperking en
1 later in het jaar; 14 aanvragen moesten worden
afgewezen. Over drie voorstellen werd met S.O.N.
overlegd; één daarvan bleek raakvlakken te hebben met
het S.O.N.-programma. Eén aanvrager werd verwezen
naar de Z.W.O.-commissie voor energiegelieerd onder-
zoek.

Het jury-oordeel vertoonde een spectrum van 2,3
tot 5,4 met een gemiddelde standaardafwijking van
0,9 in een schaal die loopt van 1 (uitstekend) tot 9
(ondermaats). De grens tussen aanvragen die wel resp.
niet konden worden gehonoreerd, werd bepaald door
het beschikbare bedrag en lag bij 3,8. In 1973 en 1974
was dit resp. 4,6 en 4,4, hetgeen erop wijst, dat de
beperktheid van het beschikbare bedrag F.O.M, ge-
leidelijk noodzaakt elk jaar betere voorstellen af te
wijzen. De honorering van beleidsruimte-aanvragen
leidde tot de instelling van drie nieuwe werkgroepen:
K XI (prof. dr. A. H. Wapstra en prof. dr. ir. J. B.
Le Poole te Delft), A V (prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn
te Eindhoven) en VS-D II (prof. dipl. ing. J. B. Wcster-
dijk en dr. ir. J. E. Mooij te Delft). De werkgroep
M XI-U (prof. dr. J. A. Tjon te Utrecht) werd aan het
eind van het jaar opgeheven wegens de afsluiting van
hel project.

Aan de bovengenoemde mutaties kan nog worden
toegevoegd dat - los van de Beleidsruimte - een deel
van de werkgroep K IH-A te Groningen met de werk-
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groep K. IV' te Leiden werd samengevoegd tot een
werkgroep 'Hyperfijninteracties', die met het oog op
ile relatie met het vastestofonderzoek de naam K/VS X
kreeg. De afdeling Groningen van deze werkgroep staat
onder leiding van prol', dr. H. de Waard, de afdeling
Leiden onder leiding van prol. dr. W. J. Huiskamp. Het
andere deel van de werkgroep K II I-A, dat deze naam
naam behoudt, staat onder leiding van dr. H. Postma.

Naast de evaluatie van onderzoekprojecten is in de
laatste jaren in het F.O.VI.-bureau veel aandacht
besteed aan studies die de evaluatie van de natuurkunde
op zichzelf tot onderwerp hebben of daaraan kunnen
bijdragen. Wat hieraan in 1975 is gedaan, wordt in de
hierna volgende alinea's beschreven.

[n het kader van de studies over de plaats van de
fysica in de samenleving (het zgn. project 'evaluatie
natuurkunde extrinsiek", waarover in de jaarverslagen
1972 e.v. werd geschreven), verschenen in 1974 twee
rapporten. Het ene geeft een inventarisatie van het
natuurkundig onderzoek in Nederland, het andere heeft
betrekking op de arbeidsmarkt voor tysici. Dit rapport
is gebaseerd op prognose» over het aanbod van fysici
en beval de resultaten van een delphi-onderzoek naar
de behoefte aan fysici in de jaren 1980 en 1990.

De conclusies van laatstgenoemde rapport, die een
weinig rooskleurig beeld geven van de arbeidsmarkt
voor fysici, waren o.a. onderwerp van bespreking in het
informele overleg tussen het Uitvoerend Bestuur van
F.O.M., vertegenwoordigers van de Sectie Natuurkunde
van de Academische Raad (S.N.A.R.) en een delegatie
uit het bestuur van de Nederlandse Natuurkundige
Vereniging (N.N.V.i, dat enkele malen per jatu plaats-
vindt. Het was daar aanleiding tot nader beraad over de
relatie tussen de opleiding van fysici en hun plaats in
de samenleving, waarbij met name de vraag aan de orde
kwam welke aanpassingen of varianten in de opleiding
zouden kunnen bijdragen tot meer mogelijkheden voor
toekomstige fysici. Verwacht wordt dat dit onderwerp
in S.N.A.R. en N.N.V., waar het meer thuishoort dan
in F.O.M., nog uitvoerig zal worden bediscussieerd,
mede in verband met de herstructurering van het
wetenschappelijk onderwijs.

Een ander onderwerp dat in het F.O.M.-S.N.A.R.-
N.N. V.-overleg aan de orde kwam, was de toelating
tot de universiteit, met name de selectie van studenten.
Naar aanleiding daarvan werd een rapport opgesteld
over het verband tussen studieprestaties in de exacte
vakken op de middelbare school en aan de universiteit.
Het werd op het F.O.M.-bureau uitgevoerd met gebruik-
making van de regeling tijdelijke arbeidsplaatsen voor
werkloze academici.

In het kader van het project 'evaluatie natuurkunde
intrinsiek' dat door Z.W.O. afzonderlijk wordt gesub-
sidieerd, kwam een rapport gereed over magnetische

relaxatie en resonatie. Dit rapport geeft een overzicht
en analyse van het in Nederland op dit gebied verrichte
onderzoek. Het geelt ook een beschrijving en beoor-
deling van een viertal evaluatiemethoden die bij het
opstellen van het rapport werden gebruikt en het vormt
daardoor tevens een bijdrage tot de 'science of science'.

Flke twee jaar wordt door F.O.M, een onderzoek
gedaan naar de kosten van onderzoek en onderwijs in
de natuurkunde in Nederland bij instellingen die uit
O. en W.-gelden worden gefinancierd. De resultaten
betreffende 1969 en 1971 werden in de jaarverslagen
1970, 1972 en 1973 besproken. Het rapport betreffende
1973 kwam in 1975 gereed. De totale kosten beliepen in
1973 ongeveer 155 miljoen gulden, tegen 125 miljoen
in 1971 en 113 miljoen in 1969. Gezien de inflatie
over die jaren kan niet van een reële stijging worden
gesproken.

3.3. Organisatie van de wetenschapsbeoefening

Eind 1974 bood de minister voor wetenschapsbeleid
aan de Tweede Kamer een nota aan over het weten-
schapsbeleid. Enkele voor F.O.M, belangrijke punten in
deze nota zijn:
- de oprichting van een Raad voor het Weten-
schappelijk Onderzoek (R.W.O.) en het opgaan daarin
van Z.W.O. met de door haar gesubsidieerde stichtingen:
- de visie op de gehele organisatie van het weten-
schappelijk onderzoek, met name in de overheidssfeer;
- de plaats van de para-universitaire instituten (w.o.
de F.O.M.-instituten), waarvoor in de nota een aparte
beheerorganisatie wordt voorgesteld.

Met het oog op dit laatste punt, waartegen ernstige
bedenkingen bestaan in verband met de coördinatie van
het onderzoek in deze instituten met overeenkomstig
werk aan universiteiten, werd deze nota eerst besproken
met de directeuren van de beide F.O.M, -instituten en
het I.K.O. Vervolgens werd op 13 mei een bijeenkomst
belegd van het Uitvoerend Bestuur met de voorzitters
van de commissies en besturen, de wetenschappelijke
secretarissen van de werkgemeenschappen, de instituuts-
dircctcurcn, de F.O.M.-directie en een delegatie van de
F.O.M.-personcclsraad (F.P.R.) teneinde het F.O.M.-
commentaar op de nota voor te bereiden.

Inmiddels verzocht de minister voor wetenschaps-
beleid echter ieder die behoefte voelde op de inhoud
van de nota commentaar te leveren, dit voor 1 mei te
doen, terwijl de vaste kamercommissie voor het weten-
schapsbeleid vroeg om eventueel commentaar voor
S mei in te dienen.

Hierdoor werd het Uitvoerend Bestuur genoodzaakt
reeds voor de bespreking van 13 mei en zonder voor-
afgaand overleg in de Raad van Bestuur een standpunts-
bepaling op schrift te zetten en in te dienen. Dit voor-
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lopig commentaar richtte zich op enkele hoofdpunten
zoals: de eenheid van beleid en beheer, decentralisatie,
projcctrcgistratic, de organisatiestructuur op basis van
omvang en eigen aard van het onderzoek.

In de bijeenkomst van 13 mei werd dit commentaar
- zij het dus achteraf - besproken. Daarbij kwamen
tevens nog enkele punten aan de orde die bij een
hoorzitting van de kamercommissie (die echter uit-
eindelijk niet plaatsvond) naar voren zouden worden
gebracht. Een aanvullend commentaar van de F.P.R.
werd later nog aan de kamercommissie gezonden.

De Raad van Bestuur besprak de nota in juni en kon
zich verenigen met het voorlopig commentaar dat door
het Uitvoerend Bestuur was ingediend. Daarbij kwam
ook het commentaar aan de orde dat Z.W.O. naar
aanleiding van de nota bij de kamercommissie had
ingeleverd. Z.W.O. bracht daarin dezelfde punten van
kritiek naar voren als F.O.M., maar nam over de
verhouding van eerste en tweede geldstroom een stand-
punt' in dat voor de natuurkunde bijzonder teleur-
stellend is. Dit laatste is ook het geval in de planning-
nota hoger onderwijs die inmiddels door de staats-
secretaris van O. en W. bij de Tweede Kamer was
ingediend en waarin de tweede geldstroom als aan-
vullend wordt beschouwd. Dit doet onrecht aan het
landelijk gecoördineerd beleid dat in het kader van
F.O.M, voor de natuurkunde is opgebouwd.

Het wordt in F.O.M, ook als teleurstellend ervaren
dat in de departementale commissie die tot taak heeft
de R.W.O.-structuur nader uit te werken, Z.W.O. drie
plaatsen bezet zonder dat F.O.M, daar rechtstreeks bij
betrokken is.

Tn het wetenschapsbudget 1976, dat de minister voor
wetenschapsbeleid in het najaar bij de Tweede Kamer
indiende onder de titel 'meerjarenplan voor weten-
schapsbeoefening', is een passage gewijd aan de natuur-
kunde, waarin voor deze tak van onderzoek de
instelling van een verkenningscommissie wordt aan-
gekondigd. De R.A.W.B, had het voornemen om in zijn
in begin 1976 uit te brengen jaaradvies bijzondere
aandacht te besteden aan het instituut van de ver-
kenningscommissies en vroeg met het oog op de voor-
bereiding daarvan informatie aan F.O.M. Deze werd
in een uitvoerig gedocumenteerd antwoord verstrekt.

Het leerstoelenbeleid kan voor de overheid een
belangrijk hulpmiddel zijn bij het voeren van een
wetenschapsbeleid. In het kader daarvan vroeg de
staatssecretaris van O. en W. het advies van F.O.M.
over enkele aspecten van een aanvraag van de Rijks-
universiteit te Leiden voor de instelling van een gewoon
lectoraat in de theoretische natuurkunde. In het
bijzonder werd verzocht deze aanvraag te toetsen aan
het rapport 'De beoefening van de theoretische natuur-
kunde in Nederland', dat door een overleggroep van

theoretici onder auspiciën van F.O.M, was opgesteld.
De vraag van de staatssecretaris werd beantwoord
nadat het Uitvoerend Bestuur daarover het advies van
de Speciale Commissie voor de Theoretische Natuur-
kunde had ingewonnen die zich daarvoor op haar beurt
tevens van de situatie ter plaatse op de hoogte had
gesteld.

3.4. Energiegelieerd onderzoek

In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van de
instelling van een adviescommissie voor energiegelieerd
onderzoek in het kader van Z W.O. Op voorstel van
deze commissie vroeg Z.W.O. de regering voor 1976
een additioneel, geoormerkt subsidie voor energiegelieerd
onderzoek ter beschikking te stellen. Dit verzoek sloot
aan bij het advies dat de Landelijke Stuurgroep Energie-
onderzoek in de vorm van een 'ntcrimrapport aan de
regering had uitgebracht. Tegelijkertijd opende Z.W.O.
de mogelijkheid aanvragen bij haar in te dienen voor
onderzoekingen die tot doel hebben een bijdrage te
leveren lot het opiossen van de energicproblematiek.
De betrekkelijk korte tijd die beschikbaar was om
dergelijke aanvragen voor te bereiden, kan mede
aanleiding zijn geweest dat vanuit F.O.M, slechts een
viertal voorstellen werd ingediend. Omstreeks het eind
van het jaar werd bericht ontvangen dat twee daarvan
- zij het gedeeltelijk - zouden worden gehonoreerd.

Daarnaast is er binnen het F.O.M.-programma een
aantal lopende onderzoekingen aan te merken die
verband houden met de energieproblematiek. Het
omvangrijkste hiervan is het thermonucleaire onderzoek,
dat in 1957 met deze achtergrond werd geëntameerd.

In internationaal verband heeft het Internationale
Energie-Agentschap, dat in de organisatiestructuur
van de O.E.C.D. is opgenomen, een aantal projecten
voor onderzoek en ontwikkeling in de energiesector
voorgesteld. De directeur-generaal voor de energie-
voorziening richtte zich tot een aantal industrieën en
instellingen, waaronder F.O.M., om de potentiële
belangstelling voor participatie in deze projecten te
peilen. F.O.M, antwoordde belangstelling te hebben om
bij de uitvoering van het door I.E.A. voorgestelde
programma te worden betrokken. Zij verwees daarbij
naar de F.O.M.-R.C.N.-nota over het kernfusiebeleid
en deelde mee dat ook andere door I.E.A. genoemde
onderwerpen aanrakingspunten hebben met F.O.M. -
onderzoek, in het bijzonder op het gebied van vaste
stof en atoomfysica.

In het energicgclieerd onderzoek in Nederland neemt
het thermonucleaire onderzoek, dat sinds 1957 door
F.O.M, wordt uitgevoerd, een bijzondere plaats in. Het
maakt sinds 1962 deel uit van het Europese programma
op het gebied van thermonucleair onderzoek, dat in
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nationale laboratoria door middel var. associatie-
contracten met Furatom wordt uitgevoerd. Het
Euratom-programma en deze associaticcontractcn
liepen eind 1975 al. Besprekingen over een nieuw
programma voor de jaren 1976 t/m 1980 namen in 1974
een aanvang. Op grond van de ontwikkeling in dit
gebied van onderzoek lag het voor de hand dat R.C.N,
daarbij werd betrokken. De argumenten daarvoor
worden nog versterkt door het in 1975 genomen
regeringsbcsluit de doelstelling van R.C.N, te verbreden
en in overeenstemming daarmee de naam te wijzigen
in F.nergie-onderzock Centrum Nederland (E.C.N.).

In het vorige jaarverslag werd uiteengezet dat F.O.M.
en R.C.N, zich in dat jaar tot de regering hadden
gewend in een gezamenlijke nota waarin een eerste
aanzet werd gegeven tot een standpuntbepaling door de
Nederlandse regering met betrekking tot doelstelling
en omvang van dat programma en de Nederlandse
bijdrage daaraan. De nadere informatie die de regering
naar aanleiding daarvan over verschillende punten vroeg,
werd begin 1975 door F.O.M, en R.C.N, gezamenlijk
verstrekt.

In de loop van het jaar vond interdepartementaal
overleg plaats waarbij de Ministeries van Onderwijs en
Wetenschappen. Economische Zaken en Buitenlandse
Zaken en de minister voor wetenschapsbeleid waren
betrokken, terwijl ook enkele malen overleg plaatsvond
tussen ambtenaren van de genoemde ministeries en
vertegenwoordigers van F.O.M, en R.C.N. Aan het
eind van het jaar waren nog geen conclusies bekend.

Het contract tussen Euratom en zijn associatie-
partners over het ontwerp van een Joint European
Torus (JET) voorziet o.a. in de instelling van een
commissie, die de door verschillende landen aangeboden
vestigingsplaatsen voor JET op hun technische en
sociale mérites beoordeelt. Deze internationale com-
missie bracht in 1974 haar rapport uit. F.O.M, zond
haar commentaar op dit rapport aan Euratom en aan
O. en W., vergezeld van een advies met betrekking tot
een Nederlands standpunt. Toen in de loop van het
jaar ongerustheid ontstond over de voortgang bij de
besluitvorming over de vestigingsplaats, richtte F.O.M,
hierover nog een afzonderlijk schrijven aan de minister
voor wetenschapsbeleid.

Op 31 juli diende de Europese Commissie bij de raad
van ministers van de Europese Gemeenschap een
ontwerp-bcsluit in voor de vaststelling van een vijfjaren-
programma voor kernfusie voor het tijdvak 1976 t/m
1980. De bouw van JET is daar onderdeel van. Aan
het eind van het jaar had de raad van ministers van de
E.G. over dit programma, de bouw van JET en de
vestigingsplaats van JET nog geen besluit genomen.

Teneinde de in Culham gehuisveste JET-ontwerp-
grocp in de gegeven omstandigheden in staat te stellen

haar werkzaamheden althans voorlopig voort te zetten,
werden het 'JET-dcsign contract' en het 'Mobility
contract', die resp. de totstandkoming van het ontwerp
van JET en de uitwisseling van onderzoekers en
technici regelen, tot 30 juni 1976 verlengd.

De samenwerking tussen het FOM-Instituut voor
Plasmafysica en het Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) te Boston bij het Alcator-project, dat
evenals JET van het Tokamak-type is, werd in 1975
beëindigd. Aan deze samenwerking, die in 1971 begon,
is elders in dit jaarboek een afzonderlijk artikel gewijd.

Tenslotte kan nog worden vermeld dat door een brief
van de F.P.R., geïnitieerd door een medewerker, nog
oens extra aandacht werd gevestigd op de stralings-
problematiek bij de d,t-reactie en in verband daarmee
op de - voor een reactor echter vooralsnog kansloze -
p,B-reactic. Over de fundamentele aspecten van laatst-
genoemde reactie werd in het kader van de Beleids-
ruimte een studie ondernomen, die tevens tot afronding
van de discussie hierover kan bijdragen.

4. Nieuwe ontwikkelingen

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. Het zou te ver voeren
om hier alle nieuwe beleidsruimteprojecten te noemen.
Een uitzondering wordt gemaakt voor een klein aantal,
dat relatief de hoogste waardering oogstte. Prof. dr.
J. J. M. Beenakker (R.U.L.) kreeg een toewijzing,
teneinde de experimentele bepaling van de niet-even-
wichtsdistributietunctie in gassen uit te voeren. Dit zal
gebeuren met een geraffineerde spectroscopische
methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van doppler-
verschuiving. Van de groep van prof. Beenakker, prof.
dr. H. F. P. Knaap en dr. L. J. F. Hermans werd
daarnaast ook een project gehonoreerd, dat betrekking
heeft op transportverschijnselen in sterk verdunde
gassen van roterende moleculen. De groep van prof. dr.
J. H. v. d. Waals en dr. J. Schmidt (R.U.L.) kreeg
verdere steun voor 'transient' resonantie-experimenten
aan aangeslagen moleculen en kortlevende radicalen.
Speciaal ook toepassingen in de fotosynthese worden
beoogd. (Er worden resultaten verkregen bij de studie
van porfyrines.) Prof. dr. ir. N. J. Poulis en dr. W. Th.
Wenckebach (R.U.L.) kregen eveneens voortgezette
steun voor hun werk aan fase-overgangen in sterke
magneetvelden. De groep op het FOM-Instituut voor
Atoom- en Molecuulfysica, dr. H. L. C. Meuzelaar en
dr. A. J. H. Boerboom, die onlangs met succes m.b.v.
'channel plates' een nieuwe analyse-apparatuur ont-
wikkelden, kregen voor een toepassing hiervan op het
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gebied van de structuurbepaling van organische ionen
m.b.v. botsingsgeïnduceerde dissociatie, waaraan o.a.
door dr. N. M. M. Nibbering (U.v.A.) wordt mee-
gewerkt, een extra toewijzing. Bij de T.H.-Delft is een
project begonnen o.l.v. prof. dipl. ing. J. B. Westcrdijk
en dr. ir. J. E. Mooij op het gebied van tijdafhanke-
lijkc verschijnselen in supergeleidend aluminium. En
prof. dr. S. R. de Groot en dr. Ch. G. van Weert
kregen voor de verdere completering van de theorie van
de relativistische kinetica, die vrijwel geheel bij de
U.v.A. is ontwikkeld, eveneens beleidsruimtesteun.
Hiermee is geenszins een volledig beeld gegeven van de
omvang van nieuwe activiteiten. Vernieuwing van het
onderzoek vindt niet alleen plaats door de honorering
van beleidsruimtevoorstellen en de oprichting van
nieuwe werkgroepen, resp. de afsluiting van beleids-
ruimteprojecten en de opheffing van werkgroepen.
Binnen de programma's van de werkgroepen en de
instituten worden jaarlijks tientallen onderzoekingen
afgesloten en nieuwe aangepakt .De verantwoording
daarover wordt gegeven in de gedetailleerde halfjaar-
verslagen die aan de commissie van de werkgemeen-
schappen worden toegezonden en die daar worden
besproken en vervolgens aan de Raad van Bestuur
worden aangeboden. De resultaten van het onderzoek
komen voorts tot uitdrukking in eindverslagen,
rapporten, dissertaties en publikaties in de weten-
schappelijke vakliteratuur.

Naast of vanuit het onderzoek, dat in het kader van
de Beleidsruimte en de werkgemeenschappen plaats-
vindt, werd in 1975 een aanzet gegeven tot enkele
nieuwe ontwikkelingen die, voorzover niet elders in
dit verslag vermeld, hieronder kort worden belicht.

In 1974 had prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn uit
Eindhoven zich tot F.O.M, gewend met een voorstel
voor het verrichten van onderzoek met betrekking tot
het automatiseren van versnellers, verbetering van
bundclkwalitcit, injecticsystemen, onder meer ten dienste
van de bestaande versnellersinstituten. Het voorstel
ontmoette onder, kernfysici, die met versnellers werken,
veel waardering, maar kon, omdat het op zichzelf geen
kernfysica is, doch op het gebied van de technische
fysica ligt, moeilijk in de bestaande kaders worden
ingepast. De fundamcnteel-fysische aspecten van het
voorgestelde project waren vrij beperkt, maar de
technisch-fysische betekenis werd hoog aangeslagen en
het onderzoek zou kunnen leiden tot instrumentele
ontwikkelingen die voor het fundamentele onderzoek
van betekenis zijn. Op grond van deze overwegingen
werd besloten om dit initiatief, onder zekere voor-
waarden en beperkingen, met ingang van 1976 te
honoreren.

Het in de vorige alinea genoemde voorstel plaatst
F.O.M, voor een meer algemeen probleem: de steun

aan technisch-fysisch onderzoek. Het lijkt waarschijnlijk
dat F.O.M, in de nabije toekomst meer en meer
geconfronteerd zal worden met ondcrzoekvoorstellen
vanuit de Technische Hogescholen, waaraan een ver-
gelijkbare verdienste kan worden toegekend. De vraag
doet zich voor hoe deze zullen moeien worden afge-
wogen tegen voorstellen van zuiver-wetenschappelijke
aard en welke criteria daarbij zouden moeten worden
gehanteerd. Zolang echter bij de subidietoewijzing niet
expliciet wordt aangegeven dat het lot de taak van
F.O.M, behoort om dergelijk werk actief te steunen,
stimuleren en coördineren, zal F.O.M, zich moeten
beperken tot incidentele projecten, met inschakeling van
de Speciale Commissie voor de Technische Fysica.

In de afgelopen jaren is in kringen van onderzoekers
de gedachte opgekomen om nabij de 300-MeV lineaire
elektroncnversncllcr die bij het I.K.O. in aanbouw is,
een opslagring voor elektronen te bouwen, waarin de
elektronenbundel van deze versnel'̂ 11" gedurende korte
tijd per dag worden geïnjecteerd. De elektronen zouden
dan in deze ring tof i Ü 1,5 GeV kunnen worden
versneld en er daarna geruime tijd in blijven rond-
cirkelen. De synchrotronstraling die de elektronen
daarbij uitzenden, bestrijkt een breed, continu spectrum,
dat o.a. het gollïcngtegebied van 1 tot 1000 A omvat,
waarin nauwelijks andere stralingsbronnen beschikbaar
zijn. Deze faciliteit zou geheel nieuwe mogelijkheden
openen voor onderzoek op fysisch, chemisch, biologisch
en medisch gebied, zoals reeds is gebleken bij de enkele
stralingsbronncn van dit type die elders in de wereld
in gebruik zijn. Vooral in het vlakbij gelegen FOM-
Intituut voor Atoom- en Molecuulfysica bestaat grote
belangstelling.

Prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn gaf aan deze gedachte
nadere vorm door bij F.O.M, een voorstel in te dienen
om in het kader van de Beleidsruimte 1975 een studie
hierover ter hand te nemen. Besloten werd dit voorstel
voorlopig voor twee jaar te honoreren. Dit houdt in dat
o.a. een inventarisatie plaatsvindt van de belangstelling
die onder fysici, chemici en biologen bestaat om deze
opslagring als stralingsbron voor onderzoek op hun
gebied te gebruiken.

5. De instituten

Sinds 1965 is de oprichting van een Nationaal Instituut
voor Kernfysica en Hoge-energiefysica (NIKHEF) met
een sectie hoge-energiefysica (sectie H) en een sectie
kernfysica (sectie K) een jaarlijks terugkerend onder-
werp in dit jaarverslag. In het begin van 1975 was de
stand van zaken als volgt. De stichtingen F.O.M, en



l'ersla\> Uitvoerend Bestuur 37

I.K.O.. de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke
Universiteit te Nijmegen hadden zich akkoord verklaard
met de overeenkomst tot oprichting van het NIKHEF,
waarvan de inhoud reeds in het jaarverslag 1973 werd
beschreven. Het Z.W.O.-bestuur had de overeenkomst
goedgekeurd. De staatssecretaris van O. en W. had
weliswaar meegedeeld geen bezwaar te hebben tegen
ondertekening, maar bij enkele punten kanttekeningen
gemaakt die enoe hadden geleid dat de overeenkomst
begin 1975 nog niet was ondertekend.

)n het voorjaar van 1975 werd voor de-desbetreffende
punten een formulering gevonden die aller instemming
verwierf. De overeenkomst werd op 17 juni 1975 te
's-Gravenhage door de vier partners ondertekend in
een bijeenkomst met de staatssecretaris van O. en W.
en de directeur van Z.W.O.

Hierdoor trad voor de experimentele hogc-cnergie-
fysica de organisatiestructuur in werking die in deze
overeenkomst is vastgelegd. .In deze structuur fungeren
het Intcrimbestuur, de Wetenschappelijke Programma-
Commissie en de directeur van de sectie H. Voor de
experimentele hoge-energiefysica had het voortbestaan
van de werkgemeenschap dan ook geen zin meer. Voot
de theoretische hoge-energiefysica geldt deze wijziging
in de organisatiestructuur niet. zodat voor dit onderdeel
de werkgemeen> hapsstructuur bleef gehandhaafd.

De Werkgemeenschap voor Hoge-energiefysica werd
daardoor ingekrompen tot een Werkgemeenschap voor
Theoretische Hoge-energiefysica, die de werkgroep
H III (thans H-th) met zijn afdelingen in Amsterdam,
Groningen, Leiden. Nijmegen en Utrecht omvat en die
wordt geleid door een commissie, bestaande uit de
werkgrocpleiders van deze afdelingen. Enkele andere
theoretici, werkzaam op het gebied van de hoge-
energiefysica werden, op voorstel van de commissie zelf,
als leden a titre personnel daaraan toegevoegd.

Osv hel zakelijk-organisatorisch contact tussen de
experimentele en theoretische hoge-cnergiefysica te
handhaven, heeft enerzijds het Interimbestuur een
theoreticus tot lid van de Wetenschappelijke
Programma-Commissie benoemd, terwijl anderzijds het
Uitvoerend Bestuur de directeur van de sectie H, zodra
deze is benoemd, q.q. zal benoemen tot lid van de
Commissie van de Werkgemeenschap voor Theoretische
Hoge-energiefysica.

Teneinde voor de realisering van de sectie H van het
NIKHEF, vooruitlopend op de ondertekening van
de overeenkomst, reeds zoveel mogelijk voorbereidingen
te treffen, was in 1974 het Interimbestuur i.o. in
het leven geroepen. In het jaarverslag 1974 werd
vermeld wie daarvan deel uitmaakten. Na de onder-

tekening van de overeenkomst bekrachtigde F.O.M.
hun benoeming tot lid van het Interimbestuur,
terwijl dit op zijn beurt al zijn 'in oprichting' genomen
besluiten bekrachtigde. Tot die besluiten behoorde de
benoeming van de Wetenschappelijke Programma-
Commissie en de opstelling van taken en bevoegdheden
van de directeur van de sectie H. Na de inwerking-
treding van de overeenkomst benoemde het [nterim-
besluur een commissie ter voorbereiding van de
benoeming van de directeur van de sectie H en een
commissie ad hoc voor bouwzaken. Beide .commissies
brachten omstreeks het einde van 1975 hun eindadvies
uit; de laatste in de vorm van een programma van eisen
voor het gebouw van de sectie H.

Het Instituut voor Kcmphysisch Onderzoek (I.K.O.)
dat volgens de overeenkomst over enkele jaren de sectie
K van het NIKHEF wordt, was, zoals in het jaarverslag
1974 reeds werd vermeld, in dat jaar begonnen met de
bouw van de behuizing voor de 300-McV lineaire
clektronenversneller en de constructie van onderdelen
van deze versneller. De bouw maakte in 1975 goede
voortgang. Het bediemngsgebouw, de injectorhal en een
deel van de versnellertunnel kwamen gereed; de injector
werd geïnstalleerd en de eerste secties werden geleverd.
In het kader van de omschakeling van het oude
programma naar het nieuwe vond een interne
reorganisatie plaats. Voor verdere gegevens wordt
verwezen naar het verslag van de Stichting F.K.O. dat
achterin dit jaarboek is opgenomen.

Met hetrekking tot het FOM-Instituut voor Atoom-
en Molecuulfysica kan hier worden volstaan met de
vermelding dat de nieuwe opzet die vorig jaar in
paragraaf 5 werd aangekondigd, naar bevrediging
functioneerde en dat de toen onder 4.2 genoemde
projecten, evenals de andere rescarchactiviteiten, in 1975
voortgang vonden.

In het FOM-Instituut voor Plasmafysica is het
grootste deel van het thermonuclcaire onderzoek
geconcentreerd. Op enkele beleidsaspecten van dit
onderzoek, mede in verband met het Euratom-
programma op dit gebied, werd in paragraaf 3.4 reeds
ingegaan. In aanvulling daarop kan hier nog worden
vermeld dat het bezoek, dat de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, dr. G. Klein, aanvankelijk
in 1974 aan dit instituut zou brengen, op 14 januari
1975 plaatsvond. Bij deze gelegenheid oriënteerde hij
zich over deze problematiek en had hij een uitvoerige
gedachtcnwisscling met het Uitvoerend Bestuur van
F.O.M, over diverse beleidsaspecten van het F.O.M.-
werk. Tevens werd daarbij nogmaals de pensioen-
problematiek (zie ook paragraaf 8) aangesneden. Op
10 juni 1975 bezochten enkele kamerleden het instituut
om zich over de beleidsaspecten van het kernfusie-
onderzoek te oriënteren.



38 F.O.M.

De bovengenoemde laboratoria 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 doorstromings-
beleid in de sector van het wetenschappelijk personeel
waarborgt dat deze opleidingsfunctie ook voor de
toekomst wordt veiliggesteld. 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 waar
F.O.M.-werkgroepen zijn gehuisvest, neemt het Kern-
fysisch Versneller Instituut (K.V.I.) te Groningen een
tussenpositie in. Dit vindt zijn oorzaak in de regeling
die hierover in het nationaal ontwikkelingsplan voor
kernfysica en hoge-energiefysica is getroffen. Het
K.V.I, wordt daarin genoemd als een universitair
instituut ex artikel 104 van de wet op het weten-
schappelijk onderwijs. De Rijksuniversiteit te Groningen
neemt een aantal basisvoorzieningen voor haar rekening
zoals onderhoud, elektriciteit, gas, water, telefoon e.d.,
alsmede een personeelsformatie en een jaarlijks
materieel krediet van dezelfde grootte als zij in 1972
ter beschikking stelde. De uitbreiding van de personeels-
formatie en het jaarlijks materieel krediet tot de omvang
die in het nationale plan zijn voorzien, komen voor
rekening van F.O.M. Een nadere uitgewerkte regeling
hieromtrent werd opgesteld; deze was aan het eind van
het jaar nog niet goedgekeurd.

6. Betrekkingen met andere organisaties

6.1. Binnenlandse betrekkingen

Allereerst moet hier de verhouding tussen onze Stichting
en de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Weten-
schapplijk Onderzoek worden vermeld. Voor de
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, hoofddirecteur
onderzoekbeleid en doordat 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,
bijwoont. 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 daarvoor in aanmerking komen.

In de Z.W.O.-commissie voor energiegelicerd onder-
zoek, waarvan de instelling in paragraaf 3.4 van het
vorig jaarverslag werd vermeld, heeft F.O.M, twee
plaatsen.

Van bijzonder belang is de samenwerking van
F.O.M, met de Nederlandse universiteiten en hoge-
scholen. Deze manifesteert zich in het onderzoekings-
werk, 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 coördinatie van het onderzoekprogramma
van de diverse universilcitslaboratoria is hiervan het
gevolg. In het bijzonder kan hier nog worden gewezen
op de overeenkomst tussen de Stichtingen F.O.M, en
I.K.O., de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke
Universiteit te Nijmegen inzake het NIKHEF en de
afspraken met de Rijksuniversiteit Groningen met
betrekking tot het K.V.I., die beide reeds in paragraaf 5
aan de orde kwamen.

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
universitaire wetenschappelijke onderzoek, de arbeids-
markt voor fysici, herstructurering van het weten-
schappelijk onderwijs e.d.

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
Nijverheidsorganisatie T.N.O. Zij komt voorts tot uiting
in de jaarlijkse bijdrage die deze organisatie via het
Metaalinstituut T.N.O. geeft aan het metaalonderzoek,
dat wordt uitgevoerd in de Werkgemeenschap 'Metalen
F.O.M. - T.N.O.'. Vanwege deze organisatie heeft
dr. ir. B. H. Kolster zitting in de commissie van deze
werkgem eenschap.

Met de Stichting Reactor Centrum Nederland
onderhoudt 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 Wetenschappelijke
Advies-Raad (W.A.R.). Ultimo 1975 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 kern-
fysisch onderzoek met behulp van de hogefluxreactor
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te Petten draagt Jiet karakter van een gezamenlijk
R.C.N.-F.O.M.-project. Het wordt begeleid door een
daartoe opgerichte commissie, de Kernfysische
Contactcommissic, waarin beide stichtingen leden
benoemen die namens hen zitting hebben. De samen-
stelling 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 Onder-
zoek in Nederland (S.O.N.) is op bestuursniveau
gerealiseerd doordat de voorzitter van de ene stichting
de bestuursvergaderingen 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.-werkgemeen-
schap 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 deze Commissie van de Werk-
gemeenschap voor de Vaste Stof contact doordat
dr. J. Bergsma als wederzijds 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 vertegenwoor-
diger van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul-
fysica zitting heeft in het bestuur van genoemde
stichting.

Met de gemeente Amsterdam en de N.V. Philips'
Gloeilampenfabricken 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 stichtingspartners wijzen elk één lid aan. Het
onderzoekingswerk van deze stichting, dat wordt
uitgevoerd 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.-bestuursvcrgaderingen kan bijwonen.
Het F.O.M.-burcau geeft voorts administratieve hulp
aan organisaties als de Stichting Physica, waarvan de
directeur van F.O.M., dr. A. A. Boumans, penning-
meester is en de Stichting De Jonge Onderzoekers

waarvoor het bureau de salarisadministratie verzorgt.
Met de Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen bestaan verschillende contacten via de
afdeling natuurkunde van dit lichaam, waarvan
prof. dr. J. de Boer voorzitter is. Dr. C. Ie Pair,
adjunct-directeur van F.O.M., heeft zitting in de
begeleidingscommissie van de wetenschappelijke
voorlichtingsdienst.

Een onderzoek over ionenimplantaiie dat wordt
uitgevoerd in het FOM-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica, wordt mede gefinancierd door de
N.V. Philips' Gloeilampenfabricken. Een in dit instituut
lopend onderzoek over identificatie van biologisch
materiaal met behulp van fiash-pyrolyse wordt mede
gefinancierd door het Ministerie voor Volksgezondheid
en Milieuhygiëne.

Voorts heeft de directeur van F.O.M, als lid van het
I.K.O.-Curatorium tezamen met dr. L. Lindner,
wetenschappelijk 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 associatiecontract, dat de werkzaamheden
omvat van het FOM-Instituut voor Plasmafysica,
inclusief de daarin gehuisveste theoretische werkgroep
TN I, en de in het F.O.M.-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica gevestigde werkgroep TN III. In het
Beheercomité, dat krachtens dit contract is ingesteld, is
onze Stichting vertegenwoordigd door dr. A. A.
Boumans, prof. dr. L. H. Th. Rietjens en dr. H. Weijma,
die dr. J. H. Bannier in deze functie opvolgde. In de
Euratom-verbindingsgroep hebben namens F.O.M.
prof. dr. C. M. Braams, 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 Werkgemeenschap voor Ther-
monuclcair Onderzoek en Plasmafysica vertegenwoor-
digen F.O.M, in Euratom-commissies die zich
bezighouden met speciale onderwerpen uit het kem-
fusieprogramma. Een afzonderlijke overeenkomst
voorziet in de kosten van uitwisseling van medewerkers
tussen de verschillende associaties mede in verband met
de oprichting van een ontwerpgroep voor een Joint
European.Torus (JET). Voor dit laatste project bestaat
eveneens een afzonderlijk contract tussen Euratom en
de associatiepartners. In de raad van toezicht die voor
dit project is ingesteld heeft prof. dr. C. M. Braams
zitting.

! - • •
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Aan de doelstellingen van de European Physical
Society (E.P.S.) verleent F.O.M, steun doordat zij
"associate member' van deze organisatie is. Dr. C. Ie Pair
is door de N.N.V. aangewezen als lid van de E.P.S.-
CounciJ.

Met de Europese organisatie voor kernfysisch
onderzoek CERN werd evenals vorige jaren een regel-
matig contact onderhouden via de Werkgemeenschap
voor Hoge-cnergiefysica en de organisatie van de
sectie H van het NIKHEF, zowel door het verblijf van
een aantal F.O.M.-medewerkers in Genève als door het
betrekken van CERN-medewerkers bij verschillende
commissies. De voorzitter van de werkgemeenschap,
prof. dr. S. A. Wouthuysen, is lid van de Council en
van het Scientific Policy Committee van CEKN. De
voorzitter van F.O.M., prof. dr. J. de Boer, is lid, de
directeur, dr. A. A. Boumans, plaatsvervangend lid van
de Conlacicommissie in CERN-aangelegenheden van de
Koninklijke Akademic van Wetenschappen. Het verblijf
van F.O.M.-medewerkers bij CERN was enerzijds een
uitvloeisel van de activiteiten van de Amsterdamse en
de N'ijmeegse werkgroep, 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 bczoeksteam. dat,
zolang het gebouw van de sectie H van het NIKHEF
nog niet gereed is. in Genève zijn basis heeft. Dit team
maakt 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.

De samenwerking van het FOM-Instituut voor
Plasmafysica met hef Massachusetts Institute of
Technology (M.l.T) te Boston voor de uitvoering van
het Alcator-project, waartoe een aantal medewerkers
van het instituut in Boston is gedetacheerd, werd in
1975 afgesloten (zie ook 3.4 en het afzonderlijke artikel
over deze samenwerking.

Naast de hierboven genoemde vormen van samen-
werking, die organisatorisch zijn geregeld en contacten
via de commissies, waarin deskundigen van diverse
researchinstellingen zitting hebben, bestaan tal van
contacten en vormen van samenwerking op zuiver-
wetcnschappelijk niveau tussen F.O.M.-werkgroepen en
wetenschappelijke laboratoria en instituten in binnen- en
b'uitcnland. Deze contacten, die van groot belang zijn,
worden bevorderd door de uitwisseling van onderzoekers
en de deelneming aan internationale conferenties van
specialisten. Met hel oog daarop vond deze uitwisseling

en deelneming ook in 1975 plaats. Dergelijke contacten
bestaan ook op organisatorisch niveau, hetgeen o.a.
heeft geleid tot goede relaties met de National Science
Foundation en het Energy Research and Development
Agency.

7. Bestuur, commissies, bureau

De Raad van Bestuur vergaderde in 1975 driemaal, het
Uitvoerend Bestuur elf maal, afgezien van een aantal
besprekingen met anderen. In samenstelling van de Raad
van Bestuur kwam wijziging doordat aan het eind van
het jaar prof. dr. J. A. A. Ketelaar aftrad. Voorts werd
besloten de Raad per 1 januari 1976 uit te breiden door
de benoeming van prof. dr. ir. W. J. Witteman. 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 vergaderingen werden
bijgewoond door dr. J. H. Bannier, vice-voorzitter van
het Z.W.O.-bcstuur of prof. dr. R. van Lieshout,
directeur van Z.W.O. Voor de vergaderingen van de
Raad van Bcstuui werden voorts ujtgenodigd: prof. dr.
Th. J. de Boer. voorzitter van de S.O.N., prof. dr. ir.
A. M. Hoogcnboom, voorzitter van de N.N.V.. de
directeuren van de beide F.O.M.-instituten en het
I.K.O., twee F.P.R.-vertegenwoordigers en de eind-
redacteur van de Tweede Woordstroom.

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

De aan de directeur van de Stichting opgedragen
taken worden uitgevoerd in het F.O.M.-bureau. De
werkzaamheden die in dit bureau worden verricht, zijn
in grote lijnen te onderscheiden in organisatorische,
administratieve, financiële en personele zaken. Daartoe
behoren het secretariaat van het bestuur en de
commissies van F.O.M., alsmede het fiscaat van F.O.M.
en I.K.O. Correspondentie met andere organisaties,
werkgroepleiders, personeelsleden, aanstelling en ontslag
van personeel, het uitvoeren van regelingen, besluiten
en wettelijke voorschriften alsmede alle betalingen
vinden plaats vanuit dit bureau. Daarnaast was in 1975
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 onder-
zoekers verrichten hun werkzaamheden in het bureau.

De F.O.M.-personeelsraad (F.P.R.) hield overeen-
komstig het reglement eind 1975 de verkiezingen voor
de samenstelling van de F.P.R. in 1976. Het opkomst-
percentage liep bij de drie instituten uiteen van 66 tot
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89%, bij vier van de vijf andere afdelingen van 27 tot
54''?. Hei personeel van het bureau had evenals in 1974
geen kandidaat gesteld en is daardoor niet in de F.P.R.
vertegenwoordigd. De F.P.R. vergaderde in 1975 elf
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 wetenschapsbeleid
en structuur die werden bijgewoond door dr. C. 1c Pair,
adjunct-directeur, en drs. H. O. van Vuren, directie-
medewerker.

De F.P.R. wijst elk jaar twee vertegenwoordigers en
een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan voor de
vergaderingen van de Raad van Bestuur, elk van de
commissies van de werkgemeenschappen en de speciale
commissies en voor de Beleidsruimte. Zij ontvangen
alle stukken die aan de leden van de genoemde
lichamen resp. aan de bcleidsruimtejury worden
gezonden en ki'nnen aan de vergaderingen ervan deel-
nemen. Op dei'e wijze beschikt de F.P.R. over alle
informatie waarover de Raad van Bestuur en de
commissies beschikken.

Voor het I.K.O. I-wam een ondernemingsraad tot
stand die op 23 mei 1975 werd geïnstalleerd.

Het verslag van de F.P.R. over 1975 is elders in dit
jaarboek opgenomen. De Tweede Woordstroom, het
interne communicatieblad van F.O.M, dat aan alle leden
van bestuur en commissie en aan alle medewerkers
wordt toegezonden, verscheen in 1975 vijf maal. De
redactie berust bij één directie- en twee personeels-
vertegenwoordigers en de eindredacteur drs. J. Heijn.

8. Personeelszaken

Sinds 1966 ijvert F.O.M, voor de toetreding van het
F.O.M.-personeel tot het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds (A.B.P.). In de loop van de jaren zijn daarover tal
van nota s en brieven opgesteld, berekeningen gemaakt,
besprekingen gevoerd en er werden enkele malen
kamervragen over gesteld. De besprekingen met het
Ministerie van Binnenlandse Zaken over de formele
aspecten werden in 5 973 afgerond, maar het overleg met
de Ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en
Financiën had begin 1975 nog niet tot resultaten geleid.

In juli 1975 deed de staatssecretaris van O. en W.
een aanbod. Het door Z.W.O. ondersteunde verzoek van
F.O.M, om bij de 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
opgcbc'Mwd, werd daarin niet gehonoreerd. Het aanbod

bood geen mogelijkheid enige verbetering te bereiken
voor hen die de F.O.M.-dienst hebben verlaten, waar-
onder de gepensioneerden. Het opende echter wel de
mogelijkheid om toe te treden zonder dat de verkregen
rechten van de op het moment van overgang in dienst
zijnde werknemers worden aangetast. En dit is de
minimum-voorwaarde waar F.O.M, zich op rechts-
positionele gronden aan gehouden acht. Het aangeboden
bedrag is daarvoor weliswaar niet toereikend, maar
F.O.M, is bereid door jaarlijkse bijstortingen de
financiële consequenties binnen eigen budget te dragen.

Het tijdstip waarop het aanbod werd gedaan maakt
het in verband met de opzegtermijn bij de huidige
pensioenverzekeraar niet mogelijk eerder dan 1 januari
1977 toe te treden. De Raad van Bestuur besloot het
aanbod in beginsel te accepteren. Dit houdt in dat de
overgang op die datum zal plaatsvinden als a) de
berekeningen uitwijzen dat de financiële consequenties
niet een te zware belasting voor het F.O.M.-budget
betekenen en b) het personeel zich in grote meerderheid
voor de overgang uitspreekt. Met betrekking tot a)
leidden de berekeningen tot de conclusie dat voor de
jaarlijkse bijstortingen 1 a 2 procent van het budget
toereikend moet worden geacht. Om te onderzoeken
of aan b) wordt voldaan, werd een commissie ad hoc
van 6 leden ingesteld, waarvan 2 vanwege de directie
en 4 vanwege de F.O.M.-personeelsraad (1 uit elk
van de 3 instituten en 1 voor de universitaire F.O.M.-
groepen). Het onderzoek zal plaatsvinden door voor-
lichting en enquêtering.

[n het vorig jaarverslag werd een onderzoek over
de tijdsbesteding van de wetenschappelijke medewerkers
van F.O.M, aangekondigd. Dit vond in 1975 plaats en
de resultaten werden samengevat in een rapport getiteld
'Waar blijft de tijd?' dat tegen het eind van het jaar
gereed kwam. Het geeft een inzicht in aard en omvang
van de verschillende taken en neventaken, die de
wetenschappelijke medewerkers van F.O.M, in het
kader van hun dienstbetrekking in 1974 verrichtten.
Van de totale arbeidsinspanning bleek 74% bestemd
voor onderzoek, 16% voor onderwijs (9% voor
begeleiding van kandidaten en promovendi, 7% voor
overige onderwijsactiviteiten) en 10% voor bestuur,
beheer e.a. Hierbij dient men te bedenken dat zich
onder de geënquêteerden ook beheerfunctionarissen
bevonden en dat 76% van de medewerkers een
werkweek bleek te hebben die de normale werktijd
te boven ging. In het patroon van de tijdsbesteding
treden afhankelijk van plaats en functie grote ver-
schillen op. Eén van de resultaten, dat nog nader
onderzoek vereist, is dat in enkele gevallen medewerkers
met tijdgebonden arbeidscontract meer dan 25% van
de normale werktijd aan neventaken (voornamelijk
onderwijs) besteedden.
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Met betrekking tot de inschakeling van F.O.M.-
medewerkers bij het onderwijs dient, wellicht ten over-
vloede, te worden gewezen op een belangrijk verschil
met universitaire medewerkers. De eerstgenomden
hebben een onderzoektaak die in het kader van een
landlijk onderzoekbeleid is gecoördineerd. Een beperkt
deel van de werktijd mag aan andere werkzaamheden
worden besteed als daardoor een universitair mede-
werker in dezelfde groep een equivalent deel van zijn
tijd meer aan onderzoek kan besteden. De universiteit
kan op een onderwijstaak van F.O.M,-medewerkers
derhalve geen aanspraak maken. Het universitair
personeel zal in het algemeen een taakstelling hebben
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 universiteiten geneigd raakt personeelsplaatsen
van F.O.M, ten onrechte geheel of gedeeltelijk mee te
tellen als formatieplaatsen voor de desbetreffende
subfaculteit of afdeling.

De positie van F.O.M.-medewerkers ten aanzien
van vertegenwoordigende organen binnen de universiteit
is geregeld in de artikelen 17 en 18 van de W.U.B.
Deze regeling beperkt zich echter tot het niveau van de
vakgroep en tot wetenschappelijke medewerkers.
F.O.M.-medewerkers hebben geen rechten op het niveau
van subfaculteit, faculteit en universiteitsraad; niet
wetenschappelijke medewerkers van F.O.M, hebben dit
ook niet op vakgroepniveau. De F.O.M.-personeelsraad
vroeg het Uitvoerend Bestuur te bevorderen dat alle
F.O.M.-medewerkers bij de universiteit waar zij zijn
gestationeerd ht actief en passief kiesrecht op sub-
faculteits- en faculteitsniveau krijgen.

Een eerste stap in deze richting werd gezet door een

verzoek van de Rijksuniversiteit te Groningen aan het
Ministerie van O. en W. om personeel werkzaam bij
deze universiteit, maar in dienst van Z.W.O., F.O.M.
e.d., voorzover het de faculteit der wiskunde en
natuurwetenschappen betreft, het actief en passief
kiesrecht te mogen verlenen met betrekking tot de
vertegenwoordigende organen op faculteits- en sub-
faculteitsniveau. Dit is in principe mogelijk door toe-
passing van het experimenteerartikel 55 van de W.U.B.

Het Ministerie richtte zich hierover tot Z.W.O. en
deze op haar beurt tot F.O.M. Z.W.O. had geen
bezwaar tegen toepassing van het experimenteerartikel
ten aanzien van het Groningse voorstel, mits daaraan de
voorwaarde zou worden verbonden dat betrokkenen het
passief kiesrecht slechts kunnen uitoefenen met toe-
stemming van hun werkgever. Deze toestemming zou
in de praktijk alleen worden verleend als de betrokken
medewerker zich er schriftelijk mee akkoord verklaart
dat zijn werkzaamheden in een bestuurlijke functie
krachtens de W.U.B, geen aanleiding zal geven zijn
dienstverband te verlengen tot na de met hem overeen-
gekomen datum, c.q. langer te laten voortduren dan de
aanvankelijk geschatte subsidieduur en evenmin een
eerdere beëindiging van het dienstverband in de weg zal
staan indien er gronden zijn om de subsidiëring van het
onderzoek waaraan de betrokkene meewerkt, voortijdig
te beëindigen. Het Uitvoerend Bestuur kon zich hiermee
verenigen. Een en ander leidde ertoe dat het verzoek
van de Rijksuniversiteit Groningen werd gehonoreerd,
hetgeen in een Koninklijk Besluit werd vastgelegd.
Op basis hiervan werden twee F.O.M.-medewerkers in
de subfaculteitsraad en één van hen tevens in de
faculteitsraad benoemd.

In de jaarverslagen 1972 en 1973 werd uiteengezet
hoe in de loop van die jaren een principe-besluit tot

Personeelsbezetting eind 1974 en eind 1975 inclusief
beleidsruimte.

ultimo 1974 ultimo 1975

wet.
med.

wet.
ass.

techn.
adm.
huish.

wet.
med.

wet.
ass.

techn.
adm.

huish.

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

256
45
39
46
5

391
422
31

—
10
—
12
—
22
27
5

115
86
102
140
31
474
481
7

262
45
39
49
5

400
429
29

1
7
2
6
—
16
27
11

118
85
99
147
31
480
488
8
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stand kwam een aantal personeelsfunctionarissen aan te
trekken. Het uiteindelijke besluit hierover werd in 1975
uitgevoerd. Het houdt in dat voor het F.O.M.-bureau
een centrale personeelfunctionaris wordt aangesteld en
dat het FOM-Instituut voor Plasmafysica en het I.K.O.
elk een eigen personeelfunctionaris krijgen. Ze zullen in
het begin van 1976 in dienst treden.

In het kader van personeelsvoorzieningen kwam in
1975 een verbetering tot stand betreffende bedrijfs-
geneeskundige begeleiding. Voor het personeel van het
FOM-Inslituut voor Atoom- en Molecuulfysica en het
I.K.O. berust deze thans bij de Bedrijfsgeneeskundige
Dienst voor de Amsterdamse Haven; voor het
personeel van de Utrechtse F.O.M.-werkgroepen, het
FOM-Intituut voor Plasmafysica en het F.O.M.-bureau
bij de Bedrijfsgeneeskundige Dienst Utrecht.

In de bijgaande tabel wordt een overzicht gegeven
van de personeelsbezetting aan het eind van 1975,
vergeleken met die van eind 1974.
Aan het eind van dit verslag mag een woord van dank
aan allen die door hun activiteiten hebben geholpen hel
functioneren van onze Stichting in 1975 mogelijk te
maken, niet ontbreken. Het bestuur is bijzonder
erkentelijk voor de samenwerking die het heeft onder-
vonden.

Namens het Uitvoerend Bestuur,
de directeur,

A. A. Boumans
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Exploitatierekening

Lasten

1974

ƒ
40.930

1.000

4.545.677
1.804.956

1.121.627
265.000

4.867.206
824.460
674.270
411.886
266.170

1.522.513
269.712

2.721.715
515.559

3.910.107
1.084.446

6.868.766
1.396.073
1.157.105

2.758.469
1.520.499

69.189
225.161

1.647.161

1.941.511
127.000

41.930

6.350.633

1.386.627

7.043.992

1.792.225

3.237.274

4.994.553

9.421.944

4.278.968

1.814.511
266.345

12.216.500
294.277

53.139.779

Werkgroep TH -1
Personeelskosten
Materieel krediet

Werkgemeenschap voor Kernfysica
Personeelskosten
Materiële kredieten

Werkgemeenschap voor A toom'fysica
Personeelskosten " '
Materiele kredieten

FOM-lnstituut voor Atoom- en Molecuullysica
Personeelskosten
Materiele kredieten
Algemene- en bedrijfskosten
Project Flash Pyrolyse
Project Laminaire Supersone Gaswcrvel

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

Werkgemeenschap voor Molecuullysica
Personeelskosten
Materiële kredieten

Werkgemeenschap voor de Vaste Stof
Personeelskosten
Materiële kredieten

1975 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

ƒ ƒ
52.500

500

5.504.000
1.896.000

1.3O6.OOO
218.000

5.761.000
777.500
693.500
434.000
450.000

1.629.000
260.500

3.3O7.OOO
451.000

4.685.000
919.500

Werkgemeenschap voor Thcrmonucleair Onderzoek en Plasmafysica
Personeelskosten 8.383.500
Materiële kredieten 1.O53.OOO
Algemene en bedrijfskosten FOM-Instituut voor Plasmafysica 1.164.000

Werkgemeenschap voor Hoge-energiejysica
Personeelskosten
Materiële kredieten

commissies
Algemene kosten
Bestuurskosten

Bijdrage I.K.O. aan bestuurskosten

Werkplaatsapparatuur
Subsidie aan Stichting I.K.O.
Overschot jaarrekening 1974

53.000

7.400.000

) .524.000

8.116.000

1.889.500

3.758.000

5.604.500

3.469.000
2.196.000

87.500
275.000

2.097.000

2.459.500
297.000

10.600.500

5.665.000

2.162.500
130.000

14.714.000

61.617.000
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Baten

1974
ƒ

49.348.000
266.170

2.099.567
446.652

41.857
226.000
273.391

52.701.637
323.977

102.817

11.348

Subsidies:
Nederlandse Organisatie Z.W.O.
Nederlandse Organisatie Z.W.O. t.b.v. Lam. Supers. Gaswervel
Furatom
Nijverheidsorganisatie T.N.O.
Ministerie van O. en W. voor reizen
Philips. Kindhoven
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

1975 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

ƒ ƒ
57.310.000

450.000
2.663.000

260.000
61.000

260.000
284.000

Overige inkomsten
Uit vorige jaren:
In 1974 vervallen reserveringen
In l'>75 «-rvallen reserveringen
Overschot 1972
Overschot 1973

61.288.000
177.000

50.000

102.000

53.139,779 61.617.000
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Investeringsrekening

Uitgaven

1974
ƒ

569
291.296

29.000
4.880.669

614.295

549.444

340.650
925.042
378.279

619.710
31.637

253.602
96.496
73.035
79.427

128.507

5.815.829

3.475.829
4.143.643

13.435.301

Nieuwbouw en inrichting
F.O.M.-Instituut voor Plasmafysica:
Bouw Spica-project
Kap Kasteel Rijnhuizen
Terreinvoorziening en verbouwing
Nationaal Instituut voor Kern- en Hoge-energiefysica sectie
Voorschotten bouw NIKHEF

Wetenschappelijke basisapparatuur
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
FOM-Instituut voor Plasmafysica
Project Spica
Overige wetenschappelijke basisapparatuur
Instituut voor Kerrphysisch Onderzoek
Werkgemeenschappen, excl. FOM-Instituten
Kernfysica
Atoomfysica
Metalen F.O.M.-T.N.O.
Molecuulfysica
Vastestoffysica
Thermonucleair onderzoek en plasmafysica
Hoge-energiefysica

Meer ontvangen dan uitgegeven

1975
(voorlopige afrekening)

ƒ ' ƒ

40.477
K 1.315.099

793.923

569.995

58.760
287.063
497.042

1.395.818
70.118
42.201
25.661

202.392
171.209
38.654

12.149.499

3.358.913

15.508.412
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Ontvangsten

1974
ƒ

1975

Nieuwbouw en inrichting ƒ
Van het Ministerie van O. en W. en Z.W.O. inzake het Nationaal

11.477.348 Instituut voor Kern- en Hoge-energiefysica sectie K
Bouw Spica project
Voor wetenschappelijke basisapparatuur:

1.749.215 Van de Nederlandse Organisatie Z.W.O.
208.738 Uit Euratom-bijdragen

Meer uitgegeven dan ontvangen

(voorlopige afrekening)
ƒ

7.200.000
554.767

2.098.417

5.655.228

13.435.301 15.508.412
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Toelichting

Daar het wachter, 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 kapitaalsrckening, die
betrekking hebben op 1974 werden door Blömer & Co.
accountants te Utrecht gecontroleerd en in orde
bevonden en door de Raad van Bestuur van de Stichting
F.O.M, goedgekeurd.

Exploitatierekening

Onder LASTEN zijn onder meer de kosten van de
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 werkgemeenschap voor
Thermonucleair Onderzoek en Plasmafysica vindt men
bovendien de algemene en bedrijfskosten van hel onder
deze werkgemeenschap ressorterend FOM-Instituut voor
Plasmafysica afzonderlijk vermeld. Dit laatste geld even-
eens voor het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul-
fysica, dat relaties heeft met verschillende werkgemeen-
schappen en daarom geen deel uitmaakt van een
bepaalde werkgemeenschap.
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 bestuurskcsten 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. Het belangrijkste
is dat van de Nederlandse organisatie voor zuiver-
wetenschappelijk onderzoek (Z.W.O.) ten bedrage van
/ 57 310 000.
Met de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

(Euratom) bestaat een associatie-contract over plasma-
fysica en beheerste kernversmelting. Volgens dit contract
draagt Euratom 24,15% bij in de exploitatiekosten van
het FOM-Instituut voor Plasmafysica en de werkgroep
TN III, alsmede 43,9% in de investeringen van bepaalde
projecten.
De Nijverheidsorgatüsatie T.N.O. verleende een subsidie
voor het metaalonderzoek. Philips verleende een bijdrage
aan een onderzoek in het FOM-Instituut voor Atoom-
en Molccuulfysica, het Ministerie van Volksgezondheid
en milieuhygiëne draagt bij in de kosten van een ander
project dat in dit instituut wordt uitgevoerd. De overige
posten spreken voor zichzelf.

Investeringsrekening

Onder dit hoofd vallen de uitgaven van nieuwbouw en
inrichting van laboratoria alsmede aankoop van
wetenschappelijke basisapparatuur. Dit zijn grote
installaties en apparaten, die nie: uit het normale
exploitatiebudget kunnen worden aangeschaft.
De in deze sta,at vermelde bedragen zijn de uitgaven en
inkomsten, die hebben plaatsgevonden in het jaar dat
dat boven de desbi treffende 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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F.O.M.-Personeelsraad
Dit verslagjaar vergaderde de F.O.M.-Personeelsraad (F.P.R.) 11 maal,
de door de raad ingestelde commissies Personele Zaken 6 en Weten-
schap en structuur 4 maal. De F.P.R. telde slechts 15 gekozen afge-
vaardigden Het F.O.M.-bureau en de werkgroepen in Groningen waren
in 1975 niet vertegenwoordigd. De F.P.R.-vergaderingen werden slechts
één maal door alle afgevaardigden bijgewoond, eveneens éénmaal was de
bezetting beneden het vereiste aantal leden om te kunnen stemmen. In
februari bedankte een I.K.O.-afgevaardigde en in april een afgevaardigde
van Rijnhuizen voor het F.P.R.-lidmaatschap. De opvolging kon pas in
het najaar worden gerealiseerd, hetgeen tot gevolg had dat de gemiddelde
bezetting van de F.P.R.-vergadering elf was in het afgelopen jaar.

Door de F.P.R. zijn circa 175 stukken verwerkt met een gemiddelde
oplage van 40, hetgeen door de faciliteiten op het FOM-Instituut Rijn-
huizen werd mogelijk gemaakt. Bezinning over de taakinhoud van het
secretariaat, die veelomvattend en tijdrovend is, heeft nog niet plaats-
gevonden, maar is zeker noodzakelijk.

Samenvatting van agendapunten

Notulen werden bij toerbeurt in alfabetische volgorde
gemaakt. Deze werkwijze is goed bevallen, vooral omdat
het een aanzienlijke taakverlichting voor de secretaris
betekende.

Samenstelling en taak van de commissie P.Z. en W & S
leverde voor wat betreft het eerste geen problemen op.
Over de eventuele vaste taak van de commissies is twee
maal overlegd. De F.P.R. kwam tot de conclusie dat
geen specifieke taakomschrijvingen noodzakelijk waren,
omdat daarvoor in aanmerking komende taken naar de
commissies worden verwezen. Daarnaast mogen de
commissies zichzelf taken toebedelen indien zij dit
gewenst achten en de F.P.R. dus over zelf gekozen
onderwerpen advies uitbrengen.

Kernfusiebeleid. De gelijknamige nota, opgesteld door
R.C.N, en F.O.M., heeft nogal wat reacties tot gevolg
gehad, voornamelijk ten gevolge van de te geringe
nadruk op het feit dat kernfusie minder schoon is dan
meestal wordt verondersteld. De F.P.R. achtte het
moreel niet verantwoord deze informatie niet in de nota
op te nemen. Bovendien vond de F.P.R. dat onvoldoende
aandacht was besteed aan mogelijk schonere fusie-
processen, waarover theoretisch fysicus Best een rapport
had opgesteld. Op advies van de commissie van W & S
heeft de F.P.R. besloten het rapport van Best met een
begeleidend schrijven aan de Raad van Bestuur, waarin

Z.W.O. en de regering zijn vertegenwoordigd, aan te
bieden.

De onderwijstaak van wetenschappelijke medewerkers
was voor F.P.R. aanleiding tot het voorstel een enquête
te houden over dit onderwerp. Na opheldering van
misverstanden over het doel is deze door het U.B. ten
uitvoer gebracht. De resultaten zijn in de loop van
december 1975 bekend gemaakt.

De overgang naar het A.B.P. was tot medio 1975 een
regelmatig terugkerend agendapunt waarover weinig
anders te zeggen viel dan dat er regelmatig overleg met
Z.W.O., ministeries en Pensioen-Risico gaande was. In
de tweede helft van het jaar berichtte staatssecretaris
Klein dat er gelden ter beschikking werden gesteld voor
opneming van het actieve personeelsbestand in het
A.B.P. Het toegekende bedrag bleek onvoldoende om de
door F.O.M, minimaal noodzakelijk geachte overgangs-
voorwaarden te financieren, zodat F.O.M, uit eigen
middelen nog een bijdrage zal moeten opbrengen.
Niettemin werd in overleg met de F.P.R. een ad hoc
commissie ingesteld, die de eventuele overgang naar het
A.B.P. zal helpen voorbereiden. In principe moet de
overgang op 1 januari 1977 zijn gerealiseerd. De com-
missie zal haar bevindingen in een rapport aan alle
betrokkenen vastleggen.

Een centrale ondernemingsraad (C.O.R.), alsmede de in-
stelling van plaatselijke ondernemingsraden (O.R.) is
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enige malen besproken. Alvorens de F.P.R. tot C.O.R.
kan worden omgevormd dienen tenminste twee plaatse-
lijke O.R.'s te zijn gerealiseerd. Het l.K.O. heeft dit jaar
een O.R. gekregen, Rijnhuizen heeft het overleg daar-
over bijna afgerond, bij Amolf is een eerste aanzet voor
het opstellen van een ontwcrpreglement gegeven. In
afwachting van de ontwikkelingen ter plaatse heeft de
F.P.R. geen stappen ondernomen.

Personeelsbeleid bij de Stichting F.O.M, vormt een punt
van blijvende actualiteit. De uitwerking van de voor-
stellen gedaan door het Nederlands Pedagochisch Insti-
tuut (NPI) te Zeist met betrekking tot het aanstellen van
speciale personeelsfunctionarissen, heeft lang op zich
doen wachten. Met name voor wat de plaats in de
organisatie betreft zal aan het verlangen van de F.P.R.
- plaats op directieniveau - niet worden tegemoet
gekomen. De F.O.M.-directie is van mening dat de aan
te stellen bureaufunctionaris voor personeelsbeheer is
bedoeld als taakverlichter op het bureau, een zaak der-
halve waarbij de F.P.R. in principe niet hoeft te worden
betrokken. In afwachting van ric ontwikkelingen me!
met betrekking tot de aanstelling van personeelsfunctio-
narissen op de instituten heeft de F.P.R. het overleg over
het te voeren personeelsbeleid opgeschort.

De nota wetenschapsbeleid of te wel de nota-Trip is na
ingewonnen advies bij de commissie W & S door de
F.P.R. becommentarieerd in de vorm van een aan-
vullende brief op de reacties van de Stichting F.O.M.
De F.P.R. vroeg daarin vooral aandacht voor het
personeelsbeleid en een verdergaande democratisering
van de structuur. In de nota werd op deze onderwerpen
te weinig ingegaan.

De eifrgieconfereniie (E.P.S.j in Boekarest werd namens
de F.'R bijgewoond door de heren Best en Reuling. De
resultaten van de conferentie met name ten aanzien van
alternatieve energiebronnen waren teleurstellend. Na
beraad over deze zaak concludeerde de F.P.R. dat het
niet mogelijk was een standpunt ten aanzien van het
energievraagstuk in te nemen.

Het doorstromingsbelcid heeft op zich geen stof tot dis-
cussie gegeven in de F.P.R.-vergaderingen, de te volgen
procedure daarentegen wel. De F.P.R.-opvatting dat alle
doorstroomgevallen aan de raad gemeld moeten worden
vond al in 1974 geen weerklank bij het U.B. De in
verslagen neergelegde afspraken bleken niet altijd even
duidelijk te zijn met uitzondering van probleemgevallen.
Teneinde duidelijkheid te verkrijgen werd een brief aan
het U.B. geschreven. Het U.B. heeft geantwoord geen
wijziging in zijn eerder ingenomen standpunt te willen
brengen. Samengevat betekent dii dat probleemgevallen

aan de commissie P.Z. worden gemeld, waarna de in
1974 afgesproken procedure gestart wordt. De ver-
beterde afspraken die dit jaar in de commissie P.Z. zijn
gemaakt met betrekking tot medewerkers die het door-
stromingsprincipe niet onderschrijven, en de weten-
schap dal het thans nog om een zeer beperkt aantal
moeilijke gevallen gaat, hebben de F.P.R. doen besluiten
de kwestie als afgedaan te beschouwen.

Periodiek geneeskundig onderzoek: de door Rijnhuizen
over deze materie opgestelde nota werd in 1974 door de
F.P.R. gesteund en door de Raad van Bestuur als
uitgangspunt voor F.O.M, aangenomen. Tot voldoening
van de F.P.R. os het uitvoerend bestuur er dit jaar in
geslaagd de instituten en het F.O.M.-bureau onder te
brengen bij twee stichtingen, respect ie vel ijk in Amster-
dam en Utrecht die zich met bedrijfsgenceskundc
bezighouden.

Commissie Personele zaken

Deze commissie bestaat uit vijf door de F.P.R.
benoemde leden. De vergaderingen worden bijgewoond
door twee afgevaardigden van de directie van F.O.M.
In tegenstelling tot het voorgaande jaar kwam de
commissie zeer frequent (6 maal) bij elkaar. Halverwege
het jaar v/erd de coördinator R. Ambags opgevolgd door
J. Caarls.

In dit verslag wordt volstaan met een korte opsomming
van behandelde hoofdpunten, l.w. tijdgebonden
contracten, inschalingsbeleid, personeelsfunctionarissen,
begeleiding doorstromers, studiekostenregeling,
personeelsbeleid, doorstroming technici, regeling arbeids-
tijdverkorting oudere werknemers, opbouw rangen-
pyramide, medische voorzieningen voor personeel,
A.B.P., procedure doorstromingsbeleid. Op verzoek van
een werknemer werd door P.Z. een commissie ad hoc
ingesteld voor het begeleiden van een doorstromings-
geval. Deze commissie ad hoc zal te zijner tijd verslag
doen in P.Z. Het overleg kenmerkte zich in de loop van
het jaar door een duidelijke verbetering in de overleg-
sfeer met een groeiend begrip voor de vaak moeilijke
problematiek die in P.Z. aan de orde komt. De
commissie P.Z. heeft een jaarverslag opgesteld waarin
nader op dit resumé wordt ingegaan.

Commissie Wetenschap en Structuur

Deze commissie, bestaande uit 5 leden (de vergade-
ringen worden bijgewoond door 2 vertegenwoordigers
van de F.O.M.-directie) heeft zich intensief bezig-
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gehouden met o.a. de nota wetenschapsbeleid, de positie
van de fysicus in onze maatschappij, de resultaten van
de E.P.S.-conferentie, de enquête werktijdbesteding en de
verwikkelingen rond het kernfusiebcleid. Voor zover
W & S adviezen heeft uitgebracht zijn deze door de
F.P.R. overgenomen en elders in dit jaarverslag
verwerkt. De resultaten van de enquête en het verslag
van de energieconferentie zijn gepubliceerd.

Waarnemers bij bestuursorganen van F.O.M.

Door de F.P.R. zijn waarnemers aangewezen bij de
vergaderingen van de Raad van Bestuur, de commissies
van de werkgemeenschappen en bij de beleidsruimte-
procedure. De communicatie tussen waarnemers en
F.P.R. heeft in het verleden nogal eens wat te wensen
overgelaten, het nut werd sterk in twijfel getrokken. Dit
resulteerde onder andere in een door de PR-Rijnhuizen
gedaan voorstel om door het personeel gekozen leden in
de bestuursorganen te doen opnemen, hetgeen niet
haalbaar is gebleken. Wel was dit de aanzet tot het
opstellen van richtlijnen voor de F.P.R. en de door de
raad te benoemen waarnemers, waarbij tevens werd
besloten tot naamsverandering, t.w. vertegenwoordigers
van de F.P.R. Dankzij de grote medewerking die de
F.P.R. van zijn vertegenwoordigers kreeg, mag van een
succesvolle verbetering in de wederzijdse informatie-
uitwisseling worden gesproken, getuige de vele goede
verslagen die op de F.P.R-agenda ter behandeling
verschenen.

Verkiezingen F.P.R.-1976

Het verloop van de verkiezingen geeft ons aanleiding
tot de volgende opmerkingen. De opkomstpercentages
van een aantal kiesgroepen vielen helaas wat tegen. De
organisatie daarentegen is gecompliceerd en kost oneven-
redig veel werktijd. Op de reglementaire uitvoering viel
echter weinig te bezuinigen. Daarom werd bekeken hoe
het reglement kan worden gewijzigd, waarbij tegelijker-
tijd een verbetering van de continuïteit (zittingsduur van
twee jaar?) in de raad als doel wordt gezien.
Een concreet voorstel werd in het verslagjaar niet meer
gerealiseerd.

Slotopmerkingen

De F.P.R. kan zich niet aan de indruk onttrekken dat
zijn werkzaamheden en functioneren weinig belang-
stelling hebben genoten bij de niet direct bij de zaken
betrokken medewerk(st)ers. Te betreuren valt dat het

F.O.M.-bureau wederom geen afvaardiging in de raad
heeft, het is daarentegen plezierig dat de werkgroep
Groningen in het komende jaar wel weer zal zijn
vertegenwoordigd.
De vergaderingen werden gekenmerkt door een sfeer
van goed overleg, waarbij het ontbreken van grote
tegenstellingen in F.P.R-.- en directiestandpunten slechts
ten dele een rol heeft gespeeld.

D. A. Bergman
secretaris

De F.O.M.-personeelsraad en zijn
commissies waren op 31 december als
volgt samengesteld:
F.P.R.
G. A. van de Schootbrugge, voorzitter
D. A. Bergman, secretaris
C. P.A. Alderhout
P. J. Blanken
H. J. Blaauw
A. Boerkamp
D. Boersma
A. N. Buyserd
G. C. Gerritsen
K. J. Goslinga
L. S. J. M. Henkens
P. Kea
F. C. Schüller
mej. G. J. Verweij
H. de Vries
De vergaderingen werden bijgewoond
door A. A. Boumans, directeur van
F.O.M.

COMMISSIE PERSONELE ZAKEN
J. J. L. Caarls. coördinator
C. P. A. Alderhout
D. A. Bergman
H. J. Blaauw
A. Boerkamp
Namens de directie van F.O.M, werden
de vergaderingen bijgewoond door
F. R. Diemont en B. J. M. Staffhorst

COMMISSIE WETENSCHAPSBELEID
EN STRUCTUUR
F. E. H. van Eijkern, coördinator
R. W. B. Best
W. Koning (adviseur)
E. W. A. Lingeman
W. C. Turkenburg
Namens de directie van F.O.M, werden
de vergaderingen bijgewoond door
C. lc Pair en H. G. van Vuren.

CONTACTCOMMISSIE U.B.-F.P.R.
B. Jongejans
E. W. A. Lingeman
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R. H. Siemssen Onderzoek met kernreacties van
eenvoudige excitaties in kernen
Eenvoudige excitaties worden besproken als de fundamentele toestanden
van de kern. Enkele representatieve gevallen komen aan de orde, namelijk
de reuzenresonanties, de diepgebonden galtoestanden en de collectieve
(hoge-spin)banden. Deze gevallen hebben gemeen dat voor de bestudering
ervan bundelenergieën zijn vereist, die slechts door de grote versnellers
kunnen worden geleverd. Het zijn onderwerpen die tegenwoordig sterk in
de belangstelling staan en waaraan in vele laboratoria wordt gewerkt.

In het verleden was het grootste deel van het onderzoek van atoom-
kernen gewijd aan het laag-energetische deel van de energiespectra.
Alleen valentienucleonen spelen bij deze laagliggende niveaus een rol en
speciaal op deze niveaus kunnen de huidige kernmodellen vrij eenvoudig
worden toegepast.

Bij toenemende excitatie-energie worden de spectra zeer ingewikkeld
en het was zeer de vraag of men ooit verder zou kunnen komen dan een
zuiver statistische beschrijving van de hoog-aangeslagen toestanden.
Recente resultaten echter, waarvan voorbeelden in dit artikel worden
besproken, laten zien dat zelfs bij hoge excitatie-energieën de invloed van
de kernstructuur nog waarneembaar is. Om deze effecten te bestuderen
heeft men echter reacties nodig die uit een veelheid van aangeslagen
toestanden een bepaald soort toestanden selectief exciteert. Dergelijk
onderzoek verkeert nog maar in het beginstadium. Het is niet onredelijk
te verwachten dat in de toekomst de belangstelling meer en meer naar
het onderzoek van deze hoog-aangeslagen toestanden zal uitgaan.

De eerste kern reactie werd bestudeerd door Lord
Rutherford in 1917, maar pas na de ontwikkeling van
deeltjesversnellers in het begin van de jaren '30 zijn
kernreacties op uitgebreidere schaal onderzocht. Kern-
reacties hebben sindsdien een hoofdrol vervuld in het
onderzoek van de kern en van de kernstructuur.

Een kernreactie kan men lot stand brengen door
atoomkernen in een trefplaatje te bombarderen met een
bundel kerndeeltjes afkomstig uit een versneller. Deze
deeltjes kunnen bijvoorbeeld lichte deeltjes zoals
protonen, deuteronen of a-deeltjes zijn, die de kernen
vormen van respectievelijk gewoon, zwaar waterstof en
van helium, of zwaardere kernen zoals bijvoorbeeld
koolstof, zuurstof of zelfs argon. Laatstgenoemde
deeltjcsbundels worden zware-ionenbundels genoemd.
Met de modernste versnellers is het zelfs mogelijk iedere
stabiele kern te versnellen.

Wanneer een deeltje uit de bundel en een kern uit het

trefplaatje botsen, kunnen ze elastisch of inelastisch aan
elkaar verstrooien, maar ook kan er een kernreactie
plaatsvinden waarbij het bundeldeeltje en de getroffen
kern worden getransmuteerd. Het inkomende deeltje kan
bijvoorbeeld een dcuteron zijn, dat vervolgens als
proton, 3He-kern of a-deeltje uit de reactie te voorschijn
komt.

Al naar gelang de tijdschaal waarop de reacties
plaatsvinden kan men ze ruwweg indelen in directe en
tussenkernreacties. De tussenkernreactie bestaat uit twee
stappen. Eerst smelten targetkern en projectiel samen
en vormen een metastabiele tussenkern. De kinetische
energie die niet opgaat in de zwaartepuntsbeweging,
verdeelt zich als excitatie-energie over vele nucleonen
in het samengesmolten systeem; er zijn dus veel vrij-
heidsgraden bij het proces betrokken. De tussenkern
vervalt vervolgens onder uitzending van één of meerdere
deeltjes of v-straling. Indien de excitatie-energie hoog
genoeg is, verloopt het verval statistisch (volgens toeval)
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en onafhankelijk van de kernstructuur. De reactie
verloopt over een tijdsinterval dat lang is op een kern-
fysische schaal.

In de directe reactie daarentegen zijn er slechts
weinig vrijheidsgraden bij het proces betrokken. De
reactie wordt gekenmerkt door snelheid en selectiviteit,
welke laatste wordt bepaald door de intrinsieke structuur
van de kernen voor en na de reactie. Juist deze selec-
tiviteit heeft de directe reactie gemaakt tot het belang-
rijkste hulpmiddel voor het bestuderen van de kern-
structuur. Figuur 1 laat een voorbeeld zien van een
dergelijke selectiviteit in de twee-nucleonen-overdrachts-
reactie 2HSi(o,d)30P, waarin slechts enkele van de vele
niveaus in de restkern 30P sterk worden aangeslagen(l).

Spectrum van de directe reactie
28Si(«,d)30P. Langs het spectrum staat
het niveauschema van de 30P-restkern
afgebeeld, waaruit de sterke selectiviteit
\an de («,d)-reactie blijkt.

Fig. 1
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De atoomkern is een zeer gecompliceerd veeldeeltjes-
systeem, waarvan de eigenschappen niet uit grond-
beginselen kunnen worden berekend. Afgezien van de
wiskundige complicaties (karakteristiek voor ieder
veeldeeltjesprobleem) zijn ook de eigenschappen'van de
kernkrachten niet voldoende bekend om de hamiltoniaan
voor de atoomkern te kunnen opstellen. De beschrijving

van kernen is daarom voornamelijk gebaseerd op
modellen. Deze modellen zijn noodzakelijkerwijs ver-
eenvoudigde voorstellingen van de kern, die bepaalde
aspecten benadrukken en daarbij andere verwaarlozen.
Maar zelfs al had men een volledige microscopische
theorie voor de kern. dan nog zal men modellen nodig
hebben om de fundamentele eigenschappen van kernen
te 'begrijpen'. Een schillenmodelberekening bijvoorbeeld
(die een microscopische berekening nog het meest
benadert) kan bepaalde zeer gecompliceerde niveaus
voorspellen, welke honderden verschillende configuraties
in hun golffuncties bevatten, en die sterk met elkaar zijn
gekoppeld door middel van elektromagnetische over-
gangen. Deze niveaus kunnen behoren tot een rotatie-
band. Zonder het collectieve model zouden we niet
weten hoe we deze niveaus moeten indelen, noch
zouden we in staat zijn de systematiek ervan te voor-
spellen.

Toestanden die sterk met elkaar zijn gekoppeld door
overgangsoperatoren worden_ 'eenvoudige excitaties'
genoemd (ofschoon de toestanden zelf zeer gecompli-
ceerd kunnen zijn). In de meeste gevallen is één van de
twee onderhavige toestanden de grondtoestand, maar
men kan ook eenvoudige excitaties hebben uitgaande
van aangeslagen toestanden. Voorbeelden van een-
voudige' excitaties zijn collectieve excitaties tot welke
ve^gnucleonen gemeenschappelijk bijdragen zoals
vibraties van het kernoppervlak, rotaties van een
permanent gedeformeerde kern of dereuzenmultipool-
resonanties. Andere voorbeelden zijn van 'één-deeltjes'
aard, waar één deeltje (gat) of een deeltjes-cluster is
gekoppeld aan de grondtoestand of aan een aangeslagen
toestand.

Een groot deel van de hedendaagse belangstelling
gaat uit naar het onderzoek van deze eenvoudige
excitaties, welke kunnen worden beschouwd als de
fundamentele toestanden ('grondtonen') van de kern.
Speciaal in zwaardere kernen en bij hogere excitatie-
energieën liggen de eenvoudige excitaties ingebed in een
zee van meer gecompliceerde toestanden. Afhankelijk
van de mate waarin deze meer gecompliceerde toe-
standen zijn gekoppeld aan de eenvoudige excitaties
zullen de laatste betrekkelijk zuiver zijn, dan wel
daarmee volledig vermengen. Het begrip eenvoudige
excitatie heeft alleen maar betekenis als er geen volledige
vermenging optreedt.

Om de eenvoudige excitaties te bestuderen heeft men
reacties nodig die selectief de fundamentele toestanden
van de kern aanslaan. Zoals gezegd is dit juist het geval
in directe reacties. Directe inelastische verstrooiing slaat
bij voorkeur collectieve toestanden aan, één-deeltjes-
overdrachtsreacties zijn gevoelig voor hej deeltje- of

ft-
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gatkarakter van een toestand, mcer-deeltjes-overdrachts-
proecssen voor correlaties in de kern en voor cluster-
structuren.

Tot op heden is het grootste deel van het onderzoek
met betrekking tot de kernstructuur op het Kernfysisch
Versneller Instituut (K.V.I.) gewijd geweest aan een-
voudige excitaties in kernen. In dit artikel zullen we drie
voorbeelden bespreken: (I) het bestuderen van reuzen-
resonanties door middel van inelastische verstrooiing,
(JI) het onderzoek van diepgebonden gattoeslandcn met
behulp van "pick-up" reacties, en (III) het zoeken naar
collectieve banden in overgangskernen met de (a,xny)
reactie. De eerste twee reacties zijn directe reacties, de
tierde is een tussenkernreactie die een zeer bijzonder
soort selectiviteit vertoont. Allereerst wordt een kort
overzicht gegeven van de experimentele faciliteiten op
het K.V.I.

Folii von het (ironin\i\e AVF-tyclolron
met de pijp voor de t>ee\ initieerde
bundel op de voorgrond.
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Het Kernfysisch Versneller Instituut

Het Kernfysisch Versneller Instituut heeft een groot
AVF-cyclotron met variabele dccltjesenergie. Er is in
totaal ongeveer een dozijn vergelijkbare versnellers op
de wereld en daarvan is het K.V.I.-cyclotron een van de
modernste en meest flexibele. De meest op de voorgrond
tredende eigenschappen van het K.V.I.-cyclotron zijn het
grote encrgiebercik en de mogelijkheid vele verschillende
deeltjes te versnellen, waaronder zware ionen (tot
A < 40). Protonen, deuteronen en ct-deeltjcs kunnen
worden versneld tot een energie van respectievelijk
10-70 McV, 10-80 MeV en 20-160 McV en zware ionen
tot een maximale energie van E,„.IS — 160 q2/A MeV,
waarin q de ladingstoestand van het atoom voorstelt en
A de massa ervan in a.m.u. Met behulp van een analyse-
magneet kunnen monochromatische bundels met een
energiespreiding van AE/E = 2.104 worden verkregen.
Een overzichtsfoto van de cyclotronbunker staat
afgebeeld in figuur 2.

Folo van het Groningse AVF-cyclo-
tron met de pijp voor de geëxtraheerde
bundel op de voorgrond.

Fig. 2

Een grote magnetische spectrograaf bestaande uit
drie dipoolmagneten, een quadrupoolmagneet en twee
multipoolmagneten (figuur 3) is inmiddels geïn-
stalleerd. Dit Groningse instrument vormt de derde gene-
ratie van het Q3D-type spectrograaf (de afkorting staat
voor quadrupool-3-dipolen) en kan worden beschouwd
als het meest geavanceerde in zijn soort (2). Het ontwerp
van de magnetische spectrograaf heeft het laatste decen-
nium een revolutie ondergaan, die ertoe heeft geleid dat
de huidige instrumenten een transmissie hebben die
een factor 100 groter is dan die van de eerste generatie,
en tegelijkertijd een beter scheidend vermogen. De
Groningse spectrograaf zal een maximale ruimtehoek van

Fig. 3

Foto van Q3D-spcctrograaf in opbouw
met de bovenste poolschoenen
verwijderd.

10 msr hebben en een energiercsolutic van AE/E =
2.10-4, overeenkomend met het oplossend vennogen van
het analysesysteem. Het energiegebied EIM;IV — E,,,;,, dat
in één 'belichting' wordt omvat is 20Cf. De dispersie van
de spectrograaf is voldoende om in het brandvlak
gebruik te kunnen maken van positiegevoelige detectoren
in plaats van kernemulsies.

De spectrograaf zal naar verwachting een grote
invloed hebben op het werk met geladen deeltjes op het
K.V.I. Vergeleken met experimenten met halfgeleider-
detectoren is er een toename van het scheidend ver-
mogen en tevens van de telsnclheid, hetgeen zal resul-
teren in een duidelijk verbeterde kwaliteit van de te
verkrijgen gegevens. Van evengroot belang is, dat de
superieure signaal/ruis-verhouding van de spectrograaf
en de grote ruimtehoek ervan het mogelijk zullen maken
overgangen te bestuderen welke twee tot drie grootte-
orden zwakker zijn dan nu met halfgeleiderdetectoren
kunnen worden onderzocht.

Figuur 4 toont een plattegrond van de cyclotron-
bunker en van de experimenteerhal van het K.V.I.
Momenteel zijn vier bundellijnen, in de figuur aangeduid
met I, C, D en E, voltooid. De I-lijn wordt gebruikt
voor de produktie van radioactieve isotopen, in de C-lijn
bevindt zich een 60-cm-verstrooiingskamer waarin het
grootste deel van het geladen-deeltjeswerk wordt
verricht, de D-lijn voert naar de magnetische spectro-
graaf en de E-lijn met drie meetopstellingen wordt
gebruikt voor 'in-beam' onderzoek van y-straling en
conversie-elektronen als ook voor andere experimenten
waarvoor geen geanalyseerde bundel nodig is.
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Plattegrond van de cyclotronbunker en
experimenteerhal met cyclotron, bundel-
lijnen en spectrograaf.
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Onderzoek aan reuzenresonanties

Reuzenresonanties behoren tot de eerste collectieve
verschijnselen die in de kern zijn waargenomen. De
eigenschappen ervan kunnen zowel door macroscopische
als door microscopische modellen met succes worden
beschreven. Daardoor hebben ze gediend om een brug te
slaan tussen deze twee, bijna tegengestelde, beschrijvings-
wijzen. In de macroscopische modellen wordt de kern
beschouwd als een vloeistofdruppel van kernmaterie. In
de reuzendipoolresonantie oscilleren alle neutronen als
één geheel en alle protonen tegen elkaar in. De knrn
echter kan ook oppervlakte-oscillaties ondergaan, die
hogere multipool-excitaties ten gevolge hebben. AI naar
gelang protonen en neutronen in fase of juist uit fase
oscilleren, zijn dit isoscalar- of isovector-excitaties. Ook
kunnen alle nucleonen met spin 'up' oscilleren ten
opzichte van alle nucleonen met spin 'down'.

In een microscopische beschrijving worden de reuzen-
resonanties opgebouwd uit deeltje-gat-excitaties door de
valentienucleonen naar hogere schillen te promoveren.
De reuzenresonantie is een coherente toestand waarin
alle configuraties, die tezamen de reuzenresonantie
vormen, met dezelfde fase bijdragen. Karakteristiek voor
deze coherente toestanden is, dat het grootste deel van
de elektromagnetische overgangswaarschijnlijkheid van
de ongestoorde toestanden, waaruit ze door menging van
configuraties worden gevormd, erin is geconcentreerd.

De voornaamste kenmerken van de reuzenresonanties
zijn hun systematische variatie in excitatie-energie met
het massagetal, hun intensiteit (in vergelijking met som-
regels) en hun energiespreiding. Voorwaarde voor het te
voorschijn komen van een reuzenresonantie is, dat de
intensiteit ervan in een betrekkelijk klein energiebereik
is gelokaliseerd. Aangezien reuzenresonanties bij vrij
hoge excitatie-energieën worden gevonden, waar de
dichtheid van toestanden waarmee de reuzenresonantie
kan mengen hoog is, kan a priori niet met zekerheid
worden voorspeld of dit het geval zal zijn.

Tot voor kort was het onderzoek van reuzenresonanties
beperkt tot het bestuderen van foto-nucleaire processen
en de inversen daarvan, en slechts het bestaan van de
reuzendipoolresonantie was duidelijk bewezen. Andere
reuzenresonanties werden voorspeld uit de noodzaak van
het invoeren van effectieve ladingen in schillenmodel-
berekeningen van elektromagnetische overgangen en op
grond van 'core'-polarisatieverschijnselen welke in
inelastische verstrooiing zijn gevonden.

De bestudering van reuzenresonanties is sterk gesti-
muleerd door de recente waarneming van dit soort
resonanties (met name de reuzenquadrupoolresonantie)
in vele laboratoria in de elastische verstrooiing van

elektronen, protonen, deuteronen, 3He-kernen en
a-deeltjes(3). Het is reeds lange tijd bekend, dat directe
inelastische verstrooiing collectieve toestanden in sterke
mate en selectief aanslaat. De vorm van de hoekver-
delingen van deze processen is karakteristiek voor de
multipolariteit van de overgang. Pas sinds kort echter
worden zulke reacties gebruikt om reuzenresonanties in
kernen te lokaliseren en te identificeren, aangezien men
voor dergelijke experimenten hoge bundelenergieën
nodig heeft, die slechts door enkele versnellers kunnen
worden geleverd.

Figuur 5 toont een spectrum van de verstrooiing van
ex-deeltjes aan 00Zr (4). Bij lage excitatie-energie vindt
men een aantal scherpe toestanden die bijvoorbeeld
ontstaan als één nucleon van de grondtoestand naar een
onbezet niveau in dezelfde schil wordt geëxciteerd. Bij
hogere excitatie-energieën neemt de niveaudichtheid
zodanig toe dat de individuele lijnen samensmelten tot
een continue ondergrond. De quadrupoolreuzen-
resonantie manifesteerd zich nu als een brede bult
gesuperponeerd op deze continue ondergrond. Dat het
hier inderdaad om de voorspelde resonantie gaat wordt
waarschijnlijk gemaakt door de volgende experimentele
feiten: (I) de bult is gevonden in alle onderzochte
kernen met A > 40, (II) de excitatie-energie is ongeveer
63A-"3 MeV en de breedte ongeveer 5 MeV, (III) de
hoekverdeling is karakteristiek voor een £ = 2 overdracht
en de intensiteit is ongeveer gelijk aan de theoretisch
voorspelde.

Er resteert echter nog wel een aantal problemen.

Fig. 5 Spectrum van «-deeltjes inclastisch
verstrooid aan ««Zr.
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Aangezien de vorm van de ondergrond nog niet theore-
tisch kan worden berekend moet bij. de analyse een
bepaalde vorm voor deze continue Ondergrond worden
aangenomen. Ook kunnen er nog andere resonanties,
zoals de octupool-resonantie aanwezig zijn, maar de
huidige nietingen en analysemethoden zijn nog niet goed
genoeg om over het al of niet beslaan van deze
resonanties van hogere multipolariteit een uitspraak te
doen. En tenslotte was er tot voor kort nog het probleem
dat voor kernen met A < 40 de quadrupoolresonantie
nog niet was gevonden. Dit probleem is nu echter
opgelost, mede dank zij het in Groningen verrichte
onderzoek (5, 6).

Figuur 6 geeft een op het K.V.I, gemeten spectrum
weer, verkregen door inelastische verstrooiing van
a-deeltjes van 104 MeV aan '"O. De karakteristieke bult
die bij ongeveer 22 MeV aanwezig zou moeten zijn, is
niet te zien. Een nadere beschouwing van het spectrum
leert echter dat er een groot aantal gescheiden toe-
standen in dit energiegebied aanwezig is. Door voor ieder
van deze fragmenten afzonderlijk de hoekverdeling te
bepalen kan worden vastgesteld dat vele, maar niet alle,
van deze fragmenten een quadrupoolkarakter hebben.
Voor ieder fragment afzonderlijk kon de intensiteit
worden bepaald. Typische hockverdelingen zijn in
figuur 7 aangegeven. Telt men de intensiteit van alle

fragmenten met ( = 2 bij elkaar op dan wordt in het
energiegebied tussen 17 en 25 MeV ongeveer 50% van
de voorspelde intensiteit gevonden. De conclusie moet
dus zijn dat in dit geval de quadrupoolresonantie wel
aanwezig is, maar dat de breedte van de resonantie zo
groot is dat hij is opgesplitst in een groot aantal afzon-
derlijke toestanden, die afzonderlijk moeilijker zijn waar
te nemen dan de ene grote bult die bij kernen met
A > 40 wordt gezien.

Het speciale gedrag van kernen met A < 40 is in het
kader van een collectief model moeilijk te begrijpen.
Onlangs is echter een aantal microscopische bereke-
ningen uitgevoerd waarbij kwalitatieve overeenstemming
met de experimentele gegevens kon worden verkregen,
door de koppeling van de lp-lh toestanden met 2p-2h
toestanden in de berekeningen te betrekken. Bij 16O
wordt dan inderdaad een grote opsplitsing gevonden
maar bij 40Ca niet.

De bestudering van reuzenresonanties door middel
van inelastische verstrooiing is nog maar net begonnen
en interessante ontwikkelingen kunnen in de naaste
toekomst worden vervacht. Eén van de meest intri-
gerende vragen is, of het mogelijk zal zijn het bestaan
van een monopoolreuzenresonantie aan te tonen,
waarbij de kern als geheel een radiale trilling uitvoert,
een soort adembeweging. Op vele plaatsen wordt
naarstig naar deze resonanatie gezocht, tot nu toe echter
nog zonder positief resultaat.
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Spectrum van «-deeltjes van 104 MeV
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'60(a.a')'60 E a = l04MeV

Enkele karakteristieke hoekverdelingen
van a-decltjes voor 2 + -niveaus aange-
slagen bij de inelastischc verstrooiing
aan I(iO. Fig. 7

Onderzoek van diepgebonden gattoestanden

In het schillenmodel van de kern wordt aangenomen dat
de wisselwerking van een afzonderlijk nucleon met alle
andere nucleonen kan worden voorgesteld door een
gemiddelde potentiaal. De nucleonen vullen één voor
één de energieniveaus in deze potentiaalput op, be-
ginnend met het laagste niveau en wanneer dit is opge-
vuld, voortgaand met het eerstvolgende hoger gelegen
niveau, enz. De niveaus zelf zijn gegroepeerd met grote
energieverschillen tussen de afzonderlijke groepen,
hetgeen tot een schillenstructuur leidt. Verder wordt
aangenomen, dat de restwisselwerking (dat is dat deel
van de nucleon-nucleon-wisselwerking dat niet in de
gemiddelde potentiaal is verdisconteerd) zwak is ver-
geleken met de energieverschillen tussen de schillen.
Daardoor vormt een gesloten schil een inert 'binnenste'
van de kern.

Directe-overdrachtsreacties vormen het gereedschap,
waarmee de mate van vol of leeg zijn van een bepaalde
schillenmodelbaan kan worden bepaald. In de (p,d)-reac-
tie bijvoorbeeld wordt een neutron uit de betrokken
kern opgepikt door het inkomende proton. Proton en
neutron worden tot één geheel en vormen een deutcron,
terwijl er in de getroffen kern een gat achterblijft. Uit
de hoekverdeling van de uitgaande deuteronen en uit de
energiebalans van de reactie kan vaak worden bepaald
uit welke baan het neutron is verwijderd.

Tot nu toe zijn overdrachtsreacties voornamelijk
gebruikt bij het onderzoek van de valentienucleonen, dat
zijn de nucleonen buiten de gesloten schillen. Toe-
standen, waarin een valentienucleon is gcëxcitccrd,
komen overeen met de laaggelegen aangeslagen toe-
standen. Pas kort geleden zijn meer naar binnengelcgen
schillen waargenomen in reacties waar één nucleon
wordt opgepikt uit de targetkern (7,8,9).

Een voorbeeld waarin een neutron wordt opgepikt uit
zo'n meer naar binnen gelegen schil staat in figuur 8,
waar de tritonspectra van de (d,t)-reactie op alle stabiele,
tin-isotopen met even-A zijn weergegeven (9). De spectra
zijn opgenomen bij een hoek van 15- t.o.v. de bundel
en een bundelenergie van 50 MeV. In alle spectra ziet
men een zeer brede bult bij een excitatie-energie van
ongeveer 5,5 MeV. Rechts van de bult zijn smalle
pieken die corresponderen met het oppikken van de
valentienucleonen.

In sommige spectra kan de bult in twee compo-
nenten worden opgesplitst plus een 'ondergrond'. De
hoekverdelingen van de twee componenten worden in
figuur 9 vergeleken met de theoretische voorspellingen
verkregen met de 'distorted wave' Born-benadering
(DWBA). Uit de hoekverdelingen volgt éénduidig dat de
bulten het gevolg zijn van het oppikken van respec-
tievelijk een g9/2- en een p1/2- of een p3,2-neutron uit de
gesloten schillen. Het oppervlak onder de bult corres-
pondeert met ongeveer 30% van de totale intensiteit,
waarmee volgens de somregels een neutron kan worden
opgepikt uit deze banen. De waargenomen verschijn-
selen lijken erg veel op die welke bij het onderzoek van
reuzenresonanties worden gevonden, ofschoon men in
het laatste geval te maken heeft met collectieve en bij
het onderzoek van diepgebonden gattoestanden met één-
deeltjes-excitaties. Evenals bij de reuzenresonantie wordt
de diepgebonden gattoestand niet waargenomen als een
eenvoudige, goed bepaalde toestand in de restkern, maar
in plaats daarvan verspreid over veel meer toestanden.
De bult in de spectra is dus de omhullende van de
afzonderlijk aangeslagen toestanden.

Een ruwe schatting van de spreiding van de gattoestand
in termen van een energiebreedte F wordt gegeven door
de relatie
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waarin g de dichlheid voorstelt van toestanden, waarmee
de gattoestand kan mengen en < | V | > een gemiddeld
matrixelement is van de wisselwerking, die het mengen
veroorzaakt. Dus de spreiding is groter naarmate de
interactie sterker en de dichtheid van toestanden groter
is. De gattoestand zal zich alleen boven de 'ondergrond'
verheffen als de spreiding niet te groot is. Uit de ge-
gevens van tin zijn de volgende interessante resultaten
verkregen: (I) de breedte van de bult neemt systematisch
toe (voor A > 116) met het aantal neutronen (N),
ofschoon de excitatie-energie van de bult vrijwel
dezelfde blijft; (II) de verschillen in de breedte van de
bult kunnen worden toegeschreven aan het afsluiten van
een neutron-subschil bij N = 64, waarvan het effect, zelfs
bij de betrekkelijk hoge excitatie-energie van de diep-
gebonden gattoestand, nog waarneembaar is. Dit
resultaat is volkomen onverwacht en bijzonder interes-
sant.

Een berekening van de energiespreiding doet vermoeden
dat de gattoestanden eerst via enkele collectieve toe-
standen fragmenteren, die dus dienen als zogenaamde
'doorway states'. Deze 'doorway states' fragmenteren
op hun beurt door te mengen met nog gecompliceerdere
toestanden. Indien dit beeld juist is, zal er een hiërarchie
van toestanden zijn waarmee de gattoestand mengt en
kan men een substructuur in de bult verwachten. Een
zeer recente en nog niet gepubliceerde meting van de
tIOSn(d,t)1t5Sn reactie met een verbeterd scheidend
vermogen onthulde inderdaad een dergelijke sub-
structuur, hetgeen het 'doorway state' beeld ondersteunt.
De (d.t)-gegevens op tin maken het ook mogelijk de
bindingsenergie van de diepgebonden gattoestanden
systematisch te bestuderen als functie van het aantal
neutronen. In tegenstelling tot hetgeen men op het eerste
gezicht zou verwachten, neemt de bindingsenergie af
met toenemend aantal neutronen. Deze afname is een
gevolg van de symmetrieterm in de formule voor de
bindingsenergie van de kern, welke evenredig is met
(N-Z)/A en waarvan de grootte dus uit de gegevens over
de gattoestand kan worden verkregen.

Hoge-spinbanden in kernen

Aansluitend op het pionierswerk uit het begin van de

Excitatie van diep gebonden gattoe-
slanden in de tin-isotopen met oncven-.V.
De diepgebonden gattoestanden komen
als een brede bult in de spectra te

Fig. 8 voorschijn.
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jaren '60 van Morinaga en Gugelot (10) bij het I.K.O. op
het gebied van de (a,xnv)-rêactie,.is er de laatste jaren
met het beschikbaar komen van verbeterde meettech-
nieken een sterke opleving van deze en de analoge
(H.I.,xnv)-reactie. (x staat voor het aantal neutronen dat
door de tussenkern wordt uitgezonden na de vangst van
het inkomende projectiel, H.I. voor 'heavy ion'). Zoals
reeds werd aangetoond door Morinaga en Gugelot
bevolken deze reacties selectief hoge-spintoestanden in
de kern. Het inkomend a-deeltje of zware ion brengt
gemiddeld een groot impulsmoment in de tussenkern,
dat niet kan worden afgevoerd door de 'verdampende'
neutronen. Dus blijft de restkern in een toestand met een
groot impulsmoment achter. Hij vervalt daarop door het
uitzenden van een cascade van y-straling.

Ofschoon het (a,xnv)-proces zuiver statistisch is-, dat
wil zeggen dat de aanvankelijke bezetting van de toe-
standen in de eindkern niet van de kernstructuür
afhangt, vindt het v-verval na een paar tussenstappen bij

voorkeur langs opeenvolgingen van collectieve toe-
standen plaats, die banden worden genoemd. Dit kan
worden vergeleken met op een berghelling vallende
regen, die uiteindelijk op zijn weg naar beneden in een
paar riviertjes wordt verzameld.

Figuur 10 laat een typisch gamma- en conversie-elek-
tronenspectrum zien van de reactie 15ONd(a,4nY) 150Sm
die in Groningen is bestudeerd (11). Het spectrum toont
de grote selectiviteit van de (a,xny)-reactie aan. Slechts
enkele van de vele niveaus in de restkern 150Sm worden
aangeslagen.

De banden worden gekarakteriseerd door een regel-
matige opeenvolging van toestanden met toenemend
impulsmoment. De band behorende bij de grondtoestand
van een even-even kern bijvoorbeeld, heeft de opeen-
volging van spins 1 = 0,2,4,6, In een permanent
gedeformeerde kern is de energie van de niveaus die van
een gedeformeerd stijf lichaam met impulsmoment I

waarin d het traagh^idsmomertt is. In een bolvormige
kern daarentegen is de afstand tussen de niveaus min of
meer gelijk en dus karakteristiek voor een vibrator. Men
kan zich in dit geval voorstellen dat de bolvormige kern
harmonische oscillaties uitvoert in de vorm van een
quadrupool (de vorm van een rugbybal).

Experimenteel zijn toestanden geïdentificeerd met tot
wel 22 eenheden van impulsmoment. In deze toestanden
draait de kern zeer snel rond. Een zeer interessante
vraag was of kernen met het toenemen van het impuls-
moment misschien een fase-overgang ondergaan,
hetgeen zal leiden tot een verandering van het traag-
heidsmoment. Abrupte veranderingen van het traagheids-
moment (bekend geworden als 'back-bending') zijn
inderdaad gevonden in een groot aantal kernen. Behalve
een band gebaseerd op de grondtoestand, heeft men ook
nevenbanden gebaseerd op aangeslagen toestanden
gevonden in vele kernen(12).

De resultaten van de (ot.xny)- en soortgelijke reacties
hebben dus aangetoond dat de kern zich op ver-
schillende manieren kan'gedragen afhankelijk van het
aantal protonen en neutronen waaruit hij is samen-
gesteld. In feite echter gedragen de meeste kernen zich
noch als een stijve rotator, noch als harmonische
vibrator (om welke reden ze dan ook overgangskernen
heten). Dit gedrag kwam niet als een verrassing, aan-
gezien het op basis van gedetailleerde berekeningen van
Kumar en Baranger (13) reeds werd verwacht. Ofschoon
deze berekeningen zeer nuttig zijn voor een kwalitatief
begrip, zijn ze niet erg geschikt voor een fenomeno-
logische analyse van experimentele resultaten.

Een interessante ontwikkeling vond vorig jaar plaats
toen Iachello en Arima (14) op het K.V.I., gebruik-
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makend van eerder ontwikkelde wiskundige technieken,
een exacte algebraïsche oplossing verkregen voor de
anharmonische vibrator. Daarna voortbouwend op enig
eerder werk verricht te Dubna door Janssen, Jolos en
Dönau (15), konden zij aantonen (16) dat dezelfde
algebraïsche techniek in staat is om niet alleen voor de
anharmonische vibrator de oplossing te genereren, maar
ook voor de stijve rotator en in feite voor alle situaties
die tussen deze twee limietgevallen in liggen.

Het besef, dat een allesomvattende beschrijving van
collectieve toestanden mogelijk is, wijst op het bestaan
van een symmetrie, die ten grondslag ligt aan de
fundamentele, de collectieve kernbeweging beheersende,
hamiltoniaan. De twee limietgevallen komen dan
overeen met een subgroep van de algc..:cr>c groep van
transformaties, die de hamiltoniaan invariant laten en
het is mogelijk de collectieve toestanden in te delen
naar de representaties van de verschillende groepen.

Deze manier van benaderen is in vele opzichten gelijk
aan die welke in andere takken van de natuurkunde
wordt gevolgd, met name in de vastestoffysica (waar de
punt-kristalgroepen een belangrijke rol spelen) en de
elementaire deeltjesfysica (waar de dynamische quark-
groeptm worden beschouwd.

Men mag verwachten dat deze algebraïsche manier
van benaderen, waarin de kern als een systeem van
wisselwerkende bosonen wordt voorgesteld (Interacting
Boson Approximation (I.B.A.); de bosonen zijn gecor-
releerde paren van twee nucleonen), een eenvoudige
beschrijving van overgangskernen oplevert, ofschoon het
tot dusverre alleen nog maar is toegepast op vibratie-
kernen.

Fig. W Een conversie-elektronenspectrum van
lsuSm (onder) vergeleken met een over-
eenkomend gammaspeclrum (boven).
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Als voorbeeld staat in figuur 11 het resultaat van de
(a,4nv)-reactie op 10°Mo verricht op het K.V.I. (17).
Behalve anharmonische vibraties in de vorm van eer.
quadrupool (die de band beginnend met 0+ vormen)
worden ook anharmonische vibraties van gecompliceerde
vorm gevonden', zoals bijvoorbeeld ontstaan door toe-
voeging van een octupoolvibratie aan de quadrupool-
vibraties (band beginnend met 3~~). Ter vergelijking staat
rechts het resultaat berekend met het wisselwerkende-
bosonmodel. Een verder belangrijk aspect van deze
experimenten is, dat naast deze twee banden (respec-
tievelijk de Y- en N-band) ook twee nevenbanden
worden waargenomen (de N'- en N"-banden).

Bovendien was het mogelijk de vervalswijze van de
verschillende toestanden (vertakkingen, mengver-
houdingen enz.) te meten, hetgeen een veel strengere test
vormt voor elk kernmodel, aangezien de overgangs-
waarschijnlijkheden veel gevoeliger zijn voor bij-
mengingen in de golffunctie dan de energieverschillen

tussen de niveaus. De bepaling van de mengverhoudingen
ó(E2/Ml), enz. was mogelijk door de (ot,xnY)-technieken
te combineren met het meten van conversie-elektronen
met behulp van een mini-orange spectrometer (18).

De vraag is nu of het wisselwerkende-bosonmodel
een even nauwkeurige beschrijving zal opleveren van
andere, experimenteel nog niet onderzochte vibratie-
kernen en of het model tegelijkertijd voor overgangs- en
rotatiekernen een goede overeenstemming met het
experiment zal geven. Experimenteel werk in deze
richting vindt momenteel voortgang op het K.V.I.,
terwijl op het theoretische vlak wordt getracht een
verband te leggen tussen het wisselwerkende-bosonmodel
en het schillenmodel.

Referenties

1. R. J. de Meijer, J. C. Vermeulen, persoonlijke mede-
delingen.
2. A. G. Drentje, H. A. Enge, S. B. Kowalski, Nucl.
Instr. and Meth. 122 (1974) 485
3. Zie voor een recent overzicht
S. S. Hanna, in 'Nuclear Structure and Spectroscopy',



Eenvoudige excitaties in kernen 67

Proc. of the Amsterdam Conference, Sept. 1974, ed. by
H. P. Blok, A. E. L. Dieperink, 2 (1974) 249
4. D. H. Youngblood, J. M. Moss, C. M. Rozza, J. D.
Bronson, A. D. Bacher, in 'Nuclear Structure an Spec-
troscopy' (Ref. 3), 2 (1974) 294
5. P. P. Singh, G. C. Yang, A. van der Woude, A. G.
Drentje, in 'Nuclear Structure and Spectroscopy' (Ref. 3)
2 (1974) 298, en in Phys.Rev. (in druk)
6. M. J. A. de Voigt, A. Arends, M. N. Harakeh, A. G.
Drentje, S. Y. van der Werf, A. van der Woude, Proc.
Int. Symp. on Highly Excited States in Nuclei, Jiilich, 1
(1975) 5
7. M. Sakai, K. Kubo, Nucl. Phys. A185 (1972) 217
8. T. Ishimatsu et al., Nucl. Phys. A185 (1972) 273
9. S. Y. van der Werf, B. R. Kooistra, W. H. A. Hesselink,
F. lachello, L. W. Put, R. H. Siemssen, Phys. Rev. Lett.
33 (1974) 712
10. H. Morinaga, P. C. Gugelot, Nucl. Phys. 46 (1963)
210
11. M. J. A. de Voigt, Z. Sujkowski, D. Chmielewska,
J. F. W. Jansen, J. van Klinken, S. Feenstra, Phys. Lett.
59B (1975) 137
12. zie voor een recent overzicht:
R. M. Lieder in 'Nuclear Structure and .Spectroscopy'
(Ref. 3), 2 (1974) 212
13. K. Kumar, M. Baranger, Nucl. Phys. A122 (1968)
273
14. F. lachello, A. Arima, Phys. Lett. 53B (1974) 309 en
Phys. Lett. 57B (1975) 39
15. D. Janssen, R. V. Jolos, F. Dönau, Nucl. Phys. A224
(1974) 93
16. A. Arima, F. lachello, Phys. Lett. 35 (1975) 1069
17. M. J. A. de Voigt, Z. Sujkowski, J. F. W. Jansen,
F. Bruining, in voorbereiding
18. J. van Klinken, S. J. Feenstra, K. Wisshak, H. Faust,
Nucl. Instr. and Meth. 130 (1975) 427



68 Kernfysica



Zakelijk/organisatorisch verslag 69

1. Algemeen

I.l. Doelstelling

De Werkgemeenschap voor Kernfysica
- een voortzetting van de oudste kern
van F.O.M.-onderzoek - heeft zich tot
doel gesteld:
a. het zuiver wetenschappelijk onder-
zoek op het gebied van de kernfysica;
b. de coördinatie van het kernfysisch
werk in Nederland; voorzover mogelijk
wordt hierbij ook betrokken het onder-
zoek dat buiten F.O.M.-verband
plaatsvindt;
c. het ontwerpen en de perfectionering
van meetmethoden en instrumenten
voor het kernfysisch onderzoek;
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 Subcommissie voor Kernfysische
Elektronica is in 1955 ingesteld teneinde:
a. de voorziening van de werkgroepen
van de Werkgemeenschap voor Kern-
fysica met goede kernfysische elek-
tronische apparaten te bevorderen;
b. de Commissie van de Werkgemeen-
schap voor Kernfysica hierover van
advies te dienen.

2. Speurwerk

Het jaar 1975 vormde voor de
Werkgemeenschap voor Kernfysica
enerzijds een jaar van optimale
intensiteit van uitvoering van het
nationale plan, anderzijds een jaar
waarin de eerste aanzet werd gegeven
voor nieuwe planning.
Wat de uitvoering betreft dient o.a.
gewezen te worden op de sterke toe-
neming van wetenschappelijke resul-
taten van het Kernfysisch Versneller
Instituut te Groningen (K.V.l.) en de
opbouw van de 300-MeV-elektronen-
versnel Ier te Amsterdam. Wat de
planning betreft, werd een middellange
termijn planprocedure ontworpen,
volgens welke de werkgroepen en het
l.K.O. subsidieaanvragen voor de
periode 1976-1981 hebben ingediend.
Deze projecten zijn door vijf zorgvuldig
geselecteerde buitenlandse experts ge-
ëvalueerd; een belangrijke factor in

de/.e evaluatie werd gevormd door het
bezoek van de vijf experts aan diverse
laboratoria. De resultaten hiervan zullen
nog nader moeten worden uitgewerkt.

Van het experimentele werk van K II
(V.U.-Amsterdam) kan genoemd worden:
het onderzoek naar hogere spintoe-
standen en bandstructuren, de eerste
waarden van magnetische momenten
verkregen met de stroboscopische
resonantiemethode, nadere analyse van
"final state' effecten bij de (p-D) reactie
en het verdisconteren van meerstaps-
processen bij nucleonoverdrachtreacties.
Van het theoretische onderzoek dient
vermeld te worden het berekenen van
polarisatiegrootheden bij nucleon-
deutcron breakup-reacties en het op-
stellen van een gegeneraliseerde Lipp-
mann-Schwingcr vergelijking voor het
tweedecltjessystcem met Coulomb-
wisselwcrking. Daarnaast hadden de
quasi-deeltjcsbcrekcningen succes met
het verklaren van de spectra van
Sb-isotopen.

De integratie van het werk van K 1II-A
met dat bij het K.V.l. werd dit jaar
krachtig voortgezezt. Met het cyclotron
werden veel in-beam metingen gedaan
en ook de produktie van radioactieve
isotopen nam in belangrijke mate toe.
De mini-orange spectrometers werden
intensief door veel medewerkers van de
groep en van andere instituten gebruikt.
Een belangrijke ontwikkeling betrof een
gezamenlijke meting met K.V.l.-mede-
werkers van de gemiddelde multipolari-
teit en multiplicitcit van Yrast-over-
gangen. Voorts werd in deze samen-
werking een studie aan negatieve
pariteitsbanden afgesloten.
In Hamburg werd een meting betref-
fende de interactie van gepolariseerde
neutronen van 8 tot 30 MeV met ge-
polariseerde MCo-kernen gedaan. Er
werd goede voortgang gemaakt met de
opbouw van apparatuur voor kern-
orientatie-experimenten bij het cyclotron.

Wat de werkgroepen bij het K.V.l.
betreft, werd veel aandacht besteed aan
de ontwikkelde versie van het 'Inter-
acting Boson Model'. Experimtee! zijn
de kernen 1(lllRu en lr'"Sni uitvoerig
onderzocht en gebleken is dat de be-
langrijkste eigenschappen van de grond-
locstandband en de negaticve-partitcits-
band goed beschreven kunnen worden

in het kader van het I.B.A.-model.
Theoretisch is het model verder uit-
gebreid tot oneven-A kernen. Bovendien
is een algemene formulering gevonden
die het mogelijk maakt het model ook
op rotatickernen toe te passen. Door
middel van inelastischc a-verstrooiing
op '"O is gevonden dat in die kern de
quadrupool-rcuzenresonantie opgesplitst
is in een groot aantal afzonderlijke
fragmenten, gelegen tussen 17 en 25
MeV excitatie-energie, dit in tegen-
stelling met kernen met A > 40 waar
deze resonantie zich als één brede bult
manifesteert.
Het onderzoek van de diepgebonden
gattocstanden werd uitgebreid tot de
cven-A palladiumisotopen. In een onder-
zoek met een betere oplossing is een
fragmentatie van de diepgebonden
gattoestanden in "r'Sn waargenomen.
Door middel van twee- en drie-
nucleon-overdrachtsrcacties is een aantal
hoge-spintoestanden in lichte kernen
gevonden die goed beschreven kunnen
worden met SU;!-berekeningen.
Hel cyclotron is voor iets meer dan
50% van de tijd, welke maximaal be-
schikbaar zou zijn, gebruikt voor
experimenten. De resterende tijd werd
gebruikt voor cyclotron-ontwikkeling
en noodzakelijke verbeteringen, terwijl
ongeveer 17% van de tijd aan storingen
verloren is gegaan. In toenemende mate
wordt aandacht besteed aan het op-
voeren van de betrouwbaarheid van de
machine.
Alle onderdelen van de Q3D-spccto-
graaf zijn binnengekomen en de
installatie is in volle gang. Verschillende
soorten plaatsgevoelige detectoren zijn
geconstrueerd.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen
is de in Utrecht gedane ontdekking
van het anomale magnetische stootveld.
Deze zeer sterke magnetische velden
(20-50 megagauss) treden op als een
door een kernreactie gevormd ion zich
met een snelheid van meer dan S%
van de lichtsnelheid voortbeweegt door
gemagnetiseerd ijzer. Met behulp van
deze velden is het mogelijk geworden
de dipoolmomenten van niveaus te
bepalen, die een levensduur hebben van
ongeveer 10-13 s. Dit is een orde van
grootte korter dan de levensduren van
tol nu toe experimenteel toegankelijke
toestanden.
Zowel voor de bepaling van levensduren



70 Kernfysica

als van dipoolmomenten wordt uit-
puttend gebruik gemaakt van de vrij
beperkte mogelijkheden van de
6-MV-tandem-Van de Graaff-gcnerator
om /ware ionen te versnellen tot een
/o hoog mogelijke energie. De hoog-
energetische zware ionen maken het
ook mogelijk toestanden met een groot
impulsmoment te vormen. Het is
bovendien in een aant- ' gevallen
mogelijk gebleken het impulsmoment
van dc/e toestanden eenduidig te
bepalen.
Uit een vergelijking van experimenteel
bepaalde levensduren met de 'Doppler
Shift Attenuation' methode, waarbij
gebruik gemaakt wordt van zware ionen
en de 'Recoil Distance' methode mag
voorlopig worden geconcludeerd, dat de
twee methoden binnen 10% met elkaar
overeenstemmen. De eerste methode is
daarom zeer geschikt voor een nauw-
keurige bepaling van korte levensduren.
Teneinde bovengenoemde nieuwe
terreinen van onderzoek verder te
ontsvikkelen is een grotere versneller
van essentieel belang. Daarom is een
voorstel gedaan om een tandem-
versncller van 15-20 MV in Utrecht
op te stellen.
Resonantie-absorptie-experimenten,
uitgevoerd met de 3-MV-Van de Graaff-
gcnerator, demonstreren dat het moge-
lijk is langs deze weg. ook van gebonden
niveaus, zeer korte levensduren te
meten.

Wat het theoretisch onderzoek betreft
(K VI) kan o.a. genoemd worden, dat
in het afgelopen jaar een methode werd
ontworpen om aan matrix-elementen
van overgangsoperatoren, berekend met
schillcnmodel-golffuncties, betrouwbaar-
heidsgrenzen toe te kennen. Dit leverde
een aanzienlijke verbetering in de
vergelijking tussen theorie en experiment
voor een honderdtal kernen.

Voor de groep K VIII (Eindhoven) was
dit verslagjaar belangrijk, omdat de
eerste resultaten van verstrooiings-
experimenten met de gepolariseerde
bundel van hel AVF-cycIotron werden
verkregen. Voor verscheidene kernen en
energieën werd de asymmetrie bij
elastische en inelastischc protonver-
strooiing gemeten als functie van de
verstrooiingshoek. Uit de analyse der
elastische verstrooiing met behulp van
het optisch model resulteerde een

systematische verandering van de
diffuusheid van de spin-baan-poten-
tiaal. die smaller blijkt te worden bij
het sluiten van de f-7/2-schil.

Voor de wei'groep K IX was 1975
vooral een jaar van bouw en ontwikke-
ling van apparatuur. Hen ;-;-hock-
correlatie-opstelling met twee Gc-Li-
dctecloren werd in gebruik genomen.
Kernpolarisatie-expcrimenlen werden
(o.a. met de brutc-force methode) uit-
gebreid tot kernen zoals aluminium en
vanadium en uit circulairc-polarisatic-
experimenten aan kernen uit de sd-schil
bleek dat directe vangst ook met sterke
magnetische dipoolstraling gepaard kan
gaan.

Met ingang van dit verslagjaar werd de
werkgroep K/VS - X opgericht. De
betekenis van het wetenschappelijk
onderzoek in de randgebieden tussen
kernfysica en vastestoffysica werd
daardoor duidelijker gemarkeerd. Bij
het opstellen van het nationale plan
voor de kernfysica was al vastgesteld
dat randgebieden weliswaar tot het
werkterrein van de werkgemeenschap
K behoren, maar niet onder het
nationale plan ressorteren. De toe-
passing van kernfysische methoden
heeft tot nu toe in hoofdzaak plaats
gevonden in de fysica van de vaste stof
en is geconcentreerd in de werkgroepen
K 111 (Groningen) en K IV (Leiden).
Daarom is uit deze groepen de nieuwe
werkgroep KX/VS geformeerd. Daar-
naast kwam in de loop van het verslag-
jaar, door toekenning van een belcids-
ruimtcproject, de groep K XI (Delft)
tot stand, die werkt op het grensgebied
tussen kernfysica en atoomfysica.

In K/VS-X-G werd succesvol gebruikt
gemaakt van de gereed gekomen
apparatuur voor implantatie bij lage
temperaturen o.a. voor Mössbaucr-
spectroscopie met geïmplanteerde
bronnen. Hierbij kon voor het eerst de
invloed van de 'uitgloeitemperatuur' op
het spectrum worden onderzocht. De
apparatuur werd uitgebreid met een
mogelijkheid voor meting van gestoorde
hoekcorrclatics bij lage temperaturen,
die werd toegepast op geïmplanteerde
In-kernen. De interpretatie van hyper-
fijninlcracties van zeldzame-aard-kernen
in ijzer en nikkel weru tot een
consistent geheel afgesloten. Bijzondere

vermelding verdient voorts dat voor het
eerst goede Móssbauer-metingen aan
verbindingen van krypton werden ver-
richt.
Het cyclotron van het K VI leverde
verscheidene nieuwe isotopen, welke de
perspectieven van hel hyperfijnonder-
/oek verruimden.

In KVS-X-L werd de kerndemagncM-
saue-apparauiur toegepast voor een
brute-force polarisatie-experiment op
radioactieve niobiumkernen.
De Miïssbauer-metingen leverden in-
teressante uitkomsten len aanzien van
de bijdrage van geleidingselektronen tot
het hyperfijnvcld in intermetallische
verbindingen.

Wl RKGROEP K II
Aiu\tertlam - Natuurkundig Labora-
torium Vrije Universiteit, prof. dr.
J. Blok. prof. dr. C. C. Jonker, prof.
dr. R. van Wagcningen.
!. Kernreacties
2. Weinigdeelljesreacties
3. Kernspectroscopie
4. Theorie

WERKGROEP K III - A
Groningen — Laboratorium voor
Algemene Natuurkunde, dr. H. Postma.
1. Polarisatie van neutronen uit de
D + D reactie
2. Kernspectroscopie
3. Kcrnoriëntatiemctingen
3.1. Kernspectroscopie met gerichte
kernen
3.2. Transmissie-gepolariseerde neu-
tronen door trcfplaten met gepolari-
seerde kernen

WERKGROEP K III - B
Groningen - Natuurkundig Labora-
torium, Kernfysisch Versneller Instituut,
prof. dr. H. Brinkman, prof. dr.
R. H. Sicmssen.
1. Onderzoek aan diepgebonden neutron-
gattoestanden via de (d, t)-reactie
2. Onderzoek aan proton-gattoestanden
via de reactie (d. 3He)
3. Onderzoek van reuzenresonanties
door inelastischc «-verstrooiing.
4. Elastische «-verstrooiing
5. 1-, 2-, en 3-nucleonen-overdrachts-
reactics op lichte kernen
6. Bestudering van de (p,«)-reaclic
7. De (p,t)-reactie op Mo-isotopen
8. Hoge-spintoestanden in de s-d-schi!
9. Hoge-spintoestanden in Dy-kernen
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10. Het niveauschema van vibralic-
kcrncn en het IBA-model
11. Binncnschilexeitatic met geladen
deeltjes

VVI RKGKOFP K V
Utrecht - /-.vu'w/i Laboratorium, prof.
dr. I'. M. F.ndt. prof dr. ir. A. M.
Hooszcnboom, dr. C. van der Leun.
1. Versnellers
2. Online computers
3. Onder/ook piet de tandemgenerat jr
3.1. Gammaverval en hoekverdelingeti
met lichte kernen
3.2. Magnetische dipoolmomenten
3.3. Ciamniaspectroscopie met zware
ionen
4. Onder/o/ek met de 3-MV-generator
4.1. Vangstreacties
4.2. Nauwkeurige energiebepalingen
4 3. Resonantielluorescentie
5. Theorie

WERKGROEP K VI -
1 HHORIIÏ ISCHK KERNFYSICA
Groningen - Afdeling voor Theoretische
Natuurkunde, dr. A. I.andc.
1. Theorie van aminucleon-kcrn
optische potentiaal
2. Pion-nuclcon eindige dracht effecten
in pionischc atomen
3. Meson-uitvtisselingsstroom in ülcktron-
deuteron verstrooiing
Utrecht - Fysisch Laboratorium, dr.
P. J. Brussaard.
1. Onechte toestanden en overgangs-
waarschijnl ijkhcd.cn
2. Quasi-deeHjcsbcrckcningen
3. SU(3)-modcl

WF.RKGROEP K VIII
Eindhoven — Afdeling voor Technische
Natuurkunde, prof. dr. O. J. Poppema.
1. AVE-cyelolron en behandeling van
de externe bundel
2. Gepolariseerde ionenbronnen
3. Kernreactics
4. Theorie

WERKGROEP K IX
Petten - K.C.N., hoge-fluxreaclor,
prof. dr. P. M. Endt, prof. dr. W. J.
Huiskump.
1. Onderzoek met de hogc-fkixreactor
te Petten
1.1. Circulaire polarisatie van vangst-
gammastraling
1.2. Richtingsverdeling van gamma-
straling na vangst in gepolariseerde
kernen

1.3. Gammaspectroscopie

WERKGROEP K VS X
Groningen - Laboratorium voor Alge-
mene Natuurkunde, prof. dr. H. de
Waard
1. Hyperfijninteractie
1.1. Mössbauer-effect van zeldzame
aarden in metalen en verbindingen
1.2. Nieuwe bronnen voor Mössbauer-
spectroscopie
1.3. Müssbauer-metingen aan krypton-
verbindingen
1.4. Onderzoek van roosterschade en
lokatie van geïmplanteerde kernen in Fe
en Ni
1.5. Gestoorde hockcorrelatiemetingen
2. Isotopenseparator
2.1. Implantatie van radioactieve iso-
topen
2.2. Channeling
Leiden - 'Kamerlingh Onncs Labora-
torium, prof. dr. W. J. Huiskamp
1. Kernorié'ntatie in magneetvelden
2. Kcrndemagnetisatie en 'brute force'
polarisatie
3. Mössbauer-cffect

WERKGROEP K XI
Delft - Afdeling voor Technische
Natuurkunde, prof. dr. A. Ff. Wapstra,
prof. dr. ir. J. B. Ie Poole
1. Massaspectrometrie
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assignment from ••-ray: produced in
heavy-ion reactions: the lowest y.7 =
6 + , 'S-Ar level. Phys Lelt. 59B (1975)
336.
i. L. Fberhardt, G. van Middelkoop,
R. F:.. Horstman. H. A. Doubt:
Anomalously large transient field
through polarized electron capture.
Phys. Lett. 56K (1975) 329.
J. I.. F.berhardt. R. K. Horstman. H. A.
Doubt, G. van Middelkoop: Transient
field measurements of g-fuclor', for
-\S7 and :">Si. Nucl. Phys. A244 (1975) f.
J. L. Kbcrhardi: Magnetic moment
measurements on very short-lived
nuclear states in incgagauss transient
magnetic fields. Proefschrift. Utrecht,
16 juni.
H. H. F.ggcnhuiscn. L. P. Ekström, G.
A. P. F.ngelhertink. J. Mondria. M. A.
van Driel. J. A. J. Hermans: Recoil-
distance lifetime measurements of
low-lying .stales oj n\'e, -J,V<(, -'-''.Wi;
and J-A' with the R + '«O and 2''Mg
-j- 'SO reactions. Nucl. Phys. A246
(1975) 231.
J. A. J. Hermans, G. A. P. Engclbertink.
M. A. van Dricl. H. H. Eggenhuisen,
D. Bucurescu: Precision lifetime
measurements with the coincident high-
velocity DSA method in inverse
reactions. Nucl. Phys. A2S5 (1975) 221.
J. F. A. van Hienen: Shell-model cal-
culations on light nuclei and a
measurement of the '1*0(2f) magnetic
dipole .noment. Proefschrift, Utrecht,
11 juni.
R. E. Horstman. H. A. Doubt, J. L.
Eberhardt. G. van Middelkoop: A
magnetic moment measurement of the
first-excited 2 + state of --Ne. Proc. Int.
Meeting on Hyperfine Interactions,
l.euven (1975) 43.
R. F. Horstman. J. L. F.berhardt H. A.
Doubt. C. M. E. Otten. G. van

Middelkoop: Recoil-distance measure-
ment of g-factors for -'Mg(2,+ ) and
-'«,Vrf2,+ ). Nucl. Phys. A248 (1975) 291.
R. E. Horstman: Nuclear magnetic
moment measurements through hyper-
fine interactions in highly stripped ions.
Proefschrift. Utrecht, 24 november.
F. Meurdcrs. G. de Korte: Investigation
of the '-*Mg(d.pf-:iMg reaction. Nucl.
Phys. A249 (1975) 205.
F. Mcurders: An experimental and
shell-model study of spectroscopie
factors in light nuclei. Proefschrift,
Utrecht. 1 oktober.
J. F. Haak. F. lachello. A. Lande:
Amhiguily in pi-nucleus optical
potential. Sixth Intern. Conf. High
Physics and Nuclear Structure, Santa
Fe - Los Alamos (1975) 69.
A. D. Jackson. A. Lande. D. O. Riska:
Pion exchange currents in electron-
deuteron scattering. Phys Lett. 55B
(1975) 23.
G. A. Timmer, F. Meurders: Assignment
of errors to calculated transition matrix
elements. Phys. Lett. S8B (1975) 411.
W. P. Th. M. van Eeghem: hobaric
analogue resonances in yl'rium and
iodine. Proefschrift, Eindhoven,
21 februari (1975).

Proceedings International symposium on
Neutron Capture Gamma-Ray Spectros-
copy. Pelten, september 1974:
K. Abrahams: Spin assignments with
lite (n,y) reaction, (1975) 591.
J. de Boer: Circular polarization of
capture y-radiation in the
"'•'tl'<':'iZn(n,y)'!:'<':7<mZn reactions.
(1975) 609.'
J. J. Bosman, P. P. J. Delheij. H. Post-
ma: investigation of spins for some
levels in w'Ho. (1975) 638.
J. Kopecky: Investigation of the
reaction MCrtn.yptCr. (1975) 155.
W. Ratynski, J. Kopecky: A KTi(n,y)
circular polarization measurement.
(1975) 605.
F. Stechcr-Rasmusscn: Plans for an
intense beam of highly polarized
thermttl neutrons at the HFR in Petten.
(1975) 718.

A. M. J. Spits, J. Kopecky:
Investigation of the reaction
•'•••CI(n,y)™CI. RCN Report RCN-238.
Y. K. Aganval, H. Bertsehat. H. Haas,
F. Pleiter. E. Recknagcl. E. Schloddcr,
B. Spellmeyer: Pas magnetische Hyper-
feinfeld von Zn in Eisen gemessen mit

der DPAD-Meihode. Physica 80B
(19751 4«.
H. Bertschat. H. Haas, F. Pleiter,
Ii. Recknagel, E. Schlodder. B. Spell-
meyer: Magnetic moment and half-life
of the isomeric 11'2- state in '""Cd.
Nucl. Phys. A222 (1974) 399.
H. Bertschat. U. Leithauscr. W. Leitz,
F. Pleiter. E. Recknagel. en B. Spell-
meyer: The g-/uctors of short-lived
isomcric states in '"'•Ag and ""Ag.
Nucl. Phys. A229 (1974) 72.
H. Bertschat. H. Haas. F. Pleiter,
H. Rccknagel, E. Schlodder, B. Spell-
meyer: Temperature dependence of the
Knight shift for cadmium in palladium.
Z. Physik 270 (1974) 203.
H. Bertschat, H. Haas, F. Pleiter,
E. Recknagel. E. Schloddcr, B. Spell-
meyer: Pulsed-beam study of 1"Cd
nuclear quadrupole interaction with
recoil-induced lattice defects in cubic
palladium. Phys. Rev. B 12 (1975) 1.
D. M. Gordon, L. S. Eytel, H. de
VVarrd. D. E. Murnick: Perturbed
angular correlation studies of 2+ levels
of even xenon isotopes. Phys. Rev. C
12 (1975) 628.
C. Hohencmser, A. Arends. H. de
Waard: Vacancy trapping and
dctrapping by '"ƒ/» implanted in Ni as
observed by time differential perturbed
angular correlation. Phys. Rev. B 11
(1975) 4522.
G. J. Perlow, W. Potzcl, R. M. Kash.
H. de Waard: Application of a method
of frequency modulation Mössbauer
speclroscopy in ""Zn to precise
determination of the electric quadrupole
interaction in e7ZnO. J. Physique 35 C6
(1974) 197.
S. R. Reintsema. S. A. Drentje, P.
Schurert, H. de Waard: Lattice location,
of xenon impurities implanted in iron
derived from Mössbauer effect
measurements. Rad. Eff. 24 (1975) 145.
H. de Waard: '-"l Mössbauer spec-
troscopy. Mössbauer Effect Data Index
1973 (Ed. G. J. Stevens, V. Stevens,
Plenum Press, New York, (1974) 447.
H. de Waard: The investigation of
radiation damage and lattice location
by nuclear hyperfine interaction
techniques. Physica Scripta II (1975)
157.
H. de Waard: Onderzoek aan rooster-
defecten met kernfysische methoden.
N.T.v.N. 41 (1975) 89.
H. de Waard, E. Uggerhoj, G. L.
Miller: An experimental investigation of
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the surface magnetization of iron, using
the magneto-optical Kerr effect. J. Appl.
Phys. 46 (1975) 2264.
H. P. Wit: Simple Moiré calibrator for
velocity transducers used in Mössbatier
effect measurements. Rev. Sci. Instr.
46 (1975) 927.
F. J. van Steenwijk, H. Th. le Fever.
R. C. Thiel, K. H. J. Buschow:
Mossbauereffect and magnetic
properties of EitCu,;. Physie'i 79B
(1975) 604.
K. H. J. Buschow, \V. J. Huiskamp.
H. Th. le Fever, F. J. van Steenwijk.
R. C. Thiel: Mösshaiiereffea and
magnetic properties of some EirZn-
compounds. J. Phys. F5 (1975) 1625.

4. Voordrachten

E. Boeker: Connections between even
and odd nuclei. Straatsburg. 23 januari.
H. Verheul: Spectroscopy studies on
low-lying states of neutron-poor Sn- and
Sb-nuclei. XXV National Conf. on
Nuclear Speetroscopy and Structure of
the Atomic Nucleus. Leningrad, 28-31
januari.
K. Allaart: Microscopic description, of
collective motion in pf-shell nuclei.
Orsay, Frankrijk, 29 januari.
K. Aliaart: Some tests of the quasi-
particlc model for spherical nuclei.
Orsay, Frankrijk, 30 januari.
R. Kamermans: The structure of low-
lying states in ''-V»,"«S/>. I.K.O.,
Amsterdam, 31 januari.
J. H. Stuivenberg: Nucleon-deuteron
break-up calculations with the phase
equivalent potentials. Symposium on
Few Particle Problems in Nuclear
Physics Tubingen. Duitsland 17-19 mei.
H. de Groot: Model dependence of the
Coulomb subtraction in p-p scattering.
Symposium on Few Particle Problems
in Nuclear Physics, Tubingen, Duitsland,
17-19 mei.
R. D. Vis: De mogelijkheden van door
protonen geïnduceerde ró'ntgen-
flttorescentie in de analytische chemie.
K.N.C.V.. Secties Analytische Chemie,
en Radio- en Stralenchemic, Philips,
Eindhoven, 19 juni.
W. Hogervorst: Hyperfine structure
investigation. Int. Meeting on Hyper-
fine Interactions, Leuven, België,
10-12 september..
R. D. Vis: De mogelijkheden van door
ionen geïnduceerde röntgenfluorescentie

in de analytische chemie. T.H.-Eind-
hoven, colloquium vakgroep Deeltjes-
fysica, oktober.
W. F. van Glinsteren: Parameter free
mtmhvr-pro'iected quasiparlicle
description of spectroscopie properties
of nuclei around 7. — 51). Rutgers
University. New Brunswick, USA.
6 oktober: Michigan State University,
East Lansing, USA, 13 oktober;
Stanford University, Stanford, USA
28 oktober.
W. F. van Glinsteren: Pairing
excitations and the generator-coordinate
description of sitperfluid nuclei.
Carnegie-Mellon University. University
of Pittsburgh. Pittsburgh, USA
9 oktober; Lawrence Berkeley Labo-
ratory. Berkeley. USA. 2<> oktober.
W. F. \an Glinsteren: Relationship
between the low-energy properties of
odd and even single-closed-shcll nuclei.
Massachusetts Institute of Technology.
Cambridge. USA. 7 oktober.
W. F. van Glinsteren: Relationship
between odd and even single-closed-
shell nuclei in a low-seniority
approximation. Oak Ridge National
Laboratory, Oak Ridge. USA. 20
oktober.

W. H. A. Hesselink: Collectieve
excitaties in oneven Ag, In en Sb
kernen bestudeerd met (a,2ny) readies.
F.O.M.-bijeenkomst Leeuwenhorst,
Noordwijkerhout, 16 oktober.
E. Boeker: Quasi-decltjes in de kern-
fysica. Colloquium VU, Amsterdam.
12 november.
T. J. Ketel: In-beam measurement of
magnetic moments of 8- isomers in "-Sb
and u4Sb. Mini-conferentie K.V.I.,
Groningen, 19 december.
J. v. Klinken: Gedeformeerde kernen
ver van de stabiliteitslijn. Colloquium
V.U.. Amsterdam, 3 maart.
S. J. Feenstra: a) Measurements of
conversion electrons both in- and off-
beam with the mini-orange spectrometer,
b) Non-shape-forbidden beta-ray decay
between deformed nuclei. Bhaba Atomic
Research Centre Calcutta. Saha institute
of nuclear physics Calcutta, Andhra
university Visakhapatnam. University of
Delhi. Banaras Hindu university Vara-
nasi. India en Atomic Energy Centre
Dacca. Bangladesh, 14 juli-12 augustus.
J. v. Klinken: Allowed h'-ray decays-
indicating equal shapes of neutron
deficient 11/2- isomers in the Nd to Eu
region. Joutsa, Finland, 10-16 augustus.
H. A. Enge, S. B. Kowalski, A. G.

Drentje. R. J. de Meijer. U\ Anderbcrg.
J. Rohlin: The SSAKli, a device for
correction of the field boundary. Proc.
Fifth Int. Conf. on Magnet Technology.
Roma (1975) 210.
A. van der Woude. R. J. de Meijer.
K. van der Borg: The '••Otn.pp'-M
reactions at /-.,< 4(1 Me\ . Proc.
Second Int. Conf. on Clustering
Phenomena in Nuclei. Maryland.
USA (1975) 431.
A. G. Drenljo: I'erfoniuuu e of the
SSAKICS. Stockholm. Zweden. 9 april;
Gotenburg, /weden, 15 april.
F. lachcllo: Host: 1 symmetries i:i
vihntlionnl nut lei. Sussex l'nivcrsits.
Brighton, Engeland. 4 februari:
University ot Surrey. Guildford. Enge-
land, 5 februari: Oxford University.
Oxford. Engeland. 7 februari; Center
for Theoretical Physics. Trieste. Italië.
14 februari: Mass. Inst. of Technology.
Cambridge. Mass., USA. 4 maart.
F. lachello: Elementary excitations in
vibralional nuclei. Argonne Nat. Lab..
Argonne, 111.. USA. 7 april: Purdue
University. \V. Lafayette, Ind.. USA,
9 april; Michigan Suite University.
F.. Lansing. Mich.. USA. 7 mei; Indiana
University. Bloomington. Ind.. USA.
12 mei: Princeton University. Princeton.
N.J., USA. 20 mci: Brookhaven Nat.
Lab.. Upton. N.Y.. USA. 23 mei:
University of Washington. Seattle. USA.
26 juni; Gordon Conference, Tilton,
New Hamp.. USA. 9 juli; KFA Julich.
Duitsland. 17 juli.
F. lachcllo: Finite range effects in
pionic atoms. University of Surrey.
Guildford. Engeland. X februari; Indiana
University, Bloomington, Ind., USA.
13 mei.
F lachello: Unified model of collective
nuclear stales. Univcrsitat Köln, Köln,
Duitsland, 18 november; Univcrsitüt
Bonn, Bonn. Duitsland, 20 november.
R. A. Malfliet: Semi-classical description
of elastic and inelastic heavy-ion
scattering. Daresbury, Engeland,
oktober.
R. J. de Meijer: Research tit the K.V.I,
with an emphasis on two and three
nucleon transfer. Stockholm. 9 april;
Uppsala, 10 april; Gotenburg, Zweden,
15 april; Bonn, Duitsland, 5 juni.
R. H. Siemssen: Study of proton and
neutron hole states. Tokyo University,
Tokyo, Japan, 24 maart.
R. H. Siemssen: Resonance phenomena
and surface transparency. Institute for
Nuclear Studies, Tokyo, Japan, 25
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maart; Osaka University. Japan. 25
maart: Kyoto University. Japan. 26
maarl: Kyoscho University, Japan, 30
maart.
R- H. Sicmssen: Protonen- und Neutro-
nen l.ochzustiindc in der /.inn Mas.sen-
gegend. Universitat Munster. Duitsland,
23 april.
R. H. Siemssen: Survey talk about
nuclear reactions. International Atomic
Energy Agency. Advisory Hoard
Meeting for Developing Countries in
Accra, Ghana, 30 juni-4 juli.
R. H. Sicmssen: Study of inner shells
with pick-up reactions.
Vrije Universiteit, Amsterdam, 24
november.
R. H. Sicmssen: Investigation of proton
and neutron hole .stiltes in the tin mass
region. Institut de Physique Nucléaire.
Orsay, Frankrijk, 8 december.
J. W. Smits: Three nuclei»! transfer
and its application in the "HSn(p,a)
"•''hi reaction. Milaan, Italië, 5 decem-
ber.
J. A. de Voigt: Negative parity bands
in woRu and '-''"Sni and the l.B.A.
model. Zomerschool te Mikolajki,
Polen, 2K augustus.
J. A. de Voigt: Are nuclear ylructtire
secrets revealed by transfer and
inelastic scattering processes'.' Bonn,
Duitsland, 13 februari.
A. van iler Woude: Two and three
nucleon transfer reactions on light
nuclei. I.K.O., Amsterdam, maart:
Indiana University, Bloomington, USA,
april: Princeton University, Princeton,
USA, april: State University of New
York, Stony Brook, USA, april.
F. Iachello: Unified description of
collective quadrupote states. Mini-
conferentie Kernfysisch Versneller
Instituut. Groningen, 19 december.
H. A. Doubt: Vp-to-the-minute
magnetic moment measurements of
short-lived nuclear slates. K.V.I.,
Groningen, 21 januari.
H. A. Doubt. Some recent magnetic
moment measurements of short-lived
nuclear states. Oxford, Engeland,
21 maart.

J. L. Eberhardt: Magnetic moment
measurements in some sd-shell nuclei.
I.und, Zweden, 28 mei.
P. M. Endt: Recent Utrecht Tandem
work. Orsay, Frankrijk, 30 januari.
P. M. Endt: Nuclear Spectroscopy.
4 voordrachten. Internationale Zomer-
school, Mikolajki, Polen, 25-30
augustus.

P. M. Endt: Magnetic moments of
short-lived nuclear states. Int. Conf. on
"Nuclear Structure'. Balatonfiired.
Hongarije. 3 september.
P. M. Kndt: Magnetic moments. JLUich.
Duitsland. 11 november
Ci. A. P. Engelbertink: Investigation of
high-spin .states in light nuclei with
heavy-ion reactions. Groningen,
19 december.
P. W. M. Glaudemans: Berekeningen
aan sd- en fp-schil kernen. I.K.O..
Amsterdam, 10 januari.
P. VV. M. Glaudemans: Effective
intcrai tions. Glasgow, Engeland, 28
augustus.
P. W. M. Glaudemans: Some recent
developments in shell-model calcul-
ations. 5 voordrachten, Warschau en
Krakau. Polen. 18-27 november.
R. E. Horstman: Recoil-distance
measurements of g-factors for -JMg
and -"Ne. Utrecht, 30 mei.
J. E. Koops: Shell-model calculations
on Ni and Ctt isotopes. Glasgow,
Engeland, 28 augustus.
C. van der Leun: Resonance absorption.
Strasbourg, Frankrijk, 15 januari.
C. van der Leun: Kortlevende kern-
niveaus. Universiteit van Amsterdam,
15 mei.
C. van der Leun: Measurements of very
short lifetimes. Jülich. Duitsland, 20
oktober.
G. van Middelkoop: Magnetische
momenten van zéér kortlevende kern-
toestanden. V.U., Amsterdam, 17 maart.
G. van Middelkoop: Atomic excitations
at high recoil velocities with nuclear
physics techniques. Int. Conf. on Atomic
Collisions in Solids, Amsterdam,
22 september.
G. van Middelkoop: Magnetische
dipoolmomenieii. Noordwijkcrhout,
16 oktober.
G. van Middelkoop: Nuclear magnetic
moments of short-lived excited states.
Liverpool. 19 november; Manchester,
20 november: Oxford, Engeland,
21 november.
G. van Middelkoop; Atomaire excitaties
en magnetische dipoolmomenten van
zéér kortlevende kerntoestanden.
Utrecht. 11 december.
B. A. Strastcrs; The Utrecht tandem
Van de Graaf f accelerator. Boekarest,
Roemenië, 21 oktober.
A. M. Hoogcnboom: A summary of the
conference. Third Tandem Conference,
Rehovot, Israël. I2-16 oktober.
B. A. Strastcrs: The Utrecht tandem

I'an de Graaf f. Third Tandem
Conference. Rehovot. Israël. 12-16
oktober.
A. Veimeer: A discussion about the
possibility to expand the energy range
of a tandem accelerator. Third Tandem
Conference. Rehovot, Israel. 12-16
oktober.
A. Landc: Ambiguity in pi-nucleus
optical potential. Argonne National
Lab., USA, april.
P. J. Brussaard: A symmetry relation
for radiating particles in the Coulomb
field. Cyclotron Laboratory, Michigan
State University, East Lansing, USA,
20 juni.
P. J. Brussaard: Het collectieve kern-
model van Rainwater, Bohr en Moltcl-
son. Utrecht, 27 november.
K. Abrahams". Nuclear Physics at RCN.
Istanbul University, Turkije, 20 maart.
K. Abrahams: Polarization of thermal
neutrons and of nuclei. Istanbul
University, Turkije, 24 maart.
K. Abrahams: Neutron capture y-ray
spectroscopy: theory and experiment.
Istanbul University, Turkije, 26 maart.
K. Abrahams: Radiative capture of
polarized thermal neutrons. 'Third
National Conference on Neutron
Physics'. Kiev, USSR. 9-13 juni; Dubna
USSR, 18 juni.

K. Abrahams: Impressions from the
Kiev Conference. IBJ, Swierk, Polen,
23 juni.
K. Abrahams: Neutronen en y-straling.
Instituut voor Kernphysisch Onderzoek
Amsterdam, 21 november.
J. Kopecky: Neutron capture
experiments at HFR in Petten. Oak
Ridge National Lab., USA, 2 septem-
ber; Chalk River Nucl. Lab., USA,
11 september.
J. Kopecky: Direct reactions in neutron
capture. Brookhaven National
Laboratory, Physics Dept., USA, 23 juli.
L. Niesen: Magnetic interactions of rare
earths. Meeting on hypcrfine inter-
actions, Leuven, België, 10-12
September.
H. de Waard: Untcrsuchiingen iiber
Gitterstcllen von implantierten Fremd-
atomen in Metallen. Il-es
Physikalischcs Institut der Universitat
Hamburg, Duitsland, 16 januari.
H. de Waard: Hyperjine interaction
investigations of implanted systems.
Bell Laboratories, N. J., USA, 15 juli.
H. de Waard: Dilute impurities, defects
and radiation damage. Int. Conf. on
Mossbauer spectroscopy, Krakau,
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Polen, 25-30 augustus.
H. de Waard: Slotbeschouwing.
Meeting on hyperfine interactions,
Leuven, België, 10-12 september.
H. de Waard: Sub microscopic
investigations of systems obtained by
ion implantation. Technische Univer-
sitat, Darmstadt, Duitsland. 28
november.
J. A. Konter, R. Hunik: Experimental
arrangement jor nuclear refrigeration
an I nuclear polarisation. 14th Int. Conf.
1 ow Temp. Physics, Helsinki, Finland,
augustus.
R. C. Thiel, H. Th. Ie Fever, F. J. van
Steenwijk: Very slow paramagnetic
relaxation of ferrous ions in a linear
chain system. Int. Conf. on Mössbauer
Spectroscopy, Krakau, Polen, 25-30
augustus.

N.N.V./D.P.G. Spring Meeting on
Nuclear Physics Den Haag, 7-11 april:
P. H. Schram, J. Doornbos. W. Krijgs-
man, C. C. Jonker: The cross-sections
of the break-up reaction d(H,2p)n
at Ed = 12.85 MeV.
K. Allaart, E. Boeker, W. F. van
Gunsteren: Study of the relationship
between odd- and even superfluid
nuclei with the quasiparticle model.
P. J. Blankert, H. P. Blok, E. J. Kaptein:
Inelastic proton scattering from "sSn.
H. de Groot, H. J. Boersma: Constraints
on the 'Sg neutron-proton transition-
matrix.

W. F. van Gunsteren, K. Allaart, E.
Boeker: A calculation of the light even
Sb isotopes.
R. Kamermans, H. Verheul: The
structure of low-lying states in
us, tM^iie, sb.
J H. Stuivenberg: N-d break-up
calculations without contour
deformation.
C. D. van Rooden, D. Spaargaren,
J. Blok: Some aspects of pick-up
reactions on li2 Nd.
J. C. Veefkind, D. Spaargaren, J. Blok:
Some aspects of the iMNd(d,p)i*3Nd
reaction.
L. M. Taff, J. v. Klinken: Half-life
determination by delayed coincidence
summing.
J. v. Klinken, S. J. Feenstra, K. Wisshak,
H. Faust: Mini-orange spectrometers.
F. W. J. Koks, J. v. Klinken: Beta
polarization at low energies measured
for the decay of tritium.
S. J. Feenstra, G. J. Kemerdink, J. v.

Klinken: Unhindered 1112- — 1112-
beta-ray decay in the transitional region
with N<82 and Z>50.
R. Spanhoff, H. Postma: Levels of '««Os
studied with the aid of oriented ">sIr
nuclei.
C. P. Sikkema, S. P. Steendam: The
polarization of neutrons from the
D + D reaction at dcuteron energies
between 50 and 700 keV.
A. G. Drenlje: Performance of the
SNAKES.
J. M. Greben: Application of dispersion
techniques in nuclear reaction theory.
J. F. W. Jansen: A high-spin isomeric
state in 'y'Dy.
T. Koeling: Semi-classical description
of heavy-ion reactions.
L. W. Put: Elastic a-particle scattering
from 90Zr and 9-Zr.
L. W. Put: Proton hole states in
im,i"Ag excited via the (d,?lHe)
reaction.
Z. Sujkowski: Collective excitations in
'Transitional' nuclei.
L. M. Taff: Half-life determination by
delayed coincidence summing.
S. Y. van der Werf: Deeply bound hole
states in tin isotopes observed via the
(d,t) reaction.
S. Y. van der Werf: Deuteron induced
pick-up reactions on 41Ca.
A. van der Woude: Two-nucleon
transfer reactions on light nuclei.
H. H. Eggenhuisen: Recoil-distance
lifetime measurements in 42K.
P. W. M. Glaudemans: A study of
spectroscopie factors with the shell
model.
J. A. J. Hermans: Coincident high-
velocity DSA lifetime measurements of
'»O(1) and 3t>Si(l).
J. F. A. van Hienen: The nuclear
g-f actor for >SO(2+) by the transient
field method.
R. E. Horstman: The magnetic moments
of the first excited states of S0Ne and
24Mg.
G. van Middelkoop: Magnetic moments
of short-lived excited states.
P. C. Zalm: Some simple relations for
g-factors.
W. P. Th. M. van Eeghenv Inelastic
scattering of polarized protons from

S. S. Klein: Optimalization of a radial
injection system for a cyclotron.
O. J. Poppema: Elastic and inelastic
scattering of 20 MeV polarized protons
from Fe and Ni-isotopes.

A. M. Schulte: Almost-adiabatic
rotational excitation.
L. D. Tolsma: Comparison between
two quantummechanicat coupled
channels codes.
K. Abrahams: Capture of p<)!arized
thermal neutrons in 3'P, ''"Co and
^/>'*,'''HZn.
G. A. Timmer: Assignment of errors to
calculated transition matrix elements.
H. F. de Vries: Shell-model and
quasiparticle-phonon calculations for
7.n and Ge.

International Summer School on
Nuclear Spectroscopy, Nijenrode,
Breukelen. 11-23 augustus:
F. Iachello: Elementary excitations in
vihrational nuclei.
1. W. Smits: The "»Sti(p,a)'<:iIn thrcc-
niuleon transfer reaction.
R. H. Siemssen: Deeply bound hole
Mali's.
P. M. Endt: Nuclear spectroscopy of
s-d shell nuclei, 3 voordrachten
J. E. Koops: Shell-model calculations
on Ni and Cu isotopes.
G. van Middelkoop: Nuclear moments.

Fourth Int. Symp. on Polarization
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A. J. H. Boerboom en
H. L. C. Meuzelaar

Nieuwe ontwikkelingen in de
massaspectrometrie, bacterie-
analyse en structuuronderzoek
aan grote moleculen
Op welke wijze kunnen macromoleculen of andere niet-vluchtige ver-
bindingen in de massaspectrometer worden onderzocht. Dat is de vraag
waarop de 'Fïash-pyrolyse'-groep de afgelopen vier jaar een antwoord
heeft gezocht. Enkele van de uitgevoerde experimenten en de daarbij
gevonden resultaten worden in dit artikel beschreven. De prikkel tot het
stellen van de vraag kwam voort uit de dringende wens van biologen en
medici om meer informatie over de samenstelling en structuur van
complexe biologische materialen. Met name daar waar zulke materialen
zich vertonen in een rijkdom van structuren en vormen. Bijvoorbeeld in
de biochemie (denk aan de talloze eiwitten, polysacchariden en nucleïne-
zuren); in de microbiologie (bacteriën, schimmels, gisten en algen); of in
de organische geochemie (humuszuren, turf, bruinkool-, steenkool- en
aardoliesoorten). Dat voor het onderzoek van deze materialen de keuze
viel op de massaspectrometer laat zich verklaren uit de ongekend grote
informatie-opbrengst die met behulp van deze techniek uit ingewikkelde
moleculen kan worden verkregen. Zij het dan dat de aanwezigheid van
een zekere vluchtigheid (dampspanning tenminste 106 torr) voor de te
onderzoeken stof is vereist.

Daarom wordt op veel plaatsen in de wereld aandacht
besteed aan de ontwikkeling van massaspectrometrische
technieken waarmee analyse van niet-vluchtige biolo-
gische verbindingen mogelijk zou kunnen worden. Onder
meer heeft dit geleid tot de ontwikkeling van bijzondere
ionisaticmethoden, zoals bijv. velddcsorptie, waarmee
biologische moleculen tot een molecuulgewicht van ca.
1000 direct vanuit de vaste toestand kunnen worden
geïoniseerd. Daaraan ging reeds een ontwikkeling vooraf
waarbij werd getracht om niet-vluchtige moleculen
zodanig chemisch te modificeren, met name door het
afschermen van polaire plaatsen in het molecuul, dat
voldoende dampspanning werd verkregen.

Beide benaderingen hebben weliswaar tot spectacu-
laire onderzoekresultaten geleid maar de werkelijke
macromoleculen - denk bijv. aan moleculen met een
moleculair gewicht van 104 a 10°! - bleven toch buiten
bereik. De alleroudste methode om de dampspanning
van een stof te verhogen is natuurlijk verhitting. Mole-
culen met een molecuulgewicht in de tienduizenden of
meer bereiken bij verhitting echter meestal hun

ontledingstemperatuur lang voordat een meetbare
dampspanning ontstaat. Men meet dan slechts
thermische ontledingsproducten.

Reeds in 1952 kwam Zemany echter tot de conclusie
dat deze ontledingsprodukten toch bijzonder veel infor-
matie bevatten over de samenstelling en de structuur van
het grote moedermolecuul. Zemany's experimenten en
gedachten vonden echter weinig weerklank, totdat
nieuwere pyrolyse- en detectietechnieken, een her-
nieuwing van deze onderzoekingsmethode inluidden.
Vooral in het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul-
fysica, waar beide auteurs van dit artikel werkzaam zijn,
vond deze herleving plaats, mede door een speciale
probleemstelling: het determineren van bacteriën met
behulp van fysische methoden. De werkzaamheden in het
Instituut omvatten nu onderzoekingen over reproduceer-
bare en karakteristieke pyrolysemethoden, snelle detectie
van een massaspectrum, hoofdzakelijk bestaande uit
zware ionen en bestudering van de structuur van de
gevonden grote ionen.
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Pyrolyse-massaspectrometrie

In 1972 construeerden we onze eerste massaspcctrometer
voor het onderzoeken van niet-vluchtig biologisch
materiaal. Het principe berust op een nauwkeurig
gedefinieerde, snelle verhitting (pyrolyse) van het te
onderzoeken materiaal met behulp van de zgn. Curie-
punt-techniek. Hiertoe worden microgram-hoeveelheden
van een monster aangebracht op een dunne ferro-
magnetische geleider (zie figuur 1). Deze geleider wordt
in een hoogfrequente inductiespoel in ca 0,1 s opge-
warmd tot het Curie-punt. Het monster valt uiteen en
de gasvormige produkten worden met behulp van een
snelscannende quadrupool-massaspectrometer
geregistreerd. Het verkregen massaspectrum (pyrogram)
blijkt zeer karakteristiek voor het uitgangsmateriaal te
zijn. Aanvankelijk werd het pyrogram alleen als een
soort vingerafdruk van het materiaal gebruikt. Op deze
wijze kon een onderscheid worden gemaakt tussen
sommige nauwverwante bacteriestammen. Een voorbeeld
wordt gegeven in figuur 2.

Vrij spoedig splitste het onderzoek zich in twee
richtingen: enerzijds de snelle identificatie van micro-
organismen op basis van het pyrogram, anderzijds het
trachten op te helderen van de chemische structuur van
complex biologisch materiaal op basis van interpretatie
van de spectra. De eerste richting leidde tot de bouw van
een volledig geautomatiseerd systeem met ingebouwde
minicomputer. Figuur 3 geeft een typisch resultaat van
een serie van zestig analyses van vijftien Myco-bacterie-
stammen, behorende tot acht verschillende soorten.
Duidelijk ziet men de grote mate van overeenstemming

tussen de monsters van eenzelfde bacteriestam of
bacteriesoort en de verschillen tussen de bacteriesoorten
onderling. De getoonde kaart weid verkregen door recht-
streekse bewerking van de pyrolyse-massaspectra met
behulp van computermethoden gebaseerd op zgn.'multi-
variate' analyse.

De tweede richting kwam voort uit de ontdekking dat
in de pyrogrammen soms een grote hoeveelheid
chemische informatie voor het oprapen lag. Niet alleen
is vaak direct uit de pyrogrammen af te leiden wat de
chemische aard van het onderzochte materiaal is (bij-
voorbeeld eiwitachtig, suikerachtig, lignineachtig enz.),
maar soms kan ook de aan- of afwezigheid van bepaalde
bouwstenen (bv. aminozuren) eenvoudig worden
afgeleid. In figuur 4 wordt bijvoorbeeld een vergelijking
gemaakt tussen de pyrogrammen van fossiel hout en van
lignine en duidelijk ziet men de overeenkomst. In andere
gevallen, bv. bij de analyse van DNA, dat zoals bekend
uit drie hoofdcomponenten bestaat (fosfaatgroepen,
suikergroepen en basen) ontstond hoofdzakelijk een
suikerbeeld en waren de basen niet te vinden. Omdat
vermoedelijk de basen onderweg, dat wil zeggen tussen
de pyrolyseplaats en de ionisatickamcr, verloren gingen,
werd besloten rechtstreeks in de ionenbron te pyrolyseren
met behulp van een laserstraal. Omdat de tijdsduur van
de pyrolyse nu zeer kort kan worden en we bovendien
de pyrolyseprodukten slechts éénmaal door de ionisatie-
kamer willen laten passeren om secundaire reacties te
voorkomen, wordt nu het probleem de snelle simultanc-
detectie van het massaspectrum. In de volgende para-
grafen wordt hierover gesproken, figuur 5 toont alvast
een voorlopig resultaat, verkregen met een gemodifi-
ceerde quadrupoolopstelling.

Fig. 1
777A [ KV/V/V/VJ

Opbouw van de pyrolysemassa-
spectrometer
Een ferromagnetisch draadje, waarop
het monster is aangebracht, wordt door
een vacuumsluis naar binnen gebracht,
en bevindt zich in de hoogfrequent-
spoel. Door een inductiestoot wordt het
monster gedurende enkele tienden van
seconden gepyrolyseerd, de gasvormige
produkten komen in de verwarmde ex-
pansiekamer en stromen gedurende 10 s
door de ionisator en worden dan wegge-
pompt of uitgevroren. De ionen worden
in de quadrupoolmassaspectromcter
naar massa geanalyseerd en door de
multiplier gedetecteerd.

"ELECTRON
"MULTIPLIER"

QUADRUPOOL FILTER

EXPANSIE-KAMER

GLAZEN REACTIEBUISJE

VERWARMING

OLIE DIFFUSIE POMP
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STREPTOCOCCUS Z 3

-) STREPTOCOCCUS Z3II I

I'yrolysemassaspcctra van twee bacterie-
stammen die slechts één antigeen, het
Ill-antigeen. verschillen, alsmede het
spectrum van het gezuiverde anligeen
(een polymere suiker). Men ziel dat het
middelste spectrum opgebouwd gedacht
kan worden uit het eerste en het derde.

120 m/e

M bovis

M xenopi

M.avium \ /

M

V
Mterrae M tuberculosis

Vis- 3

Nict-lincairc kaart van acht verschillen-
de Myco-bactericsoorten. Van elke soort
werden twee stammen geanalyseerd

(behalve van M. bcg). Voor elke stam
werden de analyses viermaal uitgevoerd.
Elk punt stelt dus een analyse voor. de
vier bij elkaar horende punten zijn on-
derling verbonden.
De relatief grote afstand tussen de beide
stammen \an M. avium correspondeert
goed met het reeds bekend zijn van di-
\erse ondersoorten van M.avium. Op-
vallend is voorts het geringe verschil tus-
sen M.bcg en M. tuberculosis, temeer
daar op historische gronden lot nu toe
werd aangenomen dal M.bcg een kunst-
matig verzwakte M. hovis-stam is. M.bcg
(de zgn. bacil van Calmctte Guérin)
wordt alom gebruikt voor inentingen
tegen me. Bovenstaande tweedimensio-
nale figuur wordt verkregen door de oor-
spronkelijke 40-dimensionale ruimte
(40 pieken per massaspectrum!) zodanig
te vervormen dat de male van verwant-
schap tussen de diverse punten zo goed
mogelijk bewaard blijft.
Hierbij irceJt echter een nict-lincairc
vervorming van de oorspronkelijke
afstanden tuisen do punten op. In
de zgn. 'multivarialc' analyscleer
staat deze techniek bekend als 'non-
linear mapping".
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LIGNIET (Mioceen)

g
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Pyrolysemassaspectra van 60 miljoen jaar
oud lignict (een vorm van bruinkool)
en recent ligninc (een macromolecule,
karakteristiek bestanddeel van hout en
stro). Uit de kenmerkende series
phenolen (m'e=:94 e.v.) blijkt dat de
bouwstenen van het macromolecule nog
intact zijn.
94. I0S. 120. 134 phenolen uit de
p-coumarylreeks
124. 138. 150, 164 phenolen uil de
qnaiacylrcuks
154. \W. ISO. il)4 phenolen uit de
syrinjzylreeks

I hl i.iil.l., I. l.i „li U-Lij. Lill
100 120 180

m/e

LIGMNE (Recent)

.!II11 i.lil.i Uil . i i i l l . I n
100 120 IflD

m/e

Simultane detectie vun het niassaspcctruin

Voor het detecteren van zeer zwakke ionenstromen
wordt in vele gebieden van de atoomfysica gebruik
gemaakt van de elcktronenmultiplier. Ook in de massa-
speetrometrie is de multiplier voor vele onderzoekingen
van het grootste belang. Eon massaspectrum, zoals dat in
een massaspectrometer wordt gevormd, bestaat echter in
het algemeen uit een aantal massapieken, waarvan de
multiplier er slechts één tegelijk kan detecteren. Voor
sommige toepassingen, bijvoorbeeld in een lekdetector is
dat geen bezwaar. Ook als men slechts in een klein
aantal pieken is geïnteresseerd, zoals bij isotopenanalyse
ol' bij procescontrole, kan men door gebruik te maken
\an enige multipliers, ot' een stapsgewijze scanning voor
een klein aantal massa's, aan dat bezwaar tegemoet
komen. Indien men echter in het gehele spectrum is
geïnteresseerd, zoals bij de analyse van een onbekende
verbinding of van een onbekend mengsel, dan moet men
lv:i spectrum over de deiectorspleet scannen, waarbij
men de ruimtelijke spreiding van de pieken omzet in een
in de lijd gespreid dcteclorsignaal. Het is duidelijk dat
hierbij een gioot deel van de ionen verloren gaat. Het
gedeelte van de totale hoeveelheid ionen dat effectief
wordt gebruikt voor de analyse is gelijk aan de fractie
van het gehele spectrum dat door de detectorsplcct wordt
dooi gelaten en is dus omgekeerd evenredig met het
oplowciul vermogen van de massaspectromeier. Voor
ma\\a\pcelrometcrs met een hoog oplossend vermogen
wordt dit dus een grote beperking, /.oil's als men een
.«nbeperkte hoeveelheid monster ter beschikking heeft.

Tot voor kort was registratie van het massaspectrum
met behulp van een fotografische plaat de enige
oplossing voor dit probleem. Deze methode heeft grote
toepassing gevonden, maar er is een aantal bezwaren aan
verbonden, zoals het niet direct beschikbaar zijn van de
resultaten. Met de komst van de kanaalplaat (zie verder)
werd de mogelijkheid geschapen om de bijzonder snelle
respons van de multiplier (tijd-resolutie) te combineren
met het behoud van plaatsinformatie van de foto-
grafische plaat (ruimtelijke resolutie). Hierdoor wordt
het dus in principe mogelijk een volledig massaspectrum
op te nemen van een extreem kleine hoeveelheid materie
(kleiner dan 10 '- g) ofwel zeer snelle processen (tijden
kleiner dan 10 » s) te volgen.

Allereerst moet nu hel principe van een kanaalplaat
duidelijk worden gemaakt. Daarbij wordt de werking
van een elektroncnmultiplier bekend verondersteld. Een
kanaalplaat (in het Engels channeltron electron
multiplier array, CE MA) is een ronde plaat
met diameter 25 a 75 mm, bestaande uit een groot
aantal - enige miljoenen - nauwe buisjes met een dia-
meter van 15 - 50 ftm en enige mm lang. Deze zijn van
binnen bedekt met een laagje van een stof die veel
secundaire elektronen levert. Elk huisje afzonderlijk
werkt dus als multiplier voor de ionen die in dat buisje
naar binnen komen, het versterkte signaal komt aan de
achterzijde uit het buisje. Hierbij is dus de plaatsinfor-
matie van het ion behouden. Met de details zullen we
ons niet verder bezig houden, twee belangrijke punten
zijn echter: wat is de versterkingsfactor voor de ver-
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Laserpyrolysemassaspectrum van
ha ring-DNA.
Oo aangegeven massa's komen waar-
schijnlijk van de volgende sloffen:
111 Cyiosine C, H, O N3
126 Thyminc C. H|, O., N„
135 Adenine c". H, N'
151 Guanine c'. HJ O N .
11>I 2-deo\ycytidine -Ü2H,Ó'
205 5-methyl-2'-dcoxycylidïne - 2H„O
215 2'-deo\yadenosine - 2H..O
231 2'-deo\yguanosine - 2H..O
271 cyiosine + 2 melhylfuraan - 4H
2(>5 adenine + 2 melhylfuraan - 4H
307 2'-dcoxycytidilinczuur
311 guanine + 2 mcihylfuraan - 4H
322 2'-üuo\ythymidinezuur
375 adenine -f 3 melhylfuraan - 6H
3C)| guanine + 3 melhylfuraan - 6H
455 adenine + 4 melhylfuraan - SM
471 guanine -t- 4 melhylfuraan - KH

schillende ionen als functie van de energie van het ion en
hoe moeten we het versterkte signaal verder verwerken.
Wat het eerste punt betreft, in de literatuur waren alleen
versierkingsfuctoïon voor elektronen bekend en het was
dus van belang ook voor verschillende ionen de ver-
sterking te bepalen in het energiegebied waarin massa-
speet rometers gewoonlijk werken. Bovendien zou het
nuttig zijn een - desnoods empirische - formule te
vinden waarmee men de versterkingsfaclor ook buiten
het meetgebied zou kunnen voorspellen. We kozen de
edelgas- en kwikionen en fragmentionen van N(C4F„>S,
pcrfluorotributylaminc (PFTBA) in het energiegebied
van 1,5 tot 4,5 keV totale inslagenergic. In een massa-
spectrometer werden aan de dcteclorkant een normale
collector en een kanaalplaat naast elkaar opgesteld. Door
een kleine verandering van de magneetstroom kon de
ionenbundel van de ene collector naar de ander worden
verplaatst. De verhouding van de signalen gaf daardoor
direct de versterkingsfaclor. Het resultaat wordt gegeven
in figuur 6, waaruit blijkt dat de versterkingsfactor in de
orde van enige duizenden ligt.

Als de nietingen tol m = I a 20(10 mogen worden
geëxtrapoleerd volgt daaruit, dal het heel wel mogelijk is
om eventueel voorkomende ionen van deze tamelijk hoge
massa ie detecteren. Het tweede punt betref! verdere
verwerking van het detectorsignaal. In ccrsle instantie
kan men denken ;ian een groot aantal op vanyelekt roden

achter de kanaalplaat waar de eleklronenwolkjes du, o;
terecht komen. Een massaspectrum bestaat uit een
aantal lijnen en men zou het versterkte spectrum dus
moeien opvangen op een aamai draadvorrnigo
elektroden. Het is gebleken dat bij een niet te groot
oplossend vermogen het zeer wel mogelijk is om bv. 100
opvangelektroden te hebben, zonder dat voor iedere
collector een afzonderlijke versterker nodig is, en zelfs
zonder dat het oplossend vermogen hierdoor wordt
beperkt tot de breedte van de opvangclektrode.

Er is echter voor een geheel andere methode gekozen,
zie figuur 7. De elektronen die de kanaalplaat 6 aan de
achterzijde verlaten, worden over enkele mm tot enkele
duizenden elektronvolt versneld en treffen dan de
fosforiserendc laag 7. In het homogene veld lussen C> en
7 blijft de plaalsinlorniatie (vrijwel) behouden. In de
laag 7 veroorzaakt elk elektron een lichtflits bestaande
uit een aantal fotonen. Aan de kant waar de elektronen
binnenkomen is de fosforiserende laag bedekt met een
zeer dun laagje aluminium. De elektronen kunnen hier
gemakkelijk doorheen wegens hun hoge kinetische
energie, de lichtflitsen worden echter teruggekaatst. Aan
de onderzijde zit de laag op een lichtgeleider bestaande
uit een zeer groot aantal glasdraadjes, 6 «m diameter,
die iiet ontvangen licht naar het andere uiteinde
geleiden, maar waarbij het licht niet door de zijwand
kan ontsnappen wegens totale reflectie. Ook hier blijft
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VERSTERKINGSFACTOR

P F T B A

Versterkingsfactoren van een kanaal-
plaat voor organische en kwik-ionen als
functie van de energie van hel inval-
lende ion voor de aangegeven massa's.

keV

Fig. 6

dus de plaatsinformatie behouden. Deze fiberstaaf doet
tevens dienst als doorvoer van het signaal uit het
vacuum van de massaspectrometer naar de atmosfeer.
Via normale optische lenzen wordt het beeld van het
massaspectrum nu naar een vidiconcamera overgebracht,
waarna het op elektronische wijze kan worden verwerkt.
Ook hier wordt weer afgezien van details.

Figuur 8 geeft nu een beeld van het massaspectrum
van xenon, één der edelgassen. We zien dat ondanks alle
overgangen en omzettingen van het signaal, waarbij
steeds iets van de lijnscherptc en van de relatieve
intensiteitsverhoudingen verloren gaat, toch een redelijk
oplossend vermogen en een behoorlijke precisie van de
natuurlijke isotoopverhoudingen is overgebleven.

Het plaatje in figuur 8 geeft levens hel massagebied
aan dat in de betreffende massaspectrometer tegelijker-
lijd op de kanaalplaat kan worden opgevangen, een
gebied van ongeveer l()rJ . Het is duidelijk dat dit nog
maar een klein deel van het spectrum is en het zou
bijzonder prettig zijn als er een groter deel van het
spectrum tegelijk op de kanaalplaat kon worden gede-
tecteerd. Dit is gerealiseerd door tussen de analyse-
magneet en de detector een qiiadnipoollens ie plaatsen.
zie figuur 9. Door deze lens in hel mediaanvlak in de
focusserende mode te 'bedrijven' worden de ver-
schillende massa's die na de magneet in verschillende
richtingen vliegen, weer naar de as teruggebogen. zodat
een groter gedeelte van het spectrum op de kanaalplaal
valt. Behalve deze dispersieverminderende werking, dit
naar elkaar tocbuigen van de hoofdbanen van de vel-
schillende ionen, versterkt de quadrupool echter ook de
focussering van elke ionsoort als zodanig, zodat het

Fig. 7 9 (JO
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Schcmaiisch diagram van de massa-
spectrometer niet het detectorsysteem.
I innenhron; 2 diafragma; 3 scheidings-
magnect; 4 intreesplcet voor de deleetor;
5 • 6 kanaalplaal: 7 fosforiscrende laag;
S fiheropUeV.; •» - 10 lenssystecm. 1
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a) Hei krypion-speeirum bij oplossend
vermogen 150. de nauwkeurigheid der
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b) hel \enon-spectrum bij het maxialc
oplossend vermogen van 350. De irap-
\orni van de pieken is bel gevolg van
de digilaliscring in de verwerking van
der gegevens.
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c> contact-f<»!<» van liet \cnon-snectnini.
Om ook de /wakkere lijnen op de f oio
«e kunnen /ien is wal langer belicht,
waardoor de sterke lijnen zijn over-
belicht en daardoor Ie breed schijnen.
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Principe van het ionen-optisch systeem.
Voor de betekenis der nummers 1-10,
zie fig. 10. A', B'. C' zijn de foei van
drie verschillende massa's als alleen
magneet 3 ingeschakeld is.
A'|. B'|.;. ; foei als ook de elektrische| ; | ; i ;
quadrupool 4 werkt; Aj(, By, CJJ. virtuele
hronpuntcn van de magnetische quadru-
pool 2; A'\||.. H'j||.-,C'\||. uiteindelijke
foei.

focusseringsvlak als geheel zich in de richting van de
magneet verplaatst. Dit is aangegeven in figuur 9. Deze
versterkte focussering kan nu weer worden tegengegaan
door tussen de bron en de magneet een defocusserendc
quadrispoos te pSuaisuv.. Deze heefi geen inv'oed op de
dispersie maar verlegt wel het focusseringsvlak.

Een bijzonderheid is nu dat de achterste quadrupool-
lens een elektrische is, die voor alle massa's even sterk
werkt omdat zij :n feite op de energie der deeltjes werkt,
die voor alle ionen dezelfde is. Als voorste quadru-

1 2 3 4 5 6 7 8

Ruimtelijke tekening van het ionen-
optischc systeem, 1 bronsplcct; 2 mag-
netische quadrupool; 3 massaspcclro-
mclerningncct; 4 elektrische quadrupool;
5 - (> navcrsnellingsclektroden; 7 kanaal-
plaar. N fosforiserende laag: <) fiberstaaf
die liet lijiicnspectrum uil liet vacuum
brengt en 10 het niassuspccmmi, gezien
aK optisch lijnspcctrum.

W

Fig. 10

poollens is echter een magnetische gekozen. Deze werkt
op de impuls, wat neerkomt op een sterkere werking
voor de lichte ionen. Door samenwerking van de twee
quadrupolen kan men dus een groter deel van het
spectrum op de kanaalplaat krijgen, waarbij het focus
van de middelste massa op zijn plaats blijft, maar
waarbij tevens het focusseringsvlak in de goede richting
draait. Bij een bepaalde sterkte van de twee quadrupool-
lenzen valt het focusseringsvlak samen met het vlak van
de kanaalplaat. Dan worden dus alle massa's scherp
afgebeeld.

In figuur 10 wordt een opengewerkte tekening
getoond van de opstelling en in figuur 11 de opgenomen
spectra bij de verschillende instellingen van de lenzen.
Het lag voor de hand ook het omgekeerde te proberen:
de magnetische quadrupool in de focusserende mode en
de elektrische in de defocusscrende mode. Hierbij krijgt
men dus een vergrote dispersie, waarbij weer het midden
van het focusseringsvlak op zijn plants kan blijven. Het
vlak draait in de verkeerde richting, maar doordat de
bronsplcct virtueel wordt verkleind en de openingshock
van de bundel gering is, blijkt de dieptescherpte vol-
doende, zoals in figuur 12 blijkt. Door de ioevoeging
van twee extra lenzen aan een conventionele massa-
spectrometer kan men dus met behoud van focus-
sci'ingsafstand de dispersie continu variëren tussen een
waarde waarbij het massagebied van bijvoorbeeld
100-160 op de kanaalplaat terechtkomt tot het andere
uiterste het massagebied 27,9 - 28,2, wat in verhouding
overeenkomt met 100- 101. In de lichtoptick zijn
dergelijke {rotaiiesyrnmctrkche) lenzen, die de vergro-
ting veranderen met behoud van brandpuntsafstand
bekend onder de naam "zoom'lenzen, en in onze massa-
spectrometer is dus een 'zoom'effect van een factor 60
verwerkelijkt. Het is merkwaardig dat een dergelijke
betrekkelijk eenvoudige opstelling niet eerder in de
massaspeclrometric is toegepast.
Naast de hierboven besproken toepassing van de
variabele en instclbarc dispersie voor de simultane
meting van een zeker massagebied, kan de nieuwe op-
stelling ook worden gebruikt voor het scherp stellen en
op de juiste onderlinge afstand brengen van twee massa's
tegelijk bij een vaste dubbele collector, zoals die bij
isotopenanalyse wordt toegepast.

Registratie van snelle processen

De opstelling, zoals die hierboven is beschreven, geeft
dus vele mogelijkheden om het massaspectrum waar te
nemen en verder te verwerken. W;utr echter nog niet de
nadruk op is gelegd, is de mogelijkheid van zeer snelle
detectie van het spectrum.

De looptijd van een ion door een massaspectrometer



Bacterie-analyse en structuuronderzoek grote moleculen 87

Fig. 11

LU
Z
O

a) Hei niassaspeclrum van i, 4-diiso-
propylbenzcen tussen M = 105 en
M = 162. De elektrische quadrupool is
convergent en de magnetische divergent
in het mediaanvlak. Het oplossend
vermogen is 200.
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b) deel van hetzelfde spectrum van
M = 101 tot M = 104. De elektrische
quadrupool is nu divergent- en de mag-
netische convergent, het oplossend
vermogen is 500.
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van de ionenbron tot de detector is in de orde van 10"
secundc. Dit is ook de orde van grootte van de tijd
waarin een gasmoleculc de ionisatiekamcr eenmaal kan
passeren. De verwerking van het spectrum door de
kanaalplaat en de fosforiserende laag is nog sneller. In
de videconcamera wordt het spectrum in een dynodelaag
opgeslagen, totdat het door een elcktroncnbundel wordt
uitgelezen en -gewist. Dit uitlezen nu is een traag proces.
De camera werkt met een frequentie van 30 Hz, zodat in
33 milisecunde het spectrum opgenomen en in de daar-
opvolgende minicomputer wordt verwerkt. Toch hoeft
deze laatste stap niet de sncllieidsbcperkcnde te zijn.

Indien we nl. het spectrum slechts gedurende één

microsecunde, of eventueel nog korter toelaten tot de
detector, wordt 1/30 secunde later uitgelezen wat in die
10" s is gebeurd. We zouden dus de spanning op de
kanaalplaat of tussen deze plaat en de fosforiserende laag
alleen gedurende deze tijd moeten aanleggen, maar om
capacitieve redenen is dit moeilijk, temeer omdat het hier
spanningen bctieft van enige duizenden volt. Ook zijn
de looptijden van de ionen door de massaspectrometer-
buis voor ionen van verschillende massa tamelijk
verschillend zodat een verkeerd beeld zou ontstaan.

Veel beter is de bundel aan de bronkant te manipu-
leren, hetzij direct in de bron door het ionisatieproces
of de ionenextractic slechts kort te laten werken, hetzij.
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Het massaspectrum van 'iet doublet
N.,-C„H4 bij massa 2S. Vergeleken met
lig. I Ib zijn de lenssterklen van de twee
m.aümpolcn nog opgevoerd, het
oplossend vermogen is 2000. Fig. 12

wat het eenvoudigste is, direct na de bron de bundel
door een elektrisch dwarsveld te laten lopen, waardoor
de bundel constant wordt afgebogen en slechts op zeer
bepaalde momenten zeer kort kan worden doorgelaten.
Hiermede zijn zelfs schakeltijden van 10" s te bereiken.
Een toepassing hiervan is gevonden in het onderzoek
van pyrolyseproeessen met behulp van een laserstraal.
Het is mogelijk om een sterke laserstraal gedurende
0,15 ,"s toe ie laien in de ioni:>atickumcr. !n deze korte
tijd wordt 0.1 joule aan energie gedeponeerd in een
organisch preparaat dat in het brandpunt van de kiser-
bundel is geplaatst. Dit is voldoende energie om een
detecteerbare hoeveelheid materie te verdampen en het
is zodoende dus mogelijk om de allereerste pyrolyse-
produktcn te analyseren. In figuur 5 werd al een eerste
resultaat van zo'n onderzoek getoond. Omdat dit
onderzoek nog in beginfase verkeert, wordt niet te zeer
ingegaan op de interpretatie, maar liever op de verdere
ontwikkeling, zoals die ons voor ogen staat.

Structuuronderzoek niet behulp van door botsing
geïnduceerde dissociatie van grote ionen

In al de voorgaande beschouwingen was sprake van een
/gn. cnkelfocusserende massaspectrometer, waarin dus
de ionenbundels na de scheiding naar massa, (richtings-)
gcfocussrerd worden tol het massaspectrum. De
energiespreiding van de ionen verhindert echter een
volkomen scherpe focussering, (dil is de 'chromatische
aberratie"). Een consequentie is echter, dat het

oplossend vermogen niet zeer hoog kan worden
gemaakt, ten hoogste enkele duizenden. Hierdoor kan
wel het massagetal van het ion worden bepaald, maar
niet het massadefect, en vaak is het dus niet mogelijk
de atomaire samenstelling van een wat groter ion te
bepalen.

Neem als eenvoudig voorbeeld massa 28.
Vindt men een piek bij dit massagetal, dan blijft de
vraag of we te maken hebben met CO, N., of C.,H4.
Als de massaspectrometer een voldoend hoog oplossend
vermogen zou hebben, zou voor de massa gevonden
kunnen worden resp. 28,00380, 28,01504 of 28,04016
en hieruit zou direct de brutosamenstelling van het ion
volgen. De zgn. dubbellocusserende massaspeetrometers
(richtings- èn cnergiefocusserend) hebben een dergelijk
hoog oplossend vermogen.

Deze weg wordt echter niet bewandeld omdat er een
andere mogelijkheid is, die behalve aanwijzingen voor de
brutosamenstelling ook structuurinformatic kan geven.
Bedoeld wordt de methode van de door botsing geacti-
veerde dissociatie, Hierbij laat men de ionenbundel
botsen met een min of meer willekeurig 'botsgas' (bv. een
cdelgas). De ionen komen hierdoor in een aangeslagen
toestand en kunnen dissociëreni het dissociaticspeetrum
wordt nu waargenomen. In het eerste geval (CO) vindt
men naast de ongedissocieerde massa 28 ook 12 en 16;
was het onbekende ion N2, dan vindt men extra alleen 14
en in het geval van C.,H, kan men de massa's 1, 2,
12 - 16 en 24 - 28 verwachten. Op de/e wijze komt men
dus, ook voor ingewikkelder gevallen, langs een omweg
tot de bruto-samenstelling.

Hei volgende pun! is hierbij nog van belang: hij de
dissociatie komt een deel van de bindingsenergie vrij als
kinetische energie van de brokstukken en dit geeft een
pickverbreding. Dit heelt twee aspecten: enerzijds neemt
het oplossend vermogen af en anderzijds volgt uit de
breedte van de piek de grootte van dissociatie-energie.

Het onderzoek kan zich nu in twee richtingen voort-
zetten: of men is alleen geïnteresseerd in de massa's der
brokstukken en dan is dit verminderde oplossend
vermogen een bezwaar, of men is speciaal in de disso-
ciatie-energie geïnteresseerd en men wil juist de pick-
vorm bestuderen, omdat hieruit conclusies kunnen
worden getrokken over de structuur van het ion.

In tal van laboratoria is met dit soort onderzoekingen
begonnen. Meestal wordt hiervoor een beslaande
dubbelfocussercnde massaspeciromeier verbouwd. Dooi-
de ionen eerst door de magnetische analysator te laten
lopen, worden ionen van één bepaalde massa geselec-
teerd, die vervolgens in een kamertje met botsgas
kunnen dissocieren. Door nu het veld van de erachter
geplaatste eleklrostatische analysator te variëren, komen
achtereenvolgens de verschillende brokstukken op de
detector.
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i$. 13

Ontwerp van de tweetrapsmassa-
speclrometer voor door botsing geïndu-
ceerde dissociatie. 1 ionenbron;
II vluchtbuis mei \oorscluclicmagncct;
III bookamertje; IV naversnelseclic;
V drilïlengtc; VI eindsclectiemagnuet
mei quadrupolcn: VII detector met
gege\ ensvervverking.

Hoewel op deze wijze vaak prachtige resultaten zijn
bereikt, kleven er toch twee grote bezwaren aan deze
methode. Allereerst duren de metingen lang, voor het
di.ssociatiespectrum van één enkele ionsoort soms uren
en dus dagen voor het volledige onderzoek van een
bepaalde stof. En vervolgens geeft in deze opstelling de
door dissociatie-energie veroorzaakte cnergiespreiding
een laag oplossend vermogen voor de massa, terwijl ook
h t energieoplossend vermogen gering is.

Met onze techniek van de simultane detectie, gecom-
bineerd met de variabele dispersie, kan het gehele
dissociatiepatroon van een ion gelijktijdig worden
waargenomen, wat een grote tijdsbesparing geeft.
Bovendien kun, door de dissocierende botsingen van de
ionen bij !;igc energie te laten plaatsvinden en daarna de
brokstukken sterk na te versnellen, de invloed van de
energiespreiding sterk worden verminderd en dus het
massa-oplossend vermogen aanzienlijk verhoogd.

De navcrsnclling kan ook achterwege blijven als we
juist zijn geïnteresseerd in de dissociatie-energie. Zelfs
kan de relatieve energiespreiding na de botsing worden
vergroot door te vertragen.

Het volgende ontwerp, zie figuur 13, is tot stand
gekomen. In een conventionele massaspectrometer
wordt één bepaalde ionsoort geselecteerd. Deze ionen
botsen op een gas in een botskamertje en kunnen
dissocieren. De brokstukken kunnen nu al of niet
worden naversneld, waarna ze in een analysator komen.
Hiervoor hebben we een magneet gekozen in plaats van
een clektrosiatische analysator, omdat de bundel in de
breedte uit elkaar wordt gehaald en de vorm van de
ruimte tussen magnetische poolschocnen veel beter
overeenstemt met de benodigde plaats voor de
gescheiden ionenbundels dan de ruimte lussen de
elektroden van een eleklrostatischc analysator.
De ionenbundels worden dan gefocusseerd op con kanaal-
plaat en simultaan gedetecteerd. Uiteraard is weer voor
en na de/x magneet een quadrupooi aangebracht, zodat
het zoom-cffeet weer kan worden toegepast. In ons

ontwerp wordt gedacht aan een beginenergie der ionen
van 2 - 1 0 kcV en een eventuele naversnelling met
30 kV. Het massabcreik - de massa's die simultaan
gedetecteerd kunnen worden - heeft een maximale
verhouding tussen hoogste en laagste massa van 4 : 1 .
Wc hopen dit apparaat in -1976 te bouwen, zodat in
1977 de eerste resultaten mogen worden verwacht.
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1. Algemeen

Synchrotrtntstraling

Via do aanvrage in het kader van de
Beleidsruimte van de hand van prof. dr.
ir. H. L. Hagedoorn is de Werkgemeen-
schap voor Atoomfysica verrijkt met een
nieuwe werkgroep. Het voorstel omvat de
studie van een elektronenopslagring
voor elektronen van 1 tot 1.5 GeV, spe-
ciaal ten behoeve van de opwekking van
synchrotronstraling. Daarnaast heeft
prof. Hagcdoorn de verantwoordelijk-
heid op zich genomen om medio 1976
een rapport klaar te hebhen waarin
de reële behoefte aan een synchrotron
stralingsbron in Nederland wordt be-
schreven. Aan deze activiteiten neemt de
Werkgemeenschap voor Atoomfysica
alsmede het FOM-Instituut voor Atoom-
en Molecuulfysica actief deel. Het
trendartikel in jaarboek 1974 illustreert
gedeeltelijk de grote belangstelling, die
met name het Instituut voor een syn-
chrotronstralingsbron koestert.

1.3 Internationale activiteiten

Ook in het jaar 1975 mocht het Instituut
weer vele buitenlandse gasten voor
kortere of langere tijd tot haar mede-
werkers rekenen. Een belangrijke
gebeurtenis met een internationaal
karakter was de organisatie van de
VIth international Conference on
Atomic Collisions in Solids, welke con-
ferentie door de groep vastestofondcr-
zoek met behulp van ionenbeschicting,
in samenwerking met het secretariaat
werd georganiseerd. Niet in de laatste
plaats door het onderzoek dat op het
Instituut wordt verricht, vindt deze
methode voor onderzoek van de vaste
stof algemeen erkenning en toepassing.
In vele gevallen kan onderzoek van
vastestof met ionenbeschieting, met
name wat betreft de eerste oppcrvlakle-
lagen, antwoord geven op vragen die met
geen andere methode kunnen worden
gevonden.

2. Speurwerk

Ten aanzien van het plasma-onderzoek,
dat op het Instituut wordt verricht in de
werkgroep TN-II1, zij verwezen naar het
hoofdstuk Thcrmonucleair Onderzoek
en Plasmafysica in dit jaarboek.

Oppervlaktejysica

De methode voor het meten van diepte-
profielen van geïmplanteerde ionen door
meting van het energie-spectrum van
onder een vaste hoek terugverstrooide
ionen (Ruthcrford-verstrooiing), heeft
zich ontwikkeld tot een gevestigde ana-
lysetechniek in de vastestoffysica. Met
behulp van de 3-MeV-Van der Graaff-
versneller van de R.U.-Utrecht werden
vele vastestofanalyses uitgevoerd.
Dezelfde methode, gecombineerd met
blokkcrings- en channelingtechnicken
wordt in het 100 keV-gebied gebruikt
om de plaats van oppervlakte atomen te
melen. De nauwkeurigheid die hierbij
wordt bereikt is 0,02 A. Deze methode
werd toegepast om relaxatie van het
oppervlak van een Cu(l 10)-kristal te
meten. Ook voor de plaatsbepaling van
geadsorbeerde of gebonden atomen aan
een oppervlak is de methode bruikbaar.
In het eV-eiiergicgcbicd wordt onder
gebruikmaking van atomaire bundels
onderzoek verricht aan adsorbtic-desorp-
ticprocessen en aan oppervlaktc-ioni-
satie.

Atoom- en molecuulfysica

Op het gebied van clektronenverstrooing
zijn in het afgelopen jaar belangrijke
vorderingen gemaakt in het fundamen-
tele vlak, in de eerste plaats betreffende
de geldigheid van dispersierelaties, een
onderwerp dat te maken heeft met het
causaliteitsprincipe. Dubbel-fotonpro-
cessen, zowel via een virtueel niveau als
via een discreet niveau werden onder-
zocht middel van foto-ionisatiemetingen
aan cesium en rubidium. Een nieuw
onderzoek in het kader van de Beleids-
ruimte is zeer veelbelovend gestart.
Experimenteel bewijs werd gevonden
voor een zogenaamde vrij-vrij overgang.
Door elcktronexcitatie wordt een kort
levend negatief neon-ion gemaakt (reso-
nantie), waarna door fotonabsorptie
(laser)excitatie naar een hogere kort
levende toestand plaatsvindt. Meer che-
misch gericht is het onderzoek dat
wordt verricht in samenwerking met het
Gorlaeus-laboratorium te Leiden, betref-
fende de fragmentatie van moleculen in
aangeslagen brokstukken, ten gevolge
van clcktronenbcschieting.

Ook op het gebied van de zware-deeltjcs-
verstrooiing zijn enkele fundamentele

nieuwe metingen verricht. In het hoge-
energicgebicd (100 kcV) werd een twee-
elcktron-één-foton overgang geïndenli-
ficeerd naar een dubbele vacature in de
K-schil van N, O, Ne, ten gevolge van
symmetrische botsingen van twee
atomen. In het intermediairc-energie-
gebied (10 eV - 10 kcV) zijn de onder-
zoekingen gericht op interacties tussen
atomen en moleculen waarbij de
builenschillen een belangrijke rol spelen.
Diffractie-effccten zijn gemeten in bot-
singen tussen lithium-ionen en cdelgas-
moleculen met behulp van de 'channcl-
plate" opstelling. Rotatickoppcling en ra-
diélc koppeling, twee mechanismen die
een belangrijke rol spelen bij inelastischc
botsingen, zijn onderzocht aan verschil-
lende systemen. Veel aandacht wordt
besteed aan de rol die deze processen
spelen in reactieve botsingen tussen
mo'.culen. Hoewel bolsingc\pcrirnentcn
veel informatie verschaffen over inter-
actiepotentialen en inelastische en reac-
tieve processen, kunnen met translatie-
of fragmentatiespeclroscopie ook zeer
gedetailleerd repulsieve potentialen van
moleculen worden bepaald. Aar. deze
methoden die er op berusten dat de
impulsdistribulie wordt gemeten van de
molecuulfragmenten na dissocialicvc
overgang, wordt veel aandacht besteed.

Project 'Flash-pyrolysc'

Aan de ontwikkeling van twee nieuwe
opstellingen, een laserpyrolyse-instrument
en een geautomatiseerde pyrolysc-
massaspectrometer werd veel aandacht
besteed. Op het gebied van de com-
puterverwerking der meetgegevens
gericht op identificatie van het onder-
zochte monster werd grote vooruitgang
geboekt. Tenslotte werden veel analyses
voor derden verricht, met dien verstande
dat de apparatuur ter beschikking werd
gesteld.

Instrumentatie

Gereed gekomen is een opstelling
waarmee hooggeladen ionen kunnen
worden versneld. De eerste experi-
menten met tot viervoudig geladen neon-
bundcls werden verricht.

INSTITUUT
Amsterdam - FOM-Instituut voor
Atoom- en Mtiiecuulfysica, prof. dr.
J. Kistcmaker. prof. dr. J. Los
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H. G. M. Heideman Interacties tussen elektronen
J. van Eek . , , u ., • c •

in het veld van een positief ion
Sedert kort is in de atomaire botsingsfysica een gebied van onderzoek tot
ontwikkeling gekomen, dat veel verwantschap vertoont met ds
bestudering van 'final-state' interacties in de elementaire-deeltjesfysica.
Directe aanleiding hiertoe waren recente studies betreffende
de ionisatie van atomen en de excitatie van atomen naar
autoioniserende toestanden door elektronen. Deze onderzoekingen
hebben een aantal verschijnselen aan het licht gebracht die waarschijnlijk
worden veroorzaakt door een zgn. 'post-collision' interactie (PCI) Jussen
elektronen in de nabijheid van een positief ion. Dit heeft geleid tot een
systematisch onderzoek, dat al diverse resultaten heeft opgeleverd,
waaruit een aantal interessante conclusies kon worden getrokken. Het is
de bedoeling van dit artikel om een overzicht te geven van de tot nu toe
bereikte resultaten, waarbij de nadruk zal komen te liggen op PCI-effecten
zoals die blijken op te treden bij de excitatie van autoioniserende
toestanden en bij de ionisatie van atomen door elektronen. Bij de
verklaring van de waargenomen verschijnselen zullen we gebruik moeten
maken van kwalitatieve en veelal klassieke beschrijvingen, omdat een
betrouwbare theorie tot nu toe nog niet bestaat.

Inleiding

Wanneer bij een atomair botsingsproces meerdere
geladen deeltjes ontstaan d<in kunnen deze deeltjes als
gevolg van de lange dracht van de onderlinge Coulomb-
krachten tol op relatief grote afstand van het
botsingscentrum, waar de primaire reactie plaatsvond.
blijven wisselwerken. Men kan in zo"n situatie het
botsingsproces in gedachten gesplitst denken in twee
stadia: een eerste stadium waarin de primaire interactie
tussen het projectiel en doelwit plaatsvindt en de
diverse reactieprodukten worden gevormd, en een
tweede stadium waarin er sprake is van een zgn.
'post-collision' interactie (PCI) tussen de (geladen)
reactieprodukten. Het eerste stadium speelt zich af in
een intcractiegebied waarvan de afmetingen klein zijn
in vergelijking met de dracht van de Coulomb-krachlen.
terwijl het tweede stadium zich afspeelt in een gebied
dat zich tot op honderden atomaire eenheden van het
botsingscentrum kan uitstrekken. Gedurende deze
'post-collision' interactie kunnen de ^trokken deeltjes
energie en. omdat de optredende icsultercndc krachten
in het algemeen niet radicel gericht zullen zijn, ook
impulsmoment uitwisselen tot op het moment waarop
ze geheel onafhankelijk van elkaar zijn geworden.

Het zal duidelijk zijn dat de effecten van de post-
collision interactie het belangrijkst zijn wanneer
de energieën van de uitgaande deeltjes laag zijn. Bij
hogere energie zal de Coulomb-encrgie tussen de
deeltjes in het algemeen verwaarloosbaar klein zijn ten
opzichte van hun totale energie, terwijl bovendien de
interactietijd dan korter is.

Analoge processen als boven omschreven spelen
reeds geruime tijd een belangrijke rol in de fysica van
de clementaire-deeltjesreacties. Men spreekt daar van
een 'final state' interactie tussen uitgaande deeltjes die
tevoren bij een primaire reactie zijn geproduceerd. Deze
informatie omtrent final-state effecten is vooral van
belang bij de bestudering van krachten tussen kort-
Icvende elementaire deeltjes, waarmee directe
verstrooiingsexperimenten onmogelijk zijn.

Bij de elektron-atoombotsingcn kan de post-collision
interactie in principe een rol spelen bij al die botsings-
proecsson, waarbij twee of meer langzame elektronen
resulteren in de nabijheid van (meestal) een positief
geladen ion. Dit is onder andere het geval bij enkel- of
meervoudige ionisatie van atomen door elektronen, bij
meervoudige foto-ionisatie, bij excitatie van auto-
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ioniserende atoomtoestanden door elektronen en bij
binnenschil-ionisatie gevolgd door Auger-emissie van
elektronen; uiteraard in al deze gevallen bij projectiel-
energieën die niet al te vee! groter zijn dan de drempel-
energieën voor de genoemde processen.

De mogelijkheden voor een theoretische beschrijving
van dt post-collision interactie en van haar invloed op
de energie-afhankelijkhcid van botsingsdoorsneden zijn
tot nu toe zeer beperkt, voornamelijk door de moeilijk-
heid om op adequate wijze de vér dragende Coulomb-
interacties tussen meer dan twee deeltjes en de daarbij
optredende correlatieëffecten in rekening te brengen.
Het is juist daarom van groot belang te trachten langs
experimentele weg inzicht te verkrijgen in de spelregels
van deze interacties.

Excitatie en verval van autoioniserende toestanden

Wanneer men bv. heliumatomen'beschiet met elektronen
van minimaal 57,8 eV dan kunnen in principe dubbel
aangeslagen toestanden worden gevormd. Dit zijn
toestanden van neutraal helium waarbij beide elektronen
zijn geëxciteerd. Dergelijke toestanden liggen ver boven
de drempel (24.59 eV) voor enkelvoudige ionisatie en
zullen in het algemeen na een korte bestaansduur
(10 '2—10 lr> s) vervallen naar de grondtoestand van
het hcliumion onder uitzending van een elektron (auto-
ionisatie). De excitatie (door elektronen) en het daarop
volgend verval van een autoioniserende toestand kunnen
schematisch als volgt worden weergegeven:

eo+He(l1S) He+(12S) H-e, +c2.

waarin met Hc"(a..i.) een autoioniserende toestand
wordt aangeduid en de indices 0, 1 en 2 betrekking
hebben op resp. het inkomende, het onelastisch ver-
strooide en het bij autoionisatie uitgestoten elektron.

Hicks en medewerkers (1974) in Manchester zijn voor
het eerst con gedetailleerde studie van dergelijke reacties
begonnen. Het was onder meer hun bedoeling om
nauwkeurig de energieën van de uitgeworpen elektronen
(e„) te bepalen. Op het eerste gezicht een vrij triviaal
experiment aangezien de energieën van de betreffende
autoioniserende toestanden reeds bekend waren (via
spectroscopische of energieverlies-metingen). Men
verwacht namelijk dat de energie E„ van de uitgeworpen
elektronen gelijk zal zijn aan de energie F..,,{. van de
autoioniserende toestand minus de ionisatic-energie E;.
Uit ds metingen van Hicks en medewerkers bleek echter
dat dit niet meer klopte zodra de energie E„ van de
projecticlclektronen werd verlaagd tot enkele elektron-

volts boven de drempclenergic van de desbetreffende
autoioniserende toestand. Zij vonden in dat geval

E, = E,.;.-E; + E (E •())

Uit hun experiment bleek verder dat:
— e monotoon toenam wanneer de energie van de
projecticlclektronen werd verlaagd naar de drempel van
de autoioniserende toestand;
— E bij vaste projcctielcncrgie het grootst was bij auto-
ioniserende toestanden met de kleinste levensduur;
— E = 0 werd voor projectielencrgicën veel groter dan
de drempelenergie van de autoioniserende toestand

De waargenomen verschijnselen konden kwalitatief
als volgt worden verklaard. Wanneer het atoom naar
een autoioniserende toestand wordt geëxciteerd door
een elektron met een energie die weinig hoger is dan de
drempclcncrgie, dan zal het onelastisch verstrooide
elektron zich slcdüs langzaam van het atoom ver-
wijderen en kan derhalve nog dicht in de buurt zijn op
het ogenblik dat ctn atomair elektron wordt uitgestoten
bij de amolonisatie. Door de aanwezigheid van het ver-
strooide elektron wordt de potentiaal in de buurt van
het atoom verlaagd en zal de potentiële energie van het
uitgeworpen elektron op het moment van de auto-
ionisatie groter zijn dan het geval zou zijn geweest bij
afwezigheid van het verstrooide elektron. Het uit-
eindelijke resultaat is dat het uitgeworpen elektron ter
plaatse waar het wordt gedetecteerd, op grote afstand
van het atoom, een kinetische energie heeft die groter is
dan E.,; - Ej. Deze energiewinst wordt gecompenseerd
door een energieverlies voor het verstrooide elektron,
dat op het moment van autoionisatie het neutrale atoom
plotseling 'ziet' veranderen in een positief ion, waardoor
het wordt aangetrokken. Dat 'winst' en 'verlies' inder-
daad aan elkaar gelijk zijn, werd onlangs aangetoond
door Spence (1975). Men kan derhalve spreken van een
post-collision interactie waarbij het verstrooide en het
uitgeworpen elektron energie uitwisselen ir. liet veld van
een positief ion. In hot bovenbeschreven model is een-
voudig in te zien waarom de cnergicuitwisseling e toe-
neemt met afner/ende E, (de energie van het verstrooide
elektron vóór het moment van autoionisatie). Als
namelijk E, kleiner is, zal het verstrooide elektron
langzamer zijn en zich dus minder ver van het atoom
hebben verwijderd op het moment van autoionisatic;
derhalve zal de Coulomb-cnergic tussen het verstrooide
en het uitgeworpen elektron groter zijn. Op analoge
wijze kan worden begrepen waarom 8 toeneemt met
afnemende bestaansduur van de beschouwde auto-
ioniserende toestand.
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Indirecte excitatie van enkelvoudig aangeslagen
toestanden via PCI

Onlangs realiseerde men (Smith e.a. (lf/74). Heideman
ca. (1974 en 1975) en Read (1975)) zich. dat do
post-collision interactie bij excitatie van autoioniserende
toestanden kan ieiden tol een indirecte excitatie van
enkelvoudig aangeslagen toestanden, hetgeen nieuwe
perspectieven opende voor de bestudering van het proces.
Indien namelijk de energieuitwisseling £ tussen het ver-
strooide en het uitgeworpen elektron groter wordt dan de
restenergie l£, van hel verstrooide elektron, dan blijft dit
laatste elektron achter met een negatieve energie, zodat
het door het ion wordt gebonden in een aangeslagen
toestand van het neutrale atoom met een binilings-
energie Hi, = £—K,. We hebben dan een indirect
mechanisme voor e.vcilaiie van enkelvoudig aangeslagen
toestanden. In het geval van helium kan dat als volgt
worden weergegeven

e„H-He(li.S)-- He"(a.i.) ' e,— He"1 M-'SJ + e, + ea -
- He'di'-'L) :-e.,

waarbij He'(n l ; iL) een enkelvoudig aangeslagen toestand
van neutraal helium aanduidt. Dit indirecte excitatic-
mechani-me voor enkelvoudig aangeslagen toestanden
kan aanleiding geven tot structuren op de excitatie-
krommen van die toestanden en wel bij projectiel-
energieën vlak boven de drempels van autoioniserende
toestanden.

Om dergelijke PCI-strucluien experimenteel te
kunnen aantonen hebben we criteria nodig om ze te
kunnen onderscheiden van de welbekende negatief-ion-
resonanties. Deze criteria zijn eenvoudig te vinden.
Zoals reeds opgemerkt, moeten we PCI-structuren in
excitatieuincties verwachten bij projectielenergien vlak
Ixi'cii de drempels van autoioniserende toestanden.
Verder is het redelijk te veronderstellen dat voor een
gegeven autoioniscrende toestand de energicuitwisseling
lussen het verstrooide en het uitgeworpen elektron een
bepaalde waarde EI1I;IX niet ie boven zal gaan en dus dat
er een minimum zal zijn voor de negatieve energie
waarmee het verstrooide elektron kan achterblijven. Op
grond hiervan verwachten we geen PCI-structuren in de
excitatiefuneties van toestanden die meer dan r„„rr onder
de ionisatiedrempel liggen. Tenslotte moeten we ver-
wachten dat PCI-structurcn, veroorzaakt door een
bepaalde autoioniserende toestand, naar hofere pro-
jectielenergieën zullen verschuiven in de excitatiefuncties
van toestanden met hogere excitalicdrcmpels. Voor
hoger liggende toestanden wordt de bindingsenergie
Et, = e—E, kleiner en is dus een grotere ressenergie E,
voor het verstrooide elektron nodig, opdat het na PCI in

die toestanden kan worden gebonden.

Hiermee hebben we een drietal criteria voor PCI-
structuren waaraan negatief-ionrcsonanlies in het alge-
meen niet voldoen. Negatief-ionrcsonanties worden
meestal aangetroffen bii projectielenergieën juist beneden
de energieën van aangeslagen toestanden van het neu-
trale atoom. Dit omdat een negatief-iontoestand ontstaat
door binding van het projecticlclektron aan een ge-
exciteerde toestand van het neutrale atoom. Als een
negatief-iontoestand gevormd is kan deze in principe
vervallen naar alle lager gelegen atoomtoestanden onder
uitzending van een elektron. Dit betekent dat men de
bijbehorende luiuiiantiestructuren kan verwachten in de
cxcitnticfunctics van al die lager liggende tocsianden,
ongeacht hun energetische ligging ten opzichte van de
ionitatiedrempei. Bovendien moeten structuren veroor-
zaakt door een bepaalde negatief-iontocstand bij
de~tljde projcciielenergie verschijnen in de excitatie-
functies van al die toestanden waarnaar dat negatief ion
kan vervallen.

Gedurende de afgelopen anderhalf jaar werden zowel
in Manchester als in Utrecht in de cxcitatiefunctics van
divjrse edclgasalomen vele structuren ontdekt die
inderdaad konden worden toegeschreven aan het hier-
boven beschreven PCI-mechanisme via de excitatie van
autoioniserende toestanden. In Manchester werden diffe-
rentiële werkzame doorsneden (bij 0 graden verstrooiing)
bestudeerd via de detectie van de verstrooide elek-
tronen, terwijl in Utrecht de structuren werden gemeten
in totale werkzame doorsneden via de detectie van door
geëxciteerde atomen uitgezonden straling. De laatste
methode heeft liet voordeel dat geëxciteerde toestanden
met verschillende baanimpulsmomentcn kunnen worden
onderscheiden, waardoor uit de gemeten PCI-structuren
mede informatie kan worden verkregen omtrent de
impulsmomentuitwisseling tussen het onelastisch ver-
strooide en het bij autoionisatic uitgeworpen elektron.

De figuren 1 tot en met 5 laten een selectie zien uit de
experimentele resultaten die onlangs in Utrecht werden
verkregen. De figuren 1 tol en met 4 vertonen struc-
turen in de excitatiefunctics van heliumtoestandcn in het
energiegebied van 57 tot 61 eV waar een aantal auto-
ioniserende toestanden zijn gelegen. Sommige van deze
structuren kunnen duidelijk worden geïdentificeerd als
ncgaiicf-ionresonanties, aangezien deze bij dezelfde
energie verschijnen in de cxcilaticfunctics van verschil-
lende toestanden Bijvoorbeeld, het minimum bij 57,3 eV
in de excitatickrommen van de n'S-nivcaus (zie figuur I)
wordt veroorzaakt door de welbekende (2s22p)-P-reso-
nantic. De (2s2p-)2D-resonantic manifesteert zich als
een hoge piek bij 58,3 eV in de excitatie van de n3D-
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Relatieve werkzame doorsneden voor
aanslag van de niS-niveaus van helium
als functie van de elektronenenergie
tussen 57 en 61 eV. De minima bij
57.3 eV worden veroorzaakt door de
negatief-ioniesonantie (2s22p)2P. Nabij
60 eV en ('n minder mate) 58,4 eV
treedt een structuur op die naar hogere
energie verschuift met toenemend hoofd-
quantumgetal. Deze structuur wordt der-
halve geïnterpreteerd als PCI-structuur.
Bekende ncgatief-ionresonanties en auto-
ioniserende toestanden zijn aangegeven.

niveaus (zie figuur 4). De piek in de 43D-exeitatie wordt
gebruikt voor de energiecalibratie van alle overige struc-
turen. Rond 60 eV en (wat minder uitgesproken) rond
58,4 eV is echter structuur te zien die de eigenschappen
vertoont die op grond van een PCI-mechanisme kunnen
worden verwacht. De n'S- en n3S-krommen (zie figuren
1 en 2) vertonen een duidelijke structuur die naar
hogere energie verschuift in de excitatiefuncties van
toestanden met toenemend hoofdquantumgetal. Deze
structuur wordt niet waargenomen in de excitatiefuncties
van de n = 2 toestanden (Simpson e.a. (1966) en King
ca. (1975)), en kan derhalve zonder twijfel worden toe-
geschreven aan een PCI-mechanisme via de excitatie
van cen autoioniscrende toestand. De betreffende auto-
ioniserende toestand is zeer waarschijnlijk de (2p-)'D-

toestand, aangezien de laagste energie waarbij de
structuur wordt aangetroffen (in de 43S-excitatie)
59,90 eV is. De energie van de (2ps)'D-toestand bedraagt
59,88 eV (Martin (1973)). De figuren 3 en 4 laten zien
dat in dit energiegebied ook een schuivende structuur
optreedt in de excitatiefuncties van n3P- en n3D-niveaus.
De relatieve sterkte (ten opzichte van de 'achtergrond'
der directe excitatie) is hier echter veel geringer dan bij
de S-excitatie. Dit wordt bevestigd door recente
metingen aan neon, waarvan figuur 5 een voorbeeld
geeft. De geprononceerde structuren bij 43,8 en 49,8 eV
blijken ook met toenemend hoofdquantumgetal naar
hogere energie te verschuiven en kunnen derhalve als
PCI-structuren worden geïdentificeerd.

Het is mogelijk om uit de posities van de gemeten PCI-
structuren een verband af te leiden tussen de energie-
uitwisseling e (tussen het verstrooide en uitgeworpen

Fig. 2 Relatieve werkzame doorsneden voor
aanslag van n;'S-niveaus van helium als
functie van de eleklronenenergie tussen
57 en 62 cV. Nabij 60 en 58.4 cV is een
structuur zichtbaar, die kan worden toe-
geschreven aan een PCI-mechanisme.
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Fig. 3

Relatie\e werkzame doorsneden voor
aanslag van n:!P-niveaus van helium als
functie van de cleklronenenergie lussen
59 en 61.5 eV. Nabij 60 cV is een PCI-
structuur waar Ie nemen, die vermoede-
lijk is samengesteld uit twee compo-
nenten.

elektron) en de restenergie E, van het verstrooide elek-
tron direct na excitatie van de autoioniserende toestand.
De grootte van E, volgt onmiddelijk uit de gemeten
positie Eo van de PCI-structuur via E, = E o - E, j ,
terwijl de bijbehorende waarde van E wordt gevonden
uit e = E, + Et, (zie begin van deze paragraaf). Figuur 6
geeft het resultaat voor de (2p-') 'D-autoioniserende
toestand van helium. Boven de rechte lijn is s > E, en
de punten daar corresponderen met gemeten PCI-struc-
turen in excitatiefuncties van n'S- en n3S-toestanden
van helium. De punten onder de rechte lijn, waar E < E,
is, corresponderen met de encrgicvcrschuivingen van
de uitgeworpen elektronen, zoals gemeten door Hicks
c.a. (1974). De figuur laat zien dat de maximale hoe-
veelheid uitgewisselde energie ongeveer 1 eV bedraagt.
Dit verklaart waarom de PCI-structuren veroorzaakt
door de (2p2)>D toestand niet worden waargenomen in
de excitatiefuncties van n = 2 toestanden. Ook in de

33D-cxcitatie (figuur 4) is de structuur niet duidelijk
waarneembaar; hiervoor zou een energieuitwisscling van
1,6 eV nodig zijn. De inzet in figuur 6 laat het gemeten
verband zien tussen e en E t voor de (2s2p)3P-autoioni-
serende toestand. Het valt op dat voor deze toestand e
sneller afneemt met toenemende E, dan voor dc(2p2)1D-
toestand. Dit kan, althans kwalitatief, worden verklaard
door de langere levensduur van de (2s2p)3P-toestand.

Gedurende de post-collision interactie kunnen het on-

Fig. 4 Relatieve werkzame doorsneden voor
aanslag van n;'D-niveaus van helium als
functie van de elektronenenergie tussen
58 en 62 eV. Naast de ncgalief-ionreso-
nantie (2s2p*)2D bij 58,3 eV is nabij
60 eV in de n = 4 en 5 excitatie een
zwakke structuur zichtbaar.
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elastisch verstrooide en het uitgeworpen elektron
behalve energie in principe ook baanimpulsmoment
uitwisselen. Direct na de excitatie van de autoioni-
serende toestand, dus vóór autoionisatic, heeft het
verstrooide elektron een zeer geringe kinetische energie
en derhalve zeer waarschijnlijk een baanimpulsmoment
gelijk aan nul. Het hangt af van de hoeveelheid baan-
impulsmoment, die het verstrooide elektron gedurende
de PCI verkrijgt, in welke L-toestand (S,P,D, enz.) van
het neutrale atoom het zal worden gebonden. We kunnen
hiervoor vrij eenvoudig een bovengrens schatten (zie ook
Fano (1974)). Het verkregen baanimpulsmoment
bedraagt namelijk AJ = MAt, waarin M het kracht-
moment ten opzichte van de kern is dat het ene elektron
op het andere uitoefent en At de PCI-interactictijd. Als
r de orde van grootte aangeeft van de afstand tussen
de elektronen en de kern en van die tussen de elek-
tronen onderling, en v de snelheid van hef uitgeworpen
elektron is, vinden wc M < c2/4jte0r en A t «5 r/v zodat
AJ < c2/4jteov. Invullen van de waarden voor e en v
(de kinetische energie van het uitgeworpen elektron is
ca. 35 eV) geeft A J < 7.10 3-'Js, hetgeen kleiner is dan

Relatieve werkzame doorsnede voor
aanslag van het 2p5(2Pg/„)7s-niveau van
neon als functie van de eïektronenenergie
tussen 42 en 52 eV. De sterke structuren
bij 43,8 en 49.8 eV blijken beide naar
hogere energieën te schuiven bij hogere
aangeslagen toestanden; een autoioni-
screndc toestand, die mogelijk verant-
woordelijk is voor de PCI-structuur bij
43.8 cV. is aangegeven.

85|

80

75

NEON 7s[i!4J°-*3p[2Vj]

2.0

Fig. 6

De uitgewisselde energie f lussen hel
verstrooide er. hei uitgeworpen elektron
i\s functie van de restenergie E, van
het verstrooide elektron. De punten in
het excitatiegebied {? > E,) zijn ver-
kregen uit verschuivingen van PCI-struc-
turen die zijn waargenomen in excitatie-
functies van n'S {\), n»S (.) en n'D (o),
waarbij worm aangenomen dat deze
structuren worden veroorzaakt door de
autoioniserende toestand (2pa)'D. De
punten in het ionisatiegebied (f<Ej)
zijn verkregen uit energieverschuivingen
in de spectra van uitgeworpen elektronen
zoals gemeten door Hicks c.a. (A). De
gebroken lijn geeft het verband lussen r
en E, zoals berekend door Nienhuis en
Hcideinan. In de inzet zijn resultaten
weergegeven voor de (2s2p)3P autoioni-
serende toestand; (*) geeft resultaten van
Smith e.a. (1974).

42 48 50 52
electron energy(eV)

h/2it. Fn werkelijkheid zal er natuurlijk sprake zijn van
een verdeling van AJ-waarden met eindige kansen op
waarden die groter zijn dan nul; maar de schatting sugge-
reert dat de meest waarschijnlijke waarde voor de im-
pulsmomcntuitwisscling AJ = 0 zal zijn. Wc verwachten
daarom dat PCI-structuren veroorzaakt door autoioni-
serende toestanden zich het sterkst zullen manifesteren
in de excitatie van S-toestandcn. De experimentele
resultaten lijken dit inderdaad te bevestigen. Laten we
daartoe de PCI-structurcn rond 60 eV, die worden ver-
oorzaakt door de (2p2)'D autoioniserende toestand,
eens wal nauwkeuriger analyseren.

De relatieve (vergeleken met de 'achtergrond' van de
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directe excitatie) sterktes van deze structuren, zoals ze
voorkomen in de 4;!S, 4:1P en 43D excitatie verhouden
zich als 1 : 0,5 : 0,35. Met behulp van gemeten absolute
werkzame doorsneden voor excitatie van het 43S, 4;tP en
43D niveau nabij 60 eV vinden wc dat ri'« absolute
sterktes van de structuren zich verhouden als 1:0,6:0,06.
Onder de veronderstelling dat het aanvankelijke baan-
impulsmomcnt van het verstrooide elektron gelijk is
aan nul, kunnen wc dan concluderen dat de waarschijn-
lijkheden voor impulsmoment-uitwisseling van 0, I of
2 X h/2n gedurende de PCI, diezelfde verhouding zullen
hebben.

PCI bij ionisatic van atomen door elektronen
nabij de drempel

Een tweede botsingsproces waarbij post-collision inter-
actie een belangrijke rol speelt is de drcmpelionisatie
van atomen (of ionen) door elektronen

c + A— A+4 2e

In tegenstelling tot wat bij het autoionisaticproces het
geval is, vertrekken hier de twee uitgaande elektronen
op hetzelfde moment van het ion en bovendien
beide met een zeer geringe kinetische energie. De twee
elektronen kunnen derhalve een aanzienlijke tijd met
elkaar wisselwerken in het veld van het ion, en hierbij
energie en eventueel impulsmoment uitwisselen.

Met betrekking tot deze wisselwerking heeft Fano (1974)
onlangs een aantal kwalitatieve conclusies geformuleerd,
uitgaande van de klassieke theorie voor ionisatie
van Wannicr (1953) en de quantummechanisehe versies
daarvan van Rau (1971) en Petcrkop (1971). Deze
theorieën tonen aan dat voor projectiel-energieën vlak
boven de ionisaticdrempcl feitelijke ionisalie alleen kan
optreden wanneer het verstrooide en het uitgeworpen
elektron tot op grote afstand van het ion sterke onder-
linge correlaties blijven behouden en we) zodanig dat (i)
de afstanden r, en r., van de elektronen tot de kern
ongeveer aan elkaar gelijk blijven; (ii) de hoek dla tussen
de positievectoren ongeveer 180° blijft en (iii) de cor-
relatie blijft bestaan tot op een afstand van de kern die
tenminste gelijk is aan een kritische straal r(. (de 'Wan-
nicr-straal') gegeven door r,. = (.V2)c2/(E-Ei), waarin E
de projecticlencrgic en Ej de ionisatieënergie is. Voor
E-Ei = 0,l cV is deze kritische straal ongeveer 200 a.u.
De noodzaak voor deze correlatie is kwalitatief een-
voudig te zien. Wanneer de twee elektronen zich van
het ion verwijderen 'voelt' elk het veld van het positieve
ion dat enigszins is gecompenseerd door de aanwezigheid
van het andere elektron. Indien nu direct na de botsing

de afstand van elektron 1 tot de kern iets groter is
dan die van elektron 2 tot de kern, dan zal voor dat
eerste elektron de positieve ioniading beter zijn gecom-
penseerd dan voor het tweede, en het zal derhalve
minder sterk worden aangetrokken Het resultaat daarvan
is dat een eventueel verschil in snelheid tussen elektron
1 en 2, en daarmee dus ook het verschil in hun afstanden
tot de "kern, in de tijd zal toenemen. Dit verschijnsel
werd door Rau aangeduid met de term 'dynamic
screening'.

Terwijl de richlingscorrelatie (Ö12«JI) wordt gestabili-
seerd door onderlinge afstoting van de twee elektronen
is de radiële correlatie (r,«ra) voortdurend instabiel.
Indien op enige afstand binnen de Wannier-straal de
correlatie verloren gaat, begint een encrgieuitwisseling
tussen de twee elektronen, die ertoe kan leiden dat de
energie van het langzaamste van de twee elektronen
uiteindelijk negatief wordt. Dit elektron wordt dan door
het ion gebonden in een hoogaangeslagen toestand en er
heeft in het geheel geen ionisatie plaatsgevonden.
Indien beide elektronen eenmaal voorbij de kritische
afstand r(. zijn gekomen, overheerst hun kinetische
energie hun potentiële energie en feitelijke ionisatie
vindt plaats ongeacht verdere correlatie. Bovendien
zullen de iwee elektronen dan op grote afstand ongeveer
dezelfde kinetische energie 0,5(E-Ei) hebben. De kans op
ionisatic vlak boven de drempel wordt dus verminderd
door de instabiliteit van de radiële correlatie. Fano
(1974) neemt aan dat dit nu precies de reden is waarom
in de theorie van Wannier, waarin met bovengenoemde
correlatie-effecten impliciet rekening wordt gehouden,
voor de werkzame doorsnede voor ionisatie vlak boven
de drempel de evenredigheid 0j,m~ (E-Ei) '-1-7 wordt
gevonden. Quantummechanisehe theorieën waarin de
vér dragende Coulomb-wisselwerkingen niet in rekening
worden gebracht geven o"i„„~ (E-Ej).

Zoals reeds opgemerkt is de richtingscorrelatie
(•&,._, jt) door de onderlinge afstoting van de elektronen
stabiel. Dit heeft tot gevolg (Fano 1974) dat twee elek-
tronen relatief grote baanimpulsmomenten kunnen 'op-
bouwen' die gelijk en tegengesteld zijn gericht. Dit zou
dan gelden zowel voor de botsingen die tot feitelijke
ionisalie leiden als ook voor die waarbij één van de twee
elektronen uiteindelijk weer wordt ingevangen. Men kan
derhalve verwachten dat voor projectielenergieën nabij
de ionisaticdrempcl discrete niveaus met hoog neven-
quantumgclal worden aangeslagen.

Een aantal van de door Wannier, Rau en Fano gesug-
gereerde ideeën lijkt te worden bevestigd door recente
experimenten van Cvejanovic en Read (1974). In het
geval van ionisatic van helium door elektronen nabij de
drempel maten zij met behulp van een zgn. vluchttijd-
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coïncidentietechniek de energieverdeling P(E,, E») van
de uitgaande elektronen. In overeenstemming met wat de
meeste theorieën betreffende drempelionisatie voor-
spellen vonden zij dat deze verdeling uniform (dat wil
zeggen onafhankelijk van E, en E2) was en wel in het
energiegebied v«n de ionisatiedrempel tot tenminste
1 eV daarboven. Ook vonden zij dat de hoekverdelings-
functie P(dI2) een maximum heeft bij dI:J = Ji en dat de
hal f waardebreedte Ad12 toeneemt met toenemende
projectielenergie.

Door de ontwikkeling van een nieuwe drempel detec-
tietechniek waren Cvejanovic en Read in staat elektronen
met zeer lage energieën (AE < 0,05 eV) te detecteren
met hoog oplossend vermogen en grote efficiëntie.

Figuur 7 toont voor het geval van elektron-helium-
verstrooiing de gemeten opbrengst aan laagenergetische
elektronen als functie van de primaire elektronenenergie
in het gebied van 23,5 tot 26 eV. Wanneer de waar-

23.5 240 24.5 25.C 25.5
»• electron energy (eV )

Fig. 7

De opbrengst aan laagenergetische
(< 50 meV) elektronen als functie van
de primaire elektronenenergie in hei
geval van verstrooiing van elektronen
aan helium. De pieken corresponderen
met drempelexcitatie van de discrete toe-
standen. De kromme door de gemeten
punten boven de ionisatiepotentiaal is
evenredig met (E-E|)o,i27 waarbij E de
primaire energie en Ej de ionisatieëncr-
gie is (uit Cvejanovic1 en Read 1974).

schijnlijkheidsverdeling P(E,, E2) uniform is en alleen
die elektronen worden gedetecteerd die energieën
Et 2<AE hebben, dan is de gemeten opbrengst boven
de ionisatiedrempel evenredig met Cj,mX AE/(E-E,). Als
Oi^ME-Ei)" dan moet <jj„„X AE/(E-Fi)n ~ (E-E,)» • zijn.

Uit figuur 7 blijkt dat de metingen boven de ionisatie-
drempel consistent zijn met n= 1,127 hetgeen door de
theorie van Wannier wordt voorspeld. Vroegere experi-
menten ter controle van deze theorie betroffen de
directe meting van de energieafhankelijkhcid van de ioni-
satiefunctie in het drempelgebied. Door het eindige
oplossend vermogen van de gebruikte elcktronenbundels
was het echter moeilijk onderscheid te maken tussen de
exponenten n=:l en n= 1,127. De speciale techniek van
Cvejanovic en Read heeft deze moeilijkheid in veel
mindere mate.

Het gedeelte van figuur 7 beneden de ionisatiedrempel
laat een serie discrete pieken zien die corresponderen
met ds drempelexcitatie van hoog aangeslagen toe-
standen van helium. Dicht bij de ionisatiedrempel vloeien
de pieken ineen door het eindige oplossend vermogen,
en de gemiddelde opbrengst aan laagenergetische elek-
tronen blijkt plotseling af te nemen volgens een kromme
die ongeveer het spiegelbeeld is van de kromme
boven de ionisatiedrempel. De verklaring hiervoor werd
weer gegeven door Fano (1974). De drempelexcitatie
van hoogaangeslagen discrete toestanden is slechts
mogelijk indien de bewegingen van het geëxciteerdc en
het verstrooide elektron gecorreleerd blijven op analoge
wijze als is vereist voor ionisalie vlak boven de drempel.
Deze correlatie kan blijven bestaan tot de Wannier-
straal die in dit geval gedefinieerd is door
rc = 3e2/2(E|-E); dit is nu de afstand waarop de kinetische
energie van beide elektronen geheel is omgezet in poten-
tiële energie. Op analoge wijze als vlak boven de ioni-
satiedrempel zal het door de instabiliteit van de radiële
correlatie onwaarschijnlijk zijn dat de correlatie gehand-
haafd blijft tot dicht bij r,.. Dientengevolge zal de waar-
schijnlijkheid voor excitatie van toestanden nabij de
maximaal beschikbare energie afnemen naarmate deze
energie de ionisatiedrempel dichter nadert. Echter, de
toestanden die wel worden aangeslagen zullen naar ver-
wachting een groot baanimpulsmoment hebben als
gevolg van de stabiele hoekcorrelatie.

De voorspelling van Fano dat de twee elektronen bij
botsingsenergieën vlak onder en vlak boven de ioni-
satiedrempel als gevolg van PCI grote baanimpulsmo-
menten zouden bereiken, is tot nu loc niet experimenteel
geverifieerd*

* Kort voor het verschijnen van dit
jaarboek heeft een Utrechts experiment
deze voorspelling inderdaad bevestigd.
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Wel zijn onlangs door Bocstcn e.a. (1976)
en door Cvejanovic en Grujic (1975) modelberekeningen
uitgevoerd op basis van de klassieke theorie voor 3-dccl-
tjesbotsingen (Abrines en Percival (1966)). Men mag
enig vertrouwen hebben in deze theorie, omdat ze
evenals de klassieke theorie van Wannier voor drempel-
ionisatie de vèr dragende Coulomb-interacties in reke-
ning brengt. Vroegere berekeningen met de klassieke
3-decltjcs-thcoric bevestigden reeds de voorspelling van
Wannier betreffende het drcmpelgedrag van ionisatis-

l'ii>_ ,S' Gemiddelde waarden van het baanim-
pulsmoment £ van de twee vrijkomende
elektronen voor het geval van ionisalie
van Hc+ door elektronen vlak boven de
drempel, berekend als funcie van E-E;,
waarbij E de primaire en E, de ionisatie-
energie is (uitgedrukt in atomaire een-
heden: 27.2 eV).

functies; nl. aillM~(E-Ei) '•'-7. De berekeningen van
Boesten e.a. werden uitgevoerd voor het systeem
c + He+. De beginconfiguratie werd zodanig gekozen dai
het totale baanimpulsmoment van het systeem gelijk
was aan nul. Figuur 8 toont voor een 7-tal waarden van
de totale energie de berekende (gemiddelde) baanim-
pulsmomenten van de twee vrijkomende elektronen en
wel voor die botsingen die tot feitelijke ionisatie leiden.
Zoals deze figuur (8) laat zien kunnen de berekende
baanimpulsmomenten {£) voor de twee elektronen
waarden bereiken van ca. 10 atomaire eenheden. Zoals
verwacht nemen de waarden af met toenemende projec-
tielenergie. De berekeningen leveren in het gebied vlaK
boven de drempel de relatie £->-(E-Ej)-fl'6. Analoge,
maar minder nauwkeurige berekeningen door Cvejanovic
en Grujic voor e - H ionisatie gaven £ ~(E-E|)-°-S5.
Klassiek gezien moet men echter de macht -0,5 ver-
wachten. De grootteorde van het impulsmoment dat

twee elektronen gedurende PCI uitwisselen bedraagt
immers £~~e-/v zoals in de vorige paragraaf is aange-
geven. We hebben verder gezien dat in geval van feite-
lijke ionisatie vlak boven de drempel de kinetische ener-
gieën van de twee elektronen ongeveer gelijk moeten
zijn. Dus is mv2 = E-Ei en derhalve ^~(E-Ej)-°>5.

Conclusies

Een gebied van onderzoek in de atomaire botsingsfysica
werd besproken dat veel verwantschap vertoont met de
bestudering van 'final-state' interacties in de elementaire-
deeltjesfysica. Recente studies betreffende de ionisatie
van atomen en de excitatie van atomen tot auto-
ioniserende toestanden door elektronen hebben een
aantal verschijnselen onthuld, die mogelijk worden
veroorzaakt door een 'post-collision' interactie tussen
elektronen in het veld van een positief ion, waarbij
energie en impulsmoment worden uitgewisseld. Een
. . .ital aspecten van deze interactie kunnen met behulp
van een eenvoudig model kwalitatief worden verklaard.

Een eerste poging om de waargenomen PCï-effecten
bij autoionisatie kwantitatief te beschrijven was gebaseerd
op een klassiek model (Barker en Berry (1966), Nienhuis
en Heideman (1975)) waarin de uitgewisselde energie
gelijk wordt gesteld aan de Coulomb-energie tussen het
verstrooide en het uitgeworpen elektron. Het quantum-
mechanische analogon van dit model is het z.g. 'shake-
down' model, dat onlangs werd geïntroduceerd door
King e.a. (1975). Hoewel elk van de modellen bepaalde
aspecten van de waargenomen verschijnselen (i.h.b. de
profielen van de PCI-structuren in de excitatiefuncties
en in de spectra van uitgeworpen elektronen) redelijk
beschrijven, blijven er toch discrepanties die de noodzaak
van een meer realistische theorie duidelijk aantonen.
Een dergelijke theorie zou alle vèr dragende PCI-
interacties op adequate wijze in rekening moeten
brengen. Dit zal echter geen eenvoudige zaak zijn,
aangezien in bepaalde gevallen PCI-interacties hun
invloed kunnen doen gelden tot op afstanden van
honderden atomaire eenheden van het botsingscentrum.
Het ziet er daarom naar uit dat voorlopig een niet meer
dan kwalitatieve verklaring van de waargenomen PCI-
effecten kan worden gegeven, en dat in de nabije
toekomst een belangrijk deel van het werk op dit gebied
zal bestaan uit het verzamelen en ordenen van experi-
mentele gegevens.
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1. Algemeen

1.1 Doelstelling

De Werkgemeenschap voor Atoomfysica
steil zich ten doel die wisselwerkingen
lussen moleculen, ionen en elektronen te
onderzoeken, die van belang zijn voor
een beter inzicht in de structuur van
deze deeltjes en die op onderscheidene
gebieden van de fysica en de chemie de
basis vormen voor de stalistisch-mccha-
nische beschrijving van gecompliceerde
processen. Deze zuiver wetenschappe-
lijke doelstelling leidt tol veelvuldige
aanrakingspunten met andere deelge-
bieden van de fysica, zoals molecuul-
fysica. fysica van de hogere atmosfeer,
astrofysica, spectroscopie, vaslcstoffysica,
gasonlladingsonderzoek. plasmafysica
en de chemie. Daar de zuivere inter-
actie tussen verschillende deeltjes het
kernpunt vormen van de te entameren
onderzoekingen, wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van bundeltechnieken,
waarbij een bundel deeltjes, die binnen
nauwe grenzen dezelfde impuls hebben,
wordt gescholen op een gasvormig of
vast doelwit. Hierbij wordt in ruime
male gebruik gemaakt van energie- en
impulsanalysatoren die in het kader van
de oorspronkelijke opzet van de werkge-
meenschap - de scheiding en analyse van
isotopen - werden ontwikkeld. Daarnaast
echter worden onderzoekingen verricht
in vecldceltjcssyslcmen. zoals het
meten van Iransportcoëfficienten, oppcr-
vlaktc-onderzoek met diffussie van
gassen door vaste stoffen en het onder-
zoek naar de verschijnselen die optreden
in een kristalroostcr tengevolge van een
ionenbomhardement.
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 werk-
groepen, waarin overeenkomstig werk
verricht.
Tenslotte stelt de werkgemeenschap zich
mede ten doel jonge academici de ge-
legenheid te geven, in het kader van
haar onderzockingsprogramma hun
studie af te ronden, alsmede Neder-
landse en eventueel buitenlandse fysici
de gelegenheid te geven met haar werk-
gebied en onderzoekmethoden kennis te
maken.

1.2 Samenstelling van de Werkgemeen-
schap

In dit jaar heeft zich een belangrijke
wijziging voltrokken met betrekking tot
de formele indeling van de Werkge-
meenschap voor Atoomfysica. Het
F.O.M.-Instituut voor Atoom- en Mole-
cuulfysica is - na voorbereidend werk in
de afgelopen jaren - uit de werkgemeen-
schap getreden en presenteert zich af-
zonderlijk. De overgebleven groepen
A II en A IV te Utrecht en A III tc
Groningen vormen nu (met 22 man) de
Werkgemeenschap voor Atoomfytica.
Halverwege dit jaar werd een groep
A V te Eindhoven toegevoegd naar
aanleiding van het gehonoreerde be-
leidsruimteprojcct (75.75.08): Synchro-
tonstraling, ingediend door prof. dr. ir.
H. L. Hagedoorn, (zie hiervoor ook het
verslag van hel FOM-Instituut voor
Atoom- en Molccuulfysica). Over de uit-
eindelijke samenstelling van de Werkge-
meenschapscommissie, waarvan de voor-
zitter levens ziting heeft in de beleids-
commissie van het Instituut (hetgeen de
onderlinge wisselwerking ten goede
komt), is de discussie nog niet afgerond.

2. Speurwerk

Bij het onderzoek in de werkgemeen-
schap wordt gebruik gemaakt van
bundels elektronen, ionen of atomen
waarbij de £.ard van het doelwit bepaalt
tot welke fysische subdiscipline het on-
derzoek moet worden gerekend. Daar-
naast wordt nog onderzoek verricht naar
transportverschijnselen in gassen bij
hoge temperaturen (lot 1000° C).
Oppervlaktcfysica. In Ulrecht (AH) en
Groningen (A III) wordt gewerkt met
laagenergctischc (enkele keV) ionen-
bundels voor het verkrijgen van infor-
matie omtrent de oppervlakte-lagen van
vasle stoffen; daarnaast worden elek-
tron- en atoombundcls gebruikt zodat
resultaten, verkregen met verschillende
technieken.worden gecombineerd. Meer
naar binnen gelegen atoomlagen en
binnenschillen worden bestudeerd met
ionenbundcls met hoge energie (0.1-3
MeV). In Utrecht wordt de aard van de
te onderzoeken objecten mede bepaald
door de interesse van de universitaire
werkgroep Katalyse.
Het onderzoek in Utrecht naar atomaire
oppervlaktestructuren die tijdens vcr-

sluiving ontstaan icidde tot het ont-
wikkelen van een model waarbij ver-
plaatsingen van atomen in het rooster
en óp het oppervlak in rekening worden
gebracht. Verwacht wordt dat hiermee
structuren kunnen worden verklaard
welke niet uitsluitend door migratie van
defecten kunnen worden beschreven.
Energie- en hoekverdelingsmetingen van
secundaire ionen, uitgezonden door mo-
lybdecn onder beschieting met cdclgas-
ionen. hebben uitgewezen dal de aan-
wezigheid van zuurstof op het oppervlak
een beschrijving van het emissieproces
in termen van bestaande modellen
moeilijk maakt, lonenrefleclicmetingen
aan geadsorbeerde atomen leverden
structuren in' de energies peet ra van
de gereflecteerde ionen welke ver-
band houden met de onderliggende kris-
talstructuur.
Bij het werk in Groningen heeft een
vergelijking van theoretisch berekende
en experimenteel waargenomen vcr-
strooiingsspectra (aan schone opper-
vlakken) geleid tot verklaring van een
bepaalde - in deze spectra optredende
piek als afkomstig zijnde van een dui-
delijk gedefinieerd quasi-dricvoudig
verstrooiingsproces. De temperatuuraf-
hankelijkheid van deze piek leidt tol
uitspraken over een voor het oppervlak
geldende Debye-tcmperaluur. Het meet-
programma aldaar is uitgebreid tot expe-
rimenten met neutrale primaire bundels.
Deze experimenten geven een redelijke
overeenstemming met een model, dat
ontwikkeld is voor het ladingsomwissc-
li.igsgedrag dat optreedt tijdens de ver-
strooiing van hcliumionen en -atomen
aan een kopcroppervlak.
Elektron-atDombtrtsingen. In Utrecht
(All en A IV en de universitaire groep)
werd in het afgelopen jaar veel aandacht
besteed aan de bestudering van inler-
actics tussen laagenergctischc elektronen
in het veld van een positief ion. Derge-
lijke interacties spelen o.a. een rol bij de
ionisalic van atomen door elektronen
nabij de drempel en bij excitatie en
daarop volgend verval van autoioni-
serende toestanden. Een uitgebreid
verslag van dit onderdeel wordi gepre-
senteerd in het trcndartikel van de werk-
gemeenschap. Verder werd veel aandacht
besteed aan de verfijning en verbetering
van hel 'polarisaticvrij' meten van licbt-
intensitciten in het vacuüm-ultraviolette
golflcngtegcbicd met de bestaande mo-
nochromator.
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Instrumentatie. In het afgelopen jaar
werd een drietal grotere projekten op
instrumenteel gebied opgezet of voltooid.
Deze projecten zijn voornamelijk gericht
op het verkrijgen van meer gedetail-
leerde informatie uit het experiment,
waardoor een betere vergelijking met de
theorie mogelijk wordt,
in Groningen (A 111) werd een vluchttijd-
meetopstelling ontwikkeld (de energie-
resolutie bedraagt 1 % voor 10 keV He)
teneinde de spectra van gereflecteerde
neutralen in het gebruikte energiegebied
(< 10 KeV) te kunnen registreren om zo
meer inzicht te verkrijgen in de aan het
metaaloppervlak optredende neutralisa-
tieprocessen. In Utrecht (A IV) werd een
zeer flexibele elcktron-foton-coïnciden-
ticopstclling ontworpen en gedeeltelijk
gebouwd (ook bruikbaar voor onder
andere elektron-elektron coïncidenties).
Een elektron, dat inelastisch verstrooid
is aan een atoom, wordt gedetecteerd in
coïncidentie met het door dat atoom uit-
gezonden foton waarbij de fotondetector
draaibaar is ten opzichte van de primaire
bundel en ook buiten het elektronver-
strooiingsvlak gebracht kan worden. Een
nieuwe opstelling voor het onderzoek
van neutra lisatie van gereflecteerde en
verstoven ionen (A II) kwam zo goed als
gereed. De belangrijkste componenten
van dit systeem zijn de energie-analysator
van het halve-bollen-type welke draai-
baar is, een ionenbron en een elektron-
spectrometer van het cylinder-typc (het
geheel zal moeten functioneren bij een
achtergrondvacuiim van 10-'° torr).

WERKGROEPEN A II EN A IV
Utrecht •• Fysisch Laboratorium, sectie
atoomfysica, prof. dr. J. A. Smit
1. Interacties tussen elektronen-(ionen-)
bundels en gasatomen, -ionen of -mole-
culen
1.1. Resonanties en elektroncorrelatie-
effecten in de excitatie van edclgas-
atomen door elektronen
1.2. Berekeningen aan resonanties in
elektron-heliumverstrooiing met behulp
van 'close-coupling' methoden.
1.3. ionisatic van ionen, waterstofmole-
culcn en metastabiele atomen door elek-
tronen
1.4. Opbouw cleklron-foton-coïncidentie
experiment
1.5.Excitatie van cdclgassen gemeten met
een UV-monochromator
1.6. Binncnschilionisatic van gassen door

ionenbundels (0,l-2MeV)
2. Interacties tussen gasionen en
metaaloppervlakken
2.1. Verstuiving van melaalatomen en
-ionen
2.2. Atomaire oppervlaktestructuren
2.3. Ionenreflectie aan metaaléénkris-
tallen
2.4. Neutralisatie van verstoven en ge-
reflecteerde ionen
2.5. Channeling met MeV-ionenbundels
3 Interacties tussen gasatomen en/of
-ionen (i.h.b. transportverschijnselen)
3.1. Bepaling van interactiepotentialen
door meting van diffusie in stromend
gas als functie van de gastemperatuur
3.2. Indirecte meting van ionenbewecg-
lijkhcid door middel van kataforese als
functie van de temperatuur
3.3. Directe meting van ionenbcwceglijk-
hcden door middel van looptijdmetingen
in een driftbuis

WERKGROEP A III
Groningen - Laboratorium vooor tech-
nische Natuurkunde, prof. dr. A. L. Boers
1. Verstrooiing van cdelgasionen
(< 10 KeV) aan monokristallijne metaal-
oppervlakken
LI. Invloed thermische vibraties opper-
vlakte-atomen met behulp van meervou-
dige verstrooiing
1.2. Ladingsorr.tvisselingsprocessen en
inelastische-energieverliezen
1.3. Oppervlaktebeschadiging
2. Invloed van oppervlakte-halfkanalen
op de verstrooiing van lichte ionen
(H. He; < 10 KeV)
2.1. Wedge focusing effecten
2.2. Inelastische-energieverliezen
2.3. Potentiaalfuncties
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a copper single crystal. IV.th. Int. Conf.
Atomic Coll. in Solids. Amsterdam,
22-26 september.
L. K. Verhcy: Charge exchange of low
energy noble gas ions scattering from
solid surfaces. Sal ford University,
12 december.

werkgroep A 111
prof. dr. A. Dymanus
prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn, ieider
werkgroep A V
dr. W. Hogervorst
dr. Tj. Hollander
prof. dr. J. Los
dr. F. W. Saris
prof. dr. J. A. Smit, leider werkgroep A 11
en A IV
De vergaderingen werden bijgewoond
door dr. A. A. Boumans en dr. C. le Pair
(directie F.O.M.), dr. J. van Eek (weten-
schappelijk secretaris en adjunct-werk-
groepleider van A IV), dr. J. M. Fluit
(adjunct-werkgroep leider A II), ir,
L. K. Verhey (vertegenwoordiger F.P.R.)
en door drs. J. Heijn, ter assistentie van
de secretaris.
De laak van de commissie is nader om-
schreven in 'Bestuurstaken van de Com-
missies van de werkgemeeschappen'.
Als gevolg van de ontkoppeling lussen de
werkgemeenschap en het FOM-Instituut
voor Atoom- en Molecuulfysica zijn de
leden van de Beleidscommissie voor het
Instituut uitgetreden. Ook maakt de
directeur van het Instituut prof. dr. J.
Kistcmaker, geen deel meer uit van de
werkgemcenschapscommissie.
De commissie werd uigebreid met prof.
dr. ir. H. L. Hagedoorn, leider van de
nieuw ingestelde werkgroep A V, dr. W.
Hogervorst en dr. Tj.Hollander, speciaal
om verwant atoomfysisch onderzoek bij
V.U. en R.U.U. te coördineren, en met
prof. dr. J. Los en dr. F. W. Saris die het
FOM-Instituut voor Atoom- en Mole-
cuulfysica vertegenwoordigen.
Jn de loop van het verslagjaar nam dr.
J. van Eek het wetenschappelijk secre-
tariaat over van prof. Los, die nu in een
andere functie van de commissie deel
uitmaakt.

5. Commissies

De Commissie van de Werkgemeenschap
voor A mmt fysica was op 31 december
samengesteld uit:
prof. dr. K. W. Taconis, voorzitter
drs. F. R. Dicmont. secretaris
prof. dr. A. L. Boers, leider
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G. J. Nieuwenhuys Normale eigenschappen van
verdunde metallische oplossingen
Dit artikel sluit aan op het trendartikel 'Anomale eigenschappen
van verdunde metallische oplossingen' van G. J. van den Berg in jaar-
verslag 1969. Alleen het eerste woord is gewijzigd, enerzijds omdat een
aantal eigenschappen van verdunde metallische oplossingen nu
verklaarbaar is en dus minder anomaal, anderzijds omdat de auteur hier
wil volstaan met een beschrijving van eigenschappen die alleen
betrekking hebben op stabiele, zich normaal gedragende, magnetische
momenten.

De magnetische momenten zijn verbonden met atomen
(d.vv.z. atomen met een gedeeltelijk gevulde d- of f-schil)
die opgelost zijn in een niet-magnctisch metaal. Met
niet-magnetisch wordt bedoeld dat het basismetaal van
de legering geen magnetische ordening vertoond. Het
ontstaan, of eerder het bestaan, van dergelijke mag-
netische momenten is op zich een studie waard. Op
grond van de elementaire atoombouw is het duidelijk
dat een atoom met een gedeeltelijk gevulde d- of f-schil
een permanent magnetisch moment heeft. Wordt een
atoom geplaatst in een metaal (bestaande uit dezelfde
of andere atomen) dan zal de theorie van de atoombouw
opnieuw moeten worden bezien, nu rekening houdend
met de metallische omgeving.

Naast de positieve ionen (die mogelijk kristalvcld-
effecten veroorzaken) zullen vooral de gelcidingselek-
tronen de nodige hoofdbrekens geven. Deze problemen
wil ik laten voor wat ze zijn en aannemen dat het
magnetisch atoom zijn permanente moment behoudt na
in een metaal te zijn opgelost. Welke eigenschappen
kunnen worden verwacht als voorlopig eventuele wissel-
werkingen tussen de opgeloste atomen worden verwaar-
loosd?

Magnetisatie. Wordt de legering geplaatst in een mag-
netisch veld, dan zal een magnetisch moment in de
richting van het veld worden gemeten, ter grootte van

M(B,T) = a B + f(B,T) (1)

De eerste term in vergelijking 1 beschrijft de bijdrage
van de niet-magnetische gastheer; de konstante a zal in
het algemeen gelijk zijn aan de magnetische suscepti-
biliteit van het zuivere gastheermetaal.

De tweede term wordt toegeschreven aan de opge-
loste magnetische atomen. De term blijkt bij constante
temperatuur evenredig te zijn met het aantal atomen en
met de maximale grootte van het magnetisch moment.
In veel gevallen blijkt de temperatuurafhankelijkheid te
worden gegeven door de Brillouinfunctie*. Met andere
woorden

f(B,T) = ,, (x) (2)

Als N het aantal atomen, g de gyromagnetische ver-
houding, Hu het Bohr-magneton en J het magnetische
quantumgetal voorstellen.

*) Niet om de kennis van de lezer in
twijfel te trekken, maar om hem het
nazocken te besparen, beschrijf ik hier
de oorsprong van de Brillouin-funciie.
Stel het magnetische moment heeft een
quantumgetal J en dus een absolute
grootte {J(J+l)}1/-'g//|i, waarbij g de
gyromagnctischc verhouding is en ,utt

het Bohr-magneton (« = 9.274096. 10 ^
Joulc/Tesla). dan zal de component in
de richting van een uitwendig magne-
tisch veld gegeven worden door M j g «u
met M,, = —J. —J+l J—1. J.

De energie van elk van deze toestanden
is m g /<u B. Het gemiddelde magne-
tisch moment in de richting van het veld
van een groot aantal spins kan volgens
de statistische mechanica worden
berekend:

J

M = N
mi=-J

Na enig herschrijven blijkt dit gelijk to
zijn aan:

M=N g,ii„ JB,(x) met

B ,(x)= {(2J+ 1 )/2J} coth {<2J + I)x/2J}
—(l/2J)coth(x/2J) en

B (x) wordt de Brillouin-functie
genoemd.
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Magnetische siisceptibilileit. Deze grootheid wcrdt ge-
definieerd als

=— J „ S .o , (4)

lim (M/B) - a + z(T) l W

B—0
(3)

De laatste term is de gebruikelijke paramagnetische
susceptibiliteit van permanente magnetische momenten,
die volgens de wet van Curie wordt geschreven als
Z = C/T, waarbij C^Nl/J (J+ Dg M-15 / 3 kn, waarin
kM de constante van Boltzman is.

Soortelijke warmte in een magnetisch veld. Gezien het
feit dat de energie van een verzameling magnetische
momenten in een magnetisch veld gelijk is aan
0(.wvi BdM, wordt de soorfelijke warmte, C, gegeven
door het produkt van het magnetisch veld en de afge-
leide van de magnetisatie naar de temperatuur. In h:t
ideale geval zal dat gelijk zijn aan de 'Schottky soorte-
lijke warmte'. De soortelijke warmte kan ook via de
totale entropie, die wordt gegeven door S = o\

 OC(C/T) dT
en volgens de statistiek gelijk is aan N ln(2J + 1), een
directe informatie verschaffen over de grootte van J.

Elektron paramagnetische resonantie. De frequentie
waarbij de resonantie optreedt wordt bepaald door het
energieverschil tussen toestand m,i en de toestand m.j-1.
Een directe meting van de (effectieve) gyromagnetische
verhouding lijkt dus mogelijk.

Elektrische weerstand. De geleidingselektronen zullen op
hun weg door de legering worden verstrooid door de
magnetische atomen; zowel door een potentiaal ten
gevolge van zijn eventueel afwijkende lading als door
zijn magnetische moment. Een extra, in eerste bena-
dering temperatuuronafhankelijke, bijdrage tot de elek-
trische weerstand is te verwachten. 'Willekeurig' ge-
oriënteerde magnetische momenten zullen aanleiding
geven tot een grotere elektrische weerstand dan 'geor-
dende' momenten. Het aanleggen van een magnetisch
veld zal dus (afhankelijk van de temperatuur) een ver-
kleining van de extra bijdrage veroorzaken. Een nega-
tieve magnetische weerstandsverandering is een van de
meest voorkomende eigenschappen van de genoemde
legeringen en kan informatie verschaffen over de sterkte
van de wisselwerking tussen de geleidingselektronen en
de magnetische momenten.

Het laatste gedeelte van de inleiding brengt mij direct op
het tweede onderwerp: de zogenaamde s-d-wissel-
werking; s staat hier voor het magnetische moment van
de geleidingseleklronen en d voor dat van de elektronen
van de magnetische atomen. Deze wisselwerking kan
worden weergegeven door een 'Heisenberg-achtige'
hamiltoniaan

waarbij S de spin van het magnetisch atoom is en o de
polarisatiedichtheid van de geleidingsclektronen. In prin-
cipe hangt de parameter J,.„ af van de golfvector q van
de geleidingselektronen.

Op grond van de in vergelijking 4 genoemde hamilto-
niaan kan de verstrooiing van de geleidingselektronen
door de magnetische atomen (en dus de elektrische
weerstand) worden berekend. De eerste Born-benadering
levert de eerder genoemde van de temperatuur onaf-
hankelijke bijdrage; de tweede orde levert, althans
binnen de storingsrekening, een term in de weerstand
evenredig met J,.xln (T/TK) (Kondo 1964), waarbij TK de
Kondo-temperatuur wordt genoemd. Voor negatieve
waarden van J,.x neemt de weerstand toe bij dalende
temperatuur, welke toename gecombineerd met de
weerstand ten gevolge van roostertrillingen (evenredig
met Tr>) tot een minimum in de elektrische weerstand
aanleiding geeft (voor het eerst uitvoerig bestudeerd
door De Haas en Van den Berg in 1935- 1938».

Dezelfde wisselwerking heeft voor de elektron para-
magnetische resonantie van de magnetische momenten
een verschuiving van de g-factor ter grootte J,.No/|X|iB
tot gevolg, terwijl ook de lijnbreedte wordt bepaald door
J,,v Resultaten van EPR-expcrimenten moeten echter
met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat
mogelijk de koppeling van de geleidingselcktronen met
de magnetische atomen sterker is dan de koppeling
tussen de elektronen en het rooster.

Ook zal in veel gevallen de hamiltoniaan volgens ver-
gelijking (4) te beperkt zijn om de reële wisselwerking
te beschrijven. Koppeling tussen de baanmomentcn van
de magnetische atomen en die van de gelcidingselek-
tronen kan een grote rol spelen.

De s-d-wisselwerking zal ook een polarisatie van de
geleidingselektroncn in de omgeving van het magnetische
atoom ten gevolg hebben. Immers, in het basismetaal
(dat werd verondersteld geen magnetische ordening te
vertonen) resulteert de energiebalans in gelijke aantallen
elektronen met 'spin up' als met 'spin down'. Dit even-
wicht wordt ter plaatse van het magnetische atoom
verstoord omdat daar de hamiltoniaan volgens vergelij-
king (4) gaat meetellen en een ongelijke verdeling (dus
een polarisatie) energetisch voordeliger zal zijn. Deze
toestand heeft op zijn beurt gevolgen voor de elektronen
op grotere afstanden van het magnetische atoom.

De grootte van de polarisatie van de geleidingsclek-
tronen op een afstand r van het magnetische atoom is
evenredig met de suseeptibiliteit x(r). Voor geleidings-
elektronen met verwaarloosbare onderlinge wissel-
werking wordt z(r) gegeven door
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X(r) -v (r cos r — sin r) / r3 (voor niet te kleine
waarden van r) (5)

In figuur 1 is deze functie weergegeven. Dikwijls wordt
de Fourier-getransformeerdc van x(r) gebruikt volgens

X<r) exp(— i r q) dr (6)
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De susceptibilitcil als functie van de
afstand tot het opgeloste magnetische
atoom voor een gaslheermetaal met ver-
waarloosbare wisselwerking tussen de
gclcidingselcktronen.
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Fig. 1

Experimentcel kan de polarisatie worden waargenomen
met behulp van:

Kernspinresonantie aan de kernen van de gastheer
atomen. De Knight-shift is evenredig met de polarisatie
van de geleidingselektronen. Voor de verschillende
'orden' buren worden verschillende (ook wat betreft het
teken) Knight-shifts gevonden. Een eerste verklaring
voor dit effect werd gegeven door Ruderman, Kittel,
Kasuya on Yosida. De effectieve wisselwerking tussen
de kernen en de magnetische momenten wordt daarom
RKKY-wisselwerking genoemd.

Diffuse inelastisc/w nentronenverstrooiing. Zonder op de
theorie daarvan in te gaan, kan, zij het met enige voor-
zichtigheid, worden opgemerkt dat de differentiële
botsingsdoorsnede voor diffuse magnetische verstrooiing
als functie van de verstrooiingsvector x evenredig is met
de susceptibiliteit x(q), waarbij x de plaats van q

inneemt. Voor metalen zonder belangrijke wisselwerking
tussen de elektronen onderling is dit experimenteel niet
duidelijk waargenomen, waarschijnlijk omdat de effecten
te klein zijn.

Binnen de werkgemeenschap is gedurende lange tijd
studie gemaakt van basismetalen met een grote wissel-
werking tussen de gcleidingselektronen onderling. De
term geleidingselektroncn kan nu beter vervangen
v/orden door 'bandelektronen', omdat de polariseerbare
elektronen niet noodzakelijk alle aan de elektrische ge-
leiding deelnemen. De onderlinge wisselwerking tussen
de bandelektronen kan op de volgende wijze m.b.v. de
'randomphaseapproximation' (RPA) in rekening worden
gebracht: Als M(q) de polarisatie is ten gevolge van S
en als I de sterkte van de onderlinge wisselwerking
aangeeft, dan volgt

M(q) = S x(q) + I M(q)*(q) of (7)

(Merk op dat voor q = 0 hier juist de Stoner-vergelijking
voor bandferromagnetisme staat: als I^(q = 0) = 1 di-
vergeert ^(O),.,,), en treedt spontane polarisatie op).

De susceptibiliteit ;f(q),,„i, kan worden getransfor-
meerd naar de reële ruimte, in figuur 2 in x(r)enii weer-
gegeven voor [1 — I x(0)] R= 0,1 (een waarde voor zuiver
palladium; in dit geval is ^(r),,,,],« exp(-r/o)/r, met
a = 5A). Het is duidelijk uit de vergelijking van de
figuren I en 2 dat de wisselwerking tussen de bandelek-
tronen drastische gevolgen heeft: niet alleen is de ab-

Vir>)

Fig. 2

Do susceptibiliteit als functie van de
afstand tot het opgeloste magnetische
atoom voor het gasthcermetaal palla-
dium (gcirokken lijn). Voor de verkla-
ring van de gestippelde lijn zij venvezen
naar de tekst.
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solute waarde van de polarisatie ongeveer tien maal zo
groot, maar ook heeft de polarisatie haar (in de ruimte)
oscillerend karakter verloren.
Het complex v;>n net opgeloste magnetische atoom plus
de nu in een richt.ng gepolariseerde elektronen ver-
tegenwoordigd een groot effectief magnetisch moment.
Een dergelijk moment wordt 'giant moment' genoemd
en wordt in veel legeringen waargenomen. Nu de pola-
risatie zo groot is bestaat er ook een kans de ruimtelijke
verdeling waar te nemen met diffuse neutronenver-
strooiing; een kans die voor het eerst werd benut door
Low en Hoiden aan Pd-Fe legeringen. Ruimtelijke ver-
delingen, zoals volgen uit vergelijking (7). werden
gevonden.

Een belangrijke vraag ten aanzien van de 'giant
moments' is hoe het thermodynamische gedrag moet
worden beschreven. Om in termen van de Brillouin-
functie te spreken, moet het 'giant-moment' worden
beschreven met een grote effectieve J of met een grote
effectieve g ? De soortelijke-warmte-onderzockingen
door Boerstoel en Nieuwenhuys en de magnetische
metingen door Star (gedurende zijn verblijf in het Mas-
sachusetts Institute of Technology) hebben vastgesteld
dat voor legeringen met Pd als basismateriaal een
normale waarde van J (gegeven door het opgeloste
atoom) en een grote waarde van de gt.ff tot een juiste
beschrijving leidt.

Op het gevaar af dat voor de lezer door alle wissel-
werkingen de wisselwerking tussen de wisselwerkingen
onduidelijk wordt, wil ik nu de eigenschappen van meer
geconcentreerde legeringen ter sprake brengen. Bij de
hogere concentraties zal de gemiddelde afstand tussen de
magnetische momenten kleiner zijn met het gevolg dat
de polarisatie van de bandelektronen ten gevolge van
moment A een aanzienlijke waarde kan hebben ter
plaatse van moment B. Deze polarisatie zal volgens
humiltoniaan (vgl. 4) wisselwerken met moment B en
omdat de richting van de polarisatie wordt bepaald door
A betekent dit een indirecte wisselwerking tussen A en
B. Hieruit volgt direct dat de afhankelijkheid van de
indirecte wisselwerking van de afstand tussen de mo-
menten evenals die van de polarisatie gegeven wordt
door y(r), (omgekeerd zal ook de polarisatie ten gevolge
van B door A worden gevoeld, maar aangezien dezelfde
onderlinge afstand een rol speelt betekent dit alleen een
factor twee in de sterkte van de wisselwerking). Een
gevolg van de indirecte wisselwerking, Jill(1, zal een
magnetische ordening van de opgeloste momenten bij
lage temperatuur zijn. Het patroon van de geordende
toestand zal in het algemeen niet eenvoudig zijn. Het is
zelfs de vraag of van een fase-overgang (2c orde) kan
worden gesproken.

De richting waarbij het moment A de laagste energie

heeft, hangt af van de som v:in de polarisaties van alle
magnetische momenten in de omgeving, terwijl de
onderlinge afstanden willekeurig zijn en ook het teken
van J„„| van Je atsiand alhangi.

Gezien vanuit het standpunt van de magnetische
ordening is palladium met ijzer, cobalt of gadolinium het
eenvoudigst. !n deze legeringen is de polarisatie uitslui-
tend positief en relatief niet sterk van de afstand
afhankelijk. Dankzij het ontbreken van een teken-
wisseling van ^(r),.,,), hebben deze legeringen een ferro-
magnetisehe grondtoestand, hetgeen ook experimenteel
is waargenomen.

Hoewel de richting van de polarisatie in deze lege-
ringen voor ieder moment dezelfde is, is de grootte nog
afhankelijk van de plaats, dat betekent dat de overgang
naar ferromagnetisme bij dalende temperatuur geleidelijk
zal geschieden. Dit komt bv. tot uiting in de soortelijke
warmte, waar een breed maximum wordt waargenomen
als functie van de temperatuur in plaats van de ge-
bruikelijke X-vormige piek. Om een idee ie krijgen van
de breedte van de overgang kan een kansfunctie P(pol)
worden berekend waarbij P(pol) d(pol) de kans aangeeft
dat een magnetisch moment een polarisatie tussen
(pol) en (pol) + d(pol) voelt.
P(po') volgt uit:

P(pol) = (l/2*)_ exp [igpol — nD(g)| do

waarin D(Q) = 4 j r j 0 6 r |1 — exp (—i<j J;„,i(r) )] dr en n
de dichtheid van de magnetische momenten is. Uit dit
soort berekeningen volgt, in kwalitatieve overeen-
stemming met het experiment, dat de overgang 'breder'
wordt voor lagere concentraties. Dat verklaart bv. de
relatief scherpe overgang in Pd-Mn (1 at.Cf) en in
Pd-Gd (6 at. %) in vergelijking met de brede overgangen
in Pd-Co (0,2 at. c/c) en Pd-Fe (0,2 at. rr) .

In gastheer-metalen waar de RKKY-wisselwcrking
optreedt is de zaak gecompliceerder. In deze legeringen
is de richting van het moment in de geordende toestand
willekeurig (maar wel door zijn plaats bepaald): er is ter
plaatse van het magnetische moment een polarisatie die
hem in zijn toestand vasthoudt, 'bevriest'. De ordenings-
toestand ziet er uit als een 'momentopname' van een
paramagnetische toestand; deze toestand wordt 'spinglass'
genoemd. In figuur 3 is het ordeningspatroon van een
spin-glass met RKKY-wissclwerking weergegeven voor
180 momenten in 3600 roosterplaatsen.

Een tweetal opmerkingen moeten worden gemaaakt:
Het is mogelijk dat de verschillende ordenings-

patronen vrijwel dezelfde energie hebben terwijl het
onmogelijk voor het systeem is om bij lage temperatuur
van het ene in het andere patroon te komen. Het hangt
van het toeval af welke toestand het spin-glass zal aan-
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nemen bij verlaging van de temperatuur beneden zijn
'freezing' temperatuur. Dat toeval kan experimentcel
worden beïnvloed door tijdens het afkoelen een uit-
wendig magnetisch veld aan te leggen. Een meer
•ferromagnetische' toestand wordt dan verkregen. In de
literatuur wordt dit effect 'field-cooling effect' genoemd.

Magnetische momenten die door toeval dicht bij
elkaar zitten hebben de neiging ferromngnctisch (J < 0)
of antiferromagnetiseh (J > 0) te ordenen. Deze
klonten van magnetische momenten treden bij lage
temperatuur als een eenheid op. Dit effect speelt voor-
namelijk een rol bij hogere concentraties; het systeem
wordt dan ook wel 'micto-magnetic' genoemd.

In het geval van een spin-glass blijkt P(pol) symme-
trisch te zijn rond pol = 0. De eigenschapppen die uit een
dergelijke P(pol) volgen zijn ook experimenteel waar-
genomen.

Dat een spin-glass toestand niet noodzakelijk het
gevolg is van de RKKY-wissclwcrking toont het, binnen
de werkgemeenschap door Zwcers onderzochte, systeem
Pd-Mn. De indirecte wisselwerking tussen de Mn-mo-
mentcn in deze legering wordt gegeven door x(r)cni, van
Pd (figuur 2, getrokken lijn) en dus ferromagnetisch,

maar op korte aftand (kleiner dan 3,5 A) domineert de
directe Mn-Mn-wisselwerking welke antiferromagnetiseh
is (figuur 2, gestippelde lijn). In figuur 4 is het orde-
ningspatroon voor 5 at.% Pd-Mn weergegeven, waaruit
duidelijk het niet ferromagnetische karakter tot uiting
komt.

Pd-Mn is, afhankelijk van de concentratie, een tussen
vorm tussen een spin-glass en een ferromagneet. In het
algemeen zullen vele tussenvormen mogelijk zijn, zij
kunnen worden gekarakteriseerd door de verhouding
van (pol)-' / (pöï)L>, te berekenen uit P(pol). Voor Pd-Fe
is deze verhouding eindig, voor een klassiek spin-glass
oneindig.

Tenslotte, ej, •. imenteel onderzoek betreffende
magnetische ordening kan veel over de structuur van de
legeringen leren. Gegevens over de bandclektronen zijn
daarbij onontbeerlijk: optische experimenten kunnen
hier helpen. Verder staat of valt zo'n onderzoek met de
metallurgische kwaliteit van de onderzochte legeringen.

Uit het voorgaande schijnt de verdunde magnetische
legering een eenvoudig systeem te zijn, maar de val-
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kuilen zijn ten behoeve van het verhaal verzwegen. Ik
wil er een paar noemen en zal mij daarbij wederom
beperken tot legeringen met een zodanige lage concen-
tratie magnetische momenten dat indirecte wisselwer-
kingen tussen de momenten kunnen worden ver-
waarloosd.

Er werd geconstateerd dat het thermodynamische
gedrag van Mn, Fe en Co in Pd kan worden beschreven
met een Brillouin-functie met een normale waarde voor
J en een grote waarde voor g. Voor Mn in Pd is dat
inderdaad juist. Een volledig sluitend beeld kan uit de
magnetisatie en de soortelijke-warmte-experimenten
worden afgeleid. Cobalt en ijzer vertonen daarentegen
een enigzins afwijkend, nu wellicht anomaal te noemen,
gedrag. Het meest duidelijk komt dat naar voren in de
soortelijke warmte gemeten in een uitwendig magnetisch
veld. Volgens de beschrijving met een Brillouin-functie
zou hier een Schottky-kromme worden verwacht;
experimentcel wordt een soortelijke-warmte kromme als
functie van de temperatuur gevonden die een lager
maximum heeft en bovendien veel breder is. Dit blijkt
in overeenstemming te zijn met magnetisatiemetingen
waar niet de Brillouin-functie wordt gevonden met de

waarde van J die uit de entropie volgt. De magnetisatie
lijkt te kunnen worden aangepast met een Brillouin-
functie mits een grote waarde van J wordt gekozen,
maar dat is nog minder in overeenstemming met de
soortelijke warmte. Dit laatste feit heeft lange tijd een
schijnbare tegenstelling in stand gehouden tussen de
resultaten voor J verkregen uit magnetisatiemetingen
enerzijds en soortelijke warmtemetingen anderzijds.
Geconcludeerd moet worden dat de gemeten magneti-
satie als functie van de temperatuur en het aangelegde
veld zich niet aan het door de Brillouin-functie voorge-
schreven gedrag houdt.

Een mogelijke verklaring voor deze anomalie kan
worden gevonden "fn het evenwicht tussen fluctuaties en
relaxaties. Een groot deel van het magnetisch moment
van de atomen opgelost in palladium wordt veroorzaakt
door de bandelektronen. Als die polarisatie a!s functie
van de tijd fluctueert dan 'voelt' het kale moment van
Fe of Co behalve het uitwendige veld ook een effectief
inwendig in de tijd fluctuerend veld. Is nu het kale
moment in staat zijn oriëntatie steeds aan te passen aan
de momentane waarde van hel totale veld, met andere
woorden is zijn relaxatietijd korter dan de fluctuatietijd.
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dun /al een statisch experiment een gemiddelde van de
bijbehorende magnetisaties waarnemen. Dankzij het feit
dat de BriHouin-fimctit: gekromd is zal de gemiddelde
magnetisatie niet gelijk zijn aan de magnetisatie welke
berekend wordt voor het gemiddelde veld. De magneti-
satie (en dus ook de soortelijke warmte) als functie van
de temperatuur zal met een andere functie dan de
Brillouin-functie moeten worden beschreven. In figuur 5
is de soortelijke warmte van Pd-Co 0,075 at.Cf, gemeten
door Boerstoel in een uitwendig veld van 1,8 tesla,
vergeleken met de Schottky-krommc (gestippelde lijn) en
met een berekening waarbij reKening is gehouden met
fluctuatie'relaxaties. De verbetering van de overeen-
stemming is duidelijk.

K 12
Soortelijke warmte van Pd-Co 0.075 at. "„
in een magnetisch veld van 1.8 tesla
als functie van de temperatuur. De gc-
siippcldu lijn is de Schottky-krommc, de
gelrokken lijn is berekend op grond van
een model met fluctuaties en relaxaties,
de punten stellen de experimentele
resultaten voor. Fig. 5

Onmiddellijk rijst de vraa« waarom Pd-Mn zich normaal
gedraagt. Immers de fluctuaties worden verondersteld
hun oorzaak te vinden in het palladium. De verklaring
7ou kunnen zijn dat de relaxatietijd van Mn in Pd
relatief lang is. De enige aanwijzing omtrent die tijd
wordt gevonden uit EPR: Mn in Pd is waargenomen;
Fe en Co niet (wellicht of hopelijk wegens een te korte
relaxatietijd).

De relaxatietijd speelt alleen een rol in een expe-
riment waarbij de respons van een systeem op een

uitwendig veld wordt gemeten. Diffuse magnetische
ncutronenverstrooiing meet het magnetische moment
direct zonder uitwendig veld. De Pater, Van Dijk en
Nieuwenhuys hebben een experiment uitgevoerd aan
Pd-Mn 0,23 at/,?, bedoeld als analogie van de experi-
menten van Low en Holden aan Pd-Fe en Pd-Co, om de
ruimtelijke uitgebreidheid van de polarisatie te bepalen.
Zij vonden voor zeer kleine verstrooiinghocken (waar
het gehele giant moment wordt waargenomen) een veel
te grote waarde voor de differentiële botsingsdoorsnedc.
Een dergelijk effect zou kunnen worden verklaard door
fluctuaties in de polarisatie aan te nemen. Zekerheid
bestaat hier nog lang niet: de experimenten zijn en
worden voortgezet door Verbeek, Van Dijk en
Amundsen.

Opmerkelijk in dit verband is een tweetal experi-
menten aan Cu-Fe legeringen, de hoeksteen van het
Kondo-effect met T« ~ 15 K. Resultaten voorde magne-
tisatie, door Kitchens en andere gemeten met behulp van
het Mössbauer-cffcct, werden met succes aangepast aan
een model waarin fluctuaties en relaxaties een belang-
rijke rol speelden. Daarnaast geven kernspinresonantie-
metingen door Alloul aan dat de relaxatietijd van Fe in
Cu gelijk is aan h/kBTK, waarbij h de constante van
Planck is. Uit deze twee experimenten volgt de vraag:
kunnen verschijnselen die met het Kondo-effect ver-
bonden zijn ook beschreven worden met fluctuaties en
relaxaties?

Hen theorie over deze verschijnselen zal de polarisatie
moeten beschrijven met behulp van de (gegeneraliseerde)
susceptibilitcit, nu niet alleen afhankelijk van de plaats r
of q) maar ook van de tijd t (of cu). Als de tijdsaf-
hankelijke (of frequentie-afhankelijke) suscepttbiliteit een
belangrijke rol gaat spelen dan zal ook het imaginaire
deel moeten worden beschouwd. Inelastische processen
zijn dan niet uitgesloten. Experimentcel zal bv. moeten
worden nagegaan of de extra differentiële botsingsdoor-
snede van Mn voor neutronenverstrooiing bij kleine
hoeken een gevolg is van inelastische effecten. Een
herhaling van de experimenten aan Pd-Fe zal in dat
kader ook nodig zijn. Met nadruk wil ik opmerken dat het
voorafgaande slechts een speculatieve verklaring van de
verschijnselen is. Zowel theoretisch als experimentcel
zijn hier nog veel vraagtekens te plaatsen.

Een oplossing voor de problemen is niet op korte
termijn te verwachten, zeker niet omdat zodra tijdsaf-
hankelijke effecten een rol spelen ook de stabiliteit van
de opgeloste momenten in de beschouwing moet worden
betrokken (lokale spinfluctuaties).

De toekomst van dit onderzoek aan metaallegeringen
zal waarschijnlijk worden bepaald door de eerder
genoemde tijdsafhankelijke processen, terwijl daarnaast
experimenten aan magnetische ordening noodzakelijk
blijven. In het laatste geval zal een slimme keuze van de



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

lcgcringssystemen nodig zijn om de vragen te kunnen
beantwoorden.
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1. Algemeen

/./ 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 bij-
zonder die welke samenhangen met de
structuur, de perfectie en stabiliteit van
de atomaire ruimtelijke opbouw van me-
talen en legeringen. Deze eigenschappen
kunnen ook aan analoge niet-metalen
worden bestudeerd.
De w.. kgemeenschap houdt zich ook
bezig met dat deel van de vastestoffysica,
dat verband houdt met het primair ge-
stelde metaalkundig onderzoek.
Deze onderzoekingen beogen mede een
basis te leggen voor nieuwe of verbe-
terde werkwijzen, toepassingen en berei-
dingsmethoden in wetenschap en in-
dutsrie. Ter verwezenlijking van het
gestelde doel maakt de werkgemeen-
schap, naast het daadwerkelijk verrichten
van onderzoek, mede gebruik van de
volgende middelen:
- coördinatie van fundamenteel rnclaal-
kundig onderzoek in Nederland;
- leggen van contacten met buiienland.se
onderzoekcentra;
- opleiding van fysici, chemici en inge-
nieurs tot mctaalkundigcn.

1.2 Wetenschappelijke vergaderingen.

Op de ochtenden voorafgaande aan de
zakel ijk-organisatorische vergaderingen
van de Commissie van de Werkgemeen-
schap (21 maarl en 24 oktober) werden
toelichtende voordrachten gehouden over
de halfjaarverslagen door de F.O.M.-me-
dewerkers drs. G. J. T. den Otter (Mt 111),
dr. B. Knook (Mt IV). drs. E. W. van
Royen (Mt VI) en drs. A. W. A. van der
Kart (Mt IV). Verder spraken dr. J. A.
Mydosh (wcrkgroepleider Mt IV). dr.
A. R. Miedcma (Nat. Lab. Philips) en
drsj. Vrijen (R.C.N.).
Dr. C. Ie Pair hield een uiteenzetting over
lijnen van onderzoek die inhaken op
internationale ontwikkelingen.
Van wetenschappelijke vergaderingen of
colloquia door de werkgroepen georgani-
seerd zij het volgende vermeld. Op
23 april sprak prof. L. L. Hirst (Frank-
furt) in Leiden over 'EPR in metals and
alloys". Prof. H. Alexander (Keulen)
sprak op 19 juni in Amsterdam en op
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20 juni in Groningen over "Dislocations
in crystals with diamond structure'. In
Amsterdam hield dr. M. Klein (National
Research Council. Canada) op lfi sep-
tember een voordracht o\er 'Lattice
dynamics of simple solids using com-
puter simulation'. Prof. U. Sestak (Praag)
hield op II) oktober in Groningen een
Ic/ing over 'Clastic deformation of
lre-3wt .Si single crystals <n the low
temperature range'. Op IS november
sprak in Amsterdam dr. B. Johanson
(Stockholm) o\er 'Theory of intermediate
valence states in metallic systems'.

2. Speurwerk

In de werkgroep Mt 11 heeft men de
ontwikkelde methoden voor het analy-
seren en corrigeren van gemeten lijn-
profielen bij röntgendiffractie aan diffu-
siezones toegepast op de berekening van
concentraticproficlen in poederprepara-
ten van Cu-Ni, Au-Pt (de systemen
KCl-RbCl en KCl-KHr zijn in voorbe-
reiding) en in eenkristallijne preparaten
van Cu-Ni (het systeem Ag-Hg is in
ontwikkeling).
Het eleklronendiffractie-onderzoek is
succesvol verlopen: uit de Moirépa-
tronen kunnen met een eenvoudig
fysisch model diffusie-constanten bij re-
latief lage temperaturen worden bepaald.
Dit werd toegepast op hel systeem
Cu-Ni.
Het onderzoek waarin de invloed van
het Lu-gchalle wordt nagegaan op het
rek-kracht-diagram en de secundaire
rckristallisaticsnclhcid van zuiver Ag met
3 tot 1000 ppm Cu is zover gevorderd
dat de rekproeven kunnen beginnen.
Jn Au-Pt werd de vergroving bestudeerd
van de structuren ontstaan door spino-
dalc onlmenging. De vcrgrovingssnclhcid
'oleek sterk afhankelijk van de vacature-
concentratie.
Voorts is in Mt II de interactie tussen
dislocaties en diktccontouren onder ver-
schillende diffractiecondilies bestudeerd.
De nieuwe textuurgoniometcr met
slappcnmotoren is geïnstalleerd. Het
onderzoek naar de vorming van de
textuur van clektrolytisch neergeslagen
chroom is voortgezet met hel onderzoek
van chroomlaagjes neergeslagen op
gerckrislallisecrd koper met kubustextuur.

Het experimentele werk in Mt III aan
het Portevin-Lc Chatelicr-effect is afge-

;ond. Begin 1976 wordt het onderzoek
met een p.-oniotie afgesloten.
In het kader van de bestudering van de
dislocaliedynamica in Cu-lcgeringen zijn
torsie-modulus en inwendige demping als
functie van de plastische torsie gemeten
bij 7K K. De meetresultaten konden weer
worden verklaard met de verbeterde
Ciranato-Luckc-thcori<\ waarin aan de
inwendige demping een extra term even-
redig aan 'net moduluseffecl is toe-
gevoegd. Een opstelling om de inwendige
demping en het moduluseffect bij lagere
temperaturen (vanaf 4.2 K) te meten is
bijna klaar en wordt nu getest.

In de werkgroep Mt IV is dit jaar
begonnen met de bouw van apparatuur
voor het meten van lichtabsorptie door
metalen in hel vacuum-ultraviolet. De
resultaten van de samenwerking met het
R.C.N., waar de polarisatievvolken rond
Mn-alomen opgelost in Pd werden be-
studeerd mcr behulp van diffuse ncu-
tronenverstrooiing. hebben geleid tot een
samenwerking met het Imperial College
(Londen). Via het Britse aandeel in de
reactor te Grenoble zal het mogelijk zijn
ook daar in samenwerking met het
Imperial College experimenten te doen.

Bij het siralingsbeschadigingswerk in
Mi V werd voornamelijk vooruitgang
geboekt op hel gebied van de apparatuur.
Do bereikbare precisie werd aanzienlijk
verbeterd en het lemperatuurgcbied
waarover tcmperaluurbchandcling kan
worden uitgevoerd werd uitgebreid lot
hogere temperaturen. Metingen aan Pd
en licht verontreinigd Pd werden geana-
lyseerd. Het voorbereidend werk voor
metingen van stralingsbeschadiging in
K werd uitgevoerd.
Een nieuw onderzoek over diffusie in
geordende systemen werd in het verslag-
jaar op gang gebracht. Dit betreft zowel
computersimulatie als experimenteel
werk aan CoGa.
Binnen het project intcrmetallische ver-
bindingen is het onderzoek naar de
waardigheid van Yb in intermctallisehe
verbindingen in een vergevorderd
stadium. De nadruk is komen te liggen
op die verbindingen waarin Yb in de
zogenaamde intermediaire valentic-
toestand verkeert. Begonnen is met nen
onderzoek van de magnetische eigen-
schappen onder hoge druk en met de
installatie van apparatuur om röntgen-
diffractie bij hoge temperaturen (lot

25O0T) Ie bedrijven. Verder is een
onderzoek gestart waarbij via magnetisch
onderzoek de intermediaire valentie-
loestand van Ce in intermelallisehe
verbindingen wordt bestudeerd.

Het theoretische gedeelte van hit in
Ml VI uitgevoerde onderzoek bclrefi
voor een belangrijk deel computer-
simulaties van atomaire configuraties in
zuivere metalen met imperfecties en
legeringen waarin ordening en klontering
optreden. Het blijkt dat in de b.c.c-
metalen. V. W. Mo en Fe ook bij de
', a < 111 > (110 r randdislocalies geen aan-
wijsbare slapelfouten optreden. De
simulatie van diffusiepaden van intcr-
stitielc atomen leverde voor het kern-
gebied van de dislocatie resultaten die
sterk afwijken van die door de klassieke
theorie van Coltrell en Bilby voorspeld.
Tevens zijn Peicrls-barrières berekend
met een tol dusver niel toegepaste
methode, waarbij o.a. bleek dat de
Peierls-barrière wordt verhoogd als zich
interstitiéle atomen op energetisch
gunstige plaatsen nabij de dislocatie
bevinden Bij de simulatie van ordening
werden Warren-Cowley-parametcrs ge-
vonden die goed overeenkomen mei dt
experimentele waarden.
De theorie van de invloed van
'springende' dislocaties op de elektrische
veldgradiént kon eveneens met succes
met behulp van de computer worden
uitgewerkt; toepassing hiervan op de
NMR-sludie van alkalihalogenide kris-
tallen, die lopende dislocaties bevatten,
bleek goede resultaten op te leveren. De
eerste fase van dit laatste project, dat in
samenwerking met de Universiteit van
Dortmund wordt uitgevoerd, wordt
begin i976 met een promotie afgesloten.
NMR-technieken geven over de wijze
van voortbewegen van dislocaties in
bulkmateriaal inlichtingen die op geen
andere wijze zijn te krijgen.
Na veel proberen werden de eerste
succesvolle akoestische puls-echo
metingen aan deformerende proefstaven
verricht.

Binnen de werkgroep Mt VIII is de
ontwikkelde theorie, dat in f.c.c.-mctalen,
ongeacht hun stapelfoulenergie, in het
eerste stadium van de rekristallisatic
kubuskicmen ontstaan, waarschijnlijk
tengevolge van het optreden van een
inverse Rowland-transformalie, verder
getoetst aan polykristallijn Ag, Cu enAl.



120 Menden F.().M.-r.K.<).



ZakelijkIorganisatorisch verslag 121

Hierbij blijkl Uat ook kicnr.arming in
transiliebanden mogelijk een rol speelt.
Om hierin een duidelijker inzicht te
krijgen, zal gebruik worden gemaak' van
de 10(10 kV clektronenmicroscoop van
T N O .
Teneinde de bij walsen optredende on-
regelmatigheden die leiden tut evtra
onentalicspreidingen te elimineren, is een
hegm gemaakt met delormcren door
middel van het plain-strain proces. Een
vergelijkend onderzoek loont echter aan.
dat er. in tegenstelling lot hetgeen in de
literatuur wordt gesteld, duidelijke ver-
schillen zijn tussen de ontwikkeling van
een walstcMuur en een plain-strain
tcNtunr. al is het eindresultaat identiek.
De invloed van deze verschillen op de
rekristallisalietextuur wordt nog verder
onderzocht.

In Ml IX werden in het afgelopen jaar.
naast de bepaling van de korleafstands-
ordeparameter in het temperatuurbereik
van 3O()-7OO°C. metingen van de klonte-
ringssnelheid in CuNi (56.5 at.;ó Ni)
uitgevoerd. Incessant was dat deze
legering bij ?>20°C lijkt te ontmengen.
De processen verlopen bij deze tempe-
ratuur nogal iraag hetgeen een voordeel
is in vergelijking met bv. Al-Zn-legc-
ringen. Deze ontmenging zal nader
worden onderzocht met behulp \an
kleine-hoekvcrstrooiïngsexperimemen.

WERKGROEP Ml II
Delfl - Laboratorium voor Metaal-
kunde - Structuur van. de vaste stof,
prol', dr. ir. B. Okkerse

1. Diffractie aan diffusiezones
Buiten F.O.M.-verband
2. Invloed van verontreinigingen in goed
gedefinieerde systemen
3 Spinodale ontmenging in Au-Pl
4. Diffractiecontrast van roosterfouten
in transmissie-elektronenmicroscopie
5. Afwijkingen van de wet van Schmid
in dunne éénkristallen
6. Te.xtuuronderzock met behulp van
röntgendiffractic.

WERKGROEP Ml III
Delft — Laboratorium voor Metaal-
kunde - Mctaalfysica,
prof. dr. ir. P. Penning
1. Het Portevin-Le Chatelier-cffect
2. Dislocaticdynamica in Cu-lcgeringen

WERKGROEP Mt IV
Leiden - Kuuierlinijh Onncs Labora-
torium - Melaalfyuca en magnetisme,
dr. G. J. van den Berg, dr. J. A. Mydosh
1. Magnetische verontreinigingen
1.1 Elektronenspinresonantie
1.2 Diverse eigenschappen als functie
van magnetisch veld en temperatuur
1.3 Zeldzamc-aardmctalen in Pd, orde-
ning in Pd-Mn
2. Optische eigenschappen
2.2.Optische absorptie tussen nabij
infrarood en nabij ultraviolet
2.3. Optische absorptie in vacuüm-
ultraviolet
3. 'Mctallurgic'
3.1. Vervaardiging, warmtebehandeling,
bewerking. Röntgen- en microscan-ana-
lyse van binaire en ternaire legeringen
en verbindingen
3.2. Groei van eenkristallen: invloed van
de methode en van de bijbehorende om-
standigheden op de dislocatiedichtheid

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

WERKGROEP Mt VI
Groningen - Laboratorium voor Fysische
Metaalkunde - Rooslerfouten, ordenings-
verscliijitseleit, prof. dr ir. A. Wegenei
Slecswijk
1. Dislocatiedynamica
1.1. Plastomechanische metingen
1.2. Energieën en atomaire configuraties
van defecten in metalen
1.3. Mechanisch gedrag van f.c.c.-me-
talen en alkalihalogeniden
1.4. Verandering van mechanische eigen-
schappen onder hoge druk
2. Ordeningsvcrschijnselen (theorie en
experimenten aan ternaire legeringen)

WERKGROEP Mt VIII
Enschede - Technische Hogeschool
Twente - Structuur van korrel- en fase-
grenzen, prof. dr. ir. C. A. Verbraak
1. Het bepalen van de verdeling van
legeringsatomen langs korrelgrenzen en
fasegrenzen met behulp van de atom-
probe

2. Onderzoek naar ontwikkeling en
transitie van wals- en rekristallisatie-
texturen in f.c.c.-melalen en legeringen

WERKGROEP Mt IX
Utrecht - Laboratorium Experimentele
Fysica - A mor je legeringen, prof. dr. ir.
S. Radelaar
1. Sludie van klonteren en ontmengen in
fu-Ni-legcringen m.b.v diffuse-neu-
tronenv erstrooiing
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5. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap
'Metalen F.O.M.-T.N.O.' was op 31 de-
cember samengesteld uit:
prof. dr. ir. S. Radelaar, voorzitter, leider
werkgroep Mt IX
drs. F. R. Diemont, secretaris
dr. F. R. de Boer, wetenschappelijk secre-
taris, adjunctleider Mt V
dr. G. J. van den Berg, 'leider werkgroep
Mt IV
prof. dr. C. J. Gorter
prof. ir. P. Jongenburger, leider
werkgroep Ml 1
dr. ir. B. H. Kolster, vertegenwoordiger
van de Nijverheidsorganisalie T.N.O.
dr. A. R. Micdema
prof. dr. ir. B. Okkerse, leider werkgroep
Mt 11
prof. dr. ir. C. A. Verbraak. leider
werkgroep Mt VIII
prof. dr. G. de Vries, leider werkgroep
Mt V
prof. dr. ir. A. Wegener Sleeswijk, leider
werkgroep Ml VI
prof. dr. A. J. Zuithoff
De vergaderingen werden bijgewoond
door dr. A. A. Boumans en dr. C. Ie Pair
(directie F.O.M.), prof. dr. J. J. van Loef f
(Uitvoerend Bestuur F.O.M.), dr. B.
Knook (adjunctleider werkgroep Mt IV)
drs. H. D. Dokter en drs.F. Reuling (ver-
tegenwoordigers F.O.M.-personeelsraad)
en door drs. J. Heijn, ter assistentie van
de secretaris.
De laak van de commissie is nader
omschreven in 'Bestuurstaken van de
Werkgemeenschappen'.
In de loop van het verslagjaar werd
dr. G. J. van den Berg als weten-
schappelijk secretaris opgevolgd door
dr. F. R. de Boer, die tevens tot lid werd
benoemd.
Prof. dr. ir. S. Radelaar accepteerde een
leerstoel in Utrecht, kreeg daar van
F.O.M, een beleidsruimte-aanvraag
gehonoreerd, en werd in verband
daarmee benoemd tot leider van een
nieuwe werkgroep Mt. IX. Verder werd
dr. J A. Mydosh tot medewerkgroep-
leider van Mt IV en tegelijkertijd tot lid
van de commissie benoemd.
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De bewegende He Il-film
Een belangrijk gebied van onderzoek in het Kamerlingh Onnes
Laboratorium is nog steeds de studie van de eigenschappen van zgn.
'Quantumvloeistoffen', en wel in het bijzonder het verschijnsel super-
fluïditeit. Bij temperaturen voldoende dicht bij het absolute nulpunt treedt
dit verschijnsel op in een groot aantal metalen (supergeleiding) en in
vloeibaar helium, zowel in het isotoop 4He (indien T<T^ = 2,17 K) als
in :iHc (indien T < T, ^ 0,0026 K). Superfluïditeit blijkt iets meer te zijn
dan alleen maar het afwezig zijn van wrijving. Het is een condensatie van
een macroscopisch aantal deeltjes in eenzelfde één-deeltje quantum-
to.istand. De optredende quantumverschijnselen op macroscopische schaal
blijken vaak, in beginsel, verrassend eenvoudig en met simpele
hulpmiddelen aan te tonen. Het in het volgende besproken onderzoek naar
de eigenschappen van de He Il-film beoogt hiervan een voorbeeld te zijn.

H

I

tiepotentiaal en de potentiaal van de vanderwaals-
krachten is constant langs het oppervlak. Voor niet al te
dikke films wordt de relatie tussen de hoogte H van het
filmoppervlak boven de vloeistofniveaus en de
filmdikte <50,

= 0 (1)

Het superfluïde helium in de beide
icservoirs communiceert via de Heli-
film, die de binnenwand van de ver-
bindingsbuis bedekt. Fig. I

Wanneer twee reservoirs (zie figuur 1), gevuld met
superfluïde 4He, met elkaar worden verbonden, blijken
de beide vloeistofniveaus zich op gelijke hoogte in te
stellen, ook wanneer de verbindingsbuis zich boven deze
beide niveaus bevindt. Deze communicerende werking,
die al door Kamerlingh Onnes(l) werd waargenomen,
blijkt tot stand te komen via een dunne vloeistof laag, de
zogenaamde Rollin-film (2) of He Il-film, die zich op de
gehele wand van de verbindingsbuis vormt ten gevolge
van de door de wand op de vloeistof uitgeoefende
vandcrwaalskrachten. Dankzij de superfluïde eigen-
schappen vormt deze He Il-film een uitstekende
verbinding tussen de beide vloeistofniveaus (3). Is de
film in rust dan is het oppervlak, net als bij een gewone
vloeistof, een equipotentiaalvlak, de som van de gravita-

waarin y de vanderwaalsconstante en g de versnelling
van de zwaartekracht voorstellen. Voor de meeste
materialen ligt y in de orde van 1024m5s2, zodat op ca.
10 cm hoogte de statische filmdikte öQ ongeveer 100A
bedraagt (4).

Onderzoek aan de bewegende He H-film heeft de
laatste jaren nog al wat belangstelling getrokken. Dit
vindt zijn oorsprong in de resultaten van een aantal
experimenten die er op leken te wijzen dat het gedrag
van de bewegende film op essentiële wijze van dat van
de vloeistof zou afwijken. Het macroscopische gedrag
van de vloeistof wordt door het twee-fluïda model van
Landau uitstekend beschreven (5). Toepassing van dit
model op de bewegende film voorspelt dat ten gevolge
van het Bernoulli-effect, de stationair bewegende film
dunner zou zijn dan de statische, volgens de relatie

(2)

waarin vs de snelheid van de superfluïde fractie Qf/Q is.
Dit zgn. 'Kontorovich-effect' (6) werd door Keiler (7)
onderzocht en in zijn experimenten bleek de voorspelde
dikteverandering bij stroming niet op te treden. Latere
experimenten van Rudnick, Wang en Telschow(8),
waarbij de eventueel optredende dikteveranderingen met
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behulp van hun invloed op de voortplantingssnelheid
van het zgn. 'derde geluid" werden gedetecteerd, beves-
tigden de negatieve uitkomsten van Keiler, Het
ontbreken van het Ko.itorovich-effect was voor o.a.
Putterman (5, 9) en Uoodstcin (10) de belangrijkste
aanleiding modellen te ontwerpen waarmee het afwij-
kende gedrag van de film zou zijn te verklaren. Hier
kwam nog bij dat, ondanks de mogelijkheid tot
wrijvingsloos massatransport in de film, o.a. Wagner (11)
en Rudnick (8) er niet in slaagden zgn. "persisterende
stromen' in de film op te wekken en te detecteren.

In een reeks van experimenten is de Lcidse groep
(12, 13) erin geslaagd aan te tonen dat er in het gedrag
van de stromende film in het geheel geen afwijkingen
van de macroscopische theorie van Landau zijn waar te
nemen. Zowel het Kontorovich-effoct (12) als het
bestaan van persisterende stromen in de film (13) werden
aangetoond. De gebruikte apparatuur is uiterst eenvoudig
en bestaat uit een lang glazen capillair met gesloten
uiteinden in een cryostaat met kijksplect. Een foto van
het apparaat wordt geloond in figuur 2a. een schema-
tische tekening in figuur 2b. Het apparaat is in beginsel
gelijk aan de communicerende vaten van figuur 1, slechts

uitgebreid met een tweede verbindingsbuis, die voorzien
is van een alsiwiter V. Deze tweede tak wordt alleen
gebruikt bij de bestudering van persisterende stromen.
Met geopende afsluiter wordt dan een gesloten stroom-
circuit verkregen.

In het systeem vvordt een zodanige hoeveelheid
heliumgas opgesloten dat, wanneer het in vloeibaar
helium wordt ondergedompeld en tot beneden T^ afge-
koeld, zich vloeistof in de nauwe vertikale reservoirs
vormt en de gehele binnenwand van de verbindingsbuis
mei een film bedekt. Het massatransport door de film
en de eventuele dikteveranderingen van de film worden
indirect gemeten door de vloeistofniveaus in de beide

Fin- 2 a. Foto van hel apparaat. De losse
windingen van de spiraal zorgen voor
een flexibele verbinding met de reser-
voirs.
b. Schematische voorstelling van het
apparaat.

.film

- bulk liquid

-0 .8cm
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F-1

reservoirs met behulp van een kathetometer a!s functie
van de tijd te volgen. Om kleine dikteveranderingen te
kunnen bepalen zijn een groot filmoppervlak en nauwe
reservoirs noodzakelijk. De verbindingsbuis is dan ook
een zeer lang glazen capillair met een lengte variërend
van 20 tot 200 m en een inwendige diameter van ca.
0,3 mm. Dit capillair is in een spiraal, met een straal
K. "^ 6 cm, gewonden. De diameter van de reservoirs
bedraagt eveneens ca. 0,3 mm. Op deze wijze resulteert
een dikteverandcring van I A van de film in het langste
capillair in een verandering van ~ 0,1 mm in de hoogte
van de vloeistofniveaus. Dit hoogteverschil kan met een
kathetometer goed worden bepaald. De tweede tak
wordt gevormd door een relatief kort glazen capillair
(ca. 4 m) waarvan het middelste gedeelte door middel
van een stookclcmcnt boven T^ kan worden verhit.
Hiermee wordt de doorgang voor het helium geblok-
keerd. De film kan in beweging worden gebracht of
door de beide reservoirs ten opzichte van elkaar in
vcrtikale richting te verplaatsen zodat een hoogteverschil
tussen de beide vloeistofniveaus ontstaat, of door het
gehele apparaat om de vertikale centrale as te roteren.
Op deze wijze worden onder andere de nu volgende
experimenten verricht.

Fig. 3

T : I.309K

' >

Het verloop in de tijd van de beide
vloeistofniveaus gedurende een Atkins-
oscillatie De middelste getrokken lijn
is het gemiddelde van de beide niveau-
hoogten. De variatie in dit gemiddelde
is het gevolg van dikteveranderingen
van de film ten gevolge van het
Kontorovich-cffcct (Azk) en ten gevolge
van de versnelling (Azf ).

ï l
;

't- ;

is. 3

Oe Atkins-oscillatie. (12,14).

Wanneer de beide reservoirs ten opzichte van elkaar in
vertika(,c richting een verplaatsing wordt gegeven,
ontstaat een hoogteverschil tussen de beide vloeistof-
niveaus. Teneinde dit hoogteverschil te vereffenen komt
een transport in de film op gang, de toegevoegde poten-
tiële energie wordt omgezet in kinetische energie in de
film. Indien de stroming vrijwel geen wrijving onder-
vindt zullen de niveaus harmonisch gaan oscilleren. De
hoekfrequentic van de ongedempte trilling volgt direct
uit de energicvergelijking tezamen met de continuïteits-
vergelijking voor de stroming en wordt gegeven door

V = (2g/L) (o/e) (omm/on.s) (3)

waarin L de lengte van het capillair is en Ofn,,, en O,.,.,, de
doorsneden van de film en van de reservoirs. De
perioden liggen tussen 10 en 30 minuten.

Figuur 3 toont een fraai voorbeeld van zo'n zgn. 'Atkins-
oscillatie'. De beide niveaus voeren in tegenfase een
fraaie sinusvormige beweging uit. De optredende
demping is zeer gering en blijkt, bij nadere analyse,
geheel te kunnen worden toegeschreven aan energie-
verliezen die in de reservoirs optreden ten gevolge van
het warmtecontact met het omringende heliumbad.
Demping in de zeer lange, dunne film zelf is onmeetbaar

klein zolang de transportsnelheid vs een zekere kritische
waarde (v„ ~ 35 cm/s) niet overschrijdt. Boven deze
snelheid neemt de wrijving zeer snel toe. Het ontbreken
van wrijving in de film maakt in beginsel het bestaan
van persisterende stromen in de film mogelijk.

Het Kontorovich-effect.

Zoals reeds is gezegd zou de dikte van de bewegende
film zich, volgens de voorspellingen uit het twee-fluïda
model van Landau, moeten gedragen als gegeven door
vergelijking (2). Dat de filmdikte d gedurende de Atkins-
oscillatie ook inderdaad varieert, en wel met de dubbele
frequentie, zoals uit vergelijking (2) volgt, is direct te zien
uit u~t verloop van de middelste getrokken lijn in figuur
3, die de gemiddelde niveauhoogte aangeeft. Ook is met
vergelijking (2) in overeenstemming dat op die tijd-
stippen waarop de snelheid in de film maximaal is - dit
is het geval wanneer de beide niveaus op gelijke hoogte
zijn - de totale hoeveelheid vloeistof in de reservoirs het
grootst, en de filmdikte dus het kleinst is. Daar echter
de stroming gedurende een Atkins-oscillatie duidelijk
niet stationair is, kan niet de gehele diktevariatie aan het
Kontorovich-effect worden toegeschreven. Een deel der
variatie is het gevolg van het versnellen van de film. De
diktevermindering ten gevolge van het Kontorovich-
effect bij maximale snelheid in de film kan echter van
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de dikteverandering ten gevolge van de versnelling
worden gescheiden, door vergelijking met de statische
filmdikte, die voor en na de meting uit de vloeistof-
hoogte wanneer de film in rust is, kan worden bepaald.
De twee bijdragen zijn langs de as in figuur 3 aan-
gegeven. De kwantitatieve overeenkomst met de Konto-
rovich voorspelling blijkt uit figuur 4, waar, voor een
!20 m lang capillair, de bij maximale snelheid in de film
waargenomen toenamen in de niveauhoogten AZk< IM.,X
voor verschillende temperaturen, amplituden en hoogten
van de film boven de vloeistofniveaus in één grafiek zijn
verzameld. Langs de horizontale as staat het kwadraat
van de amplitude A2 (evenredig met v<.2!) gedeeld door
de gemiddelde filmhoogte H*. De getrokken lijn is de
Kontorovich-voorspelling. Hoewel de foutengrenzen die

Resultaten voor een 120 m lang glazen
capillair van de meting van het Konto
rovich-effect gedurende de Atkins-
oscillaties. Resultaten voor verschillende
temperaturen zijn in één grafiek ver-
zameld. De getrokken rechte is de
theoretische voorspelling. Fig. 4

ook in figuur 4 zijn aangegeven, nogal groot zijn ten
gevolge van schommelingen in de niveaus bij de bepaling
van de statische filmdikte, is hiermee het optreden van
het Kontorovich-effect aangetoond. De schommelingen
zijn onder andere het gevolg van het optreden van
oppervlaktegolven, het zgn. derde geluid, dat verderop
wordt besproken. Soortgelijke resultaten werden
verkregen met andere capillairen (160 m en 200 m lang).
Bovendien werd ook gedurende stationaire stroming
beneden de kritische snelheid (12) (de film wordt in
beweging gebracht waarna de niveaus op gelijke hoogte
worden gehouden door simultane manipulatie van de
reservoirs), bij stroming op de kritische snelheid
(12) en gedurende het lopen van een persisterende

stroom (13) het dunner worden van de film bepaald.
In alle gevallen waren de meetresultaten in overeenstem-
ming met de voorspelling van Kontorovich. Inmiddels
zijn ook door anderen (15) onze resultaten bevestigd.
Voor de negatieve resultaten van Keller en Rudnick is
nog geen goede verklaring gevonden. Wellicht zijn ze
het gevolg van de structuur van de onderlaag, die bij
Keiler tot filmdikten in de orde van 1000 A leidde.

Persisterende stromen (13)

Zoals reeds is gezegd, maakt het afwezig zijn van
wrijving het mogelijk dat een in zichzelf gesloten film
die eenmaal in beweging is gebracht in voortdurende
beweging zal blijven. Persisterende stromen zijn in het
apparaat van figuur 2 opgewekt en aangetoond. Het
stroomcircuit wordt gevormd door het lange capillair
dat via de korte tak met open kraan V in zichzelf wordt
gesloten. Voor het in beweging brengen van de film
werden twee methoden gebruikt. Bij de eerste methode
wordt, met de kraan V gesloten, een Atkins-oscillatie
via het lange capillair ;n gang gezet. Op het tijdstip dat
de snelheid maximaal is en beide niveaus dus op gelijke
hoogte, wordt de kraan geopend en wordt het massa-
transport door de korte tak gestuwd zodat een gesloten
stroom ontstaat. Deze stroom kan worden gedetecteerd
door, na een willekeurig tijdsinterval, de kraan V te
sluiten. De aanwezige kinetische energie van de stroming
resulteert in een Atkins-oscillatie die met de katheto-
meter kan worden waargenomen. Een voorbeeld van
deze methode om persisterende stromen op te wekken
en te detecteren is te zien in figuur 5. Inderdaad bleek
de demping onmeetbaar klein, zelfs na een tijdsinterval
van 18 uur bleek de stroomsterkte nog niet merkbaar
afgenomen. Het verschil in amplitude tussen de uit-
gelezen Atkins-oscillatie en de amplitude voor het
invriezen is volledig toe te schrijven aan de energie-
verliezen die noodzakelijk bij het invriezen optreden.

Een tweede procedure om een persisterende stroom
te maken is het apparaat, met open kraan V, rond de
centrale as te roteren. Is de lineaire snelheid van de
spiraal groter dan de kritische snelheid (^35 cm/s), dan
zal het superfluïde deel van de vloeistof ook worden
meegesleept. Bij het stilzetten van het apparaat zal deze
superfluïde stroming persisteren. De persisterende
stroom kan weer worden gedetecteerd door de kraan V
te sluiten. Resultaten van de metingen zijn weergegeven
in figuur 6. De amplitude van de ontstane Atkins-
oscillatie is uitgezet tegen de maximale hoeksnelheid
tijdens het voorafgaande ronddraaien. Duidelijk is te
zien dat wanneer com.ix kleiner is dan (ocr, geen persis-
terende stroom wordt opgewekt. Voor coer <to„1,lx <2o>cr
blijkt het superfluïdum te zijn meegesleept, waarbij de
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Zoals reeds eerder is vermeld werd het Kontorovich-
effoct ook aan persisterende stromen bestudeerd. Tijdens
het lopen van de stroom blijkt de hoeveelheid vloeistof
in de reservoirs iets te zijn toegenomen, binnen de
meetnauwkeurigheid in kwantitatieve overeenstemming
met de Kontorovich-voorspelling.

Het gedrag van de beide niveaus tijdens Fig. 5
hei invriezen en detecteren \an een
persisterende stroom. Op tijdstip t;
wordt afsluiter V geopend en de stroom
ingevroren, bij tr wordt V weer gesloten
en ontslaat opnieuw een Atkinsoscillatie.

verschilsnelheid met de wand juist de kritische waarde
heeft. Voor co'IUX = 2mvr bereikt de persisterende stroom
haar maximale sterkte, corresponderend met
v, = v,.r ^ 33 cm/s.

De waargenomen toename van de
persisterende stroomsterkte met de hoek-
frequentie van de voorafgaande rotatie.

Fig. 6
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Het derde geluid (16-17)

De dikte van de statische film wordt volgens vergelijking
(1) bcpaaid door de hoogte H van de film boven de
de vloeistofoppervlakken. Wordt in het apparaat van
figuur 2 één der reservoirs, bijvoorbeeld het linker, over
enige afstand opgetild, dan zal aanvankelijk alleen dat
stuk van de film dat direct aan het reservoir grenst, in
dikte toenemen. De benodigde vloeistof wordt uil het
reservoir betrokken. De verdikking zal zich met eindige
snelheid, de zgn. derde geluidssnelheid u.)0, naar het
rechter reservoir voortplanten. De derde geluidssnelheid
is voor niet te grote t'ikteveranderingen gegeven door

= 3gHe,/Q (4)

en is in de spiraal van de orde 0,5 tot 2 m/s, afhankelijk
van de hoogte H. Wanneer bijvoorbeeld het capillair
van 200 m lengte wordt gebruikt zal pas enkele minuten
nadat het linker reservoir is verplaatst, de verdikking
het andere reservoir bereiken en met de kathetometer
kunnen worden waargenomen. Wordt, voor het signaal
aankomt, het linker reservoir weer in de oorspronkelijke
stand teruggezet, dan plant zich een derde-geluidspuls
voort door het capillair. Ook deze lopende derde-geluids-
golven zijn in de lange capillairen bestudeerd. Hierbij
werden pulsvorm, pulsduur, pulshoogte enz. gevarieerd.
De meest geschikte pulsvorm is de dubbele puls, een
verdikking gevolgd door een ongeveer even grote
verdunning, zodat netto door de puls geen massa wordt
getransporteerd.
Figuur 7 geeft een voorbeeld van de waarneming van
het gedrag van zo'n dubbele puls met behulp van de
kathetometer. Duidelijk is te zien dat de puls aan de
uiteinden reflecteert, waarbij bij de reflectie een fase-
sprong van 180° optreedt. Een filmverdikking reflecteert
als een verdunning en omgekeerd, zoals uit vergelijking
van het gedrag der beide vloeistofniveaus volgt. Verder
is te zien dat vooral bij grote pulsduur, in het voorbeeld
van figuur 7 is deze 40 s wat met een pulslengte van
ongeveer 70 m overeenkomt, vrijwel geen demping of
dispersie optreedt.
Allerlei golfverschijnselen zoals deze in leerboeken
worden behandeld, laten zich met deze derde-geluids-
golven fraai demonstreren.

Wanneer de derde-geluidspuls op een bewegende film
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Het lopen van een derde-geluidspuls.
In het tijdsinterval tussen de tijdstippen
t, en t3 wordt de dubbele blokpuls
opgewekt door vertikale verplaatsing van
een der reservoirs. De aankomst in de
beide reservoirs laat zien dat er netto
geen massatransport plaatsvindt en dat
bij reflectie een fasesprong van 180°
optreedt.

t, t2t3 t ^

wordt gesuperponeerd, treedt dopplerverschuiving op.
De derde geluidssnelheid wordt nu gegeven door
u3 = u3, + QS VS/Q. Met de bereikbare waarde van
Qt.Vf/Q kjnnen deze verschuivingen aanzienlijk zijn,
zoals uit figuur 8 is te zien. De hier getoonde doppler-

140

-30 -20 -10 0 10
De waargenomen dopplcrverschuivingen
in de snelheid van de puls wanneer deze
op een Atkins-oscillatie is gesuperpo-
neerd. De getrokken lijn is de berekende
dopplcrverschuiving.

Fig. 7 verschuivingen zijn gemeten voor een dubbele puls,
gesuperponeerd op een Atkins-oscillatie, waarbij een
groot aantal reflecties is geregistreerd en de voort-
plantingssnelhcid gedurende het lopen van de puls tussen
twee reflecties in, is uitgezet. Deze dopplerverschuiving
levert een uitstekende methode om de transportsnelheid
in de film te bepalen en zij zal worden gebruikt om
persisterende stromen te registreren. De eerder
beschreven detectiemethode is destructief, een persis-
terende stroom wordt bij detectie vernietigd, terwijl de
detectie door middel van het Kontorovich-effect aan de
grens der meetnauwkeurigheid raakt.

Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat ook
staande derde-geluidsgolven zijn waargenomen. Figuur 9
geeft hiervan enkele voorbeelden: figuur 9a zoals zo"n
staande golf voorkomt gesuperponeerd op een Atkins-
oscillatie, figuur 9b wanneer geen Atkins-oscillatie
aanwezig is. De beide niveaus in figjur 9b bewegen in
fase, en voeren een fraaie, vrijwel ongedempte, sinus-
vormige bewegingen uit. De waargenomen trillingen
komen veelal overeen met de grondtoon, zoals ui;: de
frequtntie u3 is n.i te gaan, u3 = u30/2L, de lengte van
het capillair is precies een halve golflengte. Ook zijn
wel boventonen opgewekt en waargenomen.

Het moet worden geconstateerd dat met behulp
van de lange glazen capillairen derde geluid zich
onder unieke omstandigheden laat bestuderen. Niet
alleen zijn de frequenties van de staande trillingen
uitzonderlijk laag, meer dan een factor 10' kleiner dan
gebruikelijk, maar ook kunnen vele details van het
gedrag van lopende derde-geluidspulsen dankzij de
lange looptijd worden bestudeerd.

De lange glazen capillairen bieden meer mogelijk-
heden voor bestudering van enkele nog onopgeloste
problemen uit het He H-onderzoek. Wij noemen bijvoor-
beeld het probleem van de 'geslonken meniscus' van
roterend He II dat volgens de macroscopische theorie
moet optreden wanneer de superfluïde fractie niet aan
de rotatie deelneemt. De kromming van het parabolische
vloeistofoppervlak zou een factor (1 - ^ ( T ) / Q ) kleiner
zijn dan die van de gewone klassieke roterende vloeistof.
Dankzij de kleine diameter van deze glazen capillairen,
waardoor het superfluïdium pas bij hoge draaisnelheid
zal mee roteren, zou het mogelijk moeten zijn het
'slinken van de meniscus' aan de filmdiktc waar te
nemen.

Een andere mogelijkheid is de bestudering van het
vierde geluid in een goed bepaalde geometrie. Hiertoe
wordt een nauw en lang glazen capillair geheel gevuld
met He II (18). Tengevolge van de viscositeit van het
normale fluïdum, waardoor dit fluïdum zo goed als
onbeweeglijk is, kan zich slechts een dichtheidsgolf van

Fig. 8 de superfluïde fractie, het zgn. vierde geluid voortplanten.
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Slaande dcrde-gduidsgolven
a. gesuperpuneerd op een Alkins-
oscillatie.

X Y \

I 10 mm

b. in afwezigheid van een Aikins-
oscillatie.

*i . 1 l L 1 _ i I

Resumerend kunnnen wij constateren dat met het hier
beschreven voorbeeld van Leids onderzoek aan
quantumvloeistoffen is aangetoond dat de macros-
copische theorie van Landau een uitstekende beschrij-
ving geeft van niet-lineaire, niet-dissipatieve hydro-
dynamische verschijnselen in He II.
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1. Algemeen

Doelstelling

De Werkgemeenschap voor Molccuul-
fysica stelt zich len dool de eigenschap-
pen van de wisselwerking en \an het
statistisch gedrag van de moleculen ter
verklaring \an de eigenschappen van
gassen, speciaal ook onder hoge druk.
van vloeistoffen en van vaste sloffen ie
onderzoeken. Het doel is dus 'funda-
menteel' onderzoek, dwz.
a. experimenteel onderzoek van de ver-
schillende fysische eigenschappen van
gecomprimeerde gassen, vloeistoffen en
vaste stoffen en wel in het hijzonder
daar, waar een theoretische behandeling
redelijkerwijs het eerst mogelijk moet
worden geacht, zodat dus het doel: ver-
klaring \an de macroscopische eigen-
schappen met de methode van de sta-
tische mechanica in termen van de inter-
moleculaire krachten, op de voorgrond
staal:
b. theoretisch onderzoek enerzijds ter
verklaring van directe experimentele
resultaten en met het doel een leidraad
te geven voor het experimentele onder-
zoek, anderzijds van de fundamentele
problemen en de grondslagen van de
statistische mechanica.
Dit onderzoek is \an groot belang ook
voor het goede begrip van meer gecom-
pliseerdc systemen, waarin behalve de
stalistisch-mechanische problemen en de
onbekendheid met de intermolcculaire
krachten, die reeds voor eenvoudige
systemen karakteristiek zijn, inge-
wikkelde verschijnselen een rol spelen,
zoals bijvoorbeeld bij systemen van
polymeren, halfgeleiders, metalen, meer
ingewikkelde chemische systemen,
hysteresisverschijnselen. gasontladingen,
vlammen aërodynamica, 'shockwaves',
enz., waardoor banden met andere
gebieden van de fysica en chemie en dus
ook met een aantal andere werkgemeen-
schappen van F.O.M, worden gelegd.
Op het gebied van de molccuulfysica
heeft ons lar.d een oude traditie, die
voor een deel wortelt in het werk van de
fysici, die in het eind van de vorige
eeuw leiding gaven aan het fysisch on-
derzoek in Amsterdam en Leiden. Door
de grote belangstelling, die in ons !and
voor andere gebieden van de fysica is
gegroeid, dreigde vooral na de oorlog,
afgezien van een blijvende activiteit in
enkele centra, de interesse voor onder-

zoek op het terrein van de molecuul-
fysica te verflauwen. Het bleek niet \an
belang ontbloot, voor het molecuul-
fvsisthe onderzoek meer speciaal de
aandacht te vragen. Daarnaast leek het
van het grootste belang om. gezien ook
de grote hoeveelheid onderzoekingen
die nog moet worden verricht, onnodige
doublures bij het onderzoek te voor-
komen en dit zo goed moge!ijk te coör-
dineren, teneinde met de bes.'iiikbare
krachten het beste resultaat te bereiken.
In beide opzichten heeft deze werkge-
meenschap in de afgelopen jaren getracht
een rol van betekenis 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. hel onderzoek te coördineren, in die
zin, dat door samenwerking en onder-
linge besprekingen van onderszoekers
van verschillende universitcitslaboratoria
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 dal de coördinerende activiteit
zich over een veel groter gebied van
onderzoek uitstrekt dan door en in de
werkgemeenschap in feite wordt verricht,
omdat in onderlinge besprekingen ook
het buiten F.O.M,-verband verrichte
werk natuurlijk ter sprake moet komen,
zodat de wenselijkheid of de onwense-
lijkheid van bepaalde nieuwe onder-
zoekingen ook buiten F.O.M.-verband
een onderwerp van bespreking en overleg
vormt.

2. Speurwerk

Het is vrijwel onbegonnen werk in een
korte paragraaf een volledig overzicht
te geven van de wijze waarop het speur-
werk zich in 1975 ontwikkelde. Het
volgende kan dan ook hoogstens gezien
worden als een poging althans de hoofd-
zaken kort weer te geven. De vraag-
stukken die zich voordoen rond een

fase-overgang houden nog steeds een
grote groep uit onze werkgemeenschap
bezig. In dit verband kan hier het expe-
rimentele werk in het Van der Waals-
laboratorium worden vermeld, waar een
anomalie werd waargenomen in hel
gedrag van de viscositcit van xenon in de
omgeving van het kritische punt. terwijl
in hetzelfde laboratorium verdere
gegevens werden verkregen over de daar
eerder ontdekte plastische kristallen. Na
de gevonden fase-overgangen in C.,H4 en
CH4 zijn nu ook dergelijke overgangen
gevonden in C.,H(r Dit onderzoek is een
interessante toepassing van de NMR-
techniek.
In de theoretische werkgroep M VI
werden zowel in Amsterdam als in
Nijmegen vorderingen geboekt bij de
theoretische beschrijving van de fase-
overgang. Daarnaast werd in M VI-A I
tevens gewerkt aan de eigenschappen
van systemen rond hel kritische punt.
Hierbij werd de Wilson-lheoric voor de
renormalisaliegroep verder uitgewerkt.
In de theoretische groep in Leiden werd
vooral aandacht besteed aan de invloed
van dubbele verstrooiing op de totale
verstrooide intensiteit in het kritische
gebied. Met behulp van de aldaar ont-
wikkelde algemene theorie werden be-
rekeningen uitgevoerd die een goede
overeenstemming vertoonden met de
experimentele resultaten voor de gede-
polariseerde intensiteit van metingen
verricht in het Van der Waals-labora-
torium. Ook de grondslagen van de
statistische mechanica vormen nog steeds
een onderwerp van studie. In dit verband
kan het werk in Groningen worden
vermeld over de ergodiciteit van een
klassiek rooster. De kinetische theorie
blijft de Nederlandse molccuulfysici
fascineren. In Amsterdam werd verder
gewerkt aan de relativitistische trans-
portvcrgclijking en wel met behulp van
een afleiding ontleend aan de quantum-
veldentheorie. In Leiden werd zowel
theoretisch als experimenteel gewerkt op
het terrein van verdunde en sterk ver-
dunde gassen. Op theoretisch gebied werd
het onderzoek aan de invloed van de
grenslaag voortgezet, met name werd
hier gewerkt aan de theorie van de vis-
comagnetische warmtestroom. Voorts
werd ervaring opgedaan met het behan-
delen van de transportverschijnselen
met een inverse-operalortcchniek. Deze
methode bleek vooral in meer gecompli-
ceerde situaties veel voordelen te be-
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zitten: zo bleek het mogelijk op eenvou-
dige wijze de uitdrukkingen af te leiden
voor de invloed van een magneetveld op
de diffusie en de thermodiffusie. Experi-
menteel werd het werk aan de invloed
van elektrische en magnetische velden op
de transportverschijnselen voortgezet.
Deze studies werden gecompleteerd met
een onderzoek van de lijnbreedte \an
de rotatie-Raman-lijnen als functie van
de temperatuur tussen 25 en 300 K. Met
de directe studie van de vorm van de
niet-evenwichtsvcrdelingsfunctic i n
N H..D werd de eerste stap gezet op een
nieuw terrein van onderzoek. De eerste
resultaten zijn veelbelovend.

De moicculaire dynamica komt gelei-
delijk verder tot ontwikkeling. Naast de
hoofdactiviteiten in Delft en Amsterdam
kan ook het werk in Urecht (M IX)
worden vermeld. Hier werden 'finite
size' effecten gevonden bij een com-
putersimulatie van ruwe schijven. Het
werk in Amsterdam resulteerde in uit-
stekende overeenstemming tussen be-
rekeningen en de meetresultaten over
infrarood-absorbtie aan Argon onder
hoge dichtheid. Op bescheiden schaal
wordt in de werkgemeenschap ook
onderzoek verricht met moleculaire
bundels. De techniek wordt hier gezien
als een hulpmiddel bij onderzoekingen
die een link hebben met andere proble-
men uit de moleculaire natuurkunde. Zo
werd in Nijmegen en Leiden verder
gewerkt aan de precisering van de mole-
culaire wisselwerking tussen eenvoudige
ronde en niet ronde moleculen. In Nij-
megen werden voorts de clusters die als
eerste stap bij condensatie optreden
nader bestudeerd. Tot slot kan nog
vermeld worden de directe meting van
de vanderwaalskrachten, waarin de
Utrechtse groep M V is gespecialiseerd.
Zoals al in het begin gesteld is is deze
opsomming verre van volledig. Voor
meer gegevens over hetgeen in 1975
werd bereikt zij verwezen naar de hier-
volgende lijst vaa publicaties en mede-
delingen.

WERKGROEP M I
Amsterdam - Van der Waals-laborato-
rium, prof. dr. N. J. Trappeniers - Toe-
standvergelijking.
1. Toestandvergelijking van gassen
1.1. Isothermenmetingen
1.2. IJking van drukmeercilinders
1.3. p,V,T-metingen bij ultrahoge druk

2. Toestandvergclijking van mengsels
Leiden - Huygens Laboratorium, prof.
dr. J. J. M. Beenakker. prof. dr H. F. P.
Knaap
1. Lichtverstrooiing in gassen
2. Stromingsdubbelbreking in gassen

WERKGROEP M II
A in sterdam - Van der Waals-laborato-
rium, prof. dr. N. J. Trappeniers -
transportverschijnselen
1.1 Viscositeit
1.2 Viscositeit van gassen in het kritische
gebied
2. Warmtegeleiding van gassen in het
kritische gebied
Leiden - Kamerlingh Onnes laborato-
rium, prof. dr. R. de Bruyn Ouboter. prof.
dr. K. W. Taconis - Quantumvloeistoffen
1. Hydrodynamica van de superfluïde
He U-film
2. Golfverschijnselen bij niet bewegend
normaal fluïdum in lange, dunne
capillairen (vierde geluid)
3. Wrijvingsverschijnselen en dissipatie
in Helium II
4. Quantumeffecten, gekwantiseerde
wervel ringen en vorticiteit
5. Koelmcthodes berustend op het
principe van menging en ontmenging
van JHc en 4He
5.1. Koeling tot ultralage temperaturen
door adiabatischc compressie van vast
:!He (Pomeranchuk-koeling)
6. Interacties in mengsels van Fermi
(3He) en Bose (4He) vloeistoffen door
middel van fononpulsen rond 0,1 K
Leiden - Huygens Laboratorium, prof.
dr. J. J. M. Beenakker, prof. dr. H. F. P.
Knaap
1. Absorptie van geluid
2. Invloed van magnetische velden op
de viscositeit van gassen
3 De viscomagnetische warmtestroom
4. De invloed van magnetische velden op
de thermodiffusie in meeratomige gassen
5. De invloed van magnetische velden op
de warmtegeleiding van gassen
6. De invloed van elektrische velden op
de warmtegeleiding van gassen
7. Moleculaire bundels
8. Fluorecentiemetingen aan gepolari-
seerde moleculaire bundels
9 Verschil in interactie tussen optische
isomeren
10. Theorie van transportverschijnselen
in gassen
11. Experimentele bepaling van de
niet-evenwichtsdistributiefunctie in
NH„D onder invloed van een tempera-

tuurgradiënt

WERKGROEP M III
Amsterdam - Van der Waals laborato-
rium, prof. dr. N. J. Trappeniers
1. Drukinvioed op rotatiespectra
2. Lichtverstrooiing en laser-interfero-
metrisch onderzoek van gassen in het
kritisch gebied
Amsterdam - Fysisch Chemisch labora-
torium, prof. dr. i. van der Elskcn
1. Experimenteel onderzoek van de
moleculaire dynamica van veel deeltjes
systemen met behulp van ver infrarood
spectroscopie

WERKGROEP W V
Utrecht - Vav 't Hof f-laboratorium,
prof. dr. J. Th. G. Overbeek
1. Vanderwaalskrachten tussen macros-
copische objecten
2. Rol van lange-afstandskrachlen in
zeepvliezen

WERGROEP M VI -THEORETISCH
ONDERZOEK
Amsterdam - Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. J. de Boer, dr. J. Hijmans
1. Wilson-theorie voor de renormali-
satiegroepvergelijkingen voor exact
berekenbare modellen
2. Symmetrie-eigenschappen van het
16-vertexmodel
3. Selfavoiding random walk model
Amsterdam - Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. S. R. Groot, dr. Ch. G.
van Weert
1. Geretardeerde interatomaire wissel-
werking
2. Relativistische kinetische theorie
2.1 Quantumsysternen; leptongassen
2.2 Transportcoëfficiënten; variatie-
methode
2.3 Geluidsvoortplanting; relaxatie
3. Non-relativistische kinetische theorie;
convergentie van de reeksen voor
transportcoefficiënlen.
Groningen - afdeling voor theoretische
Natuurkunde, prof. dr. N. M. Hugenholte
1. Het ergodisch gedrag van oneindige
systemen
2. Lineaire dynamische systemen
3. Het !»symptotisch gedrag voor t-»-oo
van een systeem van vrije fermionen
Leiden - lnstituut-Lorentz, prof. dr.
P. Mazur
1. Meervoudige verstrooiing in het
kritische gebied
2. Fluctuerende hydrodynamics en
instabiliteiten
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Nijmegen - Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. E. J. Verboven
1. Kritische verschijnselen en renor-
malisaliegrocp
2. 2. Klassieke K.M.S.voorwaardcn en
fase-overgangen
3. Theorie van Helium
Utrecht - Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. N. G. van Kampen
1. Stochastische differentiaalverge-
lijkingen in het bijzonder de transmissie
van elektromagnetische golven door een
laag met eindige drïae, bestaande uit een
medium met onregelmatig variërende
diëlektrische constante, het onderzoek
werd verricht door dr. Th. M. M. Ver-
heggen

WERKGROEP M VIII
Amsterdam - Van. der Waals-laborato-
rium, prof. dr. N. J. Trappeniers
1.1 Kcrnmagnelilche resonantie in
gassen, vloeistoffen en vaste stoffen
onder druk
1.2 Spinecho
1.3 Kernmagnetische resonantie met
hoog oplossend vermogen
1.4 M.O.-berckeningen
1.5 Kernmagnctische resonantie bij
lage temperaturen
1.6 N.M.R.-experimenten 'relaxatie-
tijden, zelfdiffusie) in een super-
geleidende magneet (64 kOe)

WERKGROEP M IX
Utrecht - Fysisch Laboratorium, prof.
dr. C. Th. J. Alkemade, dr. H. A. Dijker-
man
1. Botsingsverbreding en -verschuiving
van rotatielijnen in gassen
2. Energierelaxatiemetingen m.b.v.
dubbel-instraling
3. Lamb-dip in microgolf spectroscopie
(buiten F.O.M.-verband)
4. Verstrooiing van geëxciteerde deeltjes

WERKGROEP M X
Nijmegen - Fysisch Laboratorium, prof.
dr. A. Dymanus
1. Moleculaire bundels van toestands-
geselecteerde waterstofmolcculen
2. Totale botsingdoorsnede van georiën-
teerde NO-moleculen
3. Clusteronderzoek
4. Onderzoek aan OH-radicalen

WERKGROEP M XI
Amsterdam - Van der Waals-laborato-
rium, prof. dr. N. J. Trappeniers
1. Moleculaire dynamica van verdichte

edelgassysiemen
Delft - Afdeling der Technische Natuur-
kunde, prof. dr. J. M. J. van Leeuwen
1. Moleculaire dynamica van moleculen
met interne vrijheidsgraden
Utrecht - Instituut voor Theoretische
Natuurkunde, prof. dr. J. A. Tjon
1. Moleculaire dynamica van twee-
dimensionale ruwe schijven.
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L. J. de Jongh en
T. O. Klaassen

Experimenteel onderzoek aan
magnetische isolatoren:
systemen met verschillende
rooster- en spindimensionaliteit
De studie van de eigenschappen van magnetische verbindingen, in het
bijzonder nabij magnetische fase-overgangen, heeft de afgelopen jaren een
grote vlucht genomen. Na de ontdekking van de 'superexchange' wissel-
werking tussen magnetische ionen in niet-geleidende verbindingen
(omstreeks de 2e wereldoorlog), is men zich experimenteel steeds meer
gaan toeleggen op de studie van deze magnetische isolatoren, die vaak pas
bij lage temperaturen (T < 100 K) magnetische ordeningsverschijnselen
vertonen. Reeds bestaande technieken voor het meten van thermo-
dynamische grootheden als soortelijke warmte, magnetisatie en suscepti-
biliteit zijn verder geperfectioneerd. Bovendien zijn nieuwe micros-
copische meetmethoden zoals magnetische resonantie en magnetische
neutronenverstrooiing ingevoerd.

De experimenten tonen aan dat het gedrag van vele van deze magne-
tische verbindingen zeer sterke afwijkingen vertoont van de klassieke
'moleculair-veld' voorspellingen (Weiss- en Néel-theorie voor resp. ferro-
en antiferromagneten). Deze verschillen hoeven niet beperkt te zijn tot het
temperatuursgebied vlakbij de fase-overgang. Over de gehele linie kan het
thermodynamisch gedrag zowel kwantitatief als kwalitatief sterk afwijken.

Op theoretisch gebied zijn tevens grote vorderingen gemaakt met het
verklaren van de gevonden afwijkingen. Meer geavanceerde model-
systemen, zoals Heisenberg-, Ising- en XY-modelleri, zijn uitgebreid
bestudeerd. De bovengeschetste ontwikkeling heeft geleid tot een beter
inzicht in de essentiële parameters die het thermodynamisch gedrag in de
buurt van de fase-overgang bepalen.

In het volgende wordt een indruk gegeven van een aantal nieuwe
ontwikkelingen, aan de hand van experimentele resultaten zoals die de
laatste jaren zijn vergaard o.a. door de F.O.M.-groepen op het Kamerlingh
Onnes Laboratorium (VS-LI, VS-LIII). Vooral bijzondere systemen zoals
magnetische ketens en vlakken, komen aan de orde omdat juist daar de
verschillen met de 'molecular field' theorie het duidelijkst naar voren
treden.

1. Theorie

Ten behoeve van een goed begrip geven we in dit
hoofdstuk eerst een summiere samenvatting van de
resultaten van de moleculair-veld (hierna MF)-theorie

en van de essentiële verschillen met de voorspellingen
die uit betere theorieën volgen. De experimentele
voorbeelden worden gegeven in hoofdstuk 2.



140 Vastestoffysica

1.1. Moleculair-veld (MF)-model

Beschouw een systeem van N magnetische momenten
jij = gHjjSj met een onderlinge wisselwerking die be-
schreven wordt door de isotrope (Heisenberg) hamilto-
niaan 3t = -2J 2 Sj.Sj. Ter vereenvoudiging nemen

I Mc CO X M(H)
T<TC T.TC T>TC

we aan dat elk moment alleen wisselwerking heeft met
zijn naaste buren (aantal: z). De wisselwerking J kan
positief (ferromagnetisch) of negatief (antiferromagne-
tisch) zijn. In de MF-benadering voor ferromagneten
wordt de interactie tusen S; en zijn buren vervangen
door een effectief (moleculair) veld dat evenredig is met
de magnetisatie M van het gehele systeem: HMF = XM.
De hamiltoniaan wordt dan 5f MF = - g[xB 2 S;.HMF,
met HMF = 2zJS/guB.

Het aldus verkregen Weiss-model voer ferromagne-
tisme heeft als voordeel dat het exact oplosbaar is. Het
voorspelde thermodynamisch gedrag is geschetst in
figuur 1. De susceptibiliteit volgt de Curie-Weiss-wet
X = C„/(T - 0), waarbij Co de Curie-constante is, en
divergeert dus bij een kritische temperatuur Tc =
0 = 2zS(S + l)J/3k (figuur la). De magnetisatie als
functie van een uitwendig veld bij verschillende tempe-
raturen is gegeven in figuur lb. Voor T < 0 blijft ook
voor H -*• 0 een eindige magnetisatie bestaan (spontane
magnetisatie M9), d.w.z. er treedt een ferromagnetische
ordening op. De temperatuurafhankelijkheid van de
orde-parameter M8 is getekend in figuur la. Bij T = 0
staan alle spins parallel en is de orde maximaal
(MB = NgnBS). De magnetische bijdrage aan de soorte-
lijke warmte vertoont als functie van T een eindige
discontinuïteit op T = 0, zoals geschetst in figuur lc.
De soortelijke warmte is nul voor T > 0.

In geval van een antiferromagnetische wisselwerking
tussen naburige spins gaat de benadering analoog
(Néel-theorie). Omdat de spins nu antiparallel willen
gaan staan, ontstaat een verdeling over twee subroosters,
waarbij in de antiferromagnetische toestand de spins op
het ene subrooster allemaal 'omhoog', die op het andere
subrooster allemaal 'omlaag' wijzen. De grondtoestand
bij T = 0 waarbij de spins precies antiparallel ten
opzichte van elkaar staan heet Néel-toestand.

Voor de MF-benadering worden nu de subroosters
afzonderlijk bekeken. De orde-parameter is hier de
(spontane) subroostermagnetisatie, die kwalitatief
hetzelfde gedrag vertoont als in figuur la. Ook het
gedrag van de soortelijke warmte is kwalitatief hetzelfde
als in figuur lc. Voor de ordeningstemperatuur geldt
Tc = 0 = 2zS(S + l)|J|/3k (J is nu negatief). De
susceptibiliteit is gegeven door x = C0/(T + 0) en
divergeert dus niet meer, maar bereikt de waarde
X = Cf/2Q voor T = 0 (zie figuur ld). Bij aanwezig-
heid van een voorkeursrichting voor de spins zullen deze

(b)
O T Tr O H

CC)

O T

Fig. 1

Schets van het thermodynamisch
gedrag volgens de MF-theori.e.
a. Temperatuurafhankelijkheid van de
spontane magnetisatie M.v en de reci-
proke susceptibiliteit y' voor een ferro-
magneet.
o. Veldafhankelijkheid van de magneti-
satie bij verschillende temperaturen voor
een ferromagneet.
c. Temperatuurafhankelijkheid van de
soortelijke warmte (zowel voor ferro- als
antiferromagneet).
d. Temperatuurafhankelijkheid van de
susceptibiliteit van een anisotrope
antiferromagneet.

voor T < © langs deze richting (onderling antiparallel)
gaan ordenen. Door deze magnetische anisotropie wordt
X voor T < 0, verschillend voor richtingen evenwijdig
aan en loodrecht op de voorkeursas: x. blijft constant
voor T < 0 terwijl x -»• 0 voor T->0.

Het effect van een uitwendig magneetveld H op de fase-
overgang is drastisch verschillend voor ferro- en anti-
ferromagneten. Bij ferromagneten is alleen voor H = 0
een scherpe fase-overgang mogelijk. Bij antiferro-
magneten blijft de fase-overgang#voor H =f= 0 behouden,
tenzij de veldenergie gu.BH veel groter wordt dan de
wisselwerkingsenergie (|J|). De introductie van eindige
velden geeft hier dus aanleiding tot een nieuwe klasse
van (veldafhankelijke) magnetische fase-overgangen.

De veldafhankelijkheid van de magnetisatie en de
(differentiële) susceptibiliteit van een antiferromagneet
bij T = 0 (volgens de MF-theorie) is gegeven in
figuur 2a, waarbij het veld evenwijdig aan de voor-
keursrichting staat. Omdat de magnetische energie gelijk
is aan Vi xH2, en omdat x± > X/( (figuur ld) zouden de
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spins het liefst loodrecht op H willen gaan staan. De
aanwezige anisotropie echter wil de momenten langs de
voorkeursas houden, wat zal lukken zolang de mogelijke
energiewinst Vi (jr - /,,)H- kleiner is dan de anisotropic-
energie. Worden deze aan elkaar gelijk dan treedt de
zgn. "spin-flop' overgang op (bij H = HS1.O en gaan de
momenten loodrecht op de veldrichting staan. Op
H = H<K treedt een discontinuïteit in de magnetisatie
op (1 e-orde fase-overgang) en een divergentie in de
differentiële susceptibiliteit (x = ÖM/ÖH).

Bij verder verhogen van H zullen de momenten
geleidelijk aan naar de veldrichting terugdraaien, totdat
bij een tweede kritisch veld H = H,. de antiferromagne-
tische interactie is overwonnen en alle momenten
parallel aan het veld staan (verzadiging). Voor
HSF < H < Hc. is x ~ X, e n is de M(H) curve dus
lineair. Op H = H,. treedt een discontinuïteit op in x
doch M blijft continu (2e-orde fase-overgang).

Aangezien deze veldafhankelijke fase-overgangen het
produkt zijn van een concurrentie tussen verschillende
energieën, zullen de kritische velden H s r en Hc van de
temperatuur afhangen. We krijgen zodoende het anti-
ferromagnetische fasediagram, schematisch weergegeven
in figuur 2b. Het blijkt dat de spinflop-fase als inter-
mediaire fase tussen de antiferromagnetische en de
paramagnetische fase alleen voordelig is voor tempera-
turen niet te dicht bij T(-, zodat we een tripelpunt in het
fasediagram krijgen. De spinflop-fase is ook alleen
voordelig voor kleine anisotropie. Vergroting van de
anisotropie (bij gelijkblijvende waarde van |J|) betekent

namelijk dat H,. af- en H^p toeneemt, zodat het tripel-
punt dichter bij T = 0 komt te liggen. Wordt de
anisotropie-energie groter dan de exchange-energie, dan
treedt de SF-fase niet meer op. Het tripelpunt ligt dan
als het ware bij T = 0 en het diagram bestaat uit
slechts één 2e-orde faselijn.

1.2. Heisenberg-, hing- en XY-modellen. Verschillen
met MF-model

Door de ruwe MF-benadering toe te passen op de
Heisenberg-hamiltoniaan wordt het model weliswaar
oplosbaar doch gelijktijdig gaat veel essentiële informatie
verloren. Men kan echter ook andere wegen bewandelen,
bijvoorbeeld door over te gaan op een eenvoudiger
interactie-hamiltoniaan. Beschouw de vrij algemene
hamiltoniaan:

J y S i A v

waarbij de spins kunnei worden opgevat als quantum-
mechanische operatoren (S = 1/2, 1, 3/2,...) of als
klassieke vectoren (S = °°). Men kan nu drie extreme
gevallen onderscheiden:
(I) Jx = Jy = Jz = J Heisenberg-interactie
(II) Jx = Jy = J; Jz = 0 XY-interactie
(III) Jx = Jy = 0; Jz = J Ising-interactie.
Door dus één of twee spincomponenten niet mee te
laten doen wordt het model mathematisch minder
complex, en zijn in enkele gevallen zelfs exacte oplos-

M

0
H

X

t\
0

H'SF H

Veldafhankelijk gedrag van een
anisotrope antiferromagneet langs de
voorkeursrichting.
a. Magnetisatie en differentiële |-|
susceptibiliteit voor T=0.
b. Fasediagram.

Hc

Fig. 2

HSF

tt

b. Tc T
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singen mogelijk gebleken. Men definieert de 'spin-
dimensionaliteit' D als het aantal componenten dat
meedoet bij de interactie, waarbij D = 1, 2, 3 dus
correspondeert met resp. het Ising-, XY- en Heisenberg-
modcl (in reële systemen doen zich in het algemeen
tussenvormen van deze drie extreme situaties voor).

Naast de spin-dimensionaliteit is ook de dimensio-
naliteit van het magnetische rooster waarop de spins zijn
gesitueerd een variabele grootheid. Een rooster-
dimensionaliteit d = 1, 2, 3 correspondeert met resp.
magnetische ketens, vlakken en de 'normale' 3-dimen-
sionale (bv. kubische) roosters. Verlaging van d tot
d = 1 of 2 brengt wederom een vereenvoudiging van de
mathematiek met zich mee. Zo zijn voor d = 1 exacte
oplossingen verkregen voor alle drie interactietypen
(D = 1,2, 3); voor bet Ising-model (D = 1) is zelfs
voor 2-dimensionale roosters een exacte oplossing
beschikbaar.

Wat zijn nu de essentiële verschillen van de MF-
theorie met de betere theorieën? Dit is kwalitatief het
gemakkelijkst in te zien aan de hand van het lempera-
tuurafhankelijk gedrag van de paar-correlatiefuncties
(correlatie tussen referentie spin S„ en spin Sr op
afstand r):

rr(T) = )

gedrag der Fr(T) voor systemen met een ordenings-
temperatuur T(. is geschetst in figuur 3a. Behalve de
'lange-afstands-correlatic Vx die verdwijnt op T,.
blijken de F r niet nul te worden voor T > T(.. doch op
T(. een buigpunt te vertonen. Voor het enige systeem met
eindige Tr waarvoor exacte resultaten bekend zijn
(2-dim-Ising) blijken singulariteiten op te treden van de
vorm:

Tr(T) = A + B T - T , l nT-T ,

zodat dus de afgeleide van Fr(T) een logarithmische
singularitcit vertoont op T, (A en B zijn constanten). De
paar-correlatiefuncties zijn belangrijk omdat zij het
thermodynamisch gedrag bepalen. Zo geldt bv. dat
MJ ~~ Fx. waarbij ML de spontane magnetisatie is
(lange-afstand-orde-parameter). Voor systemen met

Fig. 3

De haakjes < > staan hier voor de verwachtingswaarde
en (1/3)S(S+1) is slechts een normeringsfactor. Het

Kwalitatief gedrag van.
a. paar-correlatiefuncties I\ (r -- I,
...,oo)
b. magnetische energie um en yTjC
(y voor antiferromagneet)
c. soortelijke warmte Cm en fi(/T,'C)!fiT
d. antiferromagnetische sitsceptibiliteit
y.'c
(de onderbroken curven in (b) en (c)
geven hel gedrag volgens moleculair-
veld theorie).
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alleen wisselwerking tussen naaste buren geldt voor de
magnetische energie:

U„,(T) = - NzJ <S,';.Sj>

zodat de temperatuurafhankelijkheid van Um wordt.
zoals geschetst in figuur 3b. We zien dus dat Unl niet nul
wordt voor T > T,.. Dientengevolge zal de sooitelijke
wamtc, die gegeven wordt door de afgeleide van UMl
naar de temperatuur, ook niet nul zijn voor T > T(.,
doch een 'hoge-T staart' verionen. Uit de vorm van f,(T)
voor het 2-dim. Ising-model volgt da'. CMl een logarith-
mische divergentie op T(. zal hebben.

Nu kan het verschil met de MF-theorie worden
aangegeven. In de MF-benadering wordt de interactie
van een spin met (alleen) zijn naaste buren vervangen
door een soort gemiddelde interactie met alle spins van
het rooster. Dit komt erop neer dat uitsluitend de lange-
afstandcorrclatie Vx wordt meegenomen; alle korte
af.standscorrelaties F r worden verwaarloosd. Het thermo-
dynamisch gedrag is nu dus gekoppeld aan F» , en de
magnetische energie wordt U,„ •— Foe ~ M^2. Het
gedrag van UM1(T) en Cm(T) is in f^uur 3b en c aange-
geven door de onderbroken curven. Het is nu duidelijk
waarom in de MF-theorie Cm = 0 voor T > Tr. Ook de
magnetische susceptibiliteit kan worden gerelateerd aan
de correlatiefuncties. Voor de parallelle susceptibiliteit
geldt algemeen (voor veld H —• 0):

X<T) T/C„ = 1 + 2 Tr(T)

(Cip = Curie-constante)

Voor een ferromagnetisch systeem zijn de termen in de
sommatie alle positief, en x divergeert voor T— T,..
Bij een antiferromagnL.t echter zijn de termen alter-
nerend positief en negatief. Men kan aantonen dat in
dat geval het gedrag in goede benadering wordt be-
schreven door:

XT/C„ ~ 1 - D„T,(T)I = 1 - D, U,„(T)!

waarbij D(i en Dj wederom constanten zijn. De curve
voor Um(T) in figuur 3b geeft dus gelijktijdig het
kwalitatieve gedrag van xT/C,, weer, waaruit een gedrag
van de susceptibiliteit zelf volgt als in figuur 3d weer-
gegeven. Op To is er een maximum (c.q. divergentie) in
de temperatuursafgeleide van de susceptibiliteit. Het
maximum in x echter ligt bij een temperatuur Tmax > Tc.
In de MF-benadering vallen Tc en Tm:lx samen
(figuur ld).

Resumerend kunnen we stellen dat de tekortkomingen
van de MF-theorie te wijten zijn aan het verwaarlozen
van de korte-afstands-orde-effecten voor T > Tc. De

laatstcn veroorzaken o.a. een hoge-T staart in de soor-
lelijke-warmtecurve en een verschil tussen T. en T1M.1V
van de antiferromagnetische x- Het blijkt dat de
afwijkingen van de MF-theorie groter worden naarmate:
(i) de spinwaarde S, of het aantal naburen z afnemen;
(ii) de spin-dimensionaliteit D toe-, of de rooster-dimen-
sionaliteit d afneemt. Vooral de invloed van de rooster-
dimensionaliteit is uitermate drastisch. Voor d =: 3
vertonen zowel Ising-, XY- als Heisenberg-model een
fase-overgang, doch voor d = 2 bezit alleen het Ising-
model een eindige ordeningstemperatuur, terwijl voor
d = 1 (ketens) géén der modellen een fase-overgang
vertoont. Bij afwezigheid van een fase-overgang wordt
het gedrag over het gehele temperatuurgebied dus
bepaald door de korte-afstands-orde-effecten. De soor-
telijke warmte en de antiferromagnetische x zÜn dan
niet-singuliere curven en vertonen slechts brede, eindige
maxima bij temperaturen van de orde van de exchange-
constante (T ~ J/k). De ferromagnetisehe x divergeert
dan bij T = 0. We merken op dat in de MF-theorie
de rooster-dimensionaiiteit geen rol speelt, alleen het
aantal naaste buren z is van belang. De MF-theorie
voorspelt dan ook voor ketens en vlakken wèl een fase-
overgang.

1.3. Reeksontwikkelingen en spingolftheorie

Al eerder is vermeld dat voor de ketensystemen (d = 1)
en voor het Ising-model voor d = 2 (vlakken) exacte
oplossingen voor het thermodynamisch gedrag zijn
verkregen. Echter ook voor de niet-oplosbare modellen
zijn vaak vrij volledige voorspellingen beschikbaar
gekomen met behulp van benaderingsmethoden. Een
zeer belangrijk hulpmiddel hierbij is de methode der
reeksontwikkelingen.

Voor iioge temperaturen (kT >> ]J|) kunnen de thermo-
dynamische grootheden worden ontwikkeld in reeksen
naar machten van de parameter J/kT. De coëfficiënten
in deze reeksen hangen af van d, D en S en ook van de
structuur van het rooster (voor d = 3 hebben we bv.
het S.C.-, b.c.c- of f.c.c.-rooster). Door zoveel mogelijk
termen in de ontwikkeling te berekenen en met behulp
van extrapolatiemethoden het gedrag van de ontbre-
kende termen te bepalen, kan in vele gevallen een
nauwkeurige voorspelling voor het gedrag worden
gegeven, soms tot temperaturen binnen 1%> van Tc.
Voor de experimentator, die wil onderzoeken of zijn
resultaten beschreven kunnen worden door een bepaald
model systeem, zijn dit dus uiterst waardevolle kwanti-
tatieve gegevens.

Voor de Ising-modellen zijn bovendien voor T < Tc
soortgelijke ontwikkelingen naar een lage-T parameter
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(bv. kT/J) mogelijk, zodat hier ook het gedrag voor
T < T(, goed bekend is. Voor de Heisenberg- en XY-
modellen is dit helaas moeilijk te realiseren zodat men
voor deze modellen aangewezen is op spingolftheorie
wat betreft het gedrag beneden T(.. Bij de spingolftheorie
gaat men uit van de grondtoestand bij T = 0 en
beschrijft men het thermodynamisch gedrag op basis van
excitaties vanuit de grondtoestand (spingolven of
magnonen). Naarmate T stijgt worden dergelijke lage-T
benaderingen minder betrouwbaar; in het algemeen zal
spingolftheorie opgaan tot (maximaal) T ~ 0,5 T(,.

Voor het (extreem anisotrope) Ising-model komt een
excitatie uit de grondtoestand neer op het omkeren van
een spin. Dit kost veel energie (de exchange-energie zJ),
hetgeen het exponentiële gedrag der thermodynamische
functies voor T — 0 verklaart. Bij de Heisenberg- en
XY-modellen maakt het grotere aantal participerende
spincomponenten het mogelijk om het omkeren van een
spin te 'verdelen' over een zeer groot aantal opeen-
volgende spins in het rooster. Dit noemt men spin-
golven. Het bestaan van dergelijke magnetische excitaties
is o.a. zeer duidelijk aangetoond met inelastische-
neutronenverstrooiingsexperimenten.

Voor de antiferromagnetische systemen blijkt dat
alleen voor het Ising-model de grondtoestand bij T = 0
overeenkomt met de reeds eerder genoemde Néel-
toestand (alle spins precies antiparallel). Bij Heisenberg-
of XY-interacties is de Néel-toestand geen eigen-
toestand van het systeem: ook bij T = 0 treden
afwijkingen op, die nulpuntsdeviaties worden genoemd.
Tengevolge hiervan wordt o.a. de verwachtingswaarde
van het spinmoment bij T = 0 verkleind: <SZ> =
S - AS, waarbij AS de nulpuntsreductie heet. In de
spingolftheorie voor antiferromagneten wordt echter
toch van de Néel-toestand uitgegaan als basis voor de
berekeningen, waarna achteraf correcties voor de
effecten der nulpuntsdeviaties worden aangebracht. Ook
deze effecten blijken steeds groter te worden naarmate
het aantal naaste buren en/of de spinwaarde afneemt,
zodat zij juist in systemen van lage roosterdimensie goed
kunnen worden bestudeerd. De effecten zijn bovendien
groter bij het Heisenberg- dan bij het XY-model; in het
Ising-model zijn zij zoals gezegd niet aanwezig.

1.4. Kritisch gedrag

Onder kritisch gedrag verstaan we het temperatuur-
afhankelijk gedrag vlakbij Tc (|T-TC| £ 1(H Tc). We
zagen reeds dat grootheden als soortelijke warmte en
ferromagnetische susceptibiliteit op Tc divergenties
vertonen, terwijl de ordeparameter naar nul gaat voor
T -*--Tc. Algemeen wordt aangenomen dat het kritisch
gedrag der thermodynamische grootheden beschreven
kan worden als machten van de relatieve temperatuur t,

met 1 = 1 - T(./T voor T > T(. en t = 1 - T/T., voor
T < Tr. Deze aanname wordt bevestigd door vrijwel
alle tot nu toe verkregen theoretische resultaten (incl.
hei MF-modcl), alsmede door de experimenten. De
exponenlen van de machten van t zijn de zgn. kritische
exponenten (of indices). Enkele der belangrijkste zijn
(alles voor H = 0):
soortelijke warmte: Cri] ~ t-' voorT — T*

~ (-"' voor T —T(7
spontane magnetisatie: M, ~ t>; voorT— T~
ferromagnetische susceptibiliteit: / ~ t":f voor T —T,+

~ t-:' voor T — T~
In de gebruikelijke definitie van de kritische exponenten
ligt ook de mogelijkheid van een logarithmische
divergentie (~ In t) of een eindige discontinuïteit
besloten, zoals bv. voor Cm kan voorkomen. Deze zijn
begrepen in het geval a = 0. Behalve a. f$ en y zijn er
uiteraard nog veel meer exponenten.

De aanname dat in het kritisch gebied de thermo-
dynamische functies voldoen aan bepaalde eisen van
homogeniteit, leidt tot de zgn. 'schaalwetten' (scaling
laws). Deze geven geen voorspellingen voor de waarden
van de exponenten, doch geven relaties tussen de
exponenten die voor alle (2c-orde) fasc-overgangen
zouden moeten gelden. Zo moeten de exponenten boven
en beneden T(. voor dezelfde grootheid (indien beide
gedefinieerd) aan elkaar gelijk zijn.'(bv. 7' = 7). Verder
blijkt dat van alle exponenten er slechts twee onafhan-
kelijk kunnen zijn. Eén der schaalwetten luidt bijvoor-
beeld: a + 2p + 7 = 2. Uit de homogeniteitseisen volgt
tevens dat het kritisch gedrag der diverse grootheden
inderdaad steeds beschreven kan worden als een macht
van t.

Voor de waarden der exponenten zelf voor de
diverse modelsystemen, moeten we echter weer terecht
bij de schattingen verkregen met behulp van boven-
genoemde methode der reeksontwikkelingen. Deze
extrapolatiemethoden geven tot nog toe de meest nauw-
keurige voorspellingen. Het blijkt dat de waarden der
kritische exponenten alleen afhangen van de spin- en de
roosterdimensionaliteit (D resp. d) en niet van de
spinwaarde S of van het aantal naaste buren z (voor
roosters van dezelfde d). Men noemt dit wel het
'universaliteitsprincipe'. De voorspelde waarden van de
exponenten a, P en 7 voor 3-dimensionale roosters (met
D = 1,2,3) en voor het 2-dimensionaIe Ising-rooster
(D = 1), zijn gegeven in tabel I, met ter vergelijking de
resultaten volgens de MF-theorie.

Een laatste belangrijke theoretische ontwikkeling van
recente datum is de 'renormalisatie-groep: benadering.
De resultaten van deze theorie - waarin d en D als
continue variabelen voorkomen - zijn kort samengevat:
(I) de schaalwetten en het universaliteitsprincipe worden
bevestigd.
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(II) Je waarden der exponenten kunnen worden bere-
kend als functie van d en I) De resultaten voor de
discrete waarden D = !, 2. 3 en d = 2, 3 blijken goed
overeen te stemmen met die in tabel I.
(III) voord • 4 (en willekeurige D) blijken alk-
exponenten de waarden voorspeld door de MF-theorie
aan te nemen.

2. Experimentele voorbeelden

2.1. Bouulerina van modeh\sternen

In bovengenoemde theoretische modellen is veronder-
steld dat de spins zijn gelokaliseerd op de roosterpunten
en dal de interactie van zeer korte dracht is (bv. alleen
tussen naaste buren). Aan dit tweetal eisen kan goed
worden voldaan binnen de grote groep van magnetische
isolatoren. We beperken ons hier tot verbindingen van
magnetische ionen uit de 3d-reeks (Mn-+. Co-+.
Ni-M . Cu'-'-1-). De wisselwerking tussen de magnetische
ionen in het kristal rooster komt veelal tot stand door
middel van het superexchange-mechanisme via tussen-
liggende niet-magnetische ionen (liganden), en hangt
daardoor bv. zeer sterk af van de onderlinge afstand der
magnetische ionen en van het aantal liganden in het
superexchangc'pad'. Zijn de exchange-paden in de drie
kristallografische richtingen in goede benadering
equivalent dan hebben we dus een 3-dimensionale (bv.
kubische) magnetische structuur. We kunnen echter ook
verbindingen uitzoeken met een kristalrooster zodanig
dat in één resp. twee richtingen de exchange-paden veel
ongunstiger zijn dan in de andere richting(en), en
zodoende twee- resp. één-dimensionale magnetische
systemen benaderen. Dergelijke experimentele systemen
zijn dus op te vatten als 3-dimensionale verzamelingen
van zwak gekoppelde vlakken of ketens. De interactie in
een vlak of keten duiden we aan met J, de zwakkere
koppeling met J' = RJ. Typische waarden van R! die
zijn gevonden lopen uiteen van jRj ~ 10"2 - 10"' voor
ketensystemen en van R1 ~ 10-2 - 10-° voor vlakken-
systemen.

Dit wat betreft de rooster-dimensionaliteit. Hoe kunnen
nu systemen van een bepaalde spin-dimensionaliteit
worden gerealiseerd? Het blijkt dat in verbindingen van

/<;/><•/ I:

Voorspelde waarden \an de
kritische exponenten («. f', en ;•) voor
V) .- I. 2. 3 op 3-dimensionale roosters
(d = 3) en voor het 2-dimensionale
Ising-model (D = i, d = 2). De MF-
voorspellingen zijn ook opgenomen.

3d-ionen de wisselwerking tussen de werkelijke spin-
momentcn in het algemeen vrij isotroop is. Onder
invloed van het kristaheld der omringend-: liganden
kunnen echter de energieniveaus der 3d-ionen dusdanig
opsplitsen dat bij lage temperaturen (bv. T < 100 K)
alleen de laagst gelegen niveaus bezet zijn. Indien de
ordeningstemperatuur T,. laag is vergeleken met de
afstand tot de hogere niveaus, kan men bij de beschrij-
ving van de magnetische ordening zijn toevlucht nemen
tot het "cffectieve-spin" formalisme, toegepast op de
laagst-gelegen niveaus. De verwachtingswaarde van het
effectieve-spinmoment binnen deze niveaus kan zeer
anisotroop worden, hetgeen we kunnen 'vertalen' in een
anisotrope interactie tussen isotrope spinmomenten.

Als voorbeeld beschouwen wè het Co'2+-ion (3d7:
L — 3. S = 3'2) in een kubische omringing met kleine
ax;ale distortie. Zowel bij een octahedrische (6 liganden)
als een tetrahedrische (4 liganden) kubische omringing,
krijgen we een Kramers-doublet als grondniveau. De
afstand tot het naaste hoger gelegen doublet is van de
orde van 10 K. en 100 K bij resp. tetrahedrische en
oeiahedrische omringing. In plaats van de isotrope
interactie tussen de werkelijke spins S = 3/2 wordt nu,
in termen van de effectieve spins s = 1/2, de wissel-
werkingshamiltoniaan gegeven door:

^ = ~ 2 ^ {j£„(sixsi3L 4- siySj).) + 1% s i z V }

De anisotropie in de verwachtingswaarde van s is hier
dus gestopt in de effectieve interactie, aangezien
Ĵ -rf/Ĵ ff = (g^f/g/f,)2, waarbij g,.ff staat voor de bijdrage
van het effectieve-spinmoment aan de g-waarde
(splitsingsfactor) van het gronddoublet. Afhankelijk van
het teken van de axiale distortie der kubische omringing
kunnen nu de gevallen Ĵ ff << ]'!„ of Ĵ ff >> J ^
voorkomen. Vergelijking met de hamiltoniaan gegeven
in paragraaf 1.2 leert dat dan resp. het Ising- en het
XY-model wordt benaderd. Het kristalveld introduceert
dus (via de spinbaankoppeling) een voorkeur voor
de momenten om zich parallel aan een as, dan wel
parallel aan een vlak te oriënteren (resp. Ising- en
XY-anisotropie).

Uit deze beschouwing blijkt tevens dat we de systemen

,. t
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met isotrope Heisenberg-interactie zullen moeten
zoeken bij ionen waarbij de kristalveld-effeclen klein
zijn ten opzichte van de exchange-interacties (Mn!+,
Ni2-. Cu-~>. In dergelijke verbindingen zal de wissel-
werking te beschrijven zijn door de Hcisenberg-term.
met daaraan toegevoegd een storingsterm die de
aanwezige kleine anisotropie in de interactie vertegen-
woordigt.

2.2. Soortelijke warmte van kubische hing- en
XY-modellen

Een goed voorbeeld van het 'simple cubic' Ising-model
is een aantal jaren geleden gevonden in de verbinding
CoRbjCI- (Co-+ in tetraeder). Recentelijk is men op het
Kamerlingh Onnes Laboratorium begonnen met een

Fig. 5 Magnetische soortelijke warmte
van Co(C.-,H;,\O),i<ClO4)£ (V J k =
-0,212 K) en Co(C:,Il;,NÖ)(!<BF4>.,
(o: J'k = -0,1 HO K). De curven a-d zijn
theoretische resultaten voor het s.c.-XY-
model met S = ','; (zie tekst).

TT

0.0H
1 kT/IJI

Magnetische soortelijke warmte
van CoRb:jClr,. De getrokken curven zijn
voorspellingen voor het s.c.-Ising-model
met S = '!-2. De exchange is J/k =
-0,505 K.

10

Fig. 4

0.01

4JI
10

onderzoek aan magnetische XY-systemen. Dit heeft
onder andere de eerste voorbeelden van XY-ketens
(zie hieronder), alsmede van het s.c.-XY-model opge-
leverd. Het laatste wordt zeer dicht benaderd in de
(isomorfe) zouten Co(C-H-NO)(.(ClO.,)., en

, (Coa+' in octaheder).

In het volgende laten we de aanduiding 'effectief weg.
zodat een effectieve spin van Co2+ wordt aangeduid met
S = 1/2, terwijl J staat voor J'^ en J f̂t bij resp. de
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King- en de XY-verbindingcn. In figuur 4 en 5 zijn de
gemeten magnetische bijdragen tot óc soortelijke warmte
uitgezet voor C'oRb.CI- (figuur 4) en voor
C\«C'-,H-,NO),.(CIOI»., enCofC-H-NOj^BF,).. Alle drie
zouten ordenen bij T <C I K, hetgeen ideaal is voor het
bepalen van de magnetische soortelijke warmte omdat
voor T < 1 K de soortelijke warmte van het rooster
veelal verwaarloosbaar klein is. De relatieve lempera-
tuurschuul kT J is gebruikt, waardoor in figuur 5 de
curven voor het (CIO,)—-zout (T, = 0.43 K) en het
(Uf;,i—-zout (T, = 0.36 K.) samenvallen.

Deze voorbeelden illustreren duidelijk de kracht van de
methode der reeksontwikkelingen voor het voorspellen
van het thermodynamisch gedrag. De getrokken curven
in figuur 4 zijn nl. theoretische voorspellingen op basis
van de hoge- en lagc-T ontwikkelingen voor het
s.c.-rsing-model (S = 1/2), waarvoor een divergentie
met exponent a = 1,8 is voorspeld. Evenzo geeft
curve b in figuur 5 de voorspelling voor het s.c.-XY-
model op basis van de hogc-T ontwikkeling (logarith-
mischc diveigenliej. De theoretische waarden voor de
relatieve kritische temperatuur (voor een S = 1/2,
s.c.-rooster) zijn kT,./J = 2,255 en 2,02 voor Ising- en
XY-model. beide aanzienlijk lager dan de MF-voor-
spelling kö/J = 3. Voor het XY-model is benetien T,
alleen een voorspelling op basis van spingolftheoris
beschikbaar. Deze is gegeven door de curve d in figuur 5
tot T ~ 0.5 T(., waarboven deze theorie onbetrouwbaar
wordt.

Magnetische soortelijke warmt"
van CoiN-jHstizfSOj)-!, een voorbeeld van
een XY-keten met S = '/:. De getrokken
curve geeft de theoretische voorspelling
(met J/k = -7,05 K).

Fig. 6

2.3. Soortelijke warmte van XY-ketens

Onlangs is ook een tweetal voorbeelden van het één-
dimensionale XY-model gevonden in de verbindingen
CodNLH-USO,)., (Co2-r in octaheder) en CoCsXl,
(Co-1- in tetraheder). De interactie J' tussen de ketens is
hier ongeveer lOOx zwakker dan de interactie J langs
de ketenrichting. Figuur 6 toont de magnetische soorte-
lijke warmte van Co(N.,H-).,(SO,).,. Over een groot
iemperatuurgebied (T > 3 K.) klopt het experiment zeer
goed met de theoretische voorspelling (getrokken curve;
voor de XY-keten met S = 1/2. In het ideale model
kan geen ordening optreden, en de kromme heett dan
ook een vlak verloop, zonder singulariteiten. Het piekje
dat wordt gevonden bij T(. = 1,60 K. is dan ook te
wijlen aan een 3-dimensionale ordening, die optreedt als
gevolg van de zwakke interactie J' tussen de ketens.
Zulke effecten worden gevonden in alle benaderingen
van systemen die in het ideale geval niet zouden
ordenen (ketens, 2-dimensionale HeisenHerg-systemen).
Zij zijn een duidelijk voorbeeld van een zgn. 'dimen-
sionaliteitswisseling', dat wil zeggen het gedrag van het
systeem verandert van 1-dimensionaal naar 3-dimen-
sionaal als we T maar zo laag maken dat de zwakke
interactie J' zich kan manifesteren. In soortelijke-
warmtemetingen als de onderhavige kan zo'n dimen-
sionaliteitswisseling daarom zo duidelijk worden
waargenomen, omdat zij een overgang inhoudt van
niet-singulier (d = 1) naar singulier gedrag (d = 3).

Dergelijke dimensionaliteitswisselingen hebben momen-
teel sterk de aandacht van theoretici, die daarbij mede
zijn geïnspireerd door de verkregen experimentele
resultaten. Het optreden ervan kan al worden voorspeld
op basis van het universaliteitsprincipe. dat zegt dat het
kritisch gedrag van systemen van een bepaalde dimensie
altijd hetzelfde is. Bij de experimentele ketensystemen
hebben we te maken met zeer speciale 3-dimensionale
systemen, samengesteld uit zwak-gekoppelde ketens.
Hoe klein we echter de verhouding J'/J ook maken, het
systeem blijft uiteindelijk 3-dimensionaal. en dus zal het
ook een 3-dimensionaal kritisch gedrag vertonen. In
paragraaf 2.9 zullen we laten zien dat de spontane
magnetisatie gemeten in een ketensysteem voor T -* T~
inderdaad een 3-dimensionaal kritisch gedrag vertoont.

2.4. Divergentie van de susceptibiliteit in 2-dimensionale
ferromagneten

In het vorige voorbeeld werd een overgang van niet-
singulier 1-dimensionaal gedrag naar 3-dimensionaal
kritisch gedrag van de soortelijke warmte beschouwd.
In een systeem van zwak-gekoppelde vlakken met een
Ising-interactie kan de dimensionaliteitswisseling echter
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gepaard gaan met een overgang tussen twee verschillende
vormen van kritisch gedrag (van 2- naar 3-dimensionaal).
aangezien het 2-dimensionale Ising-model ook een
kritisch gedrag vertoont. Uit tabel I blijkt dat de
kritische exponent y voor de susceptibiliteitsdivergentie
zeer verschillend is voor Ising-modellen mei d = 2
(Y = 1-75) en d = 3 ly = 1.25). Jndien dus de
interactie J' lussen de vlakken maar klein genoeg is.
zodat de dimensionaliteitswisseüng zo dicht bij T
plaatsvindt dat we ons in hel kritisch gebied bevinden,
zullen wc deze dimcnsionaiitcitswisseling moeten waar-
nemen als een verandering in de kritische exponent van
Y = 1,75 naar Y = 1,25.

Voorbeelden hiervan zijn gegeven in figuur 7 voor twee
koperzouten uit de reeks (C|H.,,, ^H.^ .CuCI ,
(I = 1,2,3, . . 10). De koperionen in deze verbindingen
hebben een sterke ferromagnetische wisselwerking J in
vlakken en een zwakke wisselwerking J' tussen de
vlakken, waarbij de verhouding J'/J, resp. 5,5 x 10"5 en

10

Susceplihiliicitsdivergeniies in de
quasi-2-dimensionale ferromagnelen
(CiH2i f jNHikCuCU (l = 1, 10). Fig. 7

— 3 x 10-'1 bedraagt voor de 1 = 1 en de I = 10 ver-
binding. Omdat het kritisch gedrag wordt gegeven door
XT C ~ !-:. is log xT/C uitgezet tegen log t, zodat de
verandering in de Y"waarde wordt gezien ais een knik
in de curve. Omdat J'/J kleiner is voor 1 = 1 0 dan voor
I = 1 treedt de knik voor I = 10 pas op bij een lagere
waarde \an t. Uit additionele informatie, die we in dit
bestek niet kunnen geven, blijkt dat de waargenomen
"knikken' inderdaad het gevolg zijn van dimensionaliteits-
wisselingen.

Ofschoon de interactie (J) in deze koperzouten vrij
isotroop is. vertoont het kritisch gedrag dus een Ising-
karakter. De verklaring hiervoor is de volgende. Evenals
de storing J' een roos'erdimensionaliteitswisseling ten
gevolge heeft voor T — T r , heeft de aanwezigheid van
een kleine anisotropie in de interactie J een spin-
dimensionaliteitswisseling tengevolge voor T — T(..
Een kleine Ising-anisotropie naast de Heisenberg-inter-
actie zal tot gevolg hebben dat voor T — T(. het gedrag
uiteindelijk zaUveranderen van Hciscnbcrg- in Ising-
karakter. Hoe kleiner de anisotropie, des te dichter bij
Tc dit zal gebeuren. Bij de twee koperzouten blijkt de
aanwezige Ising-anisotropie van ~ 2 x 10-4 ai voldoende
om Ising-gedrag over het gehele kritische gebied
(t < 0,2) waar te nemen.

2.5. Susceptibiliteit van antiferromagneten

Hierboven is getoond dat bij 2-dimensionale ferro-
magncten er voor T -* T(, altijd een overgang naar
3-dimensionaal gedrag zal worden waargenomen, hoe
klein de verhouding J'/J ook wordt. Theoretisch kan men
aantonen dat de afwijking Ax van het 2-dimensionaal
gedrag veroorzaakt door J', in Ie benadering wordt ge-
geven door Ax ~ J'x2- Omdat bij een ferromagncet
X divergeert, zullen we altijd meetbare afwijkingen gaan
zien, hoe klein jj'j ook is. Voor antiferromagneten
daarentegen is de susceptibiliteit een niet-divergente
functie (zie ook figuur 2a) en heeft voor alle T een lage
waarde. Hieruit kan worden afgeleid dat zelfs voor
jJ'/Jj r~ 10"2 de afwijkingen Ax minder dan 1% zullen
zijn. In de experimentele susceptibiliteit van 1- of
2-dimensionale antiferromagneten zal men dus geen
dimensionaliteitswisselingen kunnen waarnemen.

Een tweetal voorbeelden is gegeven in de figuren 8 en 9.
De verbinding CoCl„.6HaO benadert een 2-dimensionale
antiferromagneet. De interactie binnen de lagen (J) heeft
een dominante XY-anisotropie. Ondanks de relatief
grote waarde van | J'/J j ~ 10-2 wordt de suscept'biliteit
(X/;) tot op Tc goed beschreven met de voorspelling
voor het 2-dimensionale XY-model op basis van de
hoge-T reeks (figuur 8). Een kleine anisotropie in het
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CoClj 6 HoC (J/k=-2C5K>

Susceptibiliieit versus temperatuur
van CoCly-^H-yO, beiden in genormeerde
eenheden. De theoretische curven voor
het kwadratische XY- en Heisenberg-
(H)inodet (met S = '!*) zijn op basis van
hoge-temperatuur reeksen verkregen.
Voor hel kwadratisch Ising-tnodel is de
voorspelling voor y . getekend. De
'molectilair-veld' voorspelling (Mi i voor
de susceptibiliteit in het paramagnetisch
gebied is ook aangegeven. Fig. 8

XY-vlak zorgt voor een splitsing in % en x, welke al
iets boven T(. begint. Tevens is hierdoor het gedrag van
X,/, voor T < T(. kwalitatief hetzelfde als voor het
2-dimensk.naIe Jsing-modei. De grote verschillen met
het MF-gedrag (figuur 2a) zijn evident (bv. verschil
tussen T„ en Tm.ix in figuur 8). Duidelijk blijkt ook dat
in dx^/öT een maximum optreedt op Tc.

Figuur 9 Iaat zien dat de susceptibiliteit van het
lineaire-ketensysteem in de verbinding CuBeF,.5H00
(1-dimensionaal Heisenberg met S = 1/2) tot op T,. goed
overeenstemt met het voorspelde ketengedrag
(kTr/jJj ~ 0,1). Dit ondanks de vrij hoge verhouding
jJ'/Jj ~ 5 x 10'2. Op de experimenten aan deze en aan
isostructurele koperverbindingen wordt verderop nog
nader ingegaan.

In figuur 10 zijn vergeleken de loodrechte susceptibiliteit
(Xj_) van RbMnF;J en K.,MnF4, en de poeder-suscepti-
biliteit (xP) van Rb3Mn2F7. Dit zijn alle
Heisenberg-systemen (S = 5/2) met een zeer kleine
anisotropie, zodat er voor T > Tc geen noemenswaard
verschil is tussen xp. Xx en %/r De waarden van T,./ ©
voor RbMnF3 en K2MnF4 zijn 0,72 en 0,43. In K2MnF4
heeft men een systeem van zeer zwak gekoppelde anti-
ferromagnetische lagen (|J'/J| ~ 10-°), d.w.z. de
geïsoleerde laag wordt benaderd (één laag: n = 1).

Susceptibiliteit van het antiferro-
magnethch lineaire ketensysteem in
CuBeF4.5H.yO, zoals bepaald met behulp
van kernresonantie. De getrokken
kromme geeft de theoretische suscepti-
biliteit weer van een systeem van
isotrope (Heisenberg-)ketens.

In Rb:jMn.,F7 hebben we een systeem bestaande uit
antiferromagnetische dubbellagen (telkens 2 lagen boven
elkaar: n = 2), met wederom een zeer zwakke koppe-
ling (~ 10-r>) tussen deze dubbellagen. In RbMnF3
tenslotte, treffen we een s.c.-antiferromagneet aan
(oneindig veel lagen boven elkaar: n = °o).

Voor T > Tc is de susceptibiliteit van elk dezer ver-
bindingen in goede overeenstemming met de bijbe-
horende voorspelling op basis van de hoge-T reeks (voor
n = 1, 2 en oo). Bovendien wordt voor T -> 0 het
gedrag van de y,l voor K.,MnF4 en RbMnF3 goed
beschreven door spingolftheorie voor resp. n = 1 en
n = oo. Dit plaatje illustreert het niet-singuliere gedrag
van de antiferromagnetische susceptibiliteit voor een
2- zowel als een 3 -dimensionaal rooster, en maakt
duidelijk waarom de zwakke koppeling J' in K2MnFj
geen merkbare invloed op het susceptibiliteitsgedrag
heeft. Immers, voor alle T is er slechts een eindig
verschil tussen de 2- en 3-dimensionaIe x-waarden te
overbruggen, zodat voor jJ'/J| <C 10-ü de optredende
deviaties al kleiner zullen zijn dan de meetnauwkeurig-
heid.

De experimentele en theoretische curven voor de anti-
ferromagnetische dubbellaag Rb3Mn2F7 laten wel een
dimensionaliteitswisseling zien, doch deze is van een
geheel ander karakter. Voor T/0 > 2 vallen namelijk de



150 Vastestoffysica

curven voor dubbellaag (n = 2) en s.c.-rooster (n = 'M
al nagenoeg samen. Het gedrag van een systeem
bestaande uit een eindig aantal lagen (een magnetische
"film") verandert dus van ogenschijnlijk 3-dimensionaal
bij hoge T in een 2-dimensionaal gedrag (dubbellaag) bij
lage T, d.w.z. precies andersom als bij het voorbeeld in
figuur 7. De verklaring in termen van correlaties is
eenvoudig: bij hoge T is de correlatielengte klein ten
opzichte van de film-dikte en zien we een 3-dimensionaal
gedrag (bulk-behaviour), aangezien het systeem in geen
enkele richting een begrenzing voelt. Bij lage T neemt
de correlatielengte toe en het systeem gaat bemerken
dat het in één richting eindig is.

2.6. Effect van nulpuntsdeviaties op x, bij T — 0

In figuur 10 is te zien dat de waarden van xL geëxtra-
poleerd naar T = 0 voor RbMnF:i en K.,MnF4 goed
kloppen met de spingolftheorie voor resp. d =3 en
d = 2. Het blijkt nu dat het verschil Ax. tussen de
waarde van xL (T = 0) voorspeld door de spingolf-

theorie, en de MF-waarde xL ©/C = 0.5. geheel te wijten
is aan de effecten van de nulpuntsdeviaties die in anti-
ferromagnetische systemen optreden. We hebben in
paragraaf 1.3 vermeld dat deze effecten toenemen
naarmate de roosterdimensionaliteit d en/of de spin-
waarde S afnemen.

De xL -curven in figuur 10 leveren dus een duidelijke
experimentele bevestiging van de aanwezigheid van
nulpuntsdeviaties, alsook van de d-afhankelijkheid van
het effect. Dat voor een gegeven roosterdimensionaliteit
de effecten van de nulpuntsdeviaties toenemen met
afnemende S wordt gedemonstreerd in figuur 11, waarin
de xx

 van e e n aantal 2-dimensionale Heisenberg-anti-
ferromagneten met verschillende S-waarden zijn
vergeleken. Voor T > T,. volgen de curven wederom de
hoge-T reeks voorspellingen. De lijnen a en b geven de
waarden van xx (T = 0) voorspeld door spingolf-
theorie voor resp. S = 5/2 en S = 1. De gemeten
curven van de Mn2+- resp. Ni-'+-verbindingen conver-
geren goed naar deze waarden, waarbij Ax i voor S = 1

Fin. 10

Susceptibiliteii van
(Xi ) van Rb:iMn-,F7 (xponler) en van

(•/, en / ,), in genormeerde

eenheden. De onderbroken curve geeft
Zpiinh-r voor KMnF4. De curven n = 1,
2 en 00 zijn de hoge-temperatuur-voor-
spellitig voor de Heisenberg-antiferro-
magneet (met S — 5/2) bestaande uit

resp. 1, 2 en ĉ aantal kwadratische
lagen (n = -t ;.v het s.c.-geval). De ge-
trokken curve bij lage temperatuur voor
•/. van RbMnFj en KiMnFj zijn voor-
spellingen op basis van spingolftheorie.

0.5,

0.3

j i 1 L

»• T/8

J L I I I I 1 1 1

0.5 1.0 1.5 2.0



Magnetische isotamren, systemen met verschillende rooster- en spindimensionaliieit 151

•"S,

*'*..

F.\ pcrimetuele MM cplihilileilen
(y^ voor T < T, ) van qitusi-2-dimen-
siotuile tintiferronutifiwten met verschil-
lende S. Voor Ciiij.2IljO ;s alleen
/.//•„,I, r voor T > T, getekend.
A1F: ' moh'Cidair-vehï voorspelling
H.T.S.: hoi;e-teinpcrtui<r reeks voorspel-
lingen (S = ',.-, / , 5 2)
il en h: spingolf-theorie vooi y hij
T = O (S = 52 en 1)

Fix.

inderdaad 2.? maal groter is dan \ooi S = 5/2.

Voor antifcrromagnctischc ketens zou men uiteraard
nog \eel urotere effecten van de nulpuntsdcviaties
moeten verwachten. In paragraaf 2.9 zullen we hiervan
een voorbeeld geven.

2.7. Veldafhankelijke fase-overgangen in anlifcrro-
magneten

Tot nu toe zijn slechts voorbeelden van thermodyna-
miseh gedrag in uitwendig veld H — 0 bekeken (althans
in de limiet H — 0). In paragraaf 1.1 is besproken dat
bij antiferromagneten het aanleggen van een veld
resulteert in een reeks van veldafhankelijke fase-over-
gangen, die worden gerepresenteerd in het antiferro-
magnetische fasediagram (figuur 2b).

Zo"n volledig fasediagram is nog van slechts weinig
antiferromagneten bekend. Dit komt voornamelijk
omdat de benodigde velden meestal vrij hoog zijn. Het
kritisch veld H(. waarbij voor T ~ 0 veizadiging
optreedt is ruwweg te schatten uit gnBHc ~ k Tc. Bij
een T,. van 10 K levert dit al een Hc op van ongeveer
100 kbe.

Een experimentcel voorbeeld van een fasediagram als
geschetst in figuur 2b is gevonden in CoCL.óI-LO. Het
gedrag van %,, en Xj_ als functie van T gaven we reeds

in figuur 8. Het fasediagram voor velden evenwijdig aan
de voorkeursas is gegeven in figuur 12a. Deze over-
gangen zijn bepaald uit metingen van de differentiële
susceptibiliteit (x = ÖM/ÖH) als functie van H bij
constante T < T,., zoals getoond in figuur 12b. Verge-
lijken we de isothermen gemeten bij de laagste 1" met
hel MF-gedrag in figuur 2b. dan zien we weliswaar een
kwalitatieve overeenstemming, doch ook een markant
verschil wat betreft het gedrag voor H > HS1. (Hsl, =
spin-flop veld). De susceptibiliteit blijft niet constant als
functie van H voor HH- < H < Hr. doch vertoont een
scherpe piek op H,.. Het optreden van deze pieken kan
worden verklaard met spingolftheorie, op grond van de
hierboven besproken nulpuntsdeviaties. Deze zullen
namelijk in lage velden de susceptibiliteit verkleinen
(vgl. de waarde bij T = 0 voor H = 0 in de figuren 10
en 11), doch zij zullen verdwijnen naarmate voor
H —* H(. het systeem de paramagnetische toestand
nadert. Dit levert een toename van x als functie van H.
Omdat C0CL.6H ,O een sterk 2-dimensionaal karakter
heeft kunnen we begrijpen waarom de effecten van de
nulpuntsdeviaties hier zo groot zijn.

fn paragraaf 1.1 r. ook vermeld dat bij de sterk aniso-
trope (Ising-) antiferromagneten de spinflop-overgang
niet meer zal voorkomen. Een voorbeeld van zo'n
Ising-achtig fasediagram is gemeten in CoCs.,Br-, een
verbinding met 2-dimensionaIe ising-eigenschappen.
Omdat T(. laag is (~ 0,28 K). is het verzadigingsveld bij
T -v 0 slechts ~ 2 kOe. Figuur 13 laat zien dat het
experimentele fasediagram redelijk klopt met de voor-
spelling voor een 2-dimensionaal Ising-systeem. Het
diagram is, wat de lagere velden betreft, bepaald uit
veldafhankelijke soortelijke-warmtemetingen. Deze zijn
gegeven in figuur 14 en illustreren dat bij antiferro-
magneten ook in eindige velden de fase-overgang
behouden blijft.

Ook van 'bijzondere' antiferromagnetische systemen,
zoals bv. de (zwak-gekoppelde) antiferromagnetische
ketensystemen, zijn fasediagrammen bestudeerd waarbij
vaak allerlei interessante aspecten naar voren komen.
Figuur 15 toont de fasediagrammen zoals die zijn
gevonden in de reeks van isomorfe koperverbindingen
CuSO4.5H.A CuSeO,.5H.,O en CuBeFpHJD. Dit zijn
zeer speciale magnetische systemen, waarvoor is aan-
getoond dat de koperionen zijn verdeeld in twee
magnetische subsystemen. De ionen in het ene sub-
systeem hebben een zeer zwakke onderlinge interactie;
dit subsysteem blijft zich paramagnetisch gedragen tot
bij de laagst bereikte temperaturen. De ionen in het
tweede subsysteem vormen een antiferromagnetisch
ketensysteem, d w.z. de interactie is in één richting veel
sterker dan in de andere richtinggen (jJ'/Jj » 10"2).
De interactie tussen ionen behorende tot verschillende
subsystemen is wederom zeer klein (~10-2 |Jj).
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Het magnetisch gedrag van beide subsystemen afzon-
derlijk is zeer goed te bestuderen met behulp van
kernspinresonantie-experimenten aan de protonen van
de kristalwatermoleculen. Met deze techniek kunnen de
magnetische dipoolvclden afkomstig van de koper-
ionen gemeten worden ter plaatse van protonen die
ofwel dichtbij het ene type koperion, ofwel dichtbij hel
andere type koperion zijn gesitueerd. Op deze wijze kan
de magnetisatie als functie van veld en temperatuur
worden bepaald voor beide subsystemen afzonderlijk.
Extrapolatie van de gegevens voor het lineaire-keten-
sysicem naar nulveld levert de temperatuursafhankelijk-
hcid van de susceptibilitcit, zoals we die in figuur 9
hebben laten zien voor CuBeF4.5H.,O. Voor tempera-
turen T > 0,1 K. wordt een ketengedrag waargenomen.

Aangezien er tussen de ketens in het ketensub-
systeem een zwakke interactie bestaat, zullen deze zich
3-dimensionaa! gaan ordenen, als de temperatuur maar
laag genoeg is. Deze ordening vindt bij alle drie zouten
plaats bij ongeveer 100 mK. Zij is waar te nemen onder
andere door metingen van de soortelijke warmte
(piekje op T,.), of door de resonantiemetingen, daar de
overgang van paramagnetische naar antiferromagneiisch
geordende toestand gepaard gaat met een opsplitsing in
tweeën van de resonantielijnen. Zoals bij elk antiferro-
magnetisch systeem hangt de ordeningstemperatuur ook
hier weer van het veld af, en we krijgen het fase-
diagram als gegeven in figuur 15.
Het gedrag in figuur 15 is voor H > 10 kOe kwalitatief
hetzelfde als voor een zwak anisotrope antiferromagneet
in velden groter dan het spinflop veld (figuren 2c en
12a). Daar de anisotropie in deze koperverbindingen
klein is, is het aannemelijk dat het spinflop-veld lager is
dan 10 kOe. Het gedrag voor H < 10 kOe wijkt echter
sterk af want we zien een aanzienlijke toename van Tp
bij afnemend veld. Deze wordt veroorzaakt door de
invloed van het paramagnetische subsysteem. Voor
H > 10 kOe is dit verzadigd doch in lagere velden
beïnvloedt het de effectieve wisselwerking tussen de
ketens, hetgeen aanleiding geeft tot het abnormale
gedrag van Tc als functie van H. Voor velden lager dan
2 kOe kunnen geen betrouwbare resultaten meer worden
verkregen. Het resonantiespectrum wordt namelijk
moeilijk analyseerbaar ten gevolge van signaalverbreding
voor H < 5 kOe. De soortelijke-warmtemetingen geven
voor H < 2 kOe ook geen uitsluitsel meer, omdat de
kleine ordeningspiek 'verdrinkt' in de grote soortelijke
warmte van de achtergrond van het paramagnetische
subsysteem (Schottky-anomalie).

2.8. Magnetisatie-curven van antiferromagnetische
ketensystemen

Van de in de paragraaf 2.7. genoemde koperzouten kan

Fig. 12

ÓO

KOe

a Anlijcrromagnetische fase-
diagram van CoCU.6HsO

2.0 K 2.5

b. Differentiële susceptibiliteit als functie
van H bij verschillende temperaturen
(CoCl2.6H2O).

~~\ 1 1 1 1

O H 1O 2O 3O 4O 5CkO«?6O
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Antiferromagnetische fase-
diagram van CoC.\:tBr-, <T\ — 0.282 K;
11, = 2/00 Oei. De getrokken curve is
de voorspelling voor liet kwadratische
Ising-mode! (S = ' ;).

Fig. 13 Fig. 15

H'H

Fasediagrammen voor de anti-
jerromagnetische lineaire ketensystemen
in CuSO4.5H,O (o : H, = 40 We,
T, = 100 nik), CuSeO4.5H*O ( o .•
Hr = 25 We, Tc = 125 mK) en
CuBeF4.5H,O f A : H, - 40 We,
Tc = 91 mK).

O.5

"4
o o yT O.5 l.O 1.5

Magnetische soortelijke warmte
van CoCs:!lir- in verschillende externe
magnetische velden ( o , D , a , v , o
11 - 0,220, 440, 660 en KSO Oe).

j

no Ie K

\ 5 -

10 -

Fig. 14

O i
O 20
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0 24 O 28 K O 32

de magnetisatie van het ketensubsysteem worden
gemeten als functie van H en T. In het gebied van
antiferromagnetische ordening krijgen we een opdeling
van de spins in twee onderroosters, één met spin omhoog
en één met spin omlaag. De magnetisaties van beide
onderroosters zijn gelijk in grootte en maken een gelijke
hoek met het veld. Dit duidt al aan dat we voor de

beschouwde velden (H > 5 kOe) in het spinflop-gebied
zitten (H |̂.- < H < Hr). De techniek van kernresonantie
maakt het nu mogelijk cm zowel de parallelle magneti-
satie (componenten van de onderrooster magnetisaties
evenwijdig aan H) als de loodrechte magnetisatie te
meten (componenten van de onderrooster magnetisaties
die loodrecht op H staan, en onderling antiparallel zijn).
In de limiet van lage velden komen de loodrechte
componenten overeen met de spontane onderrooster-
magnetisaties, welke dus moeten verdwijnen voor
T -» T(T. Dit blijkt inderdaad zo te zijn. Het kritisch
gedrag voor T -*• T~ van deze spontane magnetisatie
(bij constant veld H « Hc) wordt besproken in de
volgende paragraaf.

De parallelle magnetisatie daarentegen blijkt niet te
worden beïvloed door het feit of de ketens 3-dimen-
sionaal zijn geordend of niet: de M(H)-curven blijken
voor alle temperaturen (zowel voor T > Tc als T < Tc)
een 1-dimensionaal gedrag te vertonen. Dit laten we
zien in figuur 16 voor CuBeF4.5H2O. De M(H)-
isothermen gemeten bij verschillende temperaturen zijn
zeer goed te beschrijven met berekende curven voor een
Heisenberg-ketensysteem met S = 1/2. Het verzadi-
gingsveld bij T = 0 bedraagt hier ongeveer 40 kOe.

Hetzelfde markante verschijnsel is ook in een ander
recent experiment in ons laboratorium waargenomen.
Hierbij werd de parallelle component van de magneti-
satie bestudeerd van de S = 5/2-Heisenberg-keten-
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Parallel- magnetisatie van het
lineaire ketensysteem in CuBeFj.5H»O
bij verschillende temperaturen.. De theo-
retische curve voor T = O wordt ge-
geven door de getrokken lijn, terwijl de
gestippelde lijnen de berekeningen voor
T = 0,11 K en voor 7 - 0,28 K
weergeven.
Voor T < 0,11 K blijkt de magnetisatie
voor gfiH1 J < 3,9 volledig temperatuitr-
onafhankelijk te zijn en niet beïnvloed
te worden door de optredende 3-dimen-
sionale ordening.

45

Fig. 16

verbinding Mn(NoHr>)J(S04)J. De magnetisatie werd
gemeten met een inductiemethode in een pulsveld-
installatie (Hnl.,v ~ 500 kOe). Ook hier kunnen de
gemeten magnetisatie-curven (figuur 17) zowel voor
T > Tc als T < Tc volledig worden verklaard met de
berekeningen voor een 1-dimensionaal systeem. Ofschoon
voor beide ketensystemen in de figuren 16 en 17 de
interactie tussen de antiferromagnetische ketens vrij
groot is ('J'/Jj ~ 10-2), geeft dit dus geen aanleiding tot
een overgang naar 3-dimensionaal gedrag voor de
parallelle magnetisatie. Dit kan theoretisch worden
verklaard op grond van eenzelfde argumentatie als die
welke we in paragraaf 2.5. hebben genoemd voor de
antiferromagnetische susceptibiliteit.
We wijzen er tenslotte nog op dat de helling van de

magnetisatiecurve in figuur 16 een zeer duidelijke
toename vertoont als functie van H. Ook hier zal de
differentiële susceptibiliteit dM/dH een scherpe piek
vertonen voor H ~ Hr. Evenals in het voorbeeld van
figuur 12 zal dit te wijten zijn aan nulpuntseffecten die
voor H — H(. verdwijnen. Het feit dat het effect bij de
S = 5'2-keten (figuur 17) veel kleiner is dan voor
S = 1 '2 is hiermede in overeenstemming.

0
0

Fin. 17
100 200

Magnelisaiieiurvc» van
Mt'(N2H;,i4SO4).2 bij verschillende
temperaturen (Tr = 2,155 K; J/k =
- 0,54 K). De getrokken curven zij;t
theoretische voorspellingen voor een
S =: 5/2-Heisenberg-antiferromagneet
bij de aangegeven kTU-waarden. De
gestippelde curve geeft het gedrag bij
T = 0.

2.9. Kritisch gedrag van de spontane magnetisatie

Zoals in de vorige paragraaf is opgemerkt met betrek-
king tot de koper-ketensystemen geven de componenten
van de magnetisatie loodrecht op het aangelegde veld
ons het gedrag van de spontane magnetisatie der beide
onderroosters. We kunnen dus bv. in constante velden
het kritisch gedrag van deze spontane magnetisatie (Ms)
voor T -• Tc gaan bestuderen. Dit zou (paragraaf 1.4)
moeten worden beschreven door MS(T)/MS(O) ~ \P.
Volgens het in die paragraaf genoemde universaliteits-
principe zal het kritisch gedrag van een 3-dimensionaal
systeem van zwak gekoppelde ketens 3-dimensionaal
moeten zijn. We verwachten dan ook een p-waarde van
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curve is voor dit model exact bekend en het experiment
bevestigt de theorie binnen de meetnauwkeurigheid.
Ofschoon we ook voor M„ een dimensionaliteitswisseling
van 2- naar 3-dimensionaa! gedrag moeten verwachten
voor T — T(T is deze hier niet gezien. Dit wordt
verklaard door de uitzonderlijk lage waarde van
J7J < 10-" in deze verbinding, op grond waarvan men
kan schatten dat de dimensionaliteitswisseling pas bij
t ~ lü-J - K)-3 zou moeten plaatsvinden. Experimenteel
blijkt da: bij zo dicht benaderen van het overgangspunt
de meetnauwkeurigheid te klein wordt om verantwoorde
conclusies te kunnen trekken.

Spciiituw mauw'tiititie van
CuiNH4)iBr.t.2H->O (3-dimensonale
Heisenberg-lerroimiRneoi), CuSeO.,5H»O
lineaire Heisenherg-keten, gemeten bij
H — 16.H kOe) en Rb2CoF4 12-dinwn-
lionale Ising-antiterrontagneet). Fig. lft

ongeveer 0,30 - 0.36 op grond van de berekeningen
voor de 3-dimensionale modellen.

In figuur 18 is MJTJ/M^O) voor CuSeO,.5H.,O
uitgezet legen t op logarithmische schaal. Inderdaad
wordt een 3-dimensionaal gedrag gevonden: voor
5xlf)-:l < t < 10 ' heeft de kritische exponent de waarde
P = 0,35 ± 0,05. Ter vergelijking hebben we in
figuur 18 de spontane magnetisatie gemeten in
Cu(NH !).,Br,.2H ,O opgenomen (eveneens NMR-
metingen). Deze verbinding is een voorbeeld van een
3-dimensionale Heisenberg-ferromagneet, en de
gevonden (i-waarde is p = 0,37 ± 0,01. Dat zulke
uiteenlopende 3-dimensionale systemen toch hetzelfde
kritisch gedrag van de orde-parameter vertonen lijkt een
mooie bevestiging van het universaliteitsprincipe.

Zoals in paragraaf 1.4. is vermeld treedt er een groot
verschil in de p-waarde op als we van de 3-dimensionale
systemen (P ~ 1/3) naar het 2-dimensionale Ising-
systeem gaan ((3 .= 1/8). Om te laten zien dat dergelijke
lage waarden van P inderdaad zijn gevonden, is in
figuur 18 ook de spontane subroostermagnetisatie van
de 2-dimensionale Ising-antiferromagneet Rb2CoF4 te
?.ien, gemeten met neutronendiffractie. De theoretische

2.10. Fase-overgangen in het singlet-triplet-systeem
Cu{NO3),.2'l'.H.p

Als laatste experimentele voorbeeld willen we hier een
'bijzonder1 magnetisch systeem bespreken, nl. één dat
voor H = 0 diamagnetisch is en pas bij voldoend hoog
veld magnetisch wordt. Zo'n situatie treffen we aan bij
systemen met een singulet als grondtoestand, welk
niveau gekruist wordt door een hoger gelegen niveau
voor een bepaalde waarde van het aangelegde veld.

Een goed voorbeeld treffen we aan in
Cu(NO.!).,.2V2H:,O, welke verbinding kan worden
beschreven als een systeem van paren koperionen (anti-
ferromagnetisch gekoppeld), met een zeer zwakke
wisselwerking tussen de paren.

De hamiltoniaan voor zo'n geïsoleerd spinpaar luidt:

S2z)

Het thermodynamisch gedrag is eenvoudig te berekenen.
In figuur 19 is het energieniveauschema getekend.
Dit is onafhankelijk van de richting van H omdat J
isotroop is. De magnetisatie in velden die klein zijn ten

Fig. 19 Energieniveauschema voor een
geïsoleerd spinpaar met Sj = S2 = Va
met antiferromagnetische exchange-
interactie 2J.
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opzichte van de singlet-triplet-separatie, verdwijnt voor
T -» 0, zoals te zien is in figuur 20 waarin theorie en
experiment zijn vergeleken (J/k = - 2,6 K). Ofschoon er
een zwakke wisselwerking J' tussen de paren onderling
zal bestaan (J' <^ J ) kan deze in lage velden geen
fase-overgang veroorzaken aangezien de paren dia-
magnetisch worden voor T — 0.

Leggen we echter een uitwendig veld aan ter grootte van
Hk = 2|J|/gjijj dan zal het onderste tripletniveau het
singletniveau kruisen (figuur 19), zodat elk paar een
effectief spinmoment S' = 1/2 krijgt. De zwakke
wisselwerking J' tussen de paren krijgt dan dus de
gelegenheid om een fase-overgang te bewerkstelligen.
Als we ook J' isotroop onderstellen kunnen we onder
zekere aannamen de wisselwerking tussen de effectieve
spins van de paren schrijven als:

VI v„ = -21 2 {(l/4)(S'ixS'js + S'iyS'jy) +
(l/8)S'izS'jz} - gu,.Heff 2 S'jz

waarbij: gHBHl>ff = 2J + J' + guHH.

Voor een veld H zodanig dat Heff = 0 is het gedrag van
het spinparensysteem dus gelijk aan dat van een
'normaal' systeem van spinmomenten met onderlinge
wisselwerking in veld nul. Opvallend is dat, hoewel we
zijn uitgegaan van een isotrope J en J', de wisselwerking
tussen de effectieve spins een sterke XY-anisotropie
heeft ten opzichte van de veldrichting (J'x > Y„).

Op grond van de kristalstructuur kunnen we voorspellen
dat de interactie J' de paren in eerste instantie zal
koppelen tot lineaire ketens. We verwachten dus dat het

Temperatuurafhankelijkheid van
de magnetisatie in een veld H = 8,9 kOe
van Cu(NO3)2.2'/iH2O vergeleken met
de berekende curve voor een spinpaar
met 2Jjk = - 5,2 K.

O.r -

Fig. 20

gedrag van het parensysteem in een veld H,.ff = 0.
hetgeen correspondeert met H ~ 36 kOe, gelijk zal zijn
aan dat van een lineaire keten met een antiferromagne-
tische XY-achtige interactie (Jx = 21,,) in nulveld.
In de figuren 21 en 22 zijn de berekende temperatuurs-
afhankelijkheid van resp. susceptibiliteit en soortelijke
warmte voor zo'n ketensysteem vergeleken met de
experimentele resultaten voor H ~ 36 kOe. De overeen-
komst is goed. Bij T = 0,17 K wordt een 3-dimen-
sionale fase-overgang waargenomen (figuur 21) welke
we weer kunnen toeschrijven aan het niet volledig
1-dimensionaal zijn van het 'keten'systeem. Het gedrag
in de figuren 21 en 22 in H ~ 36 kOe is echter volkomen
analoog aan wat we in de figuren 6 en 9 hebben gezien
voor de ketensystemen in veld nul!

T O.2

Fig. 21

O A O.6 0.8 1.0 1.2 i.4
Temperatuurafhankelijkheid van
de susceptibiliteit van Cu(NOg)o.2
in een veld H = Hk «= 36 kOe. De
getrokken curve geeft de theoretische
nulveld susceptibiliteit voor een lineair
keten van S = '/'-spins met XY-achtige
anisotropie (J± Ik = 2 Jtllk = - 0,34 K).

Ook het antiferromagnetische fasediagram zal overeen-
komstig verschoven zijn langs de H-as (van H = 0 naar

_ H „ = 0). In plaats van een symmetrie ter weerszijden'eff
van de H = 0 as zoals in het 'normale' geval (de
fasediagrammen in de figuren 12a en 13 kan-men
gespiegeld denken ten opzichte van de as H = 0)
krijgen we nu een symmetrie ter weerszijden van de as
H = Hk, zoals figuur 23 laat zien. De 'veldafhankelijke'
fase-overgangen worden dus nu gecreëerd door
H

eff
0 te maken.

K 4.0
Het gedrag van de magnetisatie is opgemeten met kern-
resonantie en vertoont kwalitatief hetzelfde gedrag als
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Smirielijke warmte rtmr
II „- ///. vergeleken mei Je berekening
voor een lineaire kelen met Jt k —
2J k -- -034 K ttwderhmken lurve).
De scherpe piek wiirdt \eroor:aakt Jnor
de nveriiaiii; naar een 3-dimensinnaal
iicirrtletide li>e\land.

3 -

0.3 O.4

Fasediagram van
CU(NO:J)'2-2''IsH'ïO: fpiegelsymmetrie ten
opzichte van H m 36 kOe.

O.6 K O.8

Fig. 23

4O -

kOe

35 1-

3OH i

dat van de lineaire-ketensystemen in de vorige para-
grafen. Het kritisch gedrag voor T -• Tc van de
spontane component in H ~ 36 kOe vertoont wederom
een 3-dimensionaal karakter, met P = 0,35 ± 0,05.
De parallel-component van de magnetisatie als functie
van het veld is gegeven in figuur 24. Zoals is te ver-
wachten, vertoont deze de karakteristieken van een
lineaire keten. Het grappige is uiteraard dat we nu te
maken hebben met een dubbele magnetisatie-curve,

i.or
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Parallel-magnelisatie in
Cu(NO3)2.2'h.H2O bij T = 50 mK. De
linkerschaal geeft de magnetisatie van
de echte spins, terwijl de rechterschaal
die van de effectieve spins geeft. Dui-
delijk waarneembaar zijn de twee keten-
magnetisatie-curven, gespiegeld ten
opzichte van het punt (H — 36 kOe,

= 0).Fig. 24

gespiegeld ten opzichte van het punt H = 36 kOe.
Immers als we H groter of kleiner maken dan 36 kOe
keert het teken van Het{ om, zodat we zowel bij ver-
kleining als bij vergroting van het veld ten opzichte van
H = 36 kOe een magnetisatie-curve vinden.

O T 5O 1OO mK 15O
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1. Algemeen

Doelstelling

De Werkgemeenschap voor de Vaste
Stof heeft tot doel het in/ieht in de
vaste tóestand te verdiepen, zowel door
experimenteel als door theoretisch
werk. Hierbij wordt gestreefd naar
fundamentcel begrip in termen van
energicniveau's, wisselwerkingen en
ovcrgangswaarschijnlijkheden van de
elektronen, koppelingen van spins, enz.
Door deze beperking wordt het terrein
van onderzoek enigszins afgebakend
ten op/ichtc 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.RE. en S.O.N, aan de
andere kant. De werkgemeenschap stelt
zich mede tot doe! het fundamentele
onderzoek van de vaste stof aan
universiteiten en hogescholen te stimu-
leren en een zo goed mogelijke co-
ördinatie van het universitaire onderzoek
aan vaste stoffen in ons land en de
verspreiding 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 onderscheidt zich
van de andere deelgebieden der natuur-
kunde onder andere in die zien, dat
men daarin met relatief bescheiden
middelen toch nog in de voorste ge-
lederen van het wetenschappelijk front
speurwerk van hoog niveau kan ver-
richten. Daarbij komt nog dat als bij
geen ander gebied van de natuurkunde
de vasicstoffysica bijna alle onderdelen
van de natuurwetenschappen, vanaf de
scheikunde toi aan de wiskunde, omvat.
Daarom is de vastestoffysica bij uitstek
geschikt om jonge wetenschappers tot
goede en breed opgeleide onderzoekers
op te kweken. Zowel de aldus getrainde
fysici alsook de concrete resultaten van
het speurwerk op het gebied van de
vaste stof zijn voor de gehele samen-
leving van groot belang. Een uit-
drukking als 'maatschappelijk relevant'
is voor de vastestoffysica dan ook geen
modekreet, maar bijna een vanzelf-

sprekendheid. Het is zeker geen toeval
dal aan alle Nederlandse universiteiten
en hogescholen er research-afdelingen
beslaan, waar vastestoffysica wordt
verricht. De meeste van die afdelingen
worden door de Werkgemeenschap voor
de Vaste Stof van F.O.M, gesteund.
Op grond van de veelzijdigheid der
vastestoffysica behoeft het geen ver-
wondering te wekken dat de onderzoek-
projecten waaraan in de Werkgemeen-
schap voor de Vaste Stof wordt gewerkt,
vrij sterk uiteen lopen. Dit geldt zowel
voor de onderzochte materialen als
voor de toegepaste technieken. Het
werkgebied reikt vanaf het meer
chemisch-preparatief ondcrzoel; tot aan
de ontwikkeling van wiskundige
modellen in de statistische mechanica
en tot de toepassing van vier-dimensio-
nale groepentheorie op de vaste stof.
Indrukwekkend is het grote arsenaal aan
technieken, die in de Werkgemeenschap
wordt gebezigd. Bijna alle bekende
experimentele methoden worden benut:
er wordt 'gedaan' aan soortelijke
warmte, magnetische en elektrische
susceptibiliteit, zeer lage temperaturen
(millikelvin-gebied), dynamische
polarisatie van kernspins (microkelvin-
gebied), resonantie (kernresonantic,
elcktronenspinresonantie, gepulste
EN DOR, para-elektrische resonantie,
enz.), Mössbauer-effect, gammastralen-
spectroscopie, ionenimplantatie m.b.v.
een versneller, neutronenspectroscopie,
sterke, gepulste en continue magne-
tische velden, ruismetingen, Gantmakher-
effect, de Haas-van Alphen-effect,
magneto-akoestische effecten, optische
methoden (LASER, Brillouin- en
Raman-verstrooiing, elektro-reflectie,
Faraday-rotatie, submillimetergolven-
spectroscopie. foto-emissie, lumine-
scentie, enz.), ESCA, fononenpulsen,
tunnelspectroscopie, monochromatische
ultrahoogfrcquente fononen, elek-
trische en thermische weerstands-
metingen, hoge drukken, enz. Eveneens
indrukwekkend is de lijst van de in de
Werkgemeenschap onderzochte stoffen:
het gehele gebied, van het eenvoudige
waterstof tot aan gecompliceerde
organische kristallen, wordt daarbij
bestreken. Aan eenvoudige stoffen
worden bepaalde effecten onderzocht
terwijl men ook probeert de gecom-
pliceerde stoffen (bv. stoffen, waarin
zich de voor de biologie belangrijke
processen afspelen te begrijpen.

Wederom heeft de Werkgemeenschap
met behulp van een uiterst zorg-
vuldig geplande methode alsmede
m.b.v. externe deskundigen, de pro-
gramma's van de verschillende werk-
groepen geëvalueerd. Een dergelijke
evaluatie zal om de twee jaar plaats
vinden. Op grond van dit zelf-onderzoek
kan met een rustig geweten worden
gezegd, dat de uitgevoerde projecten,
ook internationaal gezien, op een zeer
hoog niveau staan. De gevolgde proce-
dure laat ook toe om in bepaalde
paalde gevallen, binnen de Werkgemeen-
schap enige accentverschuivingen aan
te brengen.
Het is verder ten zeerste het vermelden
waard, dat gedurende de laatste jaren
duidelijk hoe langer hoe meer door de
verschillende werkgroepen wordt samen-
gewerkt. De Werkgemeenschap tracht
bewust deze samenwerking te stimu-
leren en te coördineren.
Als de meest uitspringende gebeurtenis
in het reilen en zeilen van <ie Werk-
gemeenschap voor de Vaste Stof in het
afgelopen jaar mag wel de oprichting
van het bandenstructuurproject onder
de energieke leiding van prof. dr. F. M.
Mueller worden genoemd. De commissie
heeft hoge verwachtingen van dit
project, in het bijzonder voor wat
betreft de coördinatie van het op dit
gebied op verschillende plaatsen ver-
richte werk alsook voor wat betreft
de stimulatie van nauwere contacten
tussen theoretici en experimentatoren.

WERKGROEP VS - A I
Amsterdam - Natuurkundig Labo-
ratorium, Universiteit van Amsterdam,
prof. dr. ir. I. F. Silvera, prof. dr.
G. de Vries.
1. Magnetische susceptibiliteit
2. Itinerant' ferromagnetisme, soorte-
lijke warmte
3. De installatie voor het opwekken van
sterke magnetische velden
4. Magnetische resonantie (ESR,
ENDOR) en kristalfouten in Si
5. Optisch onderzoek aan kristalfouten
in Si
6. 'Molecular Orbital' berekeningen.
Kristalfouten in Si
7. Onderzoek magnetische !agen-
structuren
8. Onderzoek van zeldzame-aardmetalen
in sterke magnetische velden
9. Onderzoek in vaste moleculaire
waterstof door middel van LASER-
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Ramanverstrooiing
10. Onderzoek in vaste waterstof door
middel van verinfrarood-absorptie-
spectroscopie
11. Onderzoek atomaire waterslof in de
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dracht (generalisaties van het één-
dimensionale XY-model)
1.3. Relaties tussen klassieke rooster-
modellen en quantummechanische
spinmodellen

WERKGROEP VS - BSB
Nijmegen - Fysisch Laboratorium,
prof. dr. A. R. de Vroomen
1. Theory of electronic band structure
2. Theory of phononic band structure
3. Theory of electron-phonon interaction
4. Theory of superconductivity
5. Theory of defects and impurities

3. Publikatics

K. A. McEwen, P. F. Touborg, G. J.
Cock, L. W. Roeland:: Magnetic

properties of samarium, i. Phys. F. 4
(1974) 2264.
L. W. Roeland. G. J. Cock, P. A.
Lindgard: High-field magnetization of
Tb single crystals. J. Phys. C. 8 (1975)
3427.
L. W. Roeland: High-field magnetization
of rare earth metals and alloys. Proc.
First Conf. on Crystalline Electric Field
Effects in Metals and Alloys, Montreal,
juni (1974) 257.
L. W. Roeland, G. J. Koek. F. A.
Muller, A. C. Moleman, K. A. McEwen,
R. G. Jordan, D. W. Jones: Conduction
electron polarization of gadolinium
metal. J. Phys. F. 5 (1975) L233.
C. J. Schinkel: Recent results of
magnetization in the Amsterdam semi-
continuous 38T magnet. Proc. Colloque
CNRS Physics in high magnetic fields,
Grenoble, september 1974.
L. W. Roeland. G. J. Cock, F. A.
Muller, D. Shoenberg: Non-linear
magnetization of bismuth single crystals
in high magnetic fields. Physica 79B
(1975) 95.
C. A. J. Ammerlaan: The use of
ENDOR in solid state spectroscopy.
Atomic Energy Review 12 (1974) 743.
J. G. de Wit, C. A. J. Ammerlaan,
E. G. Sieverts: An ENDOR study of
the divacancy in silicon. Inst. Phys.
Conf. 23 (1975) 178.
W. N. Hardy, I. F. Silvera, I. P.
McTague: Raman Scattering in
orientated crystals of paradeuterittm
and orthohydrogen. Phys. Rev. B 12
(1975) 753.
M. Marrenga, Th. Niemeyer:
Application of the spherical approxim-
ation to several specific dipolar crystals.
Physica 78 (1974) 469.
V. V. Goldman: On the influence of
anharmonicity on the stability of rare
gas crystals. J. Phys. C 8 (1975) 1119.
V. V. Goldman: On the equation of
state and pressure dependence of optical
phonon frequencies for solidified 0-D2
and p-H» in the self consistent phonon
approximation. Proc. LT14, Helsinki
4 (1975) 411.
I. F. Silvera: The solid hydrogens:
properties and excitations. Proc. LT14
(Invited paper) Helsinki S (1975) 123.
I. F. Silvera: Rotational excitations in
the solid molecular hydrogens as studied
by' light scattering. Lattice dynamics
and intermolecular forces, edited by
Acad. Press (1975) 277.
P. Bloembergen: On the magnetic phase



162 Vastestoffysica

transition of some layered copper
compounds I. Extrapolation to the
ideal, two-dimensional, S=l.'i, lleisen-
berg ferromagnet. Physica 79B (1975)
467.
J. G. de Wit: An EN DOR study of the
dtvacancy in Silicon. Proefschrift.
Amsterdam, 16 april.
D. G. de Groot, A. B. M. Hoff, J. H. P.
van Weeren: Determination of mean
free paths in indium from the radio
frequency size effect and the peak near
zero field. J. Phys. F. 5 (1975) 1559.
D. G. de Groot, A. B. M. Hoff:
Determination of the carrier mean
free path in indium from radio
frequency size effect and the peak
near zero field. Phys. Cond. Matter
19 (1975) 430.
J. de Wilde, D. J. Meredith: A new
method for measuring the amplitude
of de Haas-van Alphen oscillations.
Proc. Conf. LT14, 4 (1975) 286.
C. J. P. M. Harmans, L. Lassche,
J. H. P. van Weeren: A high precision
method for pressure dependence in the
de Haas-van Alphen effect. Proc. Conf.
LT14, 4 (1975) 289.
C. J. P. M. Harmans: The pressure
dependence of the Fermi surfaces of
indium and aluminium; A. de Haas-
van Alphen study. Proefschrift, V.U.-
Amsterdam, 21 november.
A. Lodder: Impurity density dependence
of cyclotron-resonance line width.
Solid State Comm. 16, (1975) 117.
T. J. Hazendonk, A. Lodder: Noise in
luminescent GaAs0 00P0,40 diodes at
low injection rates. Solid State Electr.
18, (1975) 593.
T. J. Hazendonk, A. Lodder: Noise in
luminescent GaAsQ mP0 4I) diodes
under non-uniform avalanche conditions.
Solid State Electr. 18 (1975) 605.
D. B. B. Rijsenbrij: A cluster description
of a perfect crystal; a test on silver.
Proefschrift, V.U.-Amsterdam,20 maart.
D. B. B. Rijsenbrij, J. M. Fondse:
A non-relativistic bandstructure
calculation for silver. Solid State Comm.
17 (1975) 1081.
T. M. Klapwijk, J. E. Mooij: Extension
of the operating range of super-
conducting microbridges. IEEE Trans-
actions MAG II (1975) 858.
J. M. Beltman: Thermodynamic
equivalence of spin systems. Ann. Inst.
Henri Poincaré, Sect. A 22 (1975) 143.
M. Boon, H. Leribaux: Attenuation of
Friedel oscillations in some metals.

Phys. Rev. B 11 (1975) 2412.
M. Boon. D. Warrington: Ordered
structures in random grain boundaries;
some geometrical probabilities. Acta
Met. 23 (1975) 599.
M. Boon: Network of coherent states
for electron in magnetic field. Helv.
Phys. Acta 48 (1975) 551.
L. C. Chen. T. Janssen: A. charged
panicle in a uniform electromagnetic
field. Physica 77 (1974) 290.
J. P. A. M. Hijmans, Q. A. G. van
Vlimmeren, W. J. M. de Jonge: Crystal
field effects and high temperature
susceptibility in CoBr.,.6H»0. Phys. Rev.
B 12 (1975)3859.
W. J. M. de Jonge, C. H. W. Swiiste,
K. Kopinga, ,K. Takeda: The specific
heat of pseudo one-dimensional TMMC
and TMCC. Phys. Rev. B 12 (1975).
T. de Neef: Some applications of series
expansions in magnetism. Proefschrift,
Eindhoven, 18 november.
A. L. M. Bongaarts: Critical points in
magnetic systems. Proefschrift,
Eindhoven, 19 december.
K. Kopinga, T. de Neef, W. J. M.
de Jonge: Theoretical and experimental
heat of CsMnClr2H,0. Phys. Rev.
B 11 (1975) 2364.
T. de Neef, W. J. M. de Jonge:
Magnetic specific heat of linear chains
with Heisenbeig exchange and crystal
field anisotropy for S = 1. Phys. Rev.
B l l (1975) 4402).
H. Nishihara, W. J. M. de Jonge,
T .de Neef: Proton spin-lattice relax-
ation in the antiferromagnetic state
of CsMnClv2H;0. Phys. Rev. B 12
(1975) 5325.
K. Kopinga, P. van der Leeden,
W. J. M. de Jonge: Lattice heat capacity
of layered and chainlike compounds.
Proc. of the 14th Int. Conf. on Low
Temp. Physics IV (1975) 358.
C. H. W. Swüste, W. J. M. de Jonge,
K. Kopinga: The theoretical and
experimental specific heat of the one-
dimensk tal systems TMMC and
TMCC. i roc. of the 14th Int. Conf.
on Low Temp. Physics IV (1975) 362.
J. P. A. M. Hijmans, Q. A. G. van
Vlimmeren, W. J. M. de Jonge: Crystal
field influences on the susceptibility of
the two-dimensional xy antiferromagnet
Co8r.,.6H.>0. Proc. of the 14th Int.
Conf." on Low Temp. Physics IV (1975
376.
C. Blaauw: Investigations of some
systems exhibiting electrical conduction

anomalie?. Proefschrift. Groningen,
oktober 1974.
C. Blaauw, H. Hanson. F. van der
Woude: Mössbauer effect in pure and
impute doped FeSit. Proc. 5th Int.
Conf. Mössbauer Spectrometry.
Bratislava (1973). Czech. At. En.
Comm., Praha (1975) 28.
C. Blaauw, H. Hanson. F. van der
Wonde, G. A. Sawatzky: The effect of
Si on the electronic structure of iron
in Fe-Si alloys-. Proc. 5th Int. Conf.
Mössbauer Spectrometry, Bratislava
(1973). Czech. At. En. Comm., Praha
(1975) 10.
C. Boekema. F. van der Woude. G. A.
Sawatzky: Interpretation of the high
pressure effects in the rare earth
onhoferrites. Phys. Rev. B 11 (1975)
2705.
C. Boekema, F. van der Woude, G. A.
Sawatzky: Spin and charge density
oscillations in doped magnetite: A
classical self-consistent charge density
oscillation model. Proc. 5th Int. Conf.
Mössbauer Spectrometry, Bratislava
(1973), Czech. At. En. Comm., Praha
(1975) 96.
J. W. Drijver: Order in alloys. Proef-
schrift, Groningen, 15 december.
C. Blaauw, F. Leenhouts, F. van der
Woude: Phase transitions in Fe-doped
K<v Solid State Comm. 17 (1975) 559.
C. Blaauw, F. Leenhouts, F. van der
Woude, G. A. Sawatzky: The metal-
non-metal transition in VO,: X-ray
photoenimision and resistivity measure-
ments. J. Phys. C 8 (1975) 459.
J. W. Drijver, F. van der Woude:
Mössbauer effect measurements on the
intermetallic compounds Ni Al and
Ni.fGa. Proc. 5th Int. Conf. Mössbauer
Spectrometry, Bratislava (.1573), Czech.
At. En. Comm., Praha (1975) 33.
J. W. Drijver, F. van der Woude,
S. Radelaar: Order-disorder transition
in NigFe studied by Mössbauer
spect'roscopy. Phys. Rev. Lett. 34 (1975)
1026.
C. I. Nistor, C. Boekema, F. van der
Woude, G. A. Sawatzky: Mössbauer
effect study of magnetite. Proc. 5th Int.
Conf.. Mössbauer Spectrometry.
Bratislava (1973), Czech. At. En.
Comm., Praha (1975) 99.
F. van der Woude, P. J. Schurer,
G. A. Sawatzky: Mössbauer effect
studies of magnetic interaction in iron
and dilute iron alloys. Proc. 5th Int.
Conf. Mössbauer Spectrometry,



Zakelijk/organisatorisch verslag 163

Bratislava (1973), Czech. At. En.
Comm., Praha (1975) 1.
P. D. Feitsma, J. J. Hallers, F. van der
Werff, W. van der Lugt: Electrical
resistivities and phase separation of
liquid lithium-sodium alloys. Physica
79 B (1975) 35.
P. D. Feitsma, G. K. Slagter. W. van
der lugt: Knight shift of -;!.Va and "Li
nuclei in liquid sodium-lithium alloys.
Phys. Rev. B 11 (1975) 3589.
P. D. Feitsma, G. K. Slagter, W. van
der Lugt: The Knight shift in liquid
Na-Li alloys. Proc. 18th Ampère
Congress, Nottingham (1974) 329.
J. J. Hallers, T. Marien. W. van der
Lugt: Resistivity calculations for Na-Cs
and K-Cs alloy systems. Physica 78,
(1974) 259.
M. J. Huijben, H. Klaucke, J. Hennep-
hof, W. van der Lugt: Density of liquid
sodium-caesium alloys. Scripta Met. 9
(1975) 653.
E. J. Bijvank, H. W. den Hartog: EPR
studies of Gd3 +-metal-ion. complexes
in SrCU. Phys. Rev. B. 12 (1975) 4646.
D. I. M. Knottncrus. H. W. den Hartog:
Axially non-symmetric hole
centers in calcittmchlorapatite. Phys.
Stat. Sol. (a) 29 (1975) 183.
D. I. M. Knottnerus, H. W. den Hartog,
A. Lanjouw: F-centers in calcium-
chlorapatite doped with Nad. Phys.
Stat. Sol. (a) 32 (1975) 287.
J. W. J. Timans, H. W. den Hartog:
Local-mode asorption of H- and Z>-
in SrCi,: RE and SrF»: RE single
crystals'. Phys. Stat. Sol. (b) 73 (1975).
H. Wever, H. W. den Hartog: EPR of
BaClr- £«2+ and Bad*: Gds+. Phys.
Stat. Sol. (b)70 (1975)" 183.
H. Hanson, A. J. Dekker, F. van der
Woude: Analysis of the pitch in binary
cholesteric liquid crystal mixtures.
J. Chem. Phys. 62 (1975) 1941.
A. J. Dekker: Vloeibare Kristallen.
F.O.M.-Jaarboek (1974) 119.
H. Hoogstraate, J. Poot, W. Th.
Wenckebach, N. J. Poulis: Cross-
relaxation measured y pulsed ENDOR.
Physica 79B (1975) 499.
L. A. G. M. Wulffers, N. J. Poulis:
Determination of isotropic and
anisotropic Knighshift in V3X
compounds. Physica 79A (1975) 563.
D. A. Antheunis, B. J. Botter,
J. Schmidt, J. H. van der Waals:
Kinetics of populating and decay of
the phosphorescent state of tetramethyl-
pyrazine in durene. A system with skew

spin axes. Mol. Phys. 29 (1975) 49.
W. S. Veeman, J. H vuti Jci Waa!s:
Level anticrossing and cross-relaxation
in phosphorescent >~rv;tats. Mol. Phys.
29 (1975) 225.
H. Blok. J. A. Kooter, J. Schmidt:
llyperfine and quadrupole coupling
constants of deuterium nuclei in the
phosphorescent triplet states of
quinoline and quinoxaline. Chem. Phys.
Lett. 30 (1975) 160.
B. J. Botter, D. C. Doetschman, J.
Schmidt. J. H. van der Waals: Electron
spin-echo experiments in photo-excited
triplet slates in an external magnetic
field. Mol. Phys. 30 (1975) 609.
W. G. van Dorp. W. H. Schoemaker,
M. Soma, J. H. van der Waals: The
lowest ttiplet slate of free base porphin:
Determination of its kinetics of
populating and depopulating from
microwave induced transients in the
fluorescence intensity. Mol. Phys. 30
(1975) 1701.
D. A. Antheunis, B. J. Botter, J.
Schmidt, P. J. F. Verbeek, J. H. van
der Waals: Spin-lattice relaxation in
the phosphorescent triplet state of
acridine and phenanthrene in zero-
magnetic field. Chem. Phys. Lett. 36
(1975) 225.
C. A. van 't Hof, J. Schmidt: Vibronic
relaxation in parabenzoquinone: its
effect on the decay rate of rotary
spin-echoes. Chem. Phys. Lett. 36 (1975)
457.
C. A. van "t Hof, J. Schmidt: The effect
of vibronic relaxation on the spin
coherence in photo-excited triplet
states. Chem. Phys. Lett. 36 (1975) 460.
W. G. van Dorp: Porphyrins:
Metastable triplet and quartet states.
Proefschrift, Leiden, 12 juni.
H. W. J. Blote: The specific heat of
magnetic linear chains. Physica 79B
(1975) 427.
F. W. Klaaysen, Z. Dokoupil, W. J.
Huiskamp: Magnetic specific heats of
the linear chains series Ni(Il)X,L,
with X-Cl or Br and L = N~C~H4

or NC5Hr. Physica 79B (1975) 547.
F. W. "klaaysen, H. den Adel, Z.
Dokoupil, W. J. Huiskamp: Specific
heal of hydrazinium transition metal
sulphate linear chain compounds.
Physica 79B (1975) 113.
J. W. Metselaar, L. J. de Jongh, D. de
Klerk: Magnetic behaviour of
CoCls.6H20 and CoBr^HJ).
Comparison with the quadratic s = Vs,

XY model. Physica 79B (1975) 53.
H. A. Algra, L. J. de Jong, H. W. J.
Blötc, W. J. Huiskamp, R. L. Carlin:
Heat capacity of (CH^KH CuCI32HJ0
below I K. Physica 78B (1975) 314.
L J . d e Jong. R. Block: On the
exchange interaction in some Jd-metal
ionic compounds. I. The 180° super-
exchange in the 3d-metal fluorides
XMF3 en X,MF4 (X - K, Rh, Tl;
M = Mn, Co, Ni). Physica 79B (1975)
56S.
A. J. van Duyneveldt, J. Soeteman,
A. v. d. Bilt. L. J. de Jongh: Spin-
lattice relaxation near field-dependent
antiferromagnetic transitions. Proc. Coll.
Int. CNRS, Grenoble.
J. J. Smit, L. J. de Jongh, H. W. J.
Blote, D. de Klerk: Magnetization
measurements on antiferromagnetic
Mn-+ chains in pulsed fields up to
400 kOe. Proc. Coll. Int. CNRS (242)
Grenoble, (1975) 253.
A. J. van Duyneveldt, J. Soeteman,
L. J. de Jongh: Differential susceptibility
measurements in antiferromagnetic
MnClJHJ) and MnBr^AHfi as a
function of field, frequency and
temperature. J. Phys. Chem. Sol. 36
(1975) 481.
H. J. A. Bluyssen, R. E. Mclntosh,
A. F. van Etteger, P. Wyder: Pulsed
operation of an optically-pumped far
infrared molecular laser. IEEE J.
Quantum. Electron. QE-11. (1975) 341.
Proc. 14th Int. Conf. on Low
Temperature Physics, Helsinki 1975.
T. H. K. Frederking, H. van Kempen,
M. A. Weenen, P. Wyder: Order
parameter and fractional effects on the
transport conditions of Gorler-Mellink
counter flow. 1 (1975) 219.
J. W. Hendriks, H. R. Ott, P. Wyder:
Far infrared absorption of thin lead
films in a perpendicular magnetic field
and under proximity-effect conditions.
2 (1975) 255.
H. van Kempen, J. S. Lass, J. H. J. M.
Ribot, P. Wyder: Precision
measurements of the temperature
dependence of the resistance of
potassium. 3 (1975) 94.
L. H. M. Coenen, R. Deltour, H. van
Kempen, P. Wyder: Thermal conduc-
tivity of the one dimensional structure
KsPt(CN)4Br0 3.3H20. 4 (1975) 346.
H. van Kempen, J."A. A. J. Perenboom,
M. P. A. Viegers: Susceptibility of the
magnetic gold complex [Au(ll) (mnt)J - -
between 9 mK and 100 K. 4 (1975) 372.
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H. J. A. Bluyssen, R. E. Mcln'.osb,
A. F. van Etteger, P. Wyder: Three
level model for a pulsed optically
pumped FIR molecular laser. Zurich
Int. Conf. Infrared Phys., Conference
Digest, E. Wiesendanger, F. Kneubiihl
cd. C (1975) 222.
P. Wyder: Far-infrared ami .super-
conductivity. Zurich Int. Couf Infrared
Phys., Conference Digest, E. VViesen-
dangcr, F. Kneubiihl ed. I (1975) 1.
C. J. Beers, H. van Kempen: Overzicht
van laboratorium-cryosttiten en bijbe-
horende apparatuur. Laboratorium-
cryestaten voor 1-300 K. XTvN 16
(1975) 257.
A. M. van Diepen, H. W. de Wijn,
K. H. J. Buschow: Temperature
dependence of the crystal field induced
magnetic aimotropy in SmFe.>. Proc.
Int. Conf. Magnetism. Moskou, I (1)
(1975) 227.
H. W. de Wijn, A. M. van Diepen,
K. H. J. Buschow: Samarium in crystal
fields, a case of strong J-mixing.
Proc. Int. Conf. Crystalline Electric
Field Effects in Metals and Alloys,
Montléal, Canada (1975).
K. N. Shrivastava: Phonon-induced
superexchange. Phys. Lett. 54A (1975)
441.
K. N. Shrivastava: Line width in
magnetic resonance due <o emission of
radiation. Phys. Lett. 55A (1975) 295.
K. N. Shrivastava: Orbit-lattice inter-
action contribution to superexchange in
the V*+-F--V7-i linear system in cubic
crystals. J. Phys. C. 8 (1975) L554.
G. Blasse: Luminescence and vibralional
spectra of Ba4Li„W.fi,,. J. Solid State
Chem. 14 (1975) 366. "
K. Klosse: A new productivity function
and stability criterion in chemical vapor
transport processes. J. Solid State Chem.
15 (1975) 105.
G. Blasse: Energy transfer phenomena
in lead sulphate. Chem. Phys. Lett. 53
(1975) 299.
J. Th. W. de Hair, G. Blasse: The
nature of the emission transition of the
octahedral uranate group. Chem. Phys.
Lett 36 (1975) 111.
H. E. Hoefdraad. G. Blasse: Green
emitting praseodymium in calcium
dreonate. Phys. Stat. Sol. (a) 29 (1975)
K.95.
G. Blasse: Energy transfer in mercury-
doped calcium tungstate and molyb-
date. I. Solid State Chem. 13 (1975) 339.
A. A. F. Lagerwey, G. Blasse: Polarized

emission spectra of trivatent europium
in gadolinium aluminium borale. Chem.
Phys. Lett. 31 (1975) 27.
G. Blasse, W. J. Schipper: Low-
temperature photoliiminescenc of
strontium and biiritim tungMate. Phys.
Stat. Sol. (a) 25 (1974) K163.
W. van Loo: Luminescence decay of
lead nwlybdate and lead tungsiuie,
a descriptive model. J. Luminescence 10
(1975) 221.
W. van Loo: Crystal growth and
electrical conduction of PbMoO^ and
PbWOr J. Solid Stale Chem. 14 (1975)
359.
J. H. G. Bode. A. B. van Oosterhout:
Defect luminescence of ordered,
perovskites A.,BW0s. i. Luminescence
10 (1975) 237'.
J. Schoonman. L. B. Ebert. C. H. Hsieh.
R. A. Huggins:/(>/i/'c motion in ji-PbF,.
J. Appl. 46 (1975) 2873.
J. Schoonman, R. A. Huggins:
Composition dependence of ionic
conductivity. J. Phys. Chem. Sol. 36
(1975) 815.
H. E. Hoefdraad: Charge-transfer
spectra of tetravalent lanthanide ions
in oxides. J. inorg. nucl. Chem. 37
(1975) 1917.
W. van Loo: Luminescence of lead
molybdute and lead tungstate, (II)
discussion, Phys. Stat. Sol. (a) 28 (1975)
227.
W. van Loo: Luminescence of lead
molybdate and lead tungstate. (I) ex-
perimental, Phys. Stat. Sol. (a) 27 (1975)
565.
J. Schoonman, G. A. Korteweg, R. W.
Bonne: Ionic and electronic conduction
in p-PbF,. Solid State Comm. 16 (1975)
9.
H. E. Hoefdraad: The charge-transfer
absorption band of Eu3+ in oxides.
J. Solid State Chem. 15 (1975) 175.
F. C. van Rijswijk, R. J. J. Zijlstra:
Photon time interval distributions of
cathodoluminescence light from a
YVO4-Eu*+ phosphor. Phys. Lett. 51A
(1975) 271.
P. A. Giclen, R. J. J. Zijlstra: A const o-
electric current fluctuations in p-type
CdS. Int. Conf. on physical aspects of
noise in solid state devices, Noord-
wijkcrhout, 7 (1975).
A. Gisolf: Noise and hot carrier effects
in p-lype silicon single injection diodes.
Int. Conf. in Physical aspects of noise in
solid state devices. Noordwijkerhout, 11
(1975).
K. M. van Vliet, A. Friedman, R. J. J.

Zijlstra, A. Gisolf, A. van der Ziel:
Noise in single injection diodes: I. A
survey of methods; II. Applications.
J. Appl. Phys. 46 (1975) 1804 and 1814.
M. A. Nicolet, H. R. Bilger, R. } . ].
Zijlstra: Noise in single and double
injection currents in solids. I. Phys.
Stat. Sol. (b); II. Phys. Stat. Sol. (b) 70
(1975) 9 and 415.
C. Th. J. Alkemade: Conventionele
Fotonenbronnen. Symposium Fotonica,
Eindhoven, 70 (1975).
F. C. van Rijswijk: Fotonstatistiek van
karakteristieke kathode luminescentie.
Symposium Fotonica. Eindhoven, 96
(1975).
F C. van Rijswijk: An investigation into
statistical properties of some optical
fields. Proefschrift, Utrecht, 20 oktober.
A. Gisolf' Noise in injection currents in
solids. Proefschrift, Utrecht, 1 december.
P. H. E. Meijer. Th. Niemeijer:
Quantummechanical approximation to
the ground-state of cerous magnesium
nitrate. Phys. Rev. Bll (1975) 2612.
P. A. J. Tindemans, H. W. Capel:
On the free energy in systems with
separable interactions III. Physica 79A
(1975) 478.
P. A. J. Tindemans: Systems with
separable interactions. Proefschrift,
Leiden, 23 april.
H. W. Capel, P. A. J. Tindemans:
An inequality for the trace of matrix
products. Reports on Mathematical
Physics 6 (1974) 225.
Th. J. Siskens, H. W. Capel. J. H. H.
Perk: Antiferromagnetic chain with
alternating interactions and magnetic
moments. Phys. Lett. 53 (1975) 21.
Th. J. Siskens, H. W. Capel: On a
soluble model of an antiferromagnetic
chain with Dzyaloshinsky interactions I.
Physica 79A (1975) 259."
Th. J. Siskens, H. W. Capel, K. J. F.
Gaemers: On a soluble model of an
antiferromagnetic chain with
Dzyaloshinsky interactions II. Physica
79A (1975) 296.
E. J. van Dongen, H. W. Capel, Th. J.
Siskens: On the anisolropic Heisenberg
chain. Physica 79A (1975) 617.
P. W. Kaslelcyn: Exactly solvable
lattice models. Fundamental Problems
in Statistical Mechanics III, E. G. D.
Cohen editor. North Holland Publishing
Company, Amsterdam (1975).
M. A. E. A. Ament, A. R. de Vroomen:
Calculation of optical properties of
white tin. J. Phys. F. 5 (1975) 2394.
D. H. Lowndes, F. M. Mueller.
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Conference on Electron Lifetimes in
Metals. Physics of Condensed Matter
(co-editor). 19 (1975) !.

4. Voordrachten

P. Bloembergen: On the critical
behaviour of the two dimensional,
5='/•_>, Heisenberg ferromagnet: an
experimental study. Conf. LT14,
Helsinki, Finland (1975).
I. F. Silvera, P. J. Berkhout: Direct
observation of mixing of rotational
states in compressed solid deuterium
by Raman scattering. Third Int. Conf.
on Light Scattering in Solids, Campinas,
Brazilië, juli.
M. Marrenga: The combined structural
and order-disorder transition in solid
hydrogen. Int. Conf. on Dynamics of
Molecular Crystals, Jiilich, West-
Ouitsland, september.
I. F. Silvera: Properties and excitations
in the solid hydrogens. Max Planck
Institut, Stuttgart, West-Duitsiand,
27 januari.
I. F. Silvera: The mixing of rotational
slates in solid molecular hydrogen.
FOM-vergadering Molecuulfysica, Univ.
van Amsterdam, 10 oktober.
I. F. Silvera: Ligt scattering in solid
hydrogen under pressure. V.U.
Amsterdam, 13 oktober.
I. F. Silvera: The Solid Hydrogens:
properties and excitations. Invited
lecture LT14. Helsinki, Finland.
A. B. M. Hoff: The radio-frequency
size effect in indium. Semenarium T.H.
München, West-Duitsland, 18 december.
A. Lodder: T-matrix formulation of
impurity scattering in metals. Nato
Advanced Study Institute on Linear and
Nonlinear Electronic Transport in
Solids, Antwerpen, België, 21 jult-
2 augustus.

T. M. Klapwijk: Microwave-enhanced
superconductivity. LT14, Conf. Helsinki.
Finland; Miniconference on non-
equilibrium phenomena in super-
conductivity, Helsinki, Finland, 18
augustus.
M. Boon: Symmetry of electrons in
magnetic field. Dept. of Physics, Texas
A. and M. University, USA, 19
januari.
M. Boon: Pseudopotetuial theory and
liquid metals. Dept. of Nuclear
Engineering, Texas A. and M.
University, U.S.A.,, 21 januari.

M. Boon: On coherent states for
electrons in magnetic field. Swiss
Physical Society Meeting, Zurich,
Zwitserland, 13 april.
M. Boon: Symmetry of electrons in
magnetic field. Dept. of Physics,
University of Lausanne, Zwitserland,
6 juni.
H. Hoogland: Over de Galilei-invarian-
tie van de niet-relativistische quantum-
mechanica. Seminarie Theoretische
Fysica, Univ. van Amsterdam. 13 maart.
H. Hoogland: Over representaties van
de Galileigroep in de quant um-
mechanica. Seminarie Theoretische
Natuurkunde, Nijmegen, 9 april.
A. Janner: Relatie tussen beschrijving
en symmetrie. Dept. Natuurkunde,
Antwerpen, 15 april.
T. Janssen: Incommensurability in the
Solid State. Jaarvergadering van de
Belgische Natuurkundige Vereniging,
Antwerpen, 2 juni.
W. J. M. de Jonge: Het onderzoek aan
laagdimensionele systemen. Kamerlingh
Onnes Lab. Leiden, oktober.
F. van der Woude: Het Mössbauer-
effect, T.H. Eindhoven, 17 april;
T.H. Twente, 19 maart.
C. Boekema: Mössbauer-onderzoek aan
zuiver en gedoopt magnetiet. Micro-
Mössbauer Conferentie, Delft, 11 juni.
K. W. Maring: Onderzoek aan Fe-4 at
% X legeringen met X = Al, Si, Ga,
Ge, As, Sn en Sb. Micro-Mössbauer
Conferentie, Delft, 11 juni.
P. D. Feitsma: The Knight-shift in
liquid alkali alloys. Werkgroep Magn.
Resonantie, Leiden, 26 juni.
A. J. Dekker: Vloeibare Kristallen.
R.U. Groningen. 13 februari.
A. J. Dekker: Fysische modellen van
vloeibare kristallen. R.U. Leiden, 15
oktober; T.H. Delft, 25 november.
G. Vertogen: The application of the
Bethe approximation to the nematic-
isotropic phase transition. IUPAP Conf.
on Stat. Phys, Boedapest, Hongarije,
26 augustus.
W. Th. Wenckebach: Ferromagnetisch
geordende kernspins. Natuurkundig
Laboratorium Univ. van Amsterdam,
6 maart.
W. Th. Wenckebach: Thermodynamica
van springsystemen. Werkgroep magne-
tische resonantie, Leiden, 26 juni.
J. van Houten. W. Th. Wenckebach,
N. J. Poulis: Nuclear spin-latticce
relaxation in deuterated copper tutton
salts. Autumn Meeting, British Radio

Spcctroscopy Group, Bristol, Engeland,
2-4 september.
H. Hoogstraate. J. Poot, W. Th.
Wenckebach, N. J. Poulis: Cross-
relaxation measured bv pulsed ENDOR
in diluted copper tutton salts. Autumn
Meeting, British Radio Spectroscopy
Group Bristol. Engeland. 2-4 sep-
tember.
T. O. Klaassen: Onderzoek naar
exchange interacties in h.c.c. Heisen-
berg-ferromagneten. Colloquium
Ehrenfcstii, Leiden, 26 maart.
L. A. G. M. Wulffers, N. J. Poulis:
Study of a series of superconducting
V^j-Pts compounds by nuclear
magnetic resonance. Proc. Int. Conf.
Low Ternp. Phys. 14, Helsinki. Finland.
A. Gevers arid N. J. Poulis: Nuclear
relaxation in superconducting V^xPtj-
compounds. 2 nd Spec. Coll. Ampere,
Boedapest, Hongarije, 25-29 augustus.
L. S. J. M. Henkens, N. J. Poulis:
The magnetic behaviour of a system
of weakly coupled isotropic antiferro-
magnetic linear chains. Proc. Int. Conf.
Low Temp. Phys. 14, Helsinki.
B. J. Botter: Electronspin-echoexperi-
menten aan de laagste triplettoestand
van organische moleculen in een X-
band spectrometer. Bijeenkomst van de
Werkgemeenschap voor Molecuul-
spectroscopie S.O.N., Lunteren, 3 en 4
februari.
C. A. van 't Hof: Electronspin-echo's in
de aangeslagen triplettoestand van orga-
nische moleculen in nulveld. Bijeen-
komst van de Werkgemeenschap voor
Molecuulspectroscopie van S.O.N.,
Lunteren, 3 en 4 februari.
J. H. van der Waals: Study of the
photo-excited triplet state by microwave
techniques in zero field. Int. Conf. on
Luminescence, Tokio, Japan, 1-5
september.
J. H. van der Waals: The lower excited
states of porphyrins in crystalline hosts.
7th Molecular Crystal Symposium,
Nikko, Japan, 10 september.
J. H. van der WaaW.Resonant inter-
action o fa two-level system with a
coherent radiation field and its
application to the triplet state in zero-
field. Tohoku University, Sendai, Japan,
24-29 september.
J. H. van der Waals: Study of the
excited states of porphyrins. University
of Electro-Communications, 1 oktober.
J. H. van der Waals: Study of the
excited states of porphyrins by electron
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ïesonance and Zeeman spectroscopy.
University of Tokio, Japan, 9 oktober.
J. H. van der Waak:Electron resonance
on photo-excited triplet states. Annual
meeting on ESR spectroscopy, Tokio,
Japan, 11 oktober.
J. H. van der Waals: Study of the
excited states of porphyrins. Kyushu
University, Fukuoka, Japan, 1-t oktober.
J. H. van der Waals: Study of photo-
excited triplet states by electron
resonance in zero-field. University of
Osaka, 16 oktober; University of
Nagoya, Japan, 17 oktober.
J. H .van der Waals: Magnetic
resonance without a magnet (general
colloquium); Coherent interaction of
the spin components of a triplet state
in zero-field with a resonance micro-
wave field (special seminar). Institute
of Solid State Physics, University of
Tokio, Japan.
J. H. van der Waals: The lower excited
states of metalloporphyrins: a study
by Zeeman spectroscopy and electron
resonance. Technische Universitat
Miinchen, W.-Duitsland, 12 december.
J. H. van der Waals: Spectroscopisch
onderzoek van porfyrines in kristallen
bij lage temperatuur. KNAW, Afd. Nat,
20 december.
L. J. de Jongh: Eén en tweedimensio-
nale magnetische systemen. Theorie en
experiment. T.H. Delft, 14 januari.
L. J. de Jongh: Lattice-dimensionality
crossovers in quasi-d-diinensional
magnetic systems (d=l,2). E.T.H, en
Universiteit Zurich, Zwitserland, 5 juni.
L. J. de Jongh: Lattice-dimensionality
crossovers in quasi-d-dimensional
magnetic systems (d=l,2), Freie
Universitat Berlin, W.-Duitsland,
20 juni.
W. J. Huiskamp: Experimental studies
on magnetic XY-systems. 14th Int.
Conf. Low Temp. Physics, Helsinki,
Finland, 16 augustus.
H. A. Algra: Recente resultaten s.w.
onderzoek beneden 1 K. Colloquium
Leiden, 26 september.
L. J. de Jongh: Rooster- en spindimen-
sionvliteit-overgangen in experimentele
quasi-één of tweedimensionale
magnetische systemen. Colloquium
Ehrenfestii, Leiden, 12 november.
J. H. M. Stoelinga: De l'atome jusqu'
è la matière solide; recherche avec
radiation dans l'infrarougge lointain.
Laboratoire des Basses Temperatures du
CENG, Grenoble, Frankrijk, 24 april.

J. H. M. Stoelinga: Paramagnéthme de
Pauli de queIques alliages ferromagnéti-
ques dans des champs intenses. Labora-
toire des i-hamps intenses, Grenoble,
Frankrijk, 25 april.
J. H. M. Stoelinga: Far infrared
investigation of the structure phase
transitions of some two-dimensional
layer compounds. European conf. on
ferroelectricity (EMF-3), ETH Zurich,
Zwitserland. 24 september.
P. Wyder: Far-infrared and super-
conductivity. Int. conf. on infrared
physics (C1RP) ETH Zurich, Zwitser-
land, 11 augustus.
P. Wyder: Dimensie-effecten in de
vastestoffysica. Colloquium, Groningen,
13 november.
R. A. M. van Lopik, H. W. de Wijn:
Interface effects on the phononfocussing
in rutile. Conf. on Phonon Scattering
in Solids, Nottingham, Engeland,
27-30 augustus.
K. N. Shrivastava: Lattice dynamic
effects in magnetic resonance and
Möisbauer effect. Groningen, 4 oktober.
K. Vos: Elektro-optische spectroscopie
van elektronentoestanden in TiO-y
(rutiel). Wetenschappelijke vergadering
van de werkgroep oppervlakteverschijn-
selen van de Nevac, Utrecht, 20 juni.
G. Blasse: Luminescence in a new
garnet phase. Tokio, Japan, 2 september.
G. Blasse: Luminescence of rare earth
ions in CaSOr Tokio, Japan, 6 sep-
tember.
G. Blasse: Luminescence of ordered
perovskites. Tokio, Japan, 10 sep-
tember.
R. W. Bonne: Electrical polarization
studies on lead halide single crystals.
Ajaccio, Corsica, Frankrijk, 28 augustus.
F. C. van Rijswijk: Ruis in laserlicht
verstrooid door Brownse deeltjes.
Utrecht, 25 maart; Leuven, april.
J. R. Heringa: Spingolven in kristallen
met magnetische dipool-dipoolwissel-
werking. Avondcolloquium T.H. Delft,
7 oktober.
J. R. Heringa: Ferromagnetic dipolar
spinwaves. Landelijk Seminarium
Amsterdam, 28 november.
J. R. Heringa: Spingolven in ferro-
magnethche dipoolkristallen. Vakgroep
Lage Temperaturen, Delft, 4 december.
H. W. Capel: Critical behaviour of
generalized XY models. 1UPAP, Int.
Conf. on Statistical Physics, Boedapest,
Hongarije, 29 augustus.
H. W. Capel: Generalized XY models

(Critical behaviour fo: T=O).
Seminarium theoretische fysica, Nij-
megen, 17 december.
Th. J. Siskens: Exact oplosbare mo-
dellen voor antiferromagnetische
ketens. Seminarium theoretische fysica,
Amsterdam, 9 oktober.
P. W. Kasteleyn: Special numbers
occurring in the theory of graph
colourings. Science Research Council
Rencontre on Combinatorics, Aberdeen,
Groot-Brittannië, 10 juli.
F. M. Mueller: Band structure super-
conductivity. Amsterdam Natuurkundig
Laboratorium, 16 september.
CECAM, Orsay, Frankrijk, 13 oktober;
Jülich, W.-Duitsland, 28 oktober;
Cambridge, Engeland, 29 oktober;
Berlijn, W.-Duitsland, 10 november.
F. M. Mueller: The uses of localized
representations in solids. Berlijn,
W.-Duitsland, 11 november.
F. M. Mueller: I'horton anomalies and
band structure. CECAM, Orsay,
Frankrijk, 26 augustus.
F. M. Mueller: Pin-holes and Peeking:
the uses of point contacts to find a*F.
La Jolla, USA, 8 december.
F. M. Mueller: Phonon anomalies and
band structure. San Juan, USA, 6
december.
F -M. Mueller: Photo emission in A-15
compounds. Stanford, USA, 11 decem-
ber.

4th International Colloquium on Group
Teoretical Methods in Physics Nijmegen,
23-27 juni.
M. Boon: Coherent states and pippard
network.
N. Giovannini: Covariance in external
electromagnetic fields.
N. Giovannini: Induction from a
normal nilpotent subgroup.
H. Hoogland: Local and global
equivalence of projective representations.

Conf. Materialen Studie Centrum,
Vlieland, 13 en 14 april.
H. W. den Hartog: Ladingscompensatie
in ionenkristallen.
P. Mollema: Stralingsbeschadiging van
aardalkalihalogeniden,
H. Hanson: Analyse van de spiraalspoed
in binaire cholesterische systemen.
J. G. J. Ypma: Lokale orde in nema-
tisclte vloeibare kristallen.
C. Boekema: Ladingsoscillaties in
gedoopt magnetiet.
A. S. Schaafsma: XPS-metingen aan
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FeX-Icgeringen: X = Al. Si, Ge, Ga,
A i, Sn, Sb 5 at. r/r.

5. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap
voor de Vaste Slof 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 - V II
dr. J. Bergsma
prof. dr. G. Blasse, leider werkgroep
VS - V 1
prof. dr. C. J. Gorter
prof. dr. C. Haas, vertegenwoordiger
SON -Werkgemeenschap voor Vasteslof-
chemic
prof. dr. W. J. Huiskamp. leider
werkgroep VS - L Hl
prof. dr. A. G. M. Janner. leider
werkgroep VS - DN
prof. dr. P. W. Kasteleyn, leider
werkgroep VS - th-L
dr. A. Lodder, leider werkgroep
VS - A 11
prof. dr. J. J. van Loef, leider werk-
groep VS - D
prof. dr. F. van der Maesen, leider
werkgroep VS - E
prof. dr. A. R. Miedema
dr. ir. J. E. Mooij, leider werkgroep
VS - D II
prof. dr. F. M. Mueller
dr. Th. Niemeijcr, leider werkgroep
VS - th-D
prof. dr. B. R. A. Nijboer, leider
werkgroep VS - tli-U
prof. drs. L>. 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. M. J. Sparnaay
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 Werkgemeenschap
'Metalen F.O.M.-T.N.O.'
prof. dr. A. R. de Vroomen, leider
werkgroep VS - BSB
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 l
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,
en dr. R. J. J. Zijlstra (adjunct-werk-
groepleiders van resp. VS - th-L en
VS - V II), drs L. S. J. M. Henkens en
drs. E .G. Sieverts (vertegenwoordigers
F.O.M.-personeelsraad) en door
drs. J. Heijn, ter assistentie van de
secretaris.
Prof. dr. F. M. Mueller aanvaardde in
de loop van het verslagjaar het lid-
maatschap a titre personnel. De
commissie werd voorts uitgebreid met
dr. ir. J. E. Mooij als leider van de
nieuwe werkgroep VS - D II.
De taak van de commissie is nader
omschreven in "Bestuurstaken van de
Commissies van de Werkgemeen-
schappen.'
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L. Th. M. omstein Het Alcator-experiment
Gedurende de jaren 1971 tot en met 1975 heeft een steeds wisselende
groep medewerkers van het F.O.M.-Instituut voor Plasmafysica gewerkt
aan het Alcator-experiment dat wordt uitgevoerd aan het Massachusetts
Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA. Er namen veertien
experimentatoren, technici en theoretici aan deze samenwerking deel, een
totale inspanning van 17 man-jaren. Niet alleen was een detachering van
één jaar voor ieder lid van het F.O.M.-team zeer wel besteed voor het
opdoen van ervaring in de fysica van Tokamaks, ook zijn door onze
medewerkers al vanaf de eerste bouwfase wezenlijke bijdragen aan het
project geleverd. Hiervan getuigt de reeks van ruim dertig publikaties
waarvan F.O.M.-medewerkers (co)auteurs zijn.

1. Inleiding

Alcator is een plasma-opsluitingsexperiment van het
Tokamak-type. Over dit onderwerp is reeds in het
FOM-Jaarboek 1971 p. 133 een artikel geschreven door
prof. B. Coppi en dr. J. Rem1), zodat hier met een
korte inleiding kan worden volstaan.

Een Tokamak is een experimentele opstelling waar-
mee hete plasma's magnetisch kunnen worden opgesloten.
Deze experimenten, al in de jaren 60 in het Kurchatov-
Instituut te Moskou ontwikkeld2), hebben bij het onder-
zoek naar beheersing van thermonucleaire reacties in
de hele wereld veel navolging gevonden. Een grote
verscheidenheid in type, grootte en speciale doelstelling
heeft de lijst van Tokamaks die thans worden bestudeerd
in de Sovjet-Unie, in de Verenigde Staten, in Japan en
in de Europese landen zeer lang gemaakt. Een overzicht
van die verscheidenheid lijkt hier nauwelijks zinvol,
maar is op verschillende plaatsen in de literatuur te
vinden, zie bv. ref. 3. Een beperking tot het Alcator-
experiment is verantwoord omdat juist dit experiment
in het afgelopen jaar belangrijke resultaten heeft
opgeleverd. Allereerst is een aantal tot dan nog onbe-
kende verschijnselen gevonden in het voor Tokamaks
normale parametergebied; vervolgens is de mogelijkheid
aangetoond een dicht plasma gedurende een zo lange
tijd op te sluiten, dat men van een duidelijke stap
vooruit op de weg naar de beheersing van de thermo-
nucleaire reacties kan spreken.

In een thermonucleaire reactor zal een plasma - een
geheel geïoniseerd gas - bestaande bv. uit een mengsel
van deuterium- en tritiumionen en evenveel elektronen,
voldoende lang opgesloten moeten blijven zodat de bij
de kernversmelting vrijkomende energie (voor een deel
in de vorm van kinetische energie van gevormde

a-deeltjes) voldoende groot is om het gasmengsel op
hoge temperatuur te brengen en te houden. Deze eis
wordt uitgedrukt in het zgn. Lawson-criterium: het
produkt van de deeltjesdichtheid, n, en de opsluittijd,
T, moet groter zijn dan 10" cm-3 s. Het versmeltings-
proces kan zichzelf pas onderhouden indien het plasma
voldoende heet is: boven deontsteektemperatuur van
ongeveer 5 keV (voor een D-T-mengsel) overtreft de
energie-opbrengst het energieverlies ten gevolge van
remstraling. Om de gedachten te bepalen stellen wij dat
de dichtheid in de orde van enkele malen 1014 cm-3 zal
moeten bedragen - dan is namelijk de dichtheid van de
geproduceerde energie vergelijkbaar met die in conven-
tionele energie-opwekkingsinstallaties. Volgens het
Lawson-criterium zal dus de opsluittijd van.de plasma-
deeltjes en ook van de circulerende energie ongeveer
een secunde moeten bedragen. Een zo heet en dicht
plasma voldoende lang opsluiten is mogelijk in een
magnetisch veld met een gesloten geometrie.

In een Tokamak wordt een plasmaring met hoofdstraal
Ro van (meestal) ronde doorsnede ingebed in een
stationair toroïdaal magnetisch veld, BT (zie figuur 1).

In het plasma is een toroïdale stroom IT geïnduceerd,
onderhouden door een elektrische ringspanning V|. Met
de toroïdale stroom hangt een poloïdaal magnetisch
veld. BP, samen dat gecombineerd met het toroïdale
magnetische veld resulteert in een helisch ( = schroef-
vormig) magnetisch veldpatroon; de krachtlijnen van
dit veld liggen op gesloten magnetische oppervlakken,
te weten in elkaar passende tori van cirkelvormige
doorsnede. Het door de elektrische stroom onderhouden
plasma wordt op enige afstand van de wanden van de
ontladingskamer gehouden door het plaatsen van een
'limiter', een diafragma (straal a) bestaande uit een
materiaal met hoog smeltpunt. Het helische magnetische



170 Thermonucleair onderzoek en plasmafysica

Velden en stromen in de Tokamak-
geometrie.

Fig. 1

veld zorgt voor plasma-opsluiting omdat de elektrisch
geladen deeltjes (ionen en elektronen) riet vrijelijk
loodrecht op de krachtlijnen kunnen bewegen, maar er
slechts omheen kunnen spiraliseren. Alleen de in een
plasma weinig voorkomende botsingen tussen ongelijk-
soortige deeltjes geven aanleiding tot een diffusie
loodrecht op de krachtlijnen; dat geeft dus een langzaam
weglekken van het plasma uit de opsluiting. Deze
diffusie kan sterker worden indien collectieve verschijn-
selen, bv. elektrische oscillaties, in het plasma
optreden. Als mogelijke grens voor opsluiting wordt
gevonden dat de gaskinetische druk in het plasma,
(3/2)(nekTll + nikTi) (waarbij n,, en n, de elektronen-,
resp. lonendichtheid, Te en T; de elektronen-, resp.
ionentemperaluur voorstellen en k = Boltzmann-
constante) niet hoger kan worden dan enkele malen de
magnetische druk van het poloïdale veld, B1.

2(a)/2n0, aan
de rand van het plasma. Dus: pY = 2(x„(nekTe + nikTi)/
Bp2(a) is van de orde van grootte 1.

Een toroïdaal stroomvoerend plasma is door het
optreden van drukgradiënten niet in evenwicht: uit-
waartse krachten doen de plasma^-^g expanderen. Door
het aanleggen van een juist gekozen magnetisch veld in
de verticale richting, Bv, kan de Lorentz-kracht I T X B V
de uitwaartse kracht in de toroïdale geometrie opheffen.
Voor het tegengaan van verplaatsingen van de plasma-
torus uit de evenwichtspositie kan ook gebruik worden
gemaakt van een goed-geleidend metalen schild rond de
ontladingskamer. Indien de karakteristieke tijd van de
verplaatsing voldoende kort is, kan het poloïdale veld
nauwelijks in het schild binnendringen, zodat een
vervorming van de cirkelvormige poloïdale krachtlijnen
optreedt, hetgeen in feite overeenkomt met het lokaal
aanleggen van een extra vertikaal veld. Ook dan zal
een voldoende terugdrijvende Lorentz-kracht optreden.
Tegen snelle en langgolvige instabiliteiten heeft het
geleidende schild op dezelfde wijze een stabiliserende

werking. Tot de belangrijkste instabiliteiten die in deze
geometrie kunnen optreden behoort de magnetohydro-
dynamische kink, een uitwijking van de stroomvoerende
plasmatorus die precies past op eventuele periodiciteiten
van het helische magnetische krachtlijnenpatroon.
Door te vermijden dat de helische krachtlijnen aan de
plasma-oppervlakte precies in zichzelf sluiten, treden de
instabiliteiten niet op: d.w.z. de zgn. Kruskal-Shajranov-
grens mag niet overschreden worden of wel

B,.(a) < (2«a/'2nR„)Br of q(a) = aBT/R„B,.(a) > 1.

In feite moet een dergelijke eis niet alleen voor het
verloop van de krachtlijnen aan de plasma-oppervlakte
worden gesteld, maar ook binnen het plasmavolume
gelden, dus moet q(a) <; 2 a 5 blijven. Aangezien, het
poloïdale magnetische veld evenredig is met de plasma-
stroom, B|.(a) = n„IT/(2jra), volgt uit boven-
geformuleerde eis dus tevens een begrenzing voor de
totale plasmastroom:

Uit q(a) = 2jta2BT/n„R„IT

volgt IT = 2jra2BT/nuRllq(a).

De stroom wordt niet alleen aangewend voor de
opsluiting van een zo heet en dicht mogelijk plasma (vgl.
de bovenbeschreven maximale pY), maar ook voor de
verhitting van het plasma tot de gewenste temperaturen
in de orde van keV's door joule-dissipatie. Bij het
ontwerpen van een Tokamak-experiment streeft men
naar een zo hoog mogelijke |ï|> bij een nog toelaatbaar
lage q-waarde. Dit is te bereiken in een hoog toroïdaal
magnetisch veld, zoals in de naam Alcator (Alto
Campo Torus, d.i. hoog-veld-torus) wordt uitgedrukt.
Voor de verwezenlijking van toroïdale magneetvelden
van hoge veldsterkte is men aangewezen op een Bitter-
spoelstelsel.

2. Opbouw van het Alcator-experiment

Beter dan aan de hand van de foto van het experiment,
gemaakt toen de opstelling zijn voltooiing naderde
(figuur 2), is de essentie van het experiment uit te leggen
aan een opengewerkt perspectivisch diagram (figuur 3).
Het belangrijkste onderdeel van de opstelling is de
toroïdale Bitter-magneetspoel (1), die bestaat uit
enigszins taps toelopende koperen platen met een cirkel-
vormig gat. Die platen vormen als het ware de

Fig. 2

Foto van de Alcator-opstclling
kort voor de voltooiing.
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windingen van een één-laagsspoel. Tussen ieder iweelal
platen bevindt zich een roestvrijstalen verst'-vigings-
plaat en een isolatielaag, waaruit steeds een kleine sector
is vrijgelaten zodat elektrische stroom van platenpaar
naar platenpaar kan oversteken en zo rond de torus-
vormige ruimte binnen de spoel spiraliseert. Deze spoel
met in totaal ongeveer 250 windingen werd zo goed
mogelijk aangepast aan de voedingsbron, de 32-MW-
vlicgwielgeneratoren van het Francis Bitter National
Magnet Laboratory van M.I.T. Het spoelstel wordt
gekoeld met vloeibare stikstof tot -200 °C, zodat de
totale geleidbaarheid met een factor 7 wordt verhoogd.
Bij de maximaal toepasbare spanning over de magneet
van ongeveer 250 V kan daardoor gedurende enkele
secunden een stroom van maximaal 130 kA worden
gestuurd. In de toroïdale binnenruimte wordt hierdoor

een zeer hoog magnetisch veld opgewekt. De veldsterkte
ter plaatse van de hoofdstraat Ro = 54 cm, bedraagt
maximaal 120 kG. Overigens zijn de experimenten
tot op heden bij maximaal 82 kG gedaan.

Fig. 3 Opengewerkte perspectivische schets
van het experiment
1. Toroïdale Bitter-magneet
2. Primaire spoel
3. Ontladingskamer
4. Stabilisatieschild
5. Compensatie- en vertikaal-veld-spoelen
6. Observatiepoorten
7. Koelvat
8. Toroïdaal plasma
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De plasmastroom fungeert als de secundaire winding
van een transformator. De primaire - inkoppel -
spoel (2) is uit 228 windingen opgebouwd, die worden
bekrachtigd uit een 6-MW-gelijkrichtinstailatie. Binnen
deze centrale solenoïde wordt in enkele secunden een
stroom van 40 kA opgebouwd die op het begintijdstip
van de ontladingspuls snel over een stelsel van shunt-
weerstanden wordt kortgesloten. De totale fluxzwaai die
in deze luchtkerntransformator dan beschikbaar komt
is 1 volt-secundc. De secundaire stroom loopt in het
plasma dat zich in de 0.5 mm dikke, roestvrijstalen,
uit acht balgstukken opgebouwde ontladingskamer (3)
bevindt; de inwendige kleine straal is 12 cm. Deze'
kamer wordt bij de aanvang van de experimenteerpuls
gevuld met waterstof- of dcuteriumgas (werkdruk
ongeveer 1(H torr). Aanvankelijk schermt de slecht-
gelcidende uit één stuk bestaande ontladingskamer de
ringspanning, V,, van maximaal 60 V wel af, maar
binnen 25 us dringt voldoende elektrisch veld door
(V, ongeveer 30 volt) om doorslag in het gas te
bewerken. Daarna gaat de secundaire stroom in het
gevormde plasma lopen: na ongeveer 20 ms wordt een
maximale ontladingsstroom van ~ 200 kA bereikt. Een
totale pulsduur tot 400 ms is in dit experiment ver-
kregen. De ringspanning neemt af tot enkele volts omdat
in het steeds heter wordende plasma de soortelijke
weerstand afneemt als functie van de elektronen-
temperatuur. Het eerdergenoemde koperen stabilisatie-
schild (4) is rond de ontladingskamer gemonteerd. Om
het doordringen van de geïnduceerde magnetische
velden in de torus toe te laten, heeft het schild horizon-
tale en vertikale spleten. Om mogelijke foutcomponenten
van de verschillende magnetische velden te compen-
seren, is een stelsel spoelen (5) rond het experiment
geplaatst; door de fasering van de bekrachtiging van
enkele van die compensatiespoelen juist te kiezen, kan
bovendien een met de ontladingsstroom aangroeiend
vertikaal magnetisch evenwichtsveld By < 200 gauss
worden aangelegd. Op vier plaatsen is de regelmaat van
de Bitter-magneet iets verbroken om daar ruimte te
laten voor T-vormige pomp- en observatiepoorten (6).
Door één van deze poorten is een instelbaar diafragma,
de limiter, gestoken, gemaakt uit molybdeen en een
wolfraam-rhenium-alliage; de kleine straal van de
plasmatorus wordt hiermee tot a = 9,5 cm beperkt.
De hele opstelling is gehuld in een groot schuimplastic
vat (7), waarin het geheel op de gewenste lage
temperatuur kan worden gehouden. Vele meetsystemen
zijn zowel binnen de machine als buiten de observatie-
poorten geïnstalleerd om de eigenschappen van het
plasma te bestuderen. Een gedetailleerde beschrijving
daarvan zou te ver voeren op deze plaats - wel zal bij de
behandeling van de fysische resultaten een enkele maal
een speciaal meetsysteem worden genoemd, vooral ook

omdat het ontwerpen en bedrijven daarvan één der
belangrijkste taken van het F.O.M.-team geweest is.

Aanvankelijk deden zich grote technische moeilijk-
heden voor, veroorzaakt door de grote krachten in de
magneetspoel en door de onverwacht sterke differentiële
krimp van verschillende onderdelen bij koeling tot
vlocibare-stikstoftemperatuur. Dit leidde tot een
noodzakelijke, bijna volledige, herbouw van de opstelling
in 1973.

Grote aandacht is tijdens de herbouw van het experi-
ment aan de vacuümkamer besteed om ervoor te zorgen
dat deze zo min mogelijk kon worden verontreinigd.
Uit vele Tokamak-experimenten - en ook de aanvanke-
lijke proeven met Alcator - was het duidelijk geworden
dat de influx van verontreinigingen, zoals zuurstof en
koolstof, vanaf onvoldoende schone wanden tijdens de
ontladingspuls aanleiding geeft tot een ongewenst
instabiel gedrag. De verontreinigingsatomen worden aan
de periferie van het plasma snel veelvoudig geïoniseerd
en geven daar stralingsverliezen die evenredig zijn met
Zj2 (Zj is het ladingsgetal van het verontreinigingsion).
De buitenlagen van het plasma koelen hierdoor af en
er gaat minder stroom lopen, aangezien de elektrische
geleidbaarheid evenredig is met T(,

3/ï. De totale
ontladingsstroom blijft constant, zodat dus relatief
steeds meer stroom in het centrum moet gaan lopen.
Door verhoogde joule-dissipatie wordt het centrale
stroomkanaal steeds heter en daarmee stijgt de lokale
stroomdichtheid voortdurend. Dit oppieken van het
stroomdichtheidsprofiel leidt ertoe dat al spoedig niet
meer voldaan is aan de bovengeformuleerde eis dat
overal in het plasmavolume moet gelden: q(r) <; 1. Men
ziet dan, bv. met behulp van magnetische oppikspoeltjes
die buiten het plasma zijn gemonteerd, sterke magneto-
hydrodynamische instabiele modes optreden die zelfs
tot algehele onderbreking van de ontladingsstroom
kunnen leiden.

Verontreiniging van het plasma leidt verder tot de
verhoging van de soortelijke weerstand die evenredig is
met het effectieve ladingsgetal Z... = 2n,Z2,/2n.Z,

in | i i j i i

(waarbij i de ionensoort en n; de dichtheid van de
verschillende ionensoorten aangeeft). Enkele procenten
8-voudig geïoniseerde zuurstof in een waterstofplasma
geven aanleiding tot de verhoging van Zoff van 1 tot
bv. 5. Een hoge waarde van Zoff leidt weliswaar tot
verhoogde joule-dissipatie en daarmee tot hogere
temperatuur, maar kan ook aanleiding geven tot
verhoogde energieverliezen door straling en warmte-
geleiding. Om de verontreinigingsgraad te beperken
wordt de ontladingskamer tot 200 °C uitgestookt
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waardoor een basisdruk beneden 10-9 torr wordt bereikt.
Verder wordt voor iedere meetserie de toruswand
schoongebrand door het toepassen van series snelle
oscillerende ontladingen van lage stroomsterkte.

Tijdens de plasmafysische conferentie van de Inter-
national Atomic Energy Agency in 1974 te Tokio,
konden de eerste resultaten van het herbouwde Alcator-
experiment worden gepresenteerd41. Een overzicht van
de belangrijkste recente resultaten werd gegeven tijdens
de VNth European Conference on Plasma Physics te
Lausanne, I975-'»1. Er zijn twee verschillende ontladings-
regimes te onderscheiden, nl. bij lage en bij hoge
plasmadichtheid.

3. Ontladingen met lage plasmadichtheid

De meeste metingen zijn verricht in waterstof- of
deuteriumgasontladingen, bij een werkdruk van ongeveer
10-' torr. De eerste indicatie dat in Alcator werkelijk
een zeer weinig verontreinigd plasma kan worden
bestudeerd, werd gevonden uit het niet stijgende verloop
van de elektronendichtheid gedurende de ontladings-
puls. De elektronendichtheid, n(,, gemiddeld over een
vertikale optische weg door de torus, wordt gemeten met
4-mm en 2-mm microgolf-interferometers. Ook wordt
n,, lokaal bepaald uit de Thomson-verstrooiingsintensiteit
van robijn-laserlicht, bij lage dichtheden geijkt tegen de
resultaten van de interferometers, waarbij het gemeten
dichtheidsprofiel over de torusdoorsnede in acht wordt
genomen. Het feit dat de dichtheid na de aanvankelijke
plasmavorming constant blijft of zelfs langzaam iets
daalt, wijst op een geringe wisselwerking met de wanden
en een geringe recirculatie van aan de wanden geadsor-
beerd gas. In de gewone ontladingen wordt een
dichtheid n0 «= 1013 cm-3 gevonden.

Uit de dopplerverbreding bij Thomson-verstrooiing
van robijn-laserlicht aan de elektronen in het plasma
wordt de temperatuur T(> bepaald. Deze blijkt in dit
regime rond 1 keV te bedragen. Een vergelijking met het
zachte-röntgenspectrum - dit is het remstralings-
spectrum van de elektronen in het plasma, dus een
aanvullende temperatuurmeting - toont niet alleen dat
inderdaad de overgrote meerderheid van de elektronen
een Maxwellse snelheidsverdeling hebben, overeen-
komend met T(, in het gebied van 1 keV, maar dat er
ook een niet-talrijke populatie van hogere energie
(<; 10 keV) voorkomt. Als belangrijke parameter
definiëren wij nu de elektronen-stromingspa ameter,
% = U//V,),,,, d.i. de verhouding tussen de omloop-
snelheid van de elektronen, u,,y, (bepaald uit de sterkte
van de ontladingsstroom en de gemeten elektronen-

dichtheid) en de gemiddelde thermische snelheid van de
elektronen, v]h(, (berekend uit de gemeten temperatuur).
Voor de juiste waarde van | moeten de gemeten
dichtheids- tempcratuursverdelingen over de doorsnede
van de plasmatorus in aanmerking worden genomen.
Een maat voor het klassieke - niet-verontreinigde en
niet-instabiele - gedrag van het plasma wordt gevonden
in de resistivitehsparameter, Vn, i- dit is de verhouding
van de in het experiment waargenomen resistiviteit r\
(uit de stroomsterkte I-p en ringspanning V,) en de
theoretische waarde, r̂ .,, berekend uit de gemeten
elektronentemperatuur. Bij de lage dichtheden, waarvan
hier nog sprake is en die liggen in het normale werk-
gebied van Tokamaks, is de waarde van | = 0,1.
oplopend tot \ = 0.5 bij hoge stroomsterkte. In plaats
van het 'normale" Tokamak-gedrag, waarbij al
spoedig T) ÏI(., boven de waarde 1 stijgt en evenredig is
met Zifr (en deze tot 5 a 10 kan oplopen), werd voor
Alcator gevonden dat r\ '\.\ onder 1 zakt tot ty'T),.| ~ 0,2.
Alleen door het moedwillig toevoegen van verontreini-
gingen (zuurstof of stikstof) kon het van andere
Tokamaks als 'normaal' bekende gedrag worden
gevonden, waarbij de dichtheid gedurende de ontlading
stijgt, verder | de waarde 0,1 niet te boven gaat, r\. r],.,
tot ongeveer 5 oploopt en door de verhoogde weerstand
de hogere joule-dissipatie aanleiding geeft tot een
verhoogde T,. (~ 2 keV). Ook treden alleen in deze
verontreinigde ontladingen het reeds beschreven
oppieken van de stroomdichtheidsverdeling en de
magnetohydrodynamische instabiliteiten op, zoals uit
metingen met magnetische spoeltjes blijkt. Na uitstoken
en schoonbranden was het steeds mogelijk de ont-
ladingen met lage verontreinigingsgraad terug te
krijgen. Daarbij kan worden opgemerkt dat de werke-
lijke Z|lff in het lage dichtheidsregime in Alcator kon
worden bepaald uit de absolute remstralingsintensiteit in
het zichtbare licht en in het zachte-röntgengebied. De
gevonden waarde Z(lff < 3 is een factor 2 a 3 lager dan
bekend voor andere Tokamaks en wijst op die relatief
lage verontreinigingsgraad. Het feit dat de gemeten
elektrische geleiding in Alcator onverwacht hoog is,
want TI/TJ,.; < 1 in plaats van Y\/Tit., = Z,,ff, kan worden
verklaard uit de aanwezigheid van het kleine aantal
versnelde elektronen met kinetische energieën rond
10 keV, die een goed deel van de elektrische stroom
dragen. De thermische elektronen voeren weinig stroom
daar een groot gedeelte ervan heen en weer beweegt
tussen de zones met hoge magnetische veldsterkte aan
de binnenkant van de torus (voor deze gevangen deeltjes
zie men figuur 2 in het eerder aangehaalde artikel van
Coppi en Rem. ref. 1). De versnelde elektronen ver-
liezen niet alle wisselwerking met de thermische
elektronen. De weinig voorkomende botsingen, waarbij
impuls wordt uitgewisseld, houden de energie van de
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vrij-rondgaande elektronen laag; er treedt gr.en ver-
snelling op tot relativistische snelheden ('run-away-
effcc('), maar men spreekt van het 'slide-away-regime'
in Alcator.

De ionentemperatuur wordt bepaald uit het energie-
specirum van de ongehinderd door het magnetisch veld
uit het plasma tredende neutrale atomen, die in het
centrum van het plasma de kinetische energie van de
hete ionen meekrijgen bij botsingen met ladingsruil.
In een omladingskamer buiten het experiment worden
deze snelle atomen opnieuw geïoniseerd en daarna naar
energie geanalyseerd. In normale ontladingen, dus met
lage waarde voor de parameter \, wordt gevonden dat
T: ongeveer 300 eV is. Indien echter bij lage dichtheid
en hoge stroomsterkte de waarde van \ boven ongeveer
0,3 stijgt neemt Tt binnen enkele ms toe tot

T; ~ Tp » 1 keV. Omdat bij genoemde dichtheden
van ionen en elektronen de energie-uitwisselingstijd zeer
lang is. kan het stijgen van de ionentemperatuur niet
als een klassiek verschijnsel worden beschreven. Het is
bekend dat in een plasma met een supra-thermische
elektronenpopulatie collectieve effecten kunnen optreden
die tot anomale plasmaverhitting aanleiding kunnen
geven (vgl. Turbulente verhitting zoals dr. H. de Kluiver
heeft beschreven in het F.O.M.-Jaarboek 1974, p. 145,
ref. 6).

Fig. 4 Spectrum van de hoogfrequente
elektromagnetische straling uit een
waterstofplasma in Alcator. De metin-
gen werden verricht bij Bj = 40 kG en
lT = 100 kA.
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Deze effecten gaan vaak gepaard met radiofrequente
straling uit het plasma. Inderdaad werd elektro-
magnetische straling7 opgevangen op een kleine coaxiale
sonde, die in de ontladingskamcr werd gestoken tot vlak
bij het plasma-oppervlak. Spectrale analyse van de
straling toonde dat het hoogfrequente spectrum zich
uitstrekt vanaf de ionenplasmafrequentie. fIèj =
210(ni./A)'- (waarbij A •.= massagetal van de ionen) tot
5 a 10 x fp). waar het signaal niet meer detecteerbaar is
(-45 dB), zie figuur 4. In concreto is fpi ~- 500 MHz.
Gedurende de ontiadingspuls ziet men de hogere
frequenties (een breed spectrum tot enkele GHz) eerst
verschijnen gelijktijdig met het optreden van de super-
thermische röntgenemissie. De scherpe piek aan de
lage-frequentiekant van het spectrum, bij de ionen-
plasmafrequentie, verschijnt enkele ms later, gelijktijdig
met het optreden van energetische ionen. Uit de
frequentie van de piek bij fpi. die gedurende een
ontlading verschuift van bv. 630 MHz naar 470 MHz.
kan men het dichtheidsverloop n,.(t) afleiden dat exact
blijkt overeen te komen met de gemeten elektronen-
dichtheid, die zakt van 9xlO'2 cm» tot 5x10'- cm'.
De emissie blijkt pas op te kunnen treden boven een
scherp gedefinieerde drempelwaarde van de parameter
| = 0,45 voor waterstof ( | = 0,2 voor deuterium).
Het relatieve vermogen van de emissie bij fpi daalt
indien enige verontreiniging in het plasma wordt
toegelaten - reden waarom deze effecten voor het eerst
in de weinig verontreinigde Alcator konden worden
gevonden. Het feit dat de stralingsintensiteit sterk
afneemt voor frequenties onder fpi wijst erop dat de
bekende turbulente effecten ten gevolge van ionen-
akoestische golven hier niet optreden. Wel kan men
theoretisch aanvoeren dat in het 'slide-away'-regime
micro-instabiliteiten kunnen bestaan in hel hoog-
frequente gebied die koppelen naar een oscillatie bij de
ionenplasmafrequentie. Deze golven hebben in het
plasma fasesnelheden die overeenkomen met de
thermische snelheid van de ionen. Er kan dan een sterke
wisselwerking tussen de plasmagolven en de ionen
optreden, hetgeen tot de anomale ionenverhitting
aanleiding kan geven8'.

4. Ontladingen met hoge plasmadichtheid

Omdat de belangrijke plasmaparameter, de deeltjcs-
dichtheid, in de normale ontladingen in Alcator weinig
variatie vertoont, werd getracht een wijdere marge te
verkrijgen door het inlaten van neutraal gas in de
ontladingskamer, enkele tientallen ms nadat het normale
plasma gevormd is en in evenwicht is gekomen. Met dit
proces was eerder geprobeerd in andere Tokamaks de
plasmadichtheid te verhogen. Echter trad dan steeds

een zo sterke afkoeling van de buitenste plasmalagcn
op. dat het reeds vrij sterk verontreinigde, stroom-
voerende centrale kanaal steeds meer contraheerde en
magnetohvdrodynamisehe kinkinstabiliteiten en zelfs
het afbreken van de plasmastroom werden gevonden.
Het bleek mogelijk in Alcator wel een grote hoeveelheid
gas in te voeren. Dit gas wordt snel geïoniseerd en
verhit in de ontlading en er treden geen instabilitcitcn
op. Zo kan thans de gemiddelde dichtheid met een
factor 40 worden opgevoerd tot n,. - 4.5x10" cm'.
De dichtheid in het centrum bedraagt dan zelfs
fix 10" cm'. Het blijkt dat nu een vrijwel aan de klas-
sieke wetten beantwoordend plasmaaedrag is verkregen.
Door het bijvulproces worden ontladingsstroom en
ringspanning nauwelijks beïnvloed. De resistiviteits-
parameter r\ rji, — I voor ontladingen in waterstof of
deuterium. Zoals uit spectroscopische metingen in het
vacuümultraviolet-gebied blijkt, behoudt de absolute
verontreinigingsconcentratie de oorspronkelijke lage
waarde en dus neemt de relatieve verontreiniging sterk
af. zodat Zllff = 1; zulks wordt bevestigd door metingen
van de absolute intensiteit van de rembiraling uit het
plasma. De waarde van de elektronenstromingspara-
meter § blijft nu veel kleiner dan 0.1. Men ziet dan ook
dat de verschijnselen die samenhangen met het slide-
away-regime bij lage dichtheid zijn verdwenen: de
supcr-thermische staart in de eiektronenverdeling, zoals
die met zachte-röntgenstraiingsmetingen werd aange-
toond, is afwezig en de elektromagnetische emissie bij
en boven de ionenplasmafrequentie wordt niet meer
gedetecteerd. Om het gedrag van het plasma werkelijk
te begrijpen werden de radiële verdelingen van de
elektronendichtheid n(,(r) en de elektronentemperatuur
T.(r) bepaald. Het blijkt dat bij de hogere dichtheid het
dichtheidsprofiel vrij vlak wordt: de halfwaardebreedte
is ongeveer 15 cm (vergelijk met de wijdte van de
opening van de limiter 2a = 19 cm). Het maximum van
de dichtheid is iets naar binnen verschoven. Het
tcmperatuursprolicl is bij deze dichtheden nauwer, een
duidelijk gevolg van de afkoeling van het buitengebied;
de halfwaardebreedte is ongeveer 8 cm. Het maximum
van de elektronentemperatuur zakt bij hogere dichtheid
iets: T„ = 600 a 700 eV, terwijl vóór het bijvullen
T(, «s 900 eV a 1 keV wordt gevonden. De plaats van
het temperatuurmaximum in de torus is iets naar buiten
verschoven. De beide genoemde verschuivingen sluiten
goed aan bij een magnetohydrodynamische beschrijving
van het evenwicht van het toroïdale plasma. Het druk-
profiel - het produkt pe(r) = n ^ k T ^ r ) - ligt
symmetrisch in de ontladingskamer, overeenkomend
met de toroïdale magnetische oppervlakken. De stroom-
dichtheid in de on/lading, j(r), zal een radieel profiel
hebben dat omgekeerd evenredig met de lokale
weerstand verloopt. Weer de relatie tussen soortelijke
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weerstand en elcktronentemperatuur hanterend, stelt
men daarom j(r) -v Tt,

3'2(r). Dus zal het stroomdicht-
hcidsprofiel nog iets scherper zijn gepiekt dan het
temperatuursprofici en hiermee samenhangend loopt het
poloïdale magnetische veld in hel plasma steiler op als
functie van de kleine straal r. Om nu toch aan de
eerdergenoemde cis te voldoen, dat voor stabiliteit ook
in de centrale zone q(r) > 1, moet, volgens onze
definitie van q(r) 2 rBT/R,,B|.(r), met een hogere
q-waarde in het buitengebied worden gewerkt. Bij de
hoogste bereikte dichtheden en bij het hoogste toegepaste
toroïdalc veld (76 kG) was (q(a) ^ 5. Met andere
woorden, bij deze hoge dichtheden moet de ontladings-
stroom met een wat grotere marge onder de Kruskal-
Shafranov-grens blijven dan bij lagere dichtheden,
omdat daar niet zulke scherp gepiekte temperatuurs- en
stroomdichtheidsprofielen optreden.

Met het toenemen van de elektronendichtheid stijgt de
ionentempcratuur vanaf de initiële waarde T; ~ 300 eV.
De flux van hete neutrale atomen, afkomstig van
ladingssruilprov.-essen in het plasma, eerder genoemd als
de maat voor de ionentemperatiiur. neemt echter
spoedig sterk af met het stijgen van de dichtheid. Dit
wordt veroorzaakt door het opnieuw invangen van de
flux snelle atomen in het dichte plasma en in de koudere
dichte buitenlaag. Het plasma is hnpenneabel geworden
voor i!c snelle deeltjes. Dit resultaat is van groot
behing voor het Gasdekenonderzoek van het FOM-
Instituut voor Plasmafysica. Daar wordt in het
Ringboog-expcriment bestudeerd hoc rond een dichter
(maar wel kouder) Tokamak-achtig plasma een
impermcabele buitenmantel in stand kan worden
gehouden, waarmee het dceltjesbombardement van de
wanden - en daarmee de vervuilende wisselwerking
tussen plasma en wand - moet worden opgevangen.
De impermeabiliteit blijkt in Alcator op te treden bij de
verwachte waarde, nl. wanneer de gemiddelde vrije
weglengle voor ladingsrui! duidelijk kleiner wordt dan
de radicle afmeting van het plasma; dit is hier het geval
bij een dichtheid n(, ;> 0,6x1014 cm-3. Hoewel dus de
directe meting van de ioneniemperatuur onmogelijk is,
kan men wel met grote zekerheid stellen dat deze sterk
stijgt. In feite moet T( » T, ^ 600 a 700 eV bedragen,
omdat de enorgie-uitwisselingssnelheid zeer hoog is in
he! betreffende dichtheidsgebied n, = n(, ^ 1 0 " cm-1.

Nu kunnen wij ons afvragen wat de werkelijke kwaliteit
van de plasma-opsluiting in Alcator is. Daartoe berekent
uien de waarde van pp, de verhouding van de plasma-
kinetische druk en magnetische druk van het poloïdale
magnetische veld. Deze waarde stijgt snel met de hoger
wordende dichtheid - is daar immers mee evenredig,
terwijl T, weinig daalt. T, hoog wordt en verder het

poloïdale magnetische veld niet sterk verandert. Bij de
hoogst bereikte gemiddelde dichtheid van n(, =
4,5x1014 cm3 blijkt Pi- op te lopen tot waarden boven 2.
Aangezien dit dicht bij de theoretische grenswaarde ligt
waarbij nog een magnetohydrodynamische evenwichts-
positie wordt gevonden, kan men stellen dat de plasma-
parameters zich zo instellen dat een maximaal
effectieve opsluiting bij het toegepaste magnetische
veld wordt gevonden.

Tenslotte stelt men zich de vraag hoe lang de opslui-
tingstijd van het hete en dichte plasma is. De totale duur
van de ontlading is hiervoor niet maatgevend - immers
zolang de fluxzwaai van het transformatorsysteem
toelaat dat de ontladingsstroom in het plasma wordt
aangedreven, blijft joule-dissipatie mogelijk en kan
steeds nieuw plasma worden gevormd en verhit, zodat
een evenwicht tussen produktie en plasma- (en
energieverliezen in stand wordt gehouden. Deze over-
weging leidt onmiddellijk tot een juiste definitie van de
tijdschaal: men definieert de gemiddelde energie-
opsluitings- (of vervangings-)tijd:

T,, = 3/2 <n(,kT, + nikTi> . vo!ume/ITV,.

Het meest verrassende resultaat van de opsluiting van
het hoge-dichtheidsplasma in Alcator is dat deze waarde
blijkt op te lopen met de dichtheid, zie figuur 5. Uit-
gaande van T|.; in het lage-dichtheidsgebied (TK van
enkele ms bij n,. ongeveer 1013 cnra) stijgt de opsluittijd
tot ongeveer 20 ms bij n(, = 4,5x1011 cm-1. Het plasma-
gedrag bij lage dichtheid stemt nog overeen met de
waarnemingen aan andere Tokamak-experimenten - de
lage opsluittijd duidt daar op anomale verliezen van
Je elektroneneneigie, zo snel dat er zelfs geen tijd
genoeg is om door botsingen voldoende thermalisatie
van de ionen te bewerken: T^T,, blijft dan ook beperkt
tot ongeveer 1/3. Deze anomale elektronenenergie-
verliezen bij lage dichtheid zijn mogelijk veroorzaakt
door versnelde diffusie van de reeds eerder genoemde
gevangen elektronen. Bij hoge dichtheid komt dat
invangst-proces bijna n.ct meer voor, het anomale
energieverlies via de elektronen is sterk beperkt en,
zoals reeds eerder werd opgemerkt, stijgt T-JTP tot
ongeveer 1; de gemiddelde energie-opsluittijd die bij
hoge dichtheid wordt gevonden, is dan ook vrijwel gelijk
aan de lijd die volgt uit de klassieke theorie voor ionen-
wanntegeleiding. Hel ligt nu voor de hand het produkt
n(,T,.; op te maken. Voor Alcator vindt men in het
hoogste bereik: n,,T|.;~ 1013 env's. Indien men de waarde
van dit produkt niet alleen, gemiddeld over het plasma
neemt, maar de lokale maximale waarden in het centrum
beschouwt, is zelfs (n0TE)m.1!t ~ l,5xlO13 cm3s. Voor-
zichtigheidshalve moet hierbij wel worden opgemerkt
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De energie-opsluitingslijd van hei
plasma als functie van de bereikte ge-
middelde dichtheid. Resultaten van ver-
schillende ontladingen hij verschillende
waarden van het toroïdale magnetische
veld zijn uitgezet. Fig. 5

dat de deeltjesopsluiting eigenlijk slechts gedurende één
opsluitlijdinterval kan worden bestudeerd, omdat de
plasmavormings- en bijvulfase zoveel van de beschik-
bare tïuxzwaai opeist.

5. Conclusie

In figuur 6 staat de betekenis van de recente resultaten
van Alcator aangegeven. Het parametergebied waar-
binnen aan het Lawson-criterium is voldaan - het
gebied waarin een thermonucleaire reactor kan werken -
is d'chter benaderd met evn stap van «rw orde van
grootte. In andcic Tokamak-experimenten probeert
men thans het hogc-dichthcidsregime van Alcator te
reproduceren - waarbij veelal door de initiële veront-
reiniging het bijvul-proces tot pernicieuze instabiliteiten
leidt. Recente resultaten met de Pulsator-Tokamak te
üarching. \V.-Duitsland, waarbij de dichtheid tot een

3 4 5

elektronendichtheid ne!1014crrf3)

n,, van ongeveer l,5xlOM cm-3 kan worden opgevoerd
zijn wel succesvol. Vooral van het grote Tokamak-
experiment dat nu in Frascati, Italië, in aanbouw is kan
men verwachten dat zeer goede opsluiting van plasma
van hoge dichtheid verwej:enlijkt zal worden.

Voor het bereiken van het gewenste hoge nt-produkt
zal, bij opschaling van Tokamak-experimenten naar het
reactorgebied, bestudeerd moeten worden of de
opsluittijd I,.. - en ook de eigenlijke opsluittijd van de
deeltjes - dicht bij de klassieke waarde zal blijven.
Daartoe is allereerst een relatieve vergroting van de
fluxzwaai noodzakelijk. Anderzijds moet de plasma-
dichtheid voldoende hoog zijn en dat stelt bij de
genoemde grenzen voor de ftp-waardc de eis dat het
poloïdalc magnetische veld zo hoog mogelijk moet zijn.
Aan de hand van de stabiliteitseisen - geformuleerd in
de waarde van de parameter q - leidt dit ertoe dat men
juist bij een technisch en economisch maximaal
haalbare waarde van het toroïdale magnetische veld
een maximaal iu-produkt kan bereiken bij de vereiste
hoge plasmatemperatuur.

Bij het onderzoek naar de beheersing van thermo-
nucleaire reacties nemen de Tokamak-experimenten

J
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1. Algemeen

/./. Doelstel ling

De Werkgemeenschap voor Thermo-
nucleair Onderzoek en Plasmafysica
stelt zich ten doel
1. in internationale samenwerking, en
voor wat de technische aspecten van het
werk betreft ook in samenwerking 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
rhermonucleaire 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 ontwikke-
lingswerk met betrekking tot thermonu-
cleaire 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 expe-
rimenteel plasmafysisch onderzoek te
verrichten;
b, onder; oek en onderwijs op het gebied
van de plasmafysica aan universiteiten,
hogescholen en andere instellingen van
wetenschappelijk onderzoek in Nederland
te bevorderen en door deelneming
daaraan te ondersteunen;
c, fysische, mathematische en tech-
nische hulpmiddelen en werkwijzen die
nodig zijn voor plasmafysisch onderzoek
te ontwikkelen.

1.2. Toelichting

De twee in de naam van de werkge-
meenschap genoemde vakgebieden, het
thermonucleaire onderzoek en Je
plasmafysica, overlappen elkaar voorals-
nog grotendeels. Naarmate liet onder-
zoek voortschrijdt zal evenwel het
thermonucleaire onderzoek steeds meer
met problemen buiten de plasmafysica
worden geconfronteerd, terwrjl de plas-

mafysica zich van haar kant zal uit-
breiden, ook in richtingen die niet worden
bepaald door de thermonucleaire pro-
blematiek. De werkgemeenschap stelt
zich ten doel naast de thermonucleair
gerichte plasmafysica, war.in het zwaar-
tepunt van haar activiteiten ligt, ook
de niet-thermonucleaire plasmafysica
en het niel-plasmafysische thermonu-
cleaire onderzoek te bevorderen.

1.3. 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 Plas-
mafysica wordt in de eerste plaats
getoetst aan de thermonucleaire doel-
stelling van de werkgemeenschap, dat
van de externe groepen aan de plasma-
fysische 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
associatiecontract samengewerkt met
het doel gemeenschappelijk onderzoekin-
gen over plasmafysica en beheerste
kernversmelting te verrichten. Dit
contract houdt in de uitvoering voor
gezamenlijke kosten van het gehele
onderzoekprogramma van de werkge-
meenschap.

Met betrekking tot de onder 1 b en 1 c
genoemde punten wordt samengewerkt
met het R.C.N.

2. Speurwerk

Het onderzoek omtrent de schroefpinch
heeft nieuwe experimentele resultaten,
zowel als nieuw theoretisch inzicht, op-
geleverd met betrekking tot drie fasen
van de ontlading: de implosie, het even-
wicht en het verval van de veldconfi-
guratie.
Door beter inzicht in het implosieme-
chanisme wordt het mogelijk, extrapo-
laties naar snelle, langzame, of anders-
schalige experimenten te maken. Dit
is van belang zowel voor het experi-
mentele programma als voor reactor-
studies. De experimenten leveren in het
gebied waarin tot dusverre nog geope-
reerd werd - een betrekkelijk hoge

dichtheid van bv. 7x 1015 cm-3, waarbij
een temperatuur van 50 eV wordt
bereikt - een goede overeenstemming
met de theorie.
Nieuw theoretisch werk omtrent de
magnetohydrodynamische stabiliteit
van de schroefpinch heeft bevestigd dat
de constante-spoedconfiguratie voldoet
aan voorwaarden voor stabiele plasma-
opsluiting. Bij de experimenten bleek
weliswaar dat het krachtvrije veld buiten
de centrale plasmakolom in de laatste
centimeters binnen het kwarts te weinig
stroom voert, maar het evenwicht wordt
door deze onvolkomenheid nauwelijks
beïnvloed.
De stabiliteit en de reproduceerbaarheid
van de ontladingen blijken zeer gevoelig
te zijn voor de precieze waarden van
de beginparameters. Er zijn evenwel
ontladingen gemaakt, waarin gedurende
2(K) /is slechts een zeer gering verval
van de opsluitende veldconfiguratie, met
name van de geïnduceerde toroïdale
plasmastroom, kon worden waargeno-
men.
Een gezamenlijke F.O.M.R.C.N.-
K.E.M.A. studiegroep heeft zich ver-
diept in de mogelijkheden van de schroef-
pinch als thermonucleaire reactor.
Van groot belang voor de economie van
het systeem blijkt de verhouding van de
piasmadruk tot de magnetische druk
(p). De in een torus met cirkelvormige
buisdoorsnede theoretisch bereikbare
(en in de experimenten dicht benaderde)
maximale p van 25% is niet hoog
genoeg. Met eep. elliptische doorsnede
('belt-pinch') voorspelt de theorie voor
de schroefpinch een maximale P in de
orde van 50%. Deze configuratie zal
worden bestudeerd in een nieuw expe-
riment SP IVo. De torus en het schild
daarvoor kwamen gereed en worden in
1976 geassembleerd, samen met onder-
delen van de SP IV-opstelling.
In Ringboog werden ontladingsregimes
bestudeerd, die zich onderscheiden
door verschillende vuldruk en ontla-
dingsstroom. Bij lage dichtheid en hoge
stroomsterkte blijken de verhitting van
het plasma en het energieverlies anomaal
te zijn, maar bij hoge dichtheid zowel
als bij lage stroom vertoont het plasma
klassieke transportverschijnselen. De
temperatuur in Ringboog blijft laag en
in overeenstemming met de theorie
loopt de piasmadruk bij de hoge dichtheid
op tot een grens die overeenstemt met
berekeningen van het MHD-evenwicht
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in een Tokumak.
In Alcator wordt een dergelijke grens
voor de plasmadruk bereikt bij hoge
temperatuur en een (.lichtheid die in
vergelijking met Kinglioug laag. maar
in vergelijking met andere Tokamaks
/eer hoog is. Dit succes is bereikt door
eerst een plasma van lage dichtheid en
hoge temperatuur Ie vormen en vervol-
gens meer gas in te laten Hierbij blijft
de temperatuur hoog en neemt de
energiebehoudlijd. ry. evenredig met
de dichtheid, n, toe. Als gevolg stijgt de
opsluitparanieter. nr ( . tot 2X lom
cm •''•;. dat is tienmaal hoger dan oenier
was bereikt en slechts tienmaal lager
dan de l.awson-grens. Alcator is het
eerste thcrmonucleaire experiment
waarin een impcrmeabe.1 plasma v;\n
/eer hoge temperatuur is gemaakt.
Hiermee wordt aansluiting verkregen
met het gasdeken-onder/oek en windt
een weg aangegeven waarlangs dit zich
verder kan ontwikkelen.
Met turbulente verhitting werden in
een Tokamak op een tijdschaal van
microsecundes soortgelijke plasmapa-
rameters bereikt als men mei klassieke
verhitting in millisecundcs kan berei-
ken. Door verdere uitbreiding van de
diagnostiek /al het verhittingsproces in
meer detail kunnen worden bestudeerd.
Voorts wordt gewerkt aan verlenging
van de opsluiting en aan toepassing
van turbulentie voor bij verwarming
en prolïelbeheersing in Ringboog en in
andere Tokamaks.

Het onderzoek in de theoretische werk-
groep TN I is nu duidelijk geconcen-
treerd op de problemen die optreden
in toroïdale plasma's. Belangrijke resul-
taten zijn gevonden over de limiet van
p. de verhouding van de plasmadruk en
van die van het opsluitende magnetische
veld. voor het bestaan van evenwicht
en stabiliteit in tokamakconfiguraties.
Dit werk is nu uitgebreid met •-chrocf-
pinchconfiguraties waar het plasma
omgeven is door krachtvrije stiomen.
Het werk aan klassieke en anomale
transportverschijnselen in to'oïdale
plasma's met een lage p is geïntensi-
veerd Het onderzoek aan de dynamica
van golven in inhomogene plasma's is
uitgebreid met niet-lineaire effecten.
Veel aandacht werd besteed aan het
evalueren van de mogelijkheden om
neutron-vrije kernreaclics toe te passen
in fusiereactoren en dus activcringspro-
blemen te vermijden.

In de TN III-groep in Amsterdam werd
dit jaar het ionenbundel-expeiïment
afgesloten, nadat interessante metingen
waren gedaan aan instabilitciten.
De experimenten met de Relativistische
Klektronen Bundels (0.5 MeV; 0,5 kA,
10" s) hebben interessante plasma-
verhitting tot 4 miljoen graden laten zien
in de buurt van het elcktronenkanon.
Daarbij is voor het eerst in de wereld
een directe energie-analyse aan de/c
gepulste plasma's uitgevoerd. De resul-
taten suggereren dat men nu naar ster-
kere elektronenbundels moet.

De TN VI-groep aan de T.H.-Twente
omwikkelde een hogedruk CO„-laser
met grote energie-outpul. Energiecon-
versie van I7ri is bereikt voor inyml-
vermogens lol 570 J per liter bij 1 at-
mosfeer druk. Daarbij werd aan het
('Oo-gas ecu kleine cuncentralie van
een /aaigas met lage ionisatic-energic
toegevoegd en werd het gas met sterke
liV-straling vóórgeïoniseerd.
Aan de Ï.H.-Findhoven werd eind 1974
de werkgroep TN VII gevormd, die zich
toelegt op transportverschijnselen in
turbulente plasma's. Voor metingen
van plasmagrootheden en fluctuaties
in zowel de botsings-gedomineerde
plasma's van de sehokbuis MHD-gene-
rator ais in botsingsarme plasma's in
de holle-kathodeboog werden verschil-
lende diagnostieken en verwerkings-
methodes ontwikkeld. De ionen-energie-
balans is kwantitatief nagegaan mei
name wat betreft visecu/c energie-
overdracht (buitengebied) en de over-
dracht van energie van elektronen en
ionen (binnengebied). Theoretisch werden
de Finite-I.armor-Radius (FIR) beschrij-
ving van het plasma, de Rayleigh-Taylor-
instabiliteit, het optreden van ionen-
akoestische turbulentie en een stabili-
serend effect daarbij van een kleine
bijmenging van lichte ionen onder-
zocht.

Jutpluiii\, RijnliuiTcn - 1'OM-liiMitum
voor l'ltisnuijy\it(i,
prof. dr. C. M. Braams
I. Toroïdale pinches
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1.3. Dataverwerking en programmering
1.4. Theoretische ondersteuning
1.5. Computercodes
1.6. Hoog-p reactorstudie (gezamenlijk
met R.C.N, en KEMA.)

2. Turbulente verhitting
2.1. Turbulente verhitting van een
holle-kathodeboog
2.2. Detectie van submillimctcr- en
millinielerstraling
2.3. Het toroïdale experiment TORTURE
2.4. Toroïdaal turbulent verhittingswerk
in Saskatoon
3. Gasdckenonderzoek
3.1.1. Ringboog
3.1.2. Turbulente bijverwarming van
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3.2. Numerieke berekeningen
3.2.1. Simulatie van Gasdekcn- en
Tokamak-experimenten
3.2.2. De energiebalans van een cilin-
drische plasmakolom met een 'gasdeken'.
3.2.3. Een model van een stationaire
DT-reaetor
4. Alcator
5. Diagnostiek
5.1. Rönlgendiagnostiek
5.2. Vaeuumultraviolct-spcctroscopie
5.3. Interferometrie mei millimelergolven
5.4. Infrarood-Iascr interferometrie
5.5. Neutrale-deeltjcsdetcctie
5.6. Thomson-verstrooiing
5.7. Optische diagnostiek
6. Elektrotechniek
6.1.1. Bijzondere ontwerpstudies, alge-
meen
6.1.2 Bijzondere ontwerpstudies samen-
hangend rnct liet Joint European Torus-
project
6.2. Elektronica en elektrochemie
6.3. Digitale instrumentatie
6.4. Rekenfacilitcilen
6.5. Hoge vermogens en spanningen
7. Mechanische techniek

WERKGROEP TN I
Jmpliaax, Rijnhuizen, prof. dr.
F. F.ngelmann
1. Magnetohydrifdynamischc beschrijving
van evenwicht en stabiliteit
1.1. Het spectrum van de ideale magnclo-
hydrodynamica van axiaalsymmctrischc
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1.2. Evenwicht en stabiliteit van een
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1.3. Onderzoek naar bifurcatie in een
MHD-evenwicht
1.4. Stabiliteit van een scherp begrensd
Tokamak-plasma, omgeven door een
krachlvrij veld
1.5. Evenwicht en stabiliteit van schrocf-
pinchcon figuraties
2. Transportverschijnselen
2.1. Tijdsafhankelijke, klassieke diffusie
van laag-p plasma's
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2.2. Tijdsafhankelijke, klassieke diffusie
in een 'belt-pinch' geometrie
2.3. Diffusie en stationaire toestanden
van loroïdale plasma's met klassieke
transporteigenschappen
2.4. Diffusie in toroïdalc plasma's bij
aanwezigheid van bronnen
2.5. Plasma-wand-interaclie door 'ripple"
convectie
2.6. Klassiek transport van verontreinigde
Tokamak-plasma's
2.7. Anomaal deeltjes- en energie-
transport in een toroïdaal plasma met
verontreinigingen
3. Goifdynnmica en instabilitcitcn
3.1. Dynamica van golven in inhomogene
plasma's
3.2. Niet-lineaire golven in een Vlaso\-
plasma
3.3. Micro-instabiliteiten in schrocf-
pincligeomelric
4. Quaniummechanischc methoden
4.1. Quusilincairc theorie
5. Reactorproblemen
5.1. Een stationair cilindrisch reactor-
model
5.2. Alternatieve reactorbrandstoffen
5.3. Effecten van fusie-a-deeltjes op de
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WERKGROEP TN III
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J. Kistemaker
1. lonenbundcl-expcriment
1.1. Experiment
1.2. Theorie
2. BP-11 experiment
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2.4. Metingen
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3.2. Beveiliging en besturing
3.3. Berekening van het magneetveld
3.4. De lamellen
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Enschede - Technische Hogeschool
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1. Gepulste hoogvermogen CO.,-lasers
2. Modc-lock-tcchnieken voor het be-
reiken van nanosccunde-pulsen
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Turbulentie in plasma's, dr. ir. D. C.
Schram, prof. dr. M. I1. H. Weenink
1. Turbulentie in botsingsarme plasma's
1.1. Energieoverdracht elektronen naar
ionen
1.2. Ionen-akoestische turbulentie
1.3. lonen-akoeslische turbulentie in
mcer-componentenplasma's en niet-line-
aire theorie (buiten F.O.M.-verband)
2. Theoretisch onderzoek roterende plas-
makolom
2.1. Evenwicht en stabiliteit, ionen-
energiebalans
3. Turbulentie in MHD-generatoren
3.1. Statistische analyse van fluctuaties
3.2. Ontwikkeling van stralingsmetingen
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A. Vcefkind: Nonequilibrium
phenomena in a disk-shaped
magnet ohydrodynamic generator.
Energy Conversion. 15 (I'/75) 51.

Interne rapporten:
H. Schrijver: Braginskii versus Spitzer.
Opmerkingen over holsitigsfrequeiuivs
en geleidingsvermogen. I.R. 75/001.
R. W. U. Best: Nuclear fusion without
radioactivity. I.R. 75/003.
J. A. Hoek/ema, J. F. van der Veen, A.
Verheul: Verdeling van toroïdale stroom
op een geleidend toriisoppervlak. I.R.
75/005.
J. A. van Fist: lonentempcraturen in
turbulent verhitte plasma's. I.R. 75/006.
R. W. B. Best: Relativistic corrections
to plasma Bremsslrahlung. l.R. 75/009.
j . van der Gugten: Constructie van een
elektronenbron voor ionisatie van een
neutraal i<fi.v. I.R. 75/012.
J. A. Hoek/.ema, P. C. T. van der Laan,
W. Schuurman, C. Rol eldijk: Plasma
heating for various implosion models.
I.R. 75/016.
W. Schuurman: Overzicht veilit>heids- en
milieu-aspecten van de DT fusiereactor.
I.R. 75/024.
R. W. B. Best: Limits to the ion number
in a migma-cell. I.R. 75/025.
J. A. Hazelzet: Magnetische eigenschap-
pen materialen. l.R. 75/027.
H. A. Post: Measurements on the electron
temperature of a turbulently healed
plasma. I.R. 75/028.
A. J. Putter: Branch highway with fiber
optical link for long distance coupling
between central computer on a local
data handling system. I.R. 75/029.
A. J. Putter: Modifications of the
transient recorder biomation 610-B.
l.R. 75/030.
A. P. M. van "t Westende: Onderzoek
naar de demping van MIlD-golvcn in

plasmakolommen, omgeven door een
krachtvrij veld. I.R. 75/O3I.
R. W. B. B'est: Synchrotron radiation
from high-fi plasma. l.R. 75/033.
L. Th. M. Ornstein: Rapport over de
F.O.M.-M.l.T. samenwerking van hel
Meal or- project (IX) l.R. 75/037.
A. van Ballegooijen: De interpretatie
van veronfeinigingslijnen in Ringboog-
specira in hi'i vacuiim-ultraviolel.
l.R. 75/048.
A. G. Kuiper: In plaats en lijd opgeloste
metingen van elektronenlemperaluur en
elektronendichtheid in een plasma door
middel van Thomson-vcrstrooüng van
laserlicht. l.R. 75/049.
P. Provoost: De Topatron als kwalita-
tieve massaspect rometer bij het SPICA-
experiment. l.R. 75/050.
J. van Os: Verwerking van Ringboog-
dala op de PDP 15-computcr. l.R.
75 '056.
H. A. van Lint: De invloed van het eigen
magnetisch veld op de profielen van
een walerslofboog. l.R. 75/057.
P. Manintveld: JET study on core
material (Status until January 19761.
I.R. 75, 058.
F. Fngelmann. A. Nocentini: Steadv
stares in cylindrical and toroidal geo-
metrv. \.R. 75/059.

4. Voordrachten

H. W. Piekaar: Informele voordracht
en discussies over turbulente verhitting.
Plasma Physics Laboratory, University
of Saskatchewan, Saskatoon, Canada,
januari.
G. G. Lister: Athene 2: A new I-
dimensional MHD code. Plasma Phys.
Lab. Princeton University, Princeton.
USA, 20 januari.
C. M. Braams: Ontwerpstudies voor
fusiereactoren. 1RI. Delft, 23 januari.
P. C. T. van der Laan: Pinch-
configuraties. U.I.A., Antwerpen,
18 februari.
H. de Kluiver: Huidige stand van zaken
in het fusieonderzoek. Kon. Zeeuws
Genootschap der Wetenschappen, Nat.
Gezelschap van de stad Middelburg,
Middelburg, 25 februari.
H. de Kluiver: The deduction of waves
in a turbulent plasma from spectro-
scopie observations. Invited lecture for
the 2nd Int. Congress on Waves and
Instabilities in Plasmas. Innsbruck.
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20 maart.
P. C. T. van der Laan: Resultaten,
behaald in het SPICA-experiment. NNV
Symposium Plasma- en Gasontladings-
fysica, Utrecht, 14 mei.
A. A. M. Ootnens: Recent results in
Alcator. Los Alamos Scientific
Laboratory, 16 juni.
A. A. M. Oomens: Low- and high-
density operation of Alcator. Gulf
General Atomic, San Diego. 26 juni.
L. Th. M. Ornstein: Low- and high-
density discharges in A'lcator. Invited
lecture for the 7th Eur. Conf. on Contr.
Fusion ami Plasma Phys., Lausanne,
1 september.
C. M. Braams- State of thermonuclear
research. 3rd F PS General Conference,
Boekarest, Roemenie', 11 septembei.
J. A. Verdocs: Spooling with an RF-15
based DOS-15 ['I'.vl .system. Symp.
Digital Equipment Computers Socien,
Den Haas. 12 september.
L. Th. M, Ornslein: Recent results of
Alcator. CEA. Fontenay-aux-Roses.
! :::r:krijk, 30 september.
H. Schrijver: Fusiereactoren. RCN
Atoomfonun. Utrecht, 10 oktober.
H. de Kluiver: Huidige srund van zaken
van de Kernfusie. Natuurwetenschappelijk
Gezelschap Wageningen, Wageningen,
14 oktober.
\V. R. Rutgers: The deduction of
microfieids in a turbulent plasma from
spectroscopie observations. Ruhr
Univcrsitat. Bochum, W.-Duitsland,
21 oktober.
L. Th. M. Ornstein: Recent results of
the Alcator and the Ringboog
experiments. CFN, Grenoble.
Frankrijk, 29 oktober.
L. Th. M. Ornstein: Tokamnks zonder
en met een gasdct.cn. Colloquium
AMOLF, Amsterdam, 10 november.
C. M. Braams: Mogelijke bijdrage van
kernfusie. RCN-conferentie, Utrecht,
12 november.
C. M. Braams: Kernfusie, energiebron
van de toekomst. Natuurkundig Genoot-
schap, Groningen, Groningen,
18 november.
H. de Kluiver: Turbulent plasmas in
linear and toroidal magnetic
geometries. Universiteit Stuttgart,
W.-Duitsland, 27 november.

H. J. Hopman: Progress in the Amster-
dam REIi-Expcriment. Instituto
Superior Tcchnico, Lissabon, Portugal,

10 juli.
H. J. Hopman: Multiple mirror experi-
menten als voorbereiding op een lineaire
fusie reactor. FOM-Instituut voor
Plasmafysica, Jutphaas, 22 december.
J. H. A. van Wakeren: Sirutificated heat
storage. First COMPLES International
Meeting with the Main Theme on
Heliotechnique and Development,
Dhahran. Saoedi-Arabië, 2-6 november.
J. H. A. van Wakeren: Solar houses in
the Netherlands. First COMPLES
International Meeting with the Main
Theme on Heliotechnique and
Development. Dhahran. Saoedi-Arabië,
2-6 november.
J. H. A. van Wakeren: A high pass filter
by means of wave guides for direct
conversion of solar energy into heat.
l-irst COMP1..ES International Meeting
with the Main Theme on Heliotechnique
and Development, Dhahran, Saoedi-
Arabië, 2-6 november.
W. .1. Witteman: High Power amplifi-
cation and the effect on beam
parameters: Advisory Group Meeting on
hxperimenlal Aspects of laser electron
beam produced plasmas, Triest, Italië,
25-29 augustus.
W. J. Wilteman: De mogelijkheden
van hoogvermogen-lasers voor fusie.
29 oktober, THT.
B. J. Reils: Hoogvermogcn-CO.,-lasers.
1 .H.-T\vente, 5 november.
L. H.Th. Rietjens: Magnctohydrody-
namische Energieconversie. Afdeling
Natuurkunde, T.H.-Eindhoven, 30
september.
D. C. Schram: Energy transport in
Alctitor-Tokamak. Iowa University,
Iowa City, USA, december.
D. C. Schram: Foucnult-stromen in
Alcator-Tokamak. FOM-lnstituut,
Jutphaas. 11 februari.

5. Commissies

De Commissie van de Werkgemeenschap
voor Thermonucleair Onderzoek en
Plasmafysica was op 31 december
samengesteld uit:
prof. dr. L. H. Th. Rietjens, voorzitter
drs. F. R. Diemont, secretaris
prof. dr. C. M. Braams, wetenschappelijk
secretaris, directeur FOM-lnstituut
voor Plasmafysica
dr. ir. H. L. Beckers
dr. R. Bleekrode

prof. dr. F. Engelmann, leider werk-
groep TN 1
prof. dr. J. A. Goedkoop
prof. dr. J. Kistemaker, leider werk-
groep TN Hl
prof. dr. A. A. Kruithof
prof. dr. ir. S. Radelaar
dr. ir. D. C. Schram, leider werkgroep
TN Vil
prof. dr. J. A. Smit
prof. dr. ir. J. A. Steketee
prof. dr. M. P. H. Weenink, leider
werkgroep TN VII
prof. dr. ir. W. J. Witteman, leider
werkgroep TN VI
prof. dr. ir. L. van Wijngaarden
De vergaderingen werden bijgewoond
door dr. A. A. Boumans en dr. C. Ie
Pair (directie F.O.M ). prof. dr. P. M.
Fndt (Uitvoerend Bestuur F.O.M.),
drs. J. Hovestreijdt (beheerder instituut),
dr. C. Bobeldijk, dr. H. de Kluiver en
dr. L. Th. M. Ornstein (stafleden
Instituut}, drs. P. C. de Jagher en dr.
A. A. M. Oomens (vertegenwoordigers
P.O. M.-personcelsraad), en door drs. J.
Heijn. ter assistentie van de secretaris.
In de loop van het verslagjaar werd
prof. dr. F. Engelmann benoemd tot
leider van de werkgroep TN I; prof. dr.
ir. S. Radelaar trad tot de commissie toe
als lid a titrc personnel.

De Beleidscommissie voor het FOM-
Instituut voor Plasmafysica had aan
het eind van het verslagjaar de volgende
samenstelling:
prof. dr. L. H. Th. Rietjens. Voorzitter
dr. ir. H. L. Beckers
dr. R. Bleekrode
dr. A. A. Boumans
prof. dr. J. A. Goedkoop;
drs. F. R. Diemont vervulde de taak
van secretaris.

Het Beheercomité, dat in verband met
het associaticcontract Euratom-F.O.M.
werd opger-cht, was op 31 december
samengesteld uit:
prof. dr. L. H. Th. Rietjens, voorzitter
dr. A. A. Boumans
dr. D. Palumbo
dr. M. Sal vat
dr. H. Weijma
drs. F. R. Diemont vervulde de taak
van secretaris.
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F. A. Berends en
G. J. Komen

Opmerkelijke verschijnselen

Opmerkelijke nieuwe verschijnselen
in de hoge-energiefysica
In de periode die is verlopen sinds het artikel voor het Jaarboek 1974
werd opgesteld, is een reeks verrassende vondsten in de elementaire-
deeltjeslysiea gedaan. Deze vonden plaats bij liet onderzoek van elektron-
positrou-botsingen bij zwaartepuntsenergieën (HCM) van 3-7 GeV en bij
neutrinoverstrooiing aan nuclconen bij zwaartepuntsenergieën van
3-20 GeV. Het eerstgenoemde onderzoek wordt uigevoerd met behulp van
e - e~-opslagringen. wat voor die grote energieën op slechts twee plaatsen
in de wereld mogelijk is. Dergelijke opslagringen treft men aan bij het
Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) in Californic en bij het
Deulsehes lllektronen-Synchrotron (DESY) te Hamburg. De neutrino-
e\periinenten werden uitgevoerd op het Fermi National Accelerator
Laboratory (FNAL) in Illinois.

lien van de ontdekkingen - die van nieuwe deeltjes - kon nog net
door Hoogland in het vorige trendartikel worden genoemd1) Verdere
ontwikkelingen hebben zich sindsdien voltrokken. In de eersic plaats
worden in dit artikel de waargenomen verschijnselen geschetst tn wordt
aangegeven waarom deze bijzonder zijn. Daartoe is een uiteenzetting
\ereist \an de gangbare theoretische opvattingen. Hoe de nieuwe feiten
kunnen worden opgenomen in een uitbreiding van die theoretische
opvattingen is natuurlijk de kernvraag, waarmee velen zich bezighouden.
I-nkele mogelijkheden, die het minst speculatief zijn, worden belicht. Het
is echter onvermijdelijk, dat slechts globaal de richting kan worden
beschreven, welke het onderzoek neemt. Of die de juiste is, wordt
misschien in het komende jaar duidelijk wanneer enkele essentiële
metingen zullen zijn gedaan.

Ontdekkingen van nieuwe deeltjes in e+ il~-boisiiif;en

Aan het einde van 1474 werden achtereenvolgens drie
nieuwe deeltjes ontdekt, nu \p. ty' en ij> genaamd. De \j)
werd zowel in Brookhaven-) als in SLAC:i) ontdekt. In
het laatstgenoemde laboratorium werd de \J> als
resonantie in e ' e~-botsingen gezien, zoals dikwijls
instabiele deeltjes zich als resonanties in botsingsdoor-
snedes manifesteren. De ij>' en \jf" zijn alleen in e ' c~-
bolsingen waargenomen';>). De massa's van de deeltjes
zijn 3,1, 3.7 en 4,1 CieV. Hel meest onverwachte van
de/.e ontdekkingen was niet alleen het vinden van
nieuwe deeltjes op niet door klassificatiesehema's voor-
spelde plaatsen, maar ook de kleine breedte (of lange
levensduur van de >J> en y (nl. 5l) en 220 keV). Ook de

opeenvolging van drie resonanties, waarvan de twee
lichtste een abnormaal kleine breedte hebben en de
zwaarste een normale ("~ 100 MeV) 'is opvallend. Deze
deeltjes vervallen in hadronen, e+ e—- en n4 u,—-paren.
In figuur la en b worden de ty en ^'-resonanties
getoond, in lig. 2 is de resonanticpick van de lp" te
zien. Aangezien geen meetpunten zijn opgenomen op de
exacte positie van de ij)- en de ^-resonantie, zijn ze
door hun kleine breedte niet in deze figuur te zien. In
figuur 3 is schematisch het mechanisme voor de
produktie van de resonanties aangegeven: de e+ c~
annihileren elkaar en geven een zwaar virtueel foton dat
koppelt aan een iji-deeltje. Dat deeltje vervalt in
hadronen of bv. een nuionpuar. Buiten de resonantie-
energie is altijd nog de gewone produktie van hadronen
en muonen aanwezig (figuur 4), op de resonantie-energie
is dit een achteigronilsproces.
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liudnonen

Muon en hadronproduktic in
quanmmcluklrodynamica.

Fig. 4

Bij nadere bestudering van de vervalswijzen van de i|)
en ij)' is in de tweede helft van 1975 een drietal nieuwe
deeltjes ontdekt ( i").

De jet-structuur van lutdrontoestiinden geproduceerd
in <>+ e—•botsingen

In e4^ e—-botsingen, waarbij veel hadronen ontstaan, is
het mogelijk gebleken voor elke gebeurtenis een
richting te vinden, waarin de hadronen bij voorkeur
worden geproduceerd1*}. Dit zou er op kunnen wijzen,
dat in eerste instantie langs die voorkeursas twee ob-
jecten in tegengestelde richting gecreëerd worden,
welke vervolgens uiteenvallen in hadronen, die dan
grosso modo de bewegingsrichting van het oorspronke-
lijke object behouder:.

Deze twee stelsels van hadronen, welke in tegenge-
stelde richting bewegen noemt men in hel vakjargon
jets. De vaststelling van het bestaan van deze jets in
e* e~-botsingen is een recente ontdekking.

De verhouding tussen hadron- en iniionpaar-produktie

In e+ e—-botsingen is de verhouding R tussen de totale
botsingsdoorsnedc voor hadronproduktie en die voor
muonpaarproduktie van belang. Het vergelijkt de pro-
duklie van deeltjes, welke een ladingsvcrdeling hebben,
met die van puntdeeltjes, de muonen. Van deze laatste
weel men dat ze met de sterkte van de elektromagne-
tische lading e aan het foton koppelen, van de eerste
weet men dat niet (zie figuur 4).

De/e verhouding R is voor Ec\i tussen 2,5 en
4.0 CieY constant mei waarde 2.5. Hr is nu vastgesteld
dat R tussen 4 en 5 (JeV energieafhankelijkheid ver-

toont5), gedeeltelijk samenhangend met de ty" resonantie
en dat R boven de 5 GeV stabiliseert rond een con-
stante waarde van 5 (fig. 2).
De huidige theoretische denkbeelden leggen een verband
tussen R en het aantal geladen bestanddelen van de
hadronen. De verandering in R zou ermee te maken
kunnen hebben, dat bij hogere energie meer bestand-
delen een rol gaan spelen.

De reactie e+ e—• X.

Voor E^M > 3,8 GeV is een nieuwe reactie gezien waar
een elektron en een muon in de eindtoestand voorkomen
met een aantal niet direct waargenomen deeltjes,
aangeduid met X. <•)

De meest waarschijnlijke interpretatie van deze
gebeurtenissen is zoals we zullen zien in de vorm van
de paarproduktic van een deeltje en antidceltje. Deze
deeltjes vervallen dan via de zwakke interacties, waarbij
een muon of elektron en andere (niet gedetecteerde)
deeltjes ontstaan. Een uit andere reacties al bekend
deeltje, dat deze rol zou vervullen is er niet. De vraag
stelt zich dus, wa: voor nieuwe deeltjes men hier op het
spoor is.

Anomalie in diepe inelastische v N-verstrooiing

Een interessant inelastisch V N-verstrooiingsproces is
v N - |*+ X (1),

waarbij X hadronen zijn, welke meestal niet gedetec-
teerd worden. In het gebied waar de vier-impui over-
dracht tussen het antineutrino en het muon groter is dan
1 GeV en waar het energicverschil tussen muon en
neutrino groter is dan 2 GeV, spreekt men van diepe
inelastische verstrooiing. Men kijkt als het ware diep in
het nucleon. Voor de beschrijving van dit diepe inelas-
tische proces en voor het diep inelastische elektron-
verst rooi ingsproces

c - N ~ V - X (2),
gebruikt men het zogenaamde quark-partonmodcl, waar
later op wordt teruggekomen10). Uit proces (2) is (1) te
bepalen, en de voorspelling stemt goed overeen met het
experiment voor ErM < 8 GeV. De nieuwe ontwikkeling
is, dat er afwijkingen gevonden zijn voor hogere
energieën11).

Produktie van muonparen in v- en v-reacties.

Ei zijn voor het eerst met goede statistiek reacties
waargenomen van het type.

en
x
X

(3)

(4).
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Men neemt aan, dat bij de niet waargenomen deeltjes
(X) zich ook een v(v) bevindt om te voldoen aan het
behoud van leptongetal L (+ 1 voor deeltjes, -1 voor
antideeltjes). Het meest aannemelijk mechanisme voor
dit proces is net zoals onder punt vier een reactie in
twee stappen. In de eerste stap wordi een nieuw deeltje
gevormd, hetgeen vervolgens via zwakke interacties
vervalt, daarbij onder andere een muon en neutrino
gevend. Wederom is het een nog onbekend deeltje, dat
hier zou worden gevormd.
We hebben een lijst gegeven van de meest opmerkelijke
verschijnselen. Zij kloppen niet met het tot voor kort
geldende beeld in de hoge-energiefysica. In dit beeld
nemen quarks een belangrijke plaats in. Om de
afwijkingen duidelijk te maken geven wc eerU een ruwe
schets van het quarkmodel.

Het quarkmodel

Inleidende opmerkingen

Quarks 13)* zijn deeltjes met een gebroken lading. Zulke
deeltjes zijn niet waargenomen en er is ook geen bevre-
digende relativistische theorie van quarks bekend.
Desalniettemin is de quarkhypothese zeer vruchtbaar
gebleken I4). In de eerste plaats is het mogelijk een
klassificatieschema te geven van deeltjes met sterke
wisselwerking (de hadronen), als men aanneemt, dat ze
zijn opgebouwd uit een gering aantal quarks. Men kan
dan tevens relaties tussen diverse hadronreacties vinden.
In de tweede plaats kan men de zwakke en elektro-
magnetische interacties van hadronen, die naast de sterke
interacties voorkomen, beschrijven als zwakke en elek-
tromagnetische interacties van quarks. In de theoretische
beschrijving van zwakke interacties wordt de interactie
overgebracht door het zogenaamde intermediaire vector-
boson W*, zoals de elektromagnetische interacties door
het foton. Dit vectorboson zou een grote massa moeten
hebben, wat de verklaring zou zijn, dat het nog niet is
waargenomen. Het foton koppelt aan de hadronen via
de elektromagnetische quarkstroom met een sterkte van
de quarklading.

Ook het intermediaire vectorboson koppelt aan

stromen, zogenaamde zwakke stromen. Terwijl bij
emissie en absorptie van fotonen de aard van de quarks
niet verandert, is dit wel het geval bij de emissie en
absorptie van W's.

Hierop wordt later nog teruggekomen. Men is geneigd
de quarks waaraan deze vectordeeltjes koppelen (de zgn.
stroomquarks) te identificeren met de quarks die
optreden bij de klassificatie (de zgn. bestanddeelquarks).
Dit leidt echter tot moeilijkheden. Het is daarom beter
een bestanddeelquark op te vatten als een 'aangekleed'
stroomquark, dat wil zeggen een naakt stroomquark met
een wolk van quark-antiquarkparen er omheen. Dit is
met name het geval als men de eerder genoemde diepe
inelastische processen wil beschrijven. Onder andere
omstandigheden kan het mogelijk zijn de effecten van de
wolk te verwaarlozen.

We zullen de genoemde aspecten van het quarkmodel
wat nader uitwerken in de volgende paragrafen.

Klassificatie

In de oorspronkelijke versie bevat het quarkmodel een
triplet van quarks (u, d, s), met lading (2'3, -1/3, -1/3)
in eenheden van de elektronlading. Quarks hebben
baryongetal 1/3 en spin 1/2. Het (u,d) paar vormt een
isospin-doublet, terwijl het s-quark een isosinglet is. Het
s-quark draagt tevens een hoeveelheid -1 van het
quantumgetal vreemdheid, terwijl dit voor u en d nul is.
Baryonen bestaan uit drie quarks qqq, bv. P = uud,
N = uud, 2— = dds, enz. Mesonen zijn daarentegen
gevormd uit een quark-antiquarkpaar qq bijvoorbeeld
K.+ = su, Jt+ = 3u voor spin-0 mesonen en bijvoor-
beeld Q+ = du, CD = (1/2) 1̂2 (üu + 3d), (f = ss voor
spin-1 mesonen. In dit model moet men iets eigenaardigs
aannemen voor de statistiek van de quarks. Voor de
grondtoestand verwacht men een symmetrische ruimte-
lijke golffunctie. Neemt men zo'n golffunctie dan wordt
ook de totale golffunctie voor het laagste baryonmultiplet
symmetrisch in de quarkvariabelen, terwijl men voor
spin-1/2 deeltjes een antisymmetrische toestand zou
verwachten. Als men de gewone Fermi-Dirac-statistiek
voor de quarks niet wil opgeven, kan men het probleem
oplossen door het aantal quarks te verdrievoudigen.
Men heeft dan drie tripletten

* De naam quarks is door Ge!l-Mann
ontleend aan Joyce's Finnegan's Wake
p 383. (Viking Press, New York 1939).
Aangezien quark interessanter klinkt dan
kwaak (drie kwaken ) en kwark een
(overigens hier misplaatste) associatie
heeft met een geliefd vaderlands produkt
volgen we hier niet de wens van de
redactie Engelse termen te vermijden.

U\V UR

s\v sn
(S).

welke verschillen in wat men kleur noemt (rood, wit en
blauw). A priori heeft de kleur geen andere betekenis
dan het omzeilen van het probleem met de statistiek. De
rijen in (5) verschillen dus in kleur, de kolommen in
quarksmaak (u, d en s). De tot nu toe bekende
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hadronen zijn kleurloos. Voor mesonen breidt men de
eerder gegeven quarkinhoud uit tot ququ + qw-q w + qu qj)
en voor baryonen tot qi(qwqB - quqi^H + qHqijiu -
qi;qnq\v+ qwqnqit-qiiq\vqi;- De antisymmetric in
kleur staat toe, dat de baryongolffunctie symmetrisch is
in de andere variabelen.

Dynamica

Er is weinig over de dynamica bekend. Toch is er
fenomenologisch een regel gevonden voor de relatieve
sterkte van processen. Deze zogenaamde regei van
Zweig1'11 doet een uitspraak, hoe de quarks die men in
het begin van een proces in de deeltjes aantreft zich
uiteindelijk verdelen over de deeltjes in de eindtoestand.
Dit kan men het duidelijkst aan de hand van een voor-
beeld tonen. Beschouw meson-baryonverstrooiing. Men
kan zich de Verdeling vt.n de quarks tijdens zo'n proces
op diverse manieren indenken bv. zoals in de figuren 5a
en b. Deze figuren dienen van links naar rechts bekeken
te worden. Links boven heeft men een meson (qq) dat
verstrooit aan een baryon (qqq) linksonder en vervol-
gens (rechts) weer een meson en baryon geeft. Dit
geschiedt doordat een quark een antiquark kan annihi-
leren, waarbij energie vrijkomt of omgekeerd doordat
paarcreatie van een quark en antiquark mogelijk is.

De quarks waartussen zich dit afspeelt kunnen tot
verschillende deeltjes behoren (fig. 5a) of tot hetzelfde
(fig. 5b). De regel van Zweig zegt, dat het laatste veel
onwaarschijnlijker is.

Een bekende toepassing van deze regel is in het verval
van het <p-meson. Dit kan zowel in K + K— vervallen

als in Q Jt. Getekend in quark-bestanddelen levert dit
figuren 6a en b op. We concluderen hieruit, dat voor de
overgangswaarschijnlijkheden F geldt:

K+ K - ) > > r(cp-^ on), hetgeen het geval is.

Elektromagnetische interacties

De interactiehamiltoniaan heeft de bekende vorm
e A" J,V", waar A" het fotonveld en J™' de elektro-
magnetische stroom is. Voor een elektron heeft men als
elektromagnetische stroom

JYJ" = % Y„ * , = ë e (6)

waarbij tl>c het elektronveld is en de laatste schrijfwijze
een vereenvoudigde aanduiding is. Dit leidt tot absorptie
en emissie van fotonen door elektronen, zoals weer-
gegeven in de vertex van figuur 7.
Voor quarks vindt men nu geheel analoog

= (2/3)üu - (l/3)dd - (l/3)ss (7)

waar de drie voorkomende quarksmaken zijn neer-
geschreven.
Zoals reeds eerder is jpgemerkt kan men deze stroom-
quarks niet zonder meer identificeren met bestanddeel-

Fig. 5

Quarkdiagrammen voor meson-
baryonverstrooiing.

quarks. Zonder het verband te kennen kan men toch al
een voorspelling doen en wel voor elektron-positron
annihilatie in hadronen. Bij hoge energie zou dit proces
nl. verlopen via de produktie van een quark-antiquark-
paar. Dit paar zet zich vervolgens om in hadronen. Men
kan nu de eerder genoemde verhouding R. voorspellen

Fig. 6

Quarkdiagrammen voor verval van het
in a) K+K— en b) Q+X—.
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De fundamentele vertex van de
quantumelektrodynamica

Fig. 7

y

door na te gaan welke 9 quark-antiquarkparen kunnen
worden gevormd.
Men vindt

o(e+e— -* hadronen) / o(e+e—

3o(e+e—-*üu) + a(e+e— —• 3d) + a(e+e— -*• ss)

3{(2/3)2 -f- (-1/3)2 + (-1/3P} = 2 (8)

De factor 3 komt van de drie kleuren, welke in (7) niet
expliciet zijn aangegeven. Een van de vele mogelijke
hadroneindtoestanden, die in (10) optreden is weerge-
geven in figuur 8 en tevens het hierboven geschetste
mechanisme voor de produktie ervan.

Dit vectorboson kan nu geabsorbeerd en geëmitteerd
worden door quarks en wel met een bepaalde sterkte:
de overgangen d*-* u met sterkte cos öc en s « u met
sterkte sin dt.. De hoek 0c is de Cabibbo-hoek
(sin dc = 0,25) en definieert een lineaire combinatie van
het d- en s-quark, het z.g. Cabibboquark, dat aan het
u-quark koppelt op dezelfde wijze als het elektron aan
het neutrino in de zwakke interacties. Voor vele toe-
passingen kan men wegens de grote massa het inter-
mediaire boson elimineren, zodat men de stroom-stroom
interactie terugkrijgt. Een voorbeeld van een zwak
proces is het P-verval van het neutron N - * P e ~ v of in
quarktaal de overgang van een d- in het u-quark. Een
verval waarbij een s-quark overgaat in een u-quark is bv.
2— - > N r v . Het laatste proces heeft een waarschijn-
lijkheid die een factor sin^./cos2^. kleiner is dan die
van het eerste proces.
In laagste orde in g is de zwakke interactie niet in staat
overgangen tussen d- en s-quarks te geven. In hoger orde
kan dit wel optreden door virtuele overgangen via het
u-quark. Vooral in de laatste jaren is het zinvol ge-
worden hoger orde zwakke interacties te beschouwen15).
Daarom kan men schattingen maken van een hoger orde
proces als bv. K° -»• n+n~, waarin een s-quark en
d-quark elkaar annihileren. De experimentele limieten op
processen met d ** s overgangen zijn zo scherp, dat de
theorie in tweede orde in moeilijkheden komt, omdat zij

Fig. 8

Produktiemechanisme van een specifieke
hadron-eindtoesland via quark-anti-
quarkcreatie.

Zwakke interacties

Traditioneel wordt de zwakke wisselwerking 'effectief'
beschreven door de harniltoniaan G J„ t J«, waarbij G de
zwakke-koppelingsconstante is en J„ de zwakke stroom:

J„ = ve + ü (cos ftcd + sin flc s) (9)

waarbij we ons net zoals in de formule (7) om de quark
inhoud van de stroom bekommeren. Theoretisch is zo'n
stroom-stroom-interactie om diverse redenen problema-
tisch. Men veronderstelt dan ook, dat de zwakke inter-
actie een vorm heeft analoog aan de elektromagnetische,
waar de rol van het foton cc wordt overgenomen door
een soort geladen zwaar foton, het intermediaire
vectorboson W"*

= g(W-"tJ.„ + W"J„t) (10)

dikwijls een te grote waarschijnlijkheid geeft voor niet
waargenomen processen. Een elegant mechanisme om dit
bezwaar van de theorie op te heffen is in de literatuur
gegeven10'. Hierbij wordt allereerst het bestaan van een
vierde quark c gepostuleerd en vervolgens wordt de
zwakke stroom (9) uitgebreid met

J„ = c (-sin öcd + cos fys) (11)

Elke keer, dat er een tweede orde overgang via het
u-quark mogelijk is, is er ook een mogelijk via het

• Theoretisch is ook deze interactie niet
geheel bevredigend. Termen, die samen-
hangen met de recentelijk ontdekte
neutrale stromen laten wc hier bewust
buiten beschouwing.
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c-quark. Wegens de keuze van de sterktes -sinft,. en
cosd,. van de overgangen is de som van beide tweede
orde amplitudes nul. Hoewel het probleem van de hoger
orde processen nu bevredigend is geregeld, is er wel een
prijs betaald in de vorm van de invoering van een vierde
quark. Dit vierde quark heeft een lading 2/3, baryon-
getal 1/3 en bezit een nieuw quantumgetal 'betovering'
genaamd*: C = 1. Voor de gewone quarks geldt: C = 0.
Alle tot nu bekende toestanden zouden uit u-, d- en s-
quarks zijn opgebouwd, 'velke niet betoverd zijn (maar
wel soms vreemd) De invoering van het c-quark leidt
nu tot de voorspelling, dat er ook betoverde baryonen
en mesonen bestaan. Dat zij tot nu toe niet zijn ge-
vonden, wordt toegeschreven aan de zwaardere massa
van het c-quark, hetgeen ertoe zou leiden, dat de lichtste
betoverde deeltjes een massa zouden kunnen hebben van
iets meer dan 2 GcV. De lichtste van de betoverde
deeltjes zouden alleen zwak kunnen vervallen en dien-
tengevolge een relatief lange levensduur hebben. Omdat
de overgang c — s waarschijnlijker is dan c •*- d (zie
formule 11) zullen zij voornamelijk in vreemde deeltjes
vervallen. Het behoeft geen betoog, dat in de laatste
twee jaren de jacht op betoverde deeltjes in vele
experimenien centraal stond.
Resumerend kunnen we zeggen, dat het oorspronkelijk
quarkmodel als bouwstenen drie quarks invoerde. Op
theoretische gronden werd een vierde quark gepostuleerd
met een nieuw additief quantumgetal betovering. Uit
overwegingen van Fermi-statistiek van de quarks is het
gewenst elke quark in drie kleuren te laten voorkomen
(gebruikclijkcrwijs rood, wit en blauw).

tiet partomnodel

Het partonmodcl geformuleerd door Feynman vindt
haar toepassing in de beschrijving van diepe ineiastische
processen. Zo'n proces is de ineiastische verstrooiing van
een lepton (elektron, muon of neutrino) aan een hadron
(altijd een nuclcon), waarbij in de eindtoestand vele,
meestal ongedetecteerde hadronen ontstaan. De impuls-
en energieoverdracht dient groot te zijn. De interactie
tussen het lepton en het hadron vindt plaats door uit-
wisseling van een vectordeeltje (het foton of het inter-
mediaire vectorboson). We beschouwen dus processen
van de vorm

Fig. 9

KE)

Ineiastische verstrooiing van een lepton
(() aan een proton vindt plaats door
uitwisseling van een vcctordcdtjc met
4-impuls q.

X

(12)

waarvan het mechanisme in eerste instantie wordt
gegeven in figuur 9. De botsingsdoorsnede van dit proces
wordt gemeten voor diverse energieën E van het
inkomende lepton. Verder wordt de energie E' en
verst rooi ingshock 0 van het uitgaande lepton ('
gemeten. De differentiële werkzame doorsnede kan men
als functie van deze drie variabelen beschouwen. Vaak
kiest men echter drie andere variabelen E, Q- = -q- en

v = pq/M — E - E ' (13)

waar q en p de 4-impulsen van het uitgewisseld vector-
deeltje (de 4-impulsoverdracht van het leplon aan het
hadron) en van het nucleon zijn.

Andere grootheden kan men uitdrukken in deze
variabelen zoals bv. de invariante massa W van het
ongedetecteerde stel hadronen X (dit is de massa, die
men aan X zou toeschrijven als het één object was):

W2 = M* -r 2Mv — Q2 ~ 2Mv — Q2 (14)

In het partonmodel spelen andere variabelen een grote
rol nl. de schalende variabelen x = Q2/2Mv en y = v/E.
Voor W vindt men nu

2 = 2ME y(l-x) (15)

In een diep inelastisch experiment wordt E groot
evenals Q2 en v. De variabelen x en y blijven klein. In

• In het Engels wordt het woord charm
gebruikt, dat teruggaat t>p het latijnsc
woord carmen, hetgeen lied of tover-
formule betekent. Deze oorspronkelijke
betekenis heeft zich in het Engels, naast
die van bekoorlijkheid gehandhaafd, en
is waarschijnlijk bedoeld door Bjorken
en Glashow1"1 loen zij de naam van de

nieuwe quarksmaak voorstelden.
Aangezien de redactie van het jaarboek
waar mogelijk Nederlandse termen
verkiest boven Engelse, leek het ons
gewenst dit woord te vertalen, hetgeen
indertijd eveneens met 'strange' is
gebeurd. Ook al is betovering, betoverde
deeltjes niet zo'n bondige formulering

lijkt het ons de meest adequate vertaling.
Gecombineerd met kleur beginnen nu
hadronen steeds meer te lijken op tover-
ballen.
Na voltooiing van dit artikel, vernamen
wc dat elders de vertaling 'tover' voor
'charm' is voorgesteld, een vertaling die
Uc onze in bondigheid overtreft.
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de theorie beschouwt men vaak de diepe inelaslische
limiet waar voornoemde variabelen oneindig worden,
terwijl x en y eindig blijven.

De dynamica van diepe inelastischc proc^sen is
gecompliceerd. Men kan de reactie in vele referentie-
systemen beschouwen, zoals het laboratoriumsysteem of
het zwaartepuntsystcem. Voor het geval van diepe
inelastische leptonverstrooiing blijkt een referentie-
systeem, waarin het virtuele foton (of W-meson) geen
energiecomponent heeft, handig te zijn Het parton-
model stelt, dat het nueleon bestaat uit puntvormigc
bestanddelen, partonen genaamd, niet verschillende
impulsen die tezamen de nucleonimpuls geven. Het
virtuele foton ziet de partonen in het nueleon, zodat er

- 2 xP

voon botsing

Diepe inelastische verstrooiing
lartonmodcl.

- x P

na

in het

botsing

Fig. 10

in feite incoherente verstrooiing plaatsvindt aan do punt-
vormige bestanddelen van het nueleon. In boven-
genoemd coördinatenstelsel heeft de variabele x een
eenvoudige betekenis. Als P de grootte van de 3-impuls
van het nueleon is in dit coördinatenstelsel, dan heelt
het virtuele vectordccltjc een 3-impuls -2xP. Deze
impuls wordt aan één panon overgedragen. Uit het
energie-impulsbehoud volgt nu dat het bewuste parton
zelf voor de verstrooiing een 3-impu!s xP moet hebben
en erna -xP. Dit is geschetst in figuur 10.

Omdat de gemeten botsingsdoorsnede een functie is
van x, kan zij in verband worden gebracht met de
impulsverdelingsfunctie D,(x) van het i" soort partonen
dat lading q, heeft. Dus de kans, dat een parton van het
soort i de impuls xP heeft is Dj(x). Voor diepe inelas-
tische elektronverstrooiing zal de botsingsdoorsnede do
met deze functie en de lading samenhangen. Men vindt
de eenvoudige vorm:

do - 2 qj-' Dj(x) (16).

waar de sommatie over alle soorten partonen in het
nueleon gaat. Het bijzondere is, dat we ecu zeer speciale
functie van E, E' en d krijgen ofwel een afhankelijkheid
via x, de dimensieloze schalingsvariabele. Deze vorm is
experimenteel goed bevestigd in de laatste jaren. De
experimenten geven dus informatie over de functies

1.00

0.75

050-

0.25

xu(x)

0.8 1.0

Fig. 11

Impulsverdclingsfuncties van de partonen
in het proton. Het gedrag van u(x) en
d(\) is typisch voor \alentiequarks. dat
van ü(x) en d(\) voor zeequarks.

Het quark-partonmodel

Het ligt voor de hand om de (geladen) partonen te
identificeren met stroomquarks. Als wc nog even afzien
van betoverde quarks hebben we zes typen quarks: u-, d-,
s-quarks en de antiquarks. Er zijn zes verdelingsfuncties
D;(x), die we u(x), d(x), s(x), ü(x), d(x) en s(xj noemen.
De lage-cnergie-eigenschappen van het proton worden
bepaald door twee u-quarks en één d-quark. Bij hoge
energie spelen ook andere quarks een rol. De eerste
noemt men valenticquarks en de laatste zeequarks. De
zeequarks dragen een relatief lage impuls. Alleen voor
kleine x zijn hun verdelingsfuncties van belang. De
verdelingsfuncties zoals uit diepe inelastische elektron-
verstrooiing bepaald, zijn globaal in figuur 11 geschetst.

Bij verstrooiing aan nucleonen heeft men te maken
met verstrooiing aan die partonen welke in het nueleon
voorkomen. Hierbij is de beschouwing van kleur niet
essentieel. Bij e+e—-annihilatie in hadronen is de situatie
anders omdat we daar alle mogelijke quark-anli-quark
paren kunnen creëren en dan ook moeten beschouwen.
In het verstrooiingsproces meet men een verdeling van
partonen, in het annihilaticproces het bestaan.

Kent men de verdelingsfuncties uit diepe inelastische
elektronverstrooiing dan kan men de botsingsdoorsnedes
voorspellen voor de zwakke processen

v p -» u - X (17)
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en v p — (i * X (IS)

Wederom hebben we te maken met incoherente pro-
cessen van het virtuele vectordeeltje met de partonen in
het proton. Voor v-reacties heelt men als mogelijke
quark-veranderingen cl -~ u. s - - u. ü" - cl en ïi - - s voor
antineutrinoreacties u -• cl. u -• s. d - ïï en s -• ïï zoals
uit (9) ir. (10) is al' te leiden. Voor de eerstgenoemde
moet men dus de functies d(x>. s(xi en ü(xl gebruiken.
\oor de laatstgenoemde u<\). dtx) en s(\). Alleen d(\) en
u(\i corresponderen met valenliequarks van het proton.
Beperkt men zich lol *<• 0.2 dan kan men de zee-
quarks verwaai lozen. Men vincll door de zwakke iransi-
ties van de quarks uit te werken de volgende botsings-
doorsnedes

o(.x.y) — cl-' a vN cl\dv = \,'u(<) • d(xi] (l'J)

g(x.y) = d-'o l A tKdy = \( I - y)- lulx) • d(x)l (20)

in eenheden CJIIM X
Zij gelden voor I M. x en y eindig. Hierbij is de

som van de botsingsdoorsnedes op protonen en neu-
tronen genomen. De distributie van u-quarks in neu-
tronen is dezelfde als die van d-quarks in protonen. In
(!9i en (20) zijn de gebruikte distributies die van quarks
in protonen. Beschouwt men nu het effect van betoverde
quarks dan zullen er c-quarks in de zee zijn welke voor
neulrinoreacties overgangen c - d. s mogelijk maken
en voor antineuliino's e - cl en e - - s. Zijn we boven de
drempel \V() voor de produ'.iie van betoverde' deeltjes,
clan zijn bij neutrinoreaeties overgangen d — c. s • c
mogelijk, bij antineutrino's d -- c en s -— e. We krijgen
de voluende extra bijdrage aan de botsingsdoorsnedes:

(1 x)a, (x.yi = 0(W-W(l)!|ufx) + d(\)|sin-0, -
2s(x) cos-0,! -: 2c(\) (1 -yr - (211

\)o,(x.y) =
2S(\) cos-0,

)!|u(x) + d(x)lsin--ö, -:-
2c(x) (1-y)- ' (22)

Als men de zee verwaarloost en 0, = 0 stelt, vindt men
ac. — a,. = 0. Tovcreffecten zijn dus klein. Voor vol-
doende grote energie (W > Wo) kunnen ze ontstaan door
verstrooiing aan de valentiequarks, hetgeen klein is
wegens de Cabibbo-hoek of door verstrooiing aan zee-
quarks. hetgeen de effecten lot kleine x beperkt. In
bovenstaande beschrijving zijn resonantie-effecten
samenhangend met de drempel verwaarloosd.

Theoretische beschouwingen over de opmerkelijke
verschijnselen

\icin\'t' deeltjes

De vondst van 2 deeltjes mei een relatief lange levens-
duur impliceert, dat er een of ander mechanisme moet
zijn. dat het verval belemmert. Hen mogelijkheid is aan
die deeltjes een nieuw quantumgetnl toe te kennen, dat in
de sterke interacties behouden is. 15e productie zou dan
via d.: elekiromagnelhdio interacties plaatsvinden (wat
het geval is) en hel verval eveneens. Bij dit verval zouden
dikwijls fotonen geëmitteerd moeten worden (stralings-
verval). Voor dit nieuwe quaiitumgetal is wel kleur
genomen. De ^-deeltjes zouden kleur hebben terwijl de
tot nu toe bekende deeltjes geen kleur hebben. De
elektromagnetische interacties zoude;i kleur niet be-
houden. Het bezwaar van deze hypothese is. dat
stralingsverval zeker niel dominant is in de genieten
vervalswijzen van de ty en \p'. Ken andere mogelijkheid
is, dal er een dv mimische reden is, die het verval be-
moeilijkt. Voor het (f-meson. dut een s-quarkslrticluur
heeft, zorgt de regel van Zvveig, dat hel deeltje niet in
een K- en p-meson. maar m K-mesonen vervalt, die dan
een s-quark in zich meedragen. Voor het i[>-meson zou
men nu dezelldc regel kunnen inroepen, indien men ver-
onderstelt dat het ijj-meson uit een c- en c-quark is opge-
bouwd en bovendien veronderstelt dat deeltjes die één
e- of c-quark bevallen een massa groter clan 1.S5 GeV
bezitten. In dat geval zijn er gewoon niet aan K-me-
sonen analoge deeltjes voorhanden, waarin het TJJ- en
Tjj'-doeltje zou kunnen vervallen. Er zijn alleen nict-be-
toverde deeltjes aanwezig, waarin lp en lp' alleen kunnen
vervallen door vcrvalsvvijzen te kiezen, die volgens de
regel van Zvveig veel minder waarschijnlijk zijn.

We zullen de laatste hypothese in deze discussie
volgen, hoewel als voornaamste bezwaar kan worden
aangevoerd, dat vaststaand bewijsmateriaal voor het
beslaan van betoverde deeltjes ontbreekt. Dit ondanks de
jacht op betoverde deeltjes, die al enige tijd aan de gang
is. Nemen wc aan dat de lp en ij>' gebonden toestanden
van het c- en e-quark zijn dan kunnen we verder specu-
leren over de eigenschappen van dit systeem. Men heeft
niet-relativistische beschrijvingen met behulp van plau-
sibele potentialen van dit systeem gegeven1*'. Omdat het
systeem enigszins op positronium lijkt, wordt het wel
'charmonium' genoemd. Kwalitatief vindt men voor
verschillende potentialen eenzelfde beeld van een niveau-
schema (zie figuur 12). Net ais in positronium onder-
scheidt men ortho- en paratocstanden, waarbij de spins
van c en c respectievelijk combineren tot een spin
1 of 0. Voor relatieve s-golf vindt men twee toe-
standen, voor een p-golf vier. Verder zijn de eerste
radieel aangeslagen toestanden getekend. Er kunnen
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Fig. 12
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Het niveauschema van 'charmonium', d.i.
een gebonden toestand van twee quarks
met tegengestelde betovering. De massa's
van de gevonden deeltjes zijn met
pijltjes aangegeven.

overgangen tussen de verschillende toestanden plaats-
vinden onder emissie van een foton of andere deeltjes.

Er zijn natuurlijk hoger liggende aangeslagen toe-
standen mogelijk. De ij) en i]>' worden met de 1 -toe-
standen geïdentificeerd. Door verdere rudiële excitatie
ontstaan nog meer ij>-toestanden, welke men in e+e~-
botsingen zou moeten zien als resonanties, tenzij de
breedte te groot wordt. Is het verval in hetoverde
deeltjes nog niet mogelijk dan zou men weer smalle
pieken in e+c—-botsingen verwachten. Kxperimenteel is
er in het gebied van 3 GcV tot 7,7 GeV naar dergelijke
toestanden gezocht, maar zonder resultaat1»11. Men heeft
wel een brede piek bij 4,2 GeV geconstateerd, die wordt
geïdentifecerd met een hoger radieel aangeslagen
cc-toestand (ij>" genaamd). Omdat deze toestand de

normale breedte heeft van een hadronresonantie, is het
in het kader van de hier gemaakte onderstellingen plau-
sibel, dat dit deeltje in betoverde deeltjes uiteenvalt.
Onderzoek naar de eindtoestanden in het gebied rond
4,2 is dus zeer interessant (en is in volle gang).

Charmonium heeft echter verschillende tussentoe-
standen, die bij het verval van ip' kunnen optreden.
Als we zo'n tussentoestand x noemen, kunnen we de
volgende vervalswijzen hebben

waarbij

X ->• hadronen

of x-iJ>Y

(23)

(24)

(25)
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Experimenteel zal in het eerste geval worden gezocht
naar ip' --- hadronen -f 7, waarbij men probeer! een
geprefereerde invariante massa voor het hadronisehc
systeem te ontdekken. In het tweede geval zal men
zoeken naar gebeurtenissen van het type ij>' — ipw
waarbij nu de twee fotonen zeer specifieke energieën
hebben. Ditmaal is de eerste evidentie voor tussentoc-
standen uit de experimenten van DESY gekomen'1 .
Vervolgens is dit bevestigd door de resultaten van
SLAC" . Er zijn nu aanwijzingen voor twee tussentoe-
standen met M :- 3,41 GeV en 3,53 GcV. waarbij de
laatste mogelijkerwijs uit twee toestanden bestaat. Over
de quantumgetallen is nog weinig bekend. Ook is er op
DESY evidentie voor een toestand (T), I gevonden welke
de grondtoestand (o—r van charmonium kan zijn7'.
Aangezien een dergelijke pseudoscalaire toestand waar-
schijnlijk gedeeltelijk in twee fotonen vervalt heeft men
gezocht naar i|) — 3y \erval. waarbij de invariante
massa van twee fotonen een specifieke waarde zou
vertonen. Dit is inderdaad gevonden bij een massa
M - 2,8 GeV. welke aan de lage kant is voor de ver-
schillende charmonium-berekeningen.

In figuur 12 zijn de nu waargenomen toestanden
getekend op de meest waarschijnlijke plaats in het
charmonium-.systccm. Of de spin en pariteit de gewenste
zijn, moet echter nog worden vastgesteld.

Jel-slnicuiur

Voor de beschrijving van e rc~— liadroncn kun men
theoretisch twee extreme gevallen onderscheiden. Ten
eerste kan m..-n aannemen, dat het virtuele foton
gevormd door e + e—-annihilatie isotroop vervalt in vele
deeltjes. Tjn tweede kan men aannemen dat het virtuele
foton vervalt in een quark-partonpaar, welke op hun
beurt wederom in hadronen vervallen. In dit laatste
geval zal er een voorkeursrichting bestaan (de richting
waarin het quark-paar wordt uitgezonden) ten opzichte
waarvan de transversale impulsen van de hadronen klein
zijn. De longitudinale componenten liggen langs die
voorkeursrichting, jet-as genaamd. Indien de e+- en e~-
bundels ook nog gepolariseerd zijn (loodrecht op de
opslagringen), dan kan men ook een azimuthale hoek-
vcrdeling van die as ten opzichte van het vlak van de
opslagringen meten. Die hoekverdcling geeft informatie
over de spin van de quarkpartoncn. Het blijkt, dat voor
energieën beneden de 5 GcV geen duidelijk onderscheid
tussen beide theoretische modellen kan worden gemaakt.
Boven de 5 GeV wordt de jet-structuur waargenomen en
is de azimuthale hoekafhankclijkhcid die van spin-1/2-
objecten, hetgeen klopt met het quark-partonmodel.

De verhouding R

Zoals reeds hiervoor vermeld geeft het 3-quarkmodel
een waarde voor R van 2/3. De uitbreiding met kleur
geeft R ̂  2. Voor het gebied beneden 4 GeV is dit een
redelijk kwantitatieve voorspelling. Indien nu het gebied
tussen 4 en 5 GeV een overgangsgebied is tussen het
3-quark en 4-quarkmnuel kan daar een verandering in R
optreden. In het domein van het 4-quarkmodeI boven de
5 GeV zou men voor gekleurde quarks de waarde 10/3
verwachten. Deze waarde is helaas niet de experimen-
tele, welke ongeveer 5 bedraagt. Een mogelijke
verklaring is. dat men nog meer quarks moet invoeren,
hetgeen weer allerlei andere moeilijkheden met zich mee
brengt. Ken andere mogelijkheid wordt in het volgende
punt beschouwd.

Anomale e-fi-^eheunarissen

Op SLAC zijn er gebeurtenissen gevonden van het type
e<e-~u.-e- x -
waar X niet gedetecteerde deeltjes zijn. De drempel voor
deze gebeurtenissen ligt rond 4 GeV. Uit energic-impuls-
bchoud blijkt, dat er minstens twee deeltjes niet zijn
gezien. Aangezien men lot nu toe altijd behoud van
muon- en elektrongetal heeft geconstateerd, is het
redelijk te veronderstellen dat X zeker een deeltje met
muongetal en een met elektrongetal bevat. De meest
plausibele uitleg voor de gevonden gebeurtenissen is de
paarproduktie van een onbekend deeltje U, dat vervol-
gens (zwak) vervalt, daarbij leptonen gevend. Dit deeltje
zou een zwaar lcpton of een betoverd meson kunnen
zijn. In het eerste geval hebben we als mogelijke vervals-
wijzen

U± V V (26).

In het tweede geval is de meest waarschijnlijke vervals-
wijze

LH - { £ } v (27)

(28)

Er is nog te weinig materiaal voorhanden om een defini-
tieve uitspraak te doen. De implicaties van de ene of de
andere mogelijkheid zijn zeer interessant. Indien het
deeltje een zwaar lepton blijkt te zijn, dan zou het
bestaan van dit deeltje net zo mysterieus zijn als dat van
het muon. Bovendien moeten we de paarproduktie van
dit deeltje optellen bij de theoretische voorspelling van
R, welke nu 4 1/3 zou bedragen, hetgeen vee! redelijker
is in vergelijking met het experiment bij hogere energie.
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Indien het deeltje echter een betoverd meson zou zijn,
zou dit niet R verklaren maar zou het wel de voorspelling
van het bestaan van betoverde deeltjes bevestigen.

Anomalieën in v N-verstrooiing

Zowel op CERN als op FNAL heeft men de x- en y-af-
hankelijkheid van neutrino- en antineutrinoreactics ge-
melen en in overeenstemming met (19) en (20) gevonden,
behalve voor kleine x en hogere energieën (figuur 13).

Hierbij dient men te bedenken, dat alleen de valentie-
quarks in de voorspelling worden beschouwd, wat alleen
juist is voor grotere .\-waarden. De voorspelde y-afhan-
kclijkheid is eenvoudig en onafhankelijk van gegevens
over elektronversirooiing. Voor neutrino's verwacht men
een constante en voor antineulrino's een (i-y)--afhanke-
lijkheid. Voor energieën lot 30 GeV is deze voorspelling
consistent met het experiment. Daarboven vindt men
een anomalie: \oor y — I neemt de werkzame doorsnede
niet al". Deze anomale gebeurtenissen hebben alle kleine
x-waarden. Aangezien zij niet schaalinvariant zijn (er is
een energieafhankelijkheid) kan men de anomalie niet
zonder meer aan de zee toeschrijven. De energieafhan-
kelijkheid suggereert, dal men een drempel overschrijdt.

Dit wijst op de vorming van een nieuw soort deeltjes,
door de experimentatoren Y-deeltjes genaamd, omdat
hot zich in de y-anomalie manifesteert. Hen aan-
trekkelijke hypothese is. dat dit Y-deeltje betovering
draagt. Deze veronderstelling wordt ondersteunt door
het feit. dal de gevonden distributie i.s te beschrijven met
de voor betovering gegeven formule (22).

Men heeft thans een honderdtal dimuongebeurtenissen
(3) en (4) waargenomen. Zij komen voor met een
frequentie van \'i ten opzicht van gebeurtenissen met
één muon. In het algemeen hebben de muonen tegen-
gestelde lading (90'r van de gevallen).

De neutrino- en anlincutrinoproduktic van dimuonen
komen ruwweg even frequent voor. De werkzame door-
snede hangt lineair van de bundelenergie al" net zoals bij
de normale éen-muon-gebcurtenissen. Gebeurtenissen
met drie muonen zijn niet waargenomen. Op grond van
leptonbehoud neemt men aan dat in het proces een niet
waargenomen (anti)ncutrino optreedt. Een conventionele
verklaring gebruik makend van bekende processen en
bekende deeltjes is niet gevonden. Er zijn enige opmer-
kelijke karakteristieker: in de gebeurtenissen, die in een
bepaalde richting wijzen. Zo blijkt er altijd sprake te zijn
van een leidend muon, dat gemiddeld viermaal zoveel
energie heefi ais het andere. Voor de ncutrinoreacties is
dit het negatieve muon, voor de antindutrinoreacties het
positieve. De invariante-massadistributie van het muon-
paar is vlak, terwijl de (zichtbare) invariante massa van
het systeem, dat terugstoot van het leidende muon, een
drempel vertoont en wel bij 4 GeV.

De mogelijke verklaringen zijn die waarbij eerst een
nieuw deeltje wordt gevormd en vervolgens vervalt.
Diverse soorten deeltjes en hun vorming zijn geschetst
in figuur 14. Allereerst is in figuur 14a de creatie van
het intermediaire vectorboson beschouwd, dat wegens de
beschikbare energie dan een massa kleiner dan '0 GeV
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Fig. 14
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moet bezitten. l£en dergelijk W-decltje zou ook al in
andere processen moeten zijn geconstateerd. Bovendien
geeft deze verklaring geen leidend muon. In figuur 14b
is de produktie van een zwaar neutraal lepton weer-
gegeven. Wederom kan men het voorkomen van een
leidend muon niet verklaren. De meest waarschijnlijke
uitleg is gegeven in figuur 14c, waar een hadron aan de
hadronvertex wordt gevormd. Dit hadron zou stabiel
zijn onder de sterke interacties en via zwakke interacties
vervallen, waarbij het een muon geeft. Dit betekent, dat
het deeltje een quantumgetal draagt dat we! behouden
is in de sterke interacties, maar niet i.i de zwakke inter-
acties. De meest economische veronderstelling is dit
quantumgetal te identificeren met de gezochte
betovering. Ook is het verleidelijk dit deeltje voor de
y-anomalic verantwoordelijk te stellen. Maakt men deze
twee hypotheses, dan kan men nagaan of de gevolgen
met de experimentele gegevens zijn te rijmen. De ver-
houding van 1 % van de dimuongebeurtcnissen tot de
één-muongebeurtenissen wordt gegeven door

Een vergelijking van de y-anomalie en het aantal
dimuongebeurtenissen, welke respectievelijk van het ha-
dronisch en leptonisch verval van het onbekende object
C komen, leert dat de verhouding van de breedtes
lOCf kan zijn. Dit betekent dat de AC = 1 produktie
10% van Je gewone AC = 0 produktie moet zijn. Aan-
gezien deze produktic voornamelijk van de zcequarks
moet komen (voor de antincutrinorcactie zelfs geheel),
betekent het dat voor kleine x er voldoende s- en s-
quarks in de zee moeten zijn in het nucleon. Of het
gewenste aantal nog compitabel is met de elektron-
verstrooiingsgegevens, is niet geheel duidelijk.

We zouden aldus een verklaring hebben voor de
dimuonen met tegengestelde lading. De gebeurtenissen
met gelijke lading zouden dan alleen te begrijpen zijn
door geassocieerde produktie van betovering/anti-
betovering. Dan zou het ene betoverde deeltje leptonisch
en het andere hadronisch vervallen in de geziene
gebeurtenissen. Omdat ook beide leptonisch zouden
kunnen vervallen verwacht men gebeurtenissen met drie
niLoncn te zien, zij het dat de frequentie weer minstens
10'/o zou zijn van die van gelijk geladen muonparen.

Conclusie.

Hierboven hebben we een aantal opmerkelijke vondsten
in één kader proberen te plaatsen, nl. het eenvoudigste
dat tot nu toe bekend is: dat van betovering. Dat kader
voorspelt betoverde deeltjes, waarvan de lichtste stabiel
zijn voor sterke interacties. Zij vervallen in leptonen
of hadronen, met name in vreemde hadronen. In c+c~-
botsingen zou men dan boven de drempel voor de
vorming van betoverde hadronen in de eindproduktie
meer vreemde deeltjes verwachten dan beneden die
drempel. Er is echter tot nu toe geen verandering in de
verhouding tussen het aantal gevormde K-mcsonen en
jt-mesonen gevonden, hetgeen een ernstige tegenslag is
voor het toverschema. Ook heeft de directe speurtocht
naar betoverde deeltjes nog slechts magcic resultaten
gegeven. Zo is er in Brookhaven een gebeurtenis waar-
genomen van het type20'

vp — (30)

hetgeen kan worden toegeschreven aan de vorming van
een betoverd baryon met een massa van 2,4 GeV, dat
uiteenvalt in Ajt+jt+jt+jr-. Als éénstapsreactie stuil
reactie (30) nl. op het bezwaar dat de door W+ veroor-
zaakte verandering van ladingAQ = 1 niet gelijk is aan
de verandering van vreemdheid AS = - 1 , hetgeen
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volgens de gangbare zwakke inteructietheorie (formules
(9) en (10)) het geval iruiet zijn.

Ook vanuit CERN zijn gebeurtenissen in een v-rcactie
gemeld, die evidentie voor het betoverd deeltje kunnen
zijn-' . We willen niet verhelen, dal dit geringe succes
bij het toeken naar betovering en het feit dat het aantal
dimuongebeurttnissen relatief groot is. sommigen ertoe
hebben gebracht andere dan de hier genoemde hypo-
theses te beschouwen. Of de in dil overzicht geschetste
weg of een van de vele andere suggesties de juiste /al
zijn. zal hopelijk blijken uit de verschillende lopende en
voorgenomen experimenten.

Toevoeging zomer 1976

\'a voltooiing van .lit a'tikcl lilvcemher l(>75) is reeds
gebleken, dal 197(1 even rijk zid zijn aan opmerkelijke
nieuwe verschijnselen in de hogc-energiefysica als het
hierboven beschreven jaar. In de electron-positron
annihihitie zijn nu al 4 verschillende x-toestanden
waargenomen, ieder in verschillende vcrvulswijzcn.
Hieruit heeft men reeds enige conclusies kunnen trekken
over spin en pariteit van deze toestanden. De resultaten
zijn consistent met het charmonium-model. Het belang-
rijkste is echter de ontdekking van nieuwe nauwe pieken
in K.T, Km en K.I.T.I ma.ssaverdelingen. Deze pieken
zijn ontdekt op SPI.AR in c+ e— annihilatie juist ,'ioven
ile veronderstelde drempel voor toverproduktie. Onder-
scheid tussen piotten en kaonen was hierbij veel heter
dan in eerdere toverjachten. De piek in Krr en K.T.T.T
hij 1865+ 11 MeV i.s een goede kandidaat voor het
betoverde pseudoscalaire D°-meson, een gebonden
toestand van een toverqnark en een conventioneel
fanti-)attark, de piek in K.-rrr hij een iets hogere
(^ 10 MeV) mcts.sa zon het D + -meson ktinncn zijn. Ook
de teruggestoten deeltjes vertonen structuur in hun
massaverdeling. Het ix aantrekkelijk een piek hij 2020
MeV als betoverd vectordeeltje D* te interpreteren.
Ook in door neutrino's teweegebrachte reacties wordt
waarschijnlijk betovering gezien, enerzijds indirekt zoals
door dimttonproduktie, anderzijds door de detectie van
specifieke eindtoestanden op Brookhaven, CERN en
FNAL.
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Met deze detector (bij het Fermi
National Accelerator Laboratory te
Halawa. USA.) zijn de in dit artikel be-
Miroken neutrinoreaaies waargenomen.
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1. Algemeen

Doelstelling

Het doel van de hoge-energiefysica is de
studie van de eigenschappen en wissel-
werking van elementaire deeltjes. Het
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 structuren trachten bloot te
leggen, waarvoor successievelijk nieuwe

• meetmethoden werden ontwikkeld.
Algemeen geldt, dat voor het onderzoek
aan fijnere structuren hogere energieën
moeten worden toegepast bij de objecten
waaraan men de wisselwerking bestu-
deert. Het is deze verschuiving naar
hogere energieën, die het bouwen van
grote versncllingsmachines noodzakelijk
heeft gemaakt. Om de processen te
bestuderen, die zich binnen de straal van
een proton (10-15 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
hoog energetische botsing van twee pro-
tonen kunnen ontstaan, hetzij uit de
ontstane deeltjes als vervalproducten
vrijkomen. Het heeft voorts structuur-
elementen binnen het nucleon bloot-
gelegd.

De levensduur van vele van de nieuw
gevonden deeltjes is zo gering, dat zij
zelf niet aan de dag treden, doch zich
alicen door hun vcrvalproducten mani-
festeren.
Zo;.ls de studie van het atoom tot de
quantummechanica 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
voortgezette studie van deze verschijn-
selen nog meer tot de fundamentele
zienswijze van de fysica zal bijdragen.
Het belang van de beoefening van de
hoge-energiefysica in Nederland ligt in
de eerste plaats in de inspirerende
werking die ervan kan uitgaan op de
gehele natuurkunde in Nederland. Deze
inspiratie zal enerzijds komen door hel
fundamentele karakter van de probleem-

stelling in de elcmentaire-dceltjesfysica
en anderzijds door de uitdaging, die aan
de vindingrijkheid van experimentatoren
en ingenieurs wordt gesteld door de
technische problemen van de experi-
mentele hoge-energiefysica.

Van 1963 tot 1975 zijn de belangen van
dethoge-enervicfysica bij F.O.M.
behartigd door de Werkgemeenschap
voor Hoge-energiefysica, die zich in 1963
van de Werkgemeenschap voor Kern-
fysica had afgesplitst. In juni 1975 is
echter de overeenkomst getekend tussen
de Stichting F.O.M., de Stichting I.K.O.,
de Universiteit van Amsterdam en de
Katholieke Universiteit van Nijmegen,
waarbij het Nationaal Instituut voor
Kernfysica en Hoge-energiefysica
(NIKHEF) is opgericht. In dit instituut
is de experimentele hoge-energiefysica
gebundeld, terwijl de Werkgemeenschap
zich nu nog uitstuitend met het theo-
retisch onderzoek bezig houdt.

Het doel van de Werkgemeenschap voor
Theoretische Hogc-encrgiefysica is het
verrichten van theoretisch onderzoek op
dit gebied van de natuurkunde. Dit
onderzoek is deels van fundamentele
aard, deels ook meer direct gericht op de
interpretatie van nieuwe experimentele
resultaten. Dooi de gecompliceerdheid
van de te analyseren experimentele ge-
gevens en de omvangrijkheid van de wis-
kundige apparatuur is het gebruik van
de meest geavanceerde rekenautomaten
noodzakelijk geworden. Steeds meer
wordt in het theoretisch onderzoek in
groepen gewerkt. Ook de onderlinge
samenwerking van de theoretische
groepen in Nederland neemt toe en er
wordt een nauw contact met experimen-
tele groepen nagestreefd. Een goed
contact met CERN is een belangrijk
aspect van de internationale samen-
werking.

Do sectie H van het NIKHEF, waarin
de voormalige F.O.M.-werkrocpen H I,
H IV en H V zijn opgegaan, heeft tot
doel de kwaliteit en de omvang van het
Nederlands onderzoek op het gebied van
de experimentele hoge-energiefysica te
vergroten, in het bijzonder met \<A oog
op de voltooiing van de 400-GeV-proton-
versnellcr (SPS) te Geneve. De plannen
om dit doel te verwezenlijken omvatten
o.a. de volgende punten:
- Het vormen van groepen voor het ver-

richten van experimenten aan hogc-
ene.gie-versncllers;
het bouwen van apparatuur voor deze
experimenten;

- het beschikbaar steüen van reken-
machines en meetapparatuur voor het
uitwerken van gegevens, verkregen
tijdens experimenten met versnellers
van CERN en van andere instituten in
het buitenland;
de constructie van een nieuw gebouw
voor de sectie H.

Met het Instituut voor Kcrnphysisch
Onderzoek, dat eveneens in het NIKHEF
zal opgaan, zal in de naaste toekomst een
steeds nauwere samenwerking ontstaan

2. Speurwerk

2.1. Experiment

De werkgroepen Amsterdam en Nijme-
gen hebben hun gemeenschappelijk on-
derzoek aan reacties van 4.2 GcV/c-K~
mesonen met protonen voortgezet. Het
onderzoekprogramma is in essentie gelijk
gebleven aan wat in vorige verslagen
reeds is vermeld. In Amsterdam zijn de
metingen voor dit experiment in 1974
beëindigd. Door Nijmegen, Oxford en in
het bijzonder CERN is echter in de loop
van 197S een zeer groot aantal melingen
gedaan, waardoor aan het eind van het
jaar een niveau van 80 gebeurtenissen per
microbarn was bereikt. In Nijmegen zijn
met de beide automatische meetap-
paraten en de handmectapparatuur in
het verslagjaar in totaal 108.000 ge-
beurtenissen gemeten. Over verscheidene
onderdelen zijn publikatics verschenen,
waaronder een proefschrift.

De werkgroep Amsterdam heeft hei
onderzoek aan anti protonen van 7,3
GeV/c en 12 GcV/c voortgezet. De
metingen aan het 7,3-GeV/c-experiment
zijn beëindigd. Een voortzetting van dit
experiment wordt overwogen. Het
12 GeV/c-experiment wordt met behulp
van de HPD automatisch gescand. Ovet
de hierbij gebruikte elektronische appa-
ratuur verscheen een proefschrift.
De analyse van deze experimenten is in
volle gang, waarbij in het bijzonder
aandacht wordt besteed aan annihilatics
en de produktic van A(I236) deeltje-
antidccltjc paren.



Zakelijk/organisatorisch verslag 203

De werkgroep Geneve heeft de experi-
menten aan de op.slagnngen van CERN
voortgezet. Volgend op de ontdekking
van de nieuwe deeltjes is een nauwgezet
onderzoek verricht naar de produktie
van eventuele nieuwe deeltjes in proton-
prol onbolsingen bij een zwaartepunls-
energic van 53 GeV. Daarnaast zijn
metingen verricht belreffende de pro-
duktie van pionen en kaonen in proton-
protonbotsingen bij een zwaartepunts-
energie \an 45 GeV.
De deelname van de werkgroep Amster-
dam aan lellere\perimenlen bij het
protonsynchrolron van CERN mei de
spectrometer \an de CERN-München-
Amsierdani collaboratie is \oorlgezet.
Een deel \an de grole hoeveelheid meet-
resultaten die in dit e\peiimenl worden
verkregen, wordt in Amsterdam
geanal) secrd.

Er is in het verslagjaar intensief gewerkt
aan het voorbereiden van experimenten
met het .SPS. de nieuwe 400-GeV-ver-
sneller iu CERN. In Amsterdam is een
groie hoeveelheid apparatuur gebouwd
die in een van de eerste experimenten
met het SPS zal worden gebruikt. Dit
experiment zal worden uitgevoerd door
de zogenaamde ACX'MOR collaboratie,
dit is de CERN-München-Amsterdam-
collaboratie uitgebreid met nog enige
participanten. Eveneens in Amsterdam
wordt nieuwe meetapparatuur geïnstal-
leerd voor bet analyseren van een
bestraling van deuterium met )•- en f-
bundels in het nieuwe bellenvat BEBC.
Analoge apparatuur wordt in Nijmegen
geïnstalleerd voor de analyse van het
voorgestelde experiment in BEBC
waarbij protonen met K^-mcsonen van
70 GeV worden beschoten. Verdere
experimenten met het SPS zijn voorzien,
maar verkeren nog in een vroeg stadium
van voorbereiding.

Tenslotte kan nog het voorstel van de
werkgroep Nijmegen worden genoemd
om K +-proton-reacties bij 150 GeV/c te
bestuderen met behulp van foto's die in
hei Fermi National Accelerator Labora-
tory (USA) worden opgenomen.

23. Theorie

Hei jaar 1975 is ook wat de theorie
betreft een jaar geweest van belangrijke
ontwikkelingen. De ontdekking van
uiterst smalle resonanties met grote
massa in hel najaar van 1974 heeft geleid

tot nieuwe speculaties omtrent de
structuur van hadronen en de aard van
de wisselwerkingen tussen clementaiie
deeltjes.
Naast 'strangeness' als additief quantum-
getal in de hogc-energiefysica begint zich
'charm' als nieuw quantumgetal te mani-
festeren. Ofschoon reeds lang vermoed
op theoretische gronden, is experimentele
bevestiging tot voor vrij kort uitgebleven.
De afwezigheid van strangencss-veran-
derende neutrale stromen en de inter-
pretatie van dimuon-'events' wijzen
echter sterk in de richting van het
bestaan van vrije deeltjes met 'charm'.
Doordat de grenzen tussen zwakke, elek-
tromagnetische en sterke wisselwerkingen
beginnen te vervagen wordt de noodzaak
steeds meer gevoeld van een geünifi-
ceerde (ijk)vcldenthoorie die uiteindelijk
ook gravitatie zal moeten omvatten. Het
accent zal dan moeten liggen op nict-
perturbatieve methoden van onderzoek,
die zich meer en meer gaan ontwikkelen.
Als gevolg hiervan zien we de velden-
theorieën uit de schaduw van de S-ma-
triuheorieën te voorschijn komen.
Hiermee in verband ontwikkelt zich een
toenadering tussen elementairedeclljes-
fysica en statistische fysica, doordat de
onmogelijkheid om vrije quarks te
creëren (quark confinement) in verband
wordt gebracht met 'longrange' corre-
latie die anderzijds weer in verband
staan met kritische verschijnselen.
Het is goed zich nog eens te realiseren
dat deze nieuwe ideeën en inzichten in
de fysica van de elementaire deeltjes, die
op een aantal punten radicaal verschillen
van wat enkele jaren geleden opgeld
deed. slechts verkregen zijn dankzij het
bestaan van nieuwe deeltjesversnellers
naar hoge energie.

Sectie H van hei Nationaal Instituut
voor Kernfysica en H oge-cnergiefysica

Werkgemeenschap voor theoretische
H'oge-energiefysica

WERKGROEP AMSTERDAM
Amsterdam - Zeeman-laboratorium,
prof. dr. D. Harting, prof. dr. J. C. Kluy-
ver, prof. dr. A. G. C. Tenner.
1. Ontwikkeling van besturings- en
bewerkingsprogramma's voor CDC6400
2. Het 7.3-GcV/c - antiprotonexperiment
3. Het 12.0-GeV/c - antiproton-
experiment
4. Onderzoek naar interacties van

4.2-GcV/c-K -mesonen en protonen
5. Analyse van resultaten verkregen met
de boson-spectrometer van CERN-
München
6. Voorbereiding bellenvatonderzoek
aan neutrino's
7 Voorbereiding SPS-expcrimenlen van
de ACCMOR-collaboraiie
8. Theorie

WERKGROEP GENEVE
Genève-CERN-bezoekersteam, prof. dr.
ir. J.C. Sens.
I. Proton-prolon-bolsingen bij ISR-
energieën
1.1 Onderzoek naar het bestaan van
nieuwe stabiele deeltjes en resonanties.
1.2. Hoekcorrelaties van geladen deeltjes
Inclusieve produktie van pionen en
kaonen van zeer hoge energie

WERKGROEP NIJMEGEN
N ijmegen-Fysisch Laboratorium, prof.
dr. L. W. Ki'ttel. prof. dr. R. T. Van de
Walle
1. Bellenvatonderzoek van K~ p-wissel
werkingen bij 4.2-GeV/c (spectroscopie
baryonresonanties en studie reactie-
mechanismen)
2. PEPR-projcct (ontwikkeling en uit-
bouw van apparatuur en programmatuur
voor het uitmeten van bellenvalfoto's)
3. Voorbereiding 150 GeV/c K + p—
Fermilab experiment in 30" FNAL-
bellenvat
4. Voorbereiding 75 GcV/c K + p—
CERN SPS-experiment in BEBC
5. Voorbereiding - in NIKHEF-verband -
van EHS-experimenten (European
Hybrid Spectrometer)

WERKGROEP H - THEORIE
Amsterdam - Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. S. A. Wouthuysen
1.1. Fenomenologische SU(3) X SU(3)
invariante Lagrangeanen met Padé-
commutatiemethode voor verstrooiings-
fasen bij lage energie
1.2. Fenomenologie der sterke wissel-
werkingen (o.m. quark-model)
2. Interacties van velden met hogere spin
3. Soliton-oplossingen van niet-lineaire
differentiaalvergelijkingen
4. Velden met alternatieve uitwendige
symmetrie
4.1. Heliciteit en statistiek
4.2. Fermion-boson-symmetrie
Groningen - Afdeling voor Theoretische
Natuurkunde, prof. dr. D. Atkinson,
prof. dr. H. A. Tolhoek
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1. Sommerfeld-Watson crossine-sym-
melrische pi on-vergcl ij kingen
2. Roy en Mahoux-Roy-Wanders pion-
dispersierelalies
3. Meerduidigheden in faseverschuivings-
analyse
4. Veldentheorieën van hogere orde en
met indefinicte metriek
Leiden - Instiiuut-Lorentz, prof. dr.
J. A. M. Cox. dr. F. A. Berends
1. Algebraïsche formulering van quan-
tumveldentheorieën welke massaloze
deeltjes bevatten
2. Divergentieloze beschrijving van
modellen uit de quantumveldentheorie
3. Scmifenomenologische beschrijving
van elektromagnetische en zwakke
interacties van hadronen
4. Stralingscorrecties voor resonantie-
produktie in e+e— -annihilatic
5. Quantumthcorie van de gravitatie
Nijmegen - Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. ir. J. J. de Swart,
dr. C. Dullemond
1. Nucleon-nucleon en hyperon-nucleon
wisselwerkingen
2. Het 'bag' model en charmonium
3. Nucleon-antinucleon wisselwerkingen
(Buiten F.O.M.-verband)
4. Toepassingen van de Callan-
Symanzik-vergelijking (Buiten F.O.M.-
verband)
5. Fenomenologische toepassingen van
Rcgge-polen en lichtkegclsingulariteiten
6. Oneindig voortlopende Regge-polen in
niet-relativistische modellen (Buiten
F.O.M.-verband)
7. Magnetische monopolen (Buiten
F.O.M.-verband)
(/'recht - Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. Th. W. Ruijgrok,
prof. dr. M. J. G. Veltman
1. IJksymmetrieè'n en effectieve Lagran-
geanen
2. Niet abelse ijktheorieën; modellen
3. Ijktheorieën op een rooster
4. Unitariteit van ijktheorieën

Publikaties

A. G. Tenner, M. F. Versteeg, G. F.
Wollcrs: A dual description of the
reactions K^p—K''i>n±p for incident
momenta from 2.7 to 12.7 GeV/c. II
Nuovo Cimento 25 (1975) 657.
G. W. van Apeldoorn, R. Blokzijl. D. J.
Hollhuizen, B. Jongejans, J. C. Kluyver.
J. M. Warmcrdam-dc Lccuw. W. J.
Mclzger, H. G. Tieckc, J. J. M. Timmer-

mans: Average transverse momentum
and the seagull effect. Nucl. Phys. B9J
(1975) 1.
J. N. Macnaughton. P. M. Heinen. W.
Kittel, W. J. Metzger. H. G. J. M. Tiecke.
R. T van de Wallc. B. Jongejans. H.
Voorthuis: Interfere/we between l + +

and Q— production in
K~p-^K~-i—n + p at 4.25 GeV.'c. Nucl
Phys. B95 (1975) l')7.
R. Blokzijl. A. J. de Groot. B. Jongejans.
J. C. Kluyvcr. G. G. G. Massaro. G. F.
Wokers, P. M. Heinen. W. Kittcl. W. J.
Metzger, H. G. Tiecke. J. J. M. Timmer-
mans. R. T. Van de Walle: Lambda pro-
ducuion in the fragmentation process
p^y A and K~£*.\ at 4.25 GeVlc. Nucl.
Phys. B98 (1975) 4 0 : .
W. Kitlcl: Prism Plot Analysis of the
Reaction n + p-* pn + .i* at 16 Gc\' c.
Nucl. Phys. B86 (1975) 221.
L. O. Hertzberger: /.era guidance mea-
surement of bubble chamber pictures.
Proefschrift.
D. J. de Groot: Production of charged
sigmaliyperons in 4.2 GeVjc K~p inter-
actions. Proefschrift.
M.G.Albrow. D. P. Barber. P. Benz.
B. Bosniakovic. J. R. Brooks. C. Y.
Chane.A. B. Clegg. F. C. Erné. P. Kooij-
man. F. K. Loebinger, N. A. McCubbin.
P. G. Murphy, A. Rudge, J. C. Sens.
A. L. Sessoms. J. Singh, J. Timmer:
Search for stable particles of charge I
and deuleron mass. Nucl. Phys.
B97 (1975) 189.
L. H. Karsten: Heliciteit en statistiek.
Intern Rapport, februari.
L. H. Karsten: Fermi-Bose symmetrie.
Intern Rapport, december.
D. Atkinson. M. Kaekebeke, M. de Roo:
Phase-shifts as functions of the cross-
section. J. Math. Phys. 16 (1975) 685.
D. Atkinson, J. S. Frederiksen:
Sommerfeld-Watson representation for
double-spectral functions. I. Potential
scattering without Rcgge poles. Comra.
Math. Phys. 40 (1975) 55.
D. Atkinson: Uncertainties in resonance
masses and widths due to phase shift
ambiguities. Proc. 3rd Int. Winter
Meeting on Fundamental Physics,
Parador, Instituto de Estudios Nucleares,
Madrid (1975).

D. Atkinson, G. Mahoux, F. J.
Yndurain: Construction of a unitary
analytic scattering amplitude. IV. Many
two body channels. Nucl. Phys. B98
(1975) 521.
A. C. Heemskerk: Continuum am-

biguities in spin 0 - spin '/« scattering.
Intern Rapport 105 (1975), Groningen.
F. A. Berends, A. Donnachie: A multi-
pole analysis of pion photoproduttion in
the first resonance region. Nucl. Phys.
B84 (1975) 342.
F. A. Berends, R. Gastmans: On the
high-energy behaviour of Born cross-
sections in quantum gravity. Nucl. Phys
B88 (1975) 99.
F. A Berends, R. Gastmans: Quantum
gravity and electron and union
anomalous magnetic moments. Phys.
Lett. 55B (1975) 311.
M. A. Furman, G. J. Komen: Scaling
behaviour of charged spin-one partons.
Nucl. Phys. B84 (1975) 323.
G. J. Komen: Renorin .lizahility and the
high energy behaviour of total cross-
sections in the Weinbcrg-Salam model.
Phys. Lett . 5SB (1975) 389 .
M. M. Nagels: Baryon-haryon scattering
in a one-boson exchange potential model.
Proefschrift, Nijmegen, 20 maart.
M. M. Nagels. T. A. Rijken. J. J. de
Swart: Baryon-baryon scattering in a
one-boson exchange potential model.
Phys. Rev. D12 (1975) 744.
T. A. Rijken: One-boson exchange
models and Regge poles. Proefschrift,
Nijmegen, 6 februari.
A. Gersten, P. Verhoeven, J. J. de Swart:
The relalivistic pseudopotential equation
for multichannel baryon-haryon
scattering. Nuovo Cim. 26A (1975) 375.
G. Austen, C. Dullemond, P. Vervoort:
The spin structure of dual resonance
spectra. Phys. Rev. Dll (1975) 353.
P. M. Vervoort: Generating functions in
dual models. Proefschrift. Nijmegen,
18 September.
W. L. G. A. M. van Neerven: The
infinite momentum frame method in
field theory with some applications.
Proefschrift, Nijmegen, 12 juni.
D. A. Ross, M. Veltman: Neutral
currents and the Higgs mechanism. Nucl.
Phys. B9S (1975) 135.
M. Veltman: Cosmology and the Higgs
mass. Phys. Rev. Lett. 34 (1975) 777.

Conferentie bijdragen
A MSTERDAM-CERN-NUMEG EN-
OXFORD COLLABORATIE
International Conference on High
Energy Physics, Palermo, June 1975.
The reaction K~p — .-r—Y* + (I385) at
4.2 GeV/c, study of the hypcrchargc
exchange reactions of the type
K~p —1~3/2± at4.2GeV/c
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The reactions K p-~ .].-r° .A>j, Aij' at
4.2 GeV/c
The reaction K ~ p ^ KN at 4.2 GeV/c
The reaction K~p—,IK + K~ at
4.2 GeV/c - Properties of the £*(1820)
Analysis of the (Krrrr)» system produced
in the reaction K ~ p ^ (K.-r.-r)N at
4.2_ GeV/c
KK.T Enhancements in
K~p-..IK<>K.±.-r+ at 4.2 GeV/c
Dual description of the reactions
K~p—<Y+.-I-(.-I) at 4.2 GeV/c
incident momentum
A dual analysis of target fragmentation
in K ~ p ~ AX at p i n , = 4.2_GcV/c
Production of 2(1660) in K p inter-
actions at 4.2 GeV/c
The reactions K~p — <o. I .</». 1 and
„,y« at 4.2 GeV/c.

Vlth. Internatioiutl Colloquium on
Multipanicle Reunions, Oxford,
July 1975
A multi-channel analysis of the reaction
K~p — K.i'p.7- at 4.2 GeV/c
Inclusive J-production in the fragmen-
tation region
Partial wave analysis of K.7.7—
produced by charge-exchange.

International conference on high energy
physics. Palermo. 23. 28-6-75.
Bijdragen van p interacties:
Pion exchange and diffraction dissocia-
tion in pp-> pp.-r + .T— at 7.3 GeV;c
Four and five pion final states in pp
annihilations at 7.3 GeV/c
NN Symposium, Syracuse (USA) 2,4-5-75
G. W. van Apeldoorn. D. Harting, D. J.
Holthuizen, M. M. H. M. Rijssenbeek.
C. Voctclink, J. M. Warmerdam: Diffrac-
tion dissociation in the reaction
pp-+ pp.-T + x— at 7.3 GcVi'c. Proc. IV 19.

Summer symposium at Argonne.
A.C.N.O. (Amsterdam, Cern, Nijmegen,
Oxford) Collaboratie (presented by
R. J. Hemingway).
Some results from the 4.2 K p
experiment at Cern. New directions in
hadron spectroscopy. Proceedings ANL-
HEP-CP-75-58, p. 28.
A.C.N.O. Collaboratie: High statistics
S* production and other new results in
4.2 GeV/c K~'p-interaclions. New
Direction in Hadron Spectroscopy ANL
HEP-CP 75.58.

4. Voordrachten

D. J. Holthuizen: Expericr.ie with a
special hardware processor controlled by
a CDC 6400 PI' for following beam
tracks in HPD data. Brookhavcn
National Laboratory. 9 mei.
A. G. Tenner: Recente ontwikkeliifgcn
op het gebied van neutrino's. Landelijk
seminarium voor theoretische hogc-
energiefysica, 24 oktober 75.
J. C. Kluyver: Recent ontdekte elemen-
taire deeltjes. Natuurkundig gezelschap.
B. Bosnjacovic: High inelastic scattering
Utrecht. 28 november 75.
at ISR energies. M.P.I.. Mlinchen 5 juni.
F. C. Erne: Diffractie-excitatie hij ISR-
cne.-giecn. Zeeman Laboratorium.
Amsterdam. 21 februari.
F. C. Erne: Aspects of par title produc-
tion at the ISR. SIN. Villingen,
13 november
.1. C. Sens: Data i\r •nunication net-
works and interregional collaboration.
Voordracht gegeven tijdens een 'Topical
seminar on perspectives in High Energy
Physics'. New Orleans. USA 4-7 maart
J. C. Sens: Status van. onderzoek naar
nieuwe deeltjes. R.U.-Utrecht. 21 maart.
J. C. Sens: 5/)//; effects in diffraction dis-
sociation. Gordon conference on high
energy hadronic interactions Meriden.
N.H.. U.S.A.. 18 t'm 22 augustus; Univ.
of Maryland. U.S.A. 27 augustus;
J. C. Sens: Diffraction at high energy.
Regional meeting on mulliparticle
phenomena. Visegrad. Hongarije I Vm
4 oktober.
E. W. Kittel: 'Study of K + p-inlcractions
at 2^0-300 GcV c by means of a rapid
cycling bubble chamber. Open mecling-
SPSC. CERN. 25 februari.
R. T. Van dc Walle: Results for two-body
reactions K~p-^PB*. VB* at 4.2 GeV/c
incident momentum. Rencontre do
Moriond - Méribel, Frankrijk. 7 maart.
R. T. Van de Wallc: Automatic cervical
smear screening with PEPR. Rencontre
de Moriond (pour biologisles)-Méribel
Frankrijk, 11 maart.
R. T. Van de Wallc: De structuur van
het proton. NNV-Colloquium - R.U.
Gent, België, 6 mei.
R. T. Van dc Walle: Test of additivity
in KN two-hody reactions. XVth.
Cracow School for Theoretical Physics-
Zakopane, Polen, 7 en 8 juni.
E. W. Kittel: Expcrimentelle Methoden
der Hochenergiephysik. (15 Vorlesungen)
Universiteit van Wenen, Oostenrijk,

9-27 juni.
E. W. Kittel: The proposed rapid cycling
bubble chamber set-up at CER\'. Inst.
fiir Hochenergiephysik. Wenen. Oosten-
rijk. 30 juli.
R. T. Van de Wallc: Study of high-spin
hypercharge exchange reactions in K p
interactions at 4.2 GeY'c. APC-Collo-
quium - Massachusetts Institute of
Technology. 26 augustus.
E. W. Kittel: Selected topics on medium
energy interactions. (Rapporteur's talk)
APS-Division of Particles and Fields
Meeting. Seattle. 27 augustus.
E. W. Kittel: Multidimensional analysis
of few-body problems. High-Energy
Physics Seminar. M.I.T.. 9 september.
R. T. Van de Walle: High spin two-
hody final sidles in K~p interactions at
4.2 Gcl'/i. Colloquia in hel kader \an
het Cultured Akkoord met België - R.U.
Bergen. 15 september.
R. T. Van de Walle: Automated <yto-
diagnosi.s with a CRT-mcusurcmcnt
device for bubble chamber film. Collo-
quia in het kader van het Cultured
Akkoord met België - R.U. Bergen.
16 september.

R. T. Van dc Walle: Onopgeloste
problemen in de hoge-cnergielysica.
Congres van de Nederlandse Natuur- en
Geneeskunde Vereniging. Amsterdam.
27 september.
E. W. Kittel: InterfcretKen :wischcn
verscltiedenen Productionsmechanismen.
lust. für Hochenergiephysik. Wenen.
24 oktober.
R. T. Van de Walle: Picture analysis in
the Nijmegen high-energy physics
Research Group. Colloguium - Univer-
siteit van Kyoto-Information Science
Dep.. Kyoto. Japan, 14 november.
W. D. Shcphard: 200 GeV/c .-,-p inter-
actions in the EN AL 30 wide gap
hybrid system. Colloquium III. Physika-
lisches Institut TH-Aachen. 18 november.
R. T. Van de Wallc: Two-body reac-
tions' in the large European K p
4.2 GeV'c buhlrle chamber experiment.
Colloquium Tokyo Metropolitan Uni-
versity - Tokyo. Japan, 19 november.
Colloquium KEK-Nationa! Laboratory
for High Energy Physics, Tsukuba.
Japan. 21 november.
R. T. Van dc Wallc: Nijmegen PEPR-
systern and its application for cancer
diagnosis. Colloquium KEK-National
Laboratory for High Energy Physics,
Tsukuba, Japan. 20 november.
W. D. Shcphard: .7—p inxcraclions at



206 Hoge-vucrgicfysica

200 (icl'c. Colloquium Zeeman-Lab.
(Amsterdam). 21 november.
E. W. Kittel: The >apid cycling bubble
chamber project at CERX. Workshop
on Experimental High Energy Physics.
Ericc. Sicilië. 23 december.
J. Smit: Bronnentheotie. Theoretisch
Seminarium Amsterdam. 10 april.
R. B. J. Pijlgroms: Solitonen. Theore-
tisch Seminarium Amsterdam. 24 april.
S. A. Wouthuysen: Can Poincaié
invariance bc derived from elementary
particle properties. Istanbul. Turkije,
29 juli.
L. H. Karsten: Fermi-Bose symmetric.
Theoretisch Seminarium Amsterdam,
23 oktober.
J. Smit: Het Hamburg Summer Institute
1975. Landelijk Seminarium Hoge-
energiefysica, Amsterdam, 24 oktober.
J. Smit: College: Inlc'ding in de lloge-
energicfysica. Zeeman Lab. Amsterdam,
vanaf oktober.
H. A. Tolhoek: Higher order field
equations and indefinite metric. Univer-
siteit van Boedapest, Hongarije, 12 juni.
H. A. Tolhoek: Higher order field
equations. Yukawa Hall. Universiteit van
Kyoto. Japan. 26 augustus; Physics
Department, Universiteit van Nagoya,
2 September; Physics Department, Tokyo
Metropilitan University. 5 september.
D. Atkinson: Crossing symmetric Rcggc
poles. Universitat Bonn. W.-Duitsland.
6 april.
D. Atkinson: Pion-nuclcon phase-shifts.
Universitat Karlsruhe, W.-Duitsland,
3 juli.
D. Atkinson: Phase-shift ambiguities.
Gesamthochschule Wuppertal, W.-Duits-
land, 7 oktober.
D. Atkinson: Pion-nucleon and kaon-
nuclcon phase-shifts. Rutherford
Laboratory, Engeland, 17 december.
D. Atkinson: Determination of the
scattering amplitude from the differential
cross-section: Theorems on compactness.
Les Houches Summer School, Les
Houches, Frankrijk, juni.
D. Atkinson: A crossing symmetric
unitary Reggc representation. Les
Houches Summer Schooi, Les Houches,
Frankrijk, juni.
A. C. Heemskerk: Continuum Am-
biguities in .y+p scattering. Black Forest
Discussion Meeting, Todtnanberg,
25 mei.
F. A. Berends: Resonances and
interference effects in Bhabha scattering
and mu-pair production. Utrecht,

21 januari: DESY. Hamburg. W.-Duits-
land. 4 maart; Darcsbury. Engeland,
4 april.
f". A. Ucrends: Slaws of .-?— photo-
production, the isotensor current and
time-reversal invariance. Landelijk
seminarium Hef, Leiden. 21 februari.
F. A. Berends: Radiative corrections in
c + (— colli\ion\. DESY. Hamburg.
W.-Duitsland. 4 maart.
F. A. Berends: De Stanford-conlerentie
of wel: de situatie rond de nieuwe
deeltjes. Leiden. 29 oktober.
P. J. M. Bongaarts: The Klein paradox
as a many particle problem and Ergodic
theory of finite quantum \y\letns.
Université libre de Bruxclles. Brussel.
België, april.
G. J. Komen. High energy behaviour
and reiwrnuiliztihility. Landelijk semina-
rium Hef, Leiden, 21 februari.
G. J. Komen: Renonnali:a!lilily and
high energy behaviour in the H'einhery-
Salam model. Leuven. België,
11 februari.
G. J. Komen: Diimwn proditktie in
neutrino-reactie. Landelijk seminarium
Hef, Nijmegen. 12 december.
S. N. M. Ruijsenaars: The Klein parado\
as a many particle problem. Landelijk
seminarium Hef. Leiden, 21 februari.
T. A. Rijken: One-boson exchange
models and Regge poles. Seminarium
theoretische natuurkunde. Nijmegen.
29 januari; IKO Amsterdam, 30 mei:
Utrecht, 27 juni.
J. J. de Swart: Charme in de hoge-
energiefysica. Een gekleurd verhaal.
Colloquium, Nijmegen. 18 maart: Delft,
4 november.
W. van Neerven: The infinite momentum
frame method in field theory. Theore-
tisch seminarium, Nijmegen, 30 mei.
C. Dullemond: Magnetische monopolen.
Colloquium, Nijmegen, 11 november.
M. M. Nagels: Baryon-baryon interac-
tions and Regge poles. Landelijk semi-
narium Hef, Nijmegen, 12 december.
C. Dullemond: Nonsingular two-
channcl potential models with indefinitely
rising complex Regge trajectories.
Landelijk seminarium Hef, Nijmegen,
12 december.
D. A. Ross: Interpretation of the new
resonances as colored particles. Lande-
lijk Seminarium Hoge-encrgiefysica,
Utrecht, 10 januari.
D, A. Ross: Application of SU(S) as an
extension of SU(6) to the new particles.
Int. Conferentie over 'Nieuwe ontwik-

kelingen in de hoge-energiefysica'.
Utrecht, 23 januari.
B. Q. P. J. de Wit: Why Goldstone
neutrino's do not exist. Ecole Normale
Supérieure, Parijs. 20 augustus: Theore-
tisch Seminarium. 8 oktober; Theore-
tisch Seminarium, Leuven. België,
oktober.
M. Veltman: Zwakke wisselwerkingen.
Seminarium Aken, W.-Duitsland.
30 januari.
M. Veltman: UktheorU;». DESY.
Hamburg. W.-Duitsland. 3-4 februari.
M. Veltman: Quantumgravitatie. Semi-
narium Leiden. 12 februari.
M. Veltman: Quantumgravitatie. Semi-
narium Leuven. België. IS februari.
M. Veltman' Elementaire deeltjes. Semi-
narium Delft. 4 maart.
M. Vellman: Eleimntaire deeltjes.
Utrecht, 5 maart.
M. Vellman: \'cuirino-procewen. Bij-
drage aan conferentie Parijs.
18-20 maart.
M. Veltman: Pad-integralen en ijk-
theorieën. Lessen aan de McGill Zomer-
school te Montreal. 16-21 juni.
M. Veltman: Quantningravitaiie. Semi-
narium Dortmund. W.-Duitsland. 8 juli.
M. Veltman: Quantumgravitatie. Les
Houches Zomerschool. Les Houches.
Frankrijk. 25 augustus - 6 september.
M. Veltman: IJkthcorieën. Herfstschool
te Maria Laach. W.-Duitsland, 30 sep-
tember - 10 oktober.
M. Vellman: Nieuwe deeltjes. Semina-
rium Max Planck Instituut te München.
W.-Duitsland. 29 oktober.
M. Vellman: Zwakke wisselwerkingen.
Gastcolleges Universiteit van Leuven.
België, november, december.

5. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap
voor Theoretische lloge-en ergiefysica
was op 31 december samengesteld uit:
prof. dr. S. A. Wouthuysen, voorzitter,
leider werkgroep H-th-A
drs. F. R. Diemont, secretaris
dr. C. Dullemond, wetenschappelijk
secretaris, leider werkgroep H-th-N
prof. dr. D. Atkinson, leider werkgroep
H-th-G
dr. F. A. Berends, leider werkgroep
H-th-L
prof. dr. J. A. M. Cox, leider werkgroep
H-th-L
dr. R. P. Van Royen
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prol', dr. Th. VV. Kuijgrok, leuter
werkgroep Il-th-U
prol', dr. ir. J. J. de Suart. leider
werkgroep II-th-N
prof. dr. J. A. Tjon
pro!, dr. H. A. Tolhock, leider
werk !>roep H-th-G
prof. dr. M. J. G. Veltman, leider

werkgroep Il-th-U
Dc/e nieuwe commissie is in de loop
van het verslagjaar één maal bijeen
geweest (zie ook paragraaf 1).
De vergadering werd bijgewoond door
dr. A. A. Boumans (directie F.O.M.), en
dorr drs. J. Heijn, ter assistentie van de
secretaris.

Behalve de theoretische fysici uit de
voormalige C-WGM-H traden ook
dr. R. P. Van Royen en prof. dr. J. A.
Tjon (als leden a titre personnel) tot de
commissie toe.
De taak van de commissie is nader om-
schreven in 'Bestuurstaken van de Com-
missie van de werkgemeenschappen'.
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Speciale Commissie voor de
Theoretische Natuurkunde

De Speciale Commissie voor de Theoretische Natuur-
kunde (SCThN) is in J973 ingesteld in hoofdzaak om
het F.O.M.-bestuur bij te staan bij de beoordeling van
voorstellen op het gebied van de theorettsele natuur-
kunde en om het F.O.M.-bestuur te adviseren in
algemene zin bij beleidskwesties, die de theoretische
fysica betreffen.

Het beleid van F.O.M, is er steeds op gericht
geweest, theorie en experiment zoveel mogelijk met
elkaar in contact te brengen. Daarom is het theoretisch
onderzoek nimmer in een aparte werkgemeenschap
ondergebracht, maar steeds ingedeeld bij een van de
bestaande werkgebieden.

Het is niet de bedoeling van het F.O.M.-bestuur dit
beleid te wijzigen. Er hebben zich echter een aantal
ontwikkelingen voorgedaan, die alle direct of indirect
verband houden met het krapper worden van de
budgetten voor onderzoek. Deze maken het nodig
scherper dan voorheen onderzoekvoorstellcn te selec-
teren en tegen elkaar af te wegen. De vrees bestond, dat
het theoretische onderzoek, waarbij het vaak niet
mogelijk is de plannen vooraf zo concreet te formuleren
als bij de experimentele onderzoeken vaak wel het geval
is, hierdoor bij de selectieprocedure in de werkgemeen-
schappen niet die steun zou verkrijgen die de nodige
continuïteit zou verzekeren.

Het F.O.M.-bestuur achtte het daarom wenselijk
dergelijke voorstellen ook te laten beoordelen door een
breed samengestelde groep van theoretici, waardoor
tegelijk de mogelijkheid werd geopend om de theo-
retische voorstellen onderling af te wegen

In de iwcede plaats bestaat in tijden ian schaarste bij
verschillende werkgemeenschappen de neiging om hun
programma 'scherp af te grenzen. Dit kan een gevaar
betekenen voor onderzoek dat zich op een grensgebied
tussen twee werkgemeenschappen bevindt, of dat ander-
zins moeilijk in het 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
be.itreken. Ook daarom was het wenselijk voorzieningen
te treffen, die in dergelijke gevallen een adequate

kwaliteitsbeoordeling van voorgestelde theoretische
onderzoekingen zou waarborgen.

De commissie bestaat uit de werkgroepleiders en
adjunct-werkgroepleidcrs van d" F.O.M.-werkgroepen
op het gebied van de theoretische natuurkunde.
Daarnaast zijn enkele leden a titre personnel benoemd.
De commissie heeft ook al vanaf 1973 geadviseerd over
de voorstellen van theoretische aard in de F.O.M.-
Beleidsruimte.
Eén voorstel daarbij, dit niet in een bepaalde werk-
gemeenschap was in te passen, is toen direct onder de
verantwoordelijkheid van de SCThN gebracht, die dus
in weerwil van haar speciale karakter toch een onder-
zoekproject 'beheert'.

De SCThN kwam in het voorjaar, zoals gebruikelijk
sinds haar oprichting, bijeen. Naar aanleiding van een
nota van prof. dr. M. J. G. Veltman, prof. dr. Th. W.
Ruijgrok en prof. dr. J. A. Tjon werd besloten tot het
houden van een bijzondere zitting in september. In deze
nota werd de gebrekkige procedure aangevallen die bij
het aanstellen van fysici op 'vaste' posities in de
theoretische sector werd gevolgd. Gebrekkig in die zin
dat, volgens de opstellers van de nota, de objectiviteit
tegenover de sollicitanten niet. overal even goed was
gewaarborgd. In de bijzondere zitting stelde de com-
missie zich op dit punt achter de nota. Zij kwam
vervolgens tot overeenstemming over een aantal richt-
lijnen die bij een benoeming in de theoretische sector
zou moeten worden gevolgd. Deze richtlijnen
stemden goeddeels overeen met de regels die reeds bij
benoemingen van lectoren en hoogleraren in acht
worden genomen. In een enkel opzicht gingen zij zelfs
verder. Het advies is in het najaar toegezonden aan de
theoretische instituten en afdelingen van universiteiten,
hogescholen en van F.O.M, met het verzoek om
commentaar.

Een ander onderwerp dat in de nota-Veltman naar
voren was gebracht, werd eveneens uitvoerig behandeld:
het onderzoeken van mogelijkheden om het aantal vaste
posities voor beoefenaars van de theoretische natuur-
kunde uit te breiden. Ook daar stond de SCThN in
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principe achter. Een subcommissie werd geformeerd, die
tot taak kreeg te onderzoeken op welke wijze dit met de
beste kans van slagen zou kunnen worden gerealiseerd.
Voorts verstrekte de SCThN in 1975 de Staatssecretaris
van Onderwijs en Wetenschappen advies omtrent de
instelling van een lectoraat in Leiden.

WERKGROEP THEORIE I
Eindhoven, Technische Hogeschool,
prof. dr. L. J. F. Broer

1. Algemene eigenschappen van lineaire
vergelijkingen, in het bijzonder de
structuur van de verzameling van be-
wegingsconstanten.
2. Theorie van potentiaalgolven.
3. Kanonnieke benaderingen voor lange
golven (buiten F.O.M .-verband).
4. Dynamica van ideale draden en
staven (buiten F.O.M .-verband).

Publikaties

L. J. F. Broer: Hidden HamUtonians of
first-order equations. Physica 79A (1975)
583.

Voordrachten

L. J. F. Broer: Hamiltonian method in
theory of water waves. Seminar Theore-
tische Physik, ZUrich, 20 januari.
L. J. F. Broer: Hamiltoii-vergclijking
voor walergolvcn. Wiskundig Colloqium,
T.H.-Eindhoven, 28 oktober.
L. J. F. Broer: Some properties of linear
chain problems. Landelijk seminarium
Statistische Mechanica, T.H.-Eindhoven.
20 juni.
E. W. C. van Grocsen: Bifurcatie-
probleem van een sirooinvoerende draad
in magneetveld. T.H.-Dclft. 20 oktober.
E. W. C. van Groesen: Variatiemethode

voor niet-lincaire vergelijkingen. Mathe-
matisch Centrum, Amsterdam, '2 en 19
december.

Commissie

De Speciale Commissie voor de Theore-
tische Natuurkunde was op 31 december
als volgt samengesteld:
prof. dr. B. R. A. Nijboer, voorzitter,
leider werkgroep VS-th-U
drs. F. R. Diemont. secretaris
prof. dr. D. Atkinson, leider werkgroep
H-th-G
dr. F. A. Berends, leider werkgroep
H-th-L.
prof. dr. E. Boeker
prof. dr. J. de Boer, leider werkgroep
M Vl-A 1
dr. H. J. Boersma
prof. dr. L. F. J. Broer, leider werkgroep
Thl
dr. P. J. Brussaard, leider werkgroep
K Vl-U
dr. H. W. Capel, adjunctleider werkgroep
VS-th-L
prof. dr. W. J. Caspers
prof. dr. J. A. M. Cox, leider werkgroep
H-th-L
dr. A. E. L. Dieperink
dr. C. Dullemond, leider werkgroep
H-th-N
prof. dr. S. R. de Groot, leider werk-
groep M Vl-A II
prof. dr. J. Hilgcvoort
dr. J. Hijmans, leider werkgroep
M Vl-A !

prof. dr. N. M. Hugenholtz, leider
\ erkgrucp M VI-G
prof. dr. A. G. M. Janner, leider
werkgroep VS-DN-N
prof. dr. C. C. Jonker, leider werkgroep
K II
prof. dr. P. W. Kasteleyn. 'leider
werkgroep VS-lh-L
prof. dr. ir. J. J. J. Kokkedee
dr. A. Lande, leider werkgroep K VI-G
prof. dr. J. M. J. van Leeuwen, leider
werkgroep M Xl-D
prof. dr. P. Mazur. leider werkgroep
M VI-L
dr. Th. Nicmeijer, leider werkgroep
VS-ih-D
prof. dr. Th. W. Ruijgrok, leider
werkgroep H-lh-U
prof. dr. ir. J. J. de Swart. leider
werkgroep H-th-N
dr. A. Tip
prof. dr. J. A. Tjon. leider werkgroep
M Xl-U
prof. dr. H. A. Tolhoek, leider werkgroep
H-th-G
prof. dr. ir. E. J, Verboven, leider
werkgroep M Vl-N
dr. B. J. Verhaar
prof. dr. M. J. G. Veltman. leider
werkgroep H-lh-U
prof. dr. R. van Wageningen, leider
werkgroep K II
prof. dr. M. P. H. Weenink, leider
werkgroep TN Vil
dr. Ch, G. van Weert, p/v. leider
werkgroep M Vl-A 11
prof. dr. S. A. Wouthuysen, leider
werkgroep H-llt-A
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Speciale Commissie voor de
Technische Fysica

De Speciale Commissie voor de Technische Fysica
werd in 1974 ingesteld om te adviseren over voorstellen
voor onderzoek, waaraan een technische verdienste kan
worden toegeschreven. Daarnaast adviseert de commissie
het F.O.M.-bestuur over algemene beleidszaken, die op
de technische natuurkunde betrekking hebben.

Een commissie - tenzij een van zeer grote omvang -
kan niet deskundig zijn op alle terreinen van de
technische natuurkunde. De advisering zal zich daarom
veelal beperken tot het technische aspect van de
voorstellen zelf en daarbij vaak aanwijzingen geven
omtrent andere personen of instanties, die ad hoc
omtrent een voorstel kunnen worden geraadpleegd. Het
is niet de bedoeling dat de commissie zelf optreedt als
begeleidingscommissie vooi bepaalde onderzoekprojec-
ten.

De commissie bracht in 1975 advies uit over 14 projecten,
ingediend voor de Beleidsruimte van F.O.M. Aan vijf
daarvan werd een grote technisch-fysische verdienste
toegeschreven. Deze vijf projecten zijn later alle door
de Raad van Bestuur gehonoreerd.
Daarnaast werd een onderzoekvoorstcl voor cyclotron-
ontwikkelingswerk besproken en bij het F.O.M.-bestuur
aanbevolen. Ook dit voorstel is door de Raad van Bestuur
gehonoreerd.
In januari wendde de Commissie zich tot het bestuur
met een voorstel om een kleine wijziging aan te brengen
in de criteria die voor de Bel''1"' ruinite waren vastge-
steld. Het betreft de erkennii.o an de verdienste van
voorstellen, die een technisch karakter hebben op
zichzelf indien een dergelijke ontwikkeling van belang
kan worden geacht voor vermeerdering van onze fun-
damentele kennis in een later stadium. Dit voorstel werd
door het F.O.M.-besluur overgenomen en in de instruc-
ties voor de jury van de beleidsruimte verwerkt.

De Speciale Commissie voor de
Technische Fysica was np 31 december
1975 als volgt samengesteld:
prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn, voorzitter
dr. C. 1c Pst ir, secretaris a.i.
prof. dr. C. M. Braams
prof. dr. ir. H. J. Frankcna
prof. dr. ir. i. B. Le Poolc
prof. dr. ir. A. Wegencr Slecswijk
prof. dr. ir. W. J. Wittcman



212



F.O.M. 213

Personeelsbezetting

WM/V = wetenschappelijk medewerker
in vaster verband
WM/G — wetenschappelijk medewerker
in gi:woo:i verband
V\M _. wetenschappelijk medewerker
(buitenlandse gast) met toelage.
Wel. ass. = wetenschappelijk assistent
(a) geeft aan. dat de persoon in het ver-
slagjaar werd aangesteld of dat zijn
toelage werd toegekend,
(o) geeft aan. dat de persoon zijn functie
in het verslagjaar heeft neergelegd, of
dat zijn toelage werd ingetrokken,
(r) geeft aan, dat de persoon in het
verslagjaar in rang werd verhoogd.
(\) geeft aan. dat de persoon gedurende
het gehele verslagjaar of een deel ervan
met verlof in het buitenland vertoefde,
(u) geeft aan, dat de persoon gedurende
het geliele verslagjaar of een deel enan
was uilgezonden.

Bureau

Directeur:
dr. A. A. Boumans
Adjunct-directeur:
drs. F. R. Diemont
dr. C. Ie Pair
Directiemedewerker:
drs J. Heijn
drs. H. G. van Vuren
Administrateur:
B. J. M.Staffhorst
A mistent administratie org.:
P. Th.M. vanSchaik

Boekhouding, materiele kredieten e.a.
Hoofd:
J. G. \an Eysbergcn
Plv. hoofd, boekhouder:
M. Tcunissen
Administratieve medewerkt'stier:
A. J. de Baar
mcj. Th.B. M.Broekhuizen
R.G. van Elk
J. A. Repi

Personeels- en salarisadministratie
Hoofd:
F. Troost
Plv. hoofd, loonadministralcur:
E. de Vries
Loonadministratie:

N. G. van Arnhem
F. J. van Doorn
R. E. de Graca
H. M. Vening
Correspondentie:
J. G. Heinsman
W. P. van der Kraats

Secretariaat
Secretaresse:
mcj. E. H. Bolte
mej. .1. M. J. Maas
mej. J. A. Ukelenstam

rvpc-a/dclini:
Hoofd:
mevr. .S. M. van Wandelen
Tx piste:
mevr. J. A. M. van den Bcrg-van de Sluys
mej. J. P. van Broekhoven (o)
mcj. J. M. van Maurik
mevr. E J. Verhoef-Hekel (a)

Re produklM're-e piie/ulefoon
Hoofd:
A. Iroon
Medewerk! .Mier:
I J. Buis
moj. J. Stiel (a)
mej. C. E. G. Wakelkamp

Huishoudelijke dienst
Hoold:
me\r. F. Lagemaat-Zcedijk
Medewerksters:
me\ r. A. A. van Baggem-Jacobs (o)
me\r. A. Bosman-Sandcrs
mevr E. G. Cools-Smit (o)
Evttl natie project:
drs. C. J. G. Bakker (a)
mevr. drs. E. van Bucrcn-van den Hoven
van Gcndcren (o)
drs. D G . B. J. Dicks (a)
drs. P. B. de Laat (o)
C A . M. de Vries

Kernfysica

WERKGROEP K II
dr. J. Rcthmcier WM/V
drs. P. W. F. Alons. WM/G
drs. P. 1. Blanken, 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. Grocnenboom. WM/G
drs. W. F. van Gunstcren, WM/G
drs. H. van Haeringen. WM/G
drs. P. Hofstra. WM/G (a)
drs. E. J. Kaptein. WM/G
dr. J. C. de Lange, WM/G (o)
drs. A. van Poelgecst. WM/G
drs. C. D. van Rooden. WM/G
J. J. den Bekker. Techn. ass.
J Bouma. Techn. ass.
ing. L. A. Paanakker. Techn. ass.
ing. A. J. M. Panjéc. Techn. Ass.
ing. J. J. Welling, Techn. ass.
j . Zevcring. Techn. osv.

WERKGROEP K 111
dr. F. lachello. WM/V (v)
dr. J. van Klinken. WM/V
di. J. P. F. Mulder. WM/V(a)
dr. C. P. Sikkema. WM/V
dr. A. van der Woude. WM/V
drs. K. van der Borg. WM/G (a)
drs. S. J. Fecnstra, WM'G
dr. J. M. Grcben, WM/G
drs. W. Hceringa. WM/G
drs. T. Koeling. WM/G
drs. I!. K. S. Koene. WM/G (o)
dr. E. H. du Marchic van Voorthuysen.
WM/G (a)
dr. R. J. de Meijer. WM/G
drs. W. J. Ockels. WM/G
drs. .1. W. Smits. WM/G
drs. R.Spanhof. WM/G
drs. R. J. Vader, WM/G (a)
ir. C. J. Vermeulen. WM/G (a)
dr. S. Y. \an de Werf, WM/G
prof. A. Arima. WM (a, o)
dr. J. R. Comfort, WM
dr. M.N. Harakch. WM (a)
Th. F. L. Armbrust, Techn. ass.
W. T. L. Bisseling. Techn. ass.
ing. H. A. P. van der Duin. Techn. ass. (a)
H. Fraiquin. Techn. ass.
H. F. Gorter, Techn. ass.
W. E. Horinga, Techn. ass.
H. Kobus. Techn. ass.
ing. J. Mulder. Techn. ass.
G. A. Nolmans, Techn. Ass.
W. W. P. Olthuis, Techn. ass.
H. Pater, 7VC7IH. ass.
J. L. W. Petcrsen. Techn. Ass.
H. Post, Techn. ass.
F. Rengcrs, Techn. ass.
ing. W. J. Uytenbogaardt. Techn. ass.
G. Brunia, volontair (o.aï
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H. B. Dijkstra, \olontair (o)
J. VV. Heeringa, volontair (o)
D. Lont. volontair (a)
E. Luxcn. volontair (a. o)
M. H. Minkcs. volontair (a. o)
K. J. Ooslcrhuis. volontair (a)
J. Philips, volontair (a)
H. G. Wicrlscma. volontair (o)

WERKGROEP K IV
geen mcÜLWurkcrs

WERKGROEP K V
dr. C A . P. Engclbcrtink. WM/V
d,\ G. \an Middelkoop. WM/V
dr. C. Alderlicsten. WM/G (v)
drs. J. L. Ehcrhardl. WM/G (o)
drs. H. H. Eggenhuisen. WM/G
drs. R. J. Elscnaar. WM/G
drs. F. E. H. \an Eijkern. WM/G
drs. J. A. J. Herman:. WM/G
drs. J. F. A. van Hicnen. WM/G (o)
dr. E. A Horstman. WM'G
drs. J. W. Maas. WM/ G
dr. ir. F. Mcurders. WM/G (o)
drs. J. B. van Mcurs. WM/G (o)
drs. W. A. Sterrenburg. WM/G
R.J. Sparks (M.Sc). WM/G (a)
dr. P. C. Zalm. WM/G (a)
dr. H. A. Doubt. WM (o)
dr.P. L. Ekström. WM (a)
ing. C. J. J. M. den Adel. Techn. ass.
D. Balke. Techn. «vv.
J. P. van der Fluit, Techn. ass.
Th. S. A. Gen its. Techn. ass.
ing. A. P. ue Haas. Techn. ass.
H. L. Krielen. Techn. ass.
ing. J. J. Langcrak. Techn. ass.
G. W. M. van der Mark. Techn. ass.
A. J. Michielscn. Techn. ass.
C. J. Oski.mp. Techi'. axs.
ing. B. Rector, Techn. Ass. (a)
ing. W. Smit. Techn. ass.
B. A. Slrasters. Techn. ass.
A. J. Veenenbos. Techn. ass.

WERKGROEP K VI
drs. J. F. Haak. WM/G
drs. G. A. Timmer, WM/G
drs. H. F. de Vries, WM/G

WERKGROEP K VIII
dr. ir. W. P. Th. M. van Ecghcm.
WM/G (o)
drs. S. D. Wassenaar. WM/G (a)
ir. G. J. Witlcvien, WM/G
G. P. H. Hamers, Techn. ass.
P. M. J. Teunissc, Techn. ass.
F. P. J. M. Timmers, Techn. ass.

WERKGROEP K IX
drs. G. J. Aupers. WM/G (o)
drs. J. R. Balder, WM/G
drs. J. J. Bosman. WM/G
drs. P. P. J. Delhcij, WM/G
drs. J. B. M.dc Haas. WM/G
dr. A. M. J. Spits. WM/G (o)
drs. R. Vennink. W 7G (a)
H. J. Liglhart. Wet. ass. (a)
E. Kools. Techn. ass.

WERKGROEP K/VS X-G
dr. S. A. Drent je. WM/V
ir D. Visser. WM/G (a)
dr. H. G. Devare. WM (a, o)
prof. V. Lakshminarayana. WM (o)
M. H. Menninga. Techn. ass.
B. J. Rigterink, Techn. ass.
H. S. Rutgers, Techn. ass.
R. L. Schotanus, Techn. ass.
J. J. Smit. Techn. ass.
B. Vorenkamp. Techn. ass. (a. o)

WERKGROEP K/VS X-L
drs. N. de Boo. WM/G
drs. J. A. Konter, WM/G
drs. F 1. van Steenwijk, WM/G
R. Hulsman, Techn. ass.

WERKGROEP K XI
geen medewerkers

FOM-INSTITUUT VOOR ATOOM-
EN MOLECUULFYSICA

Directeur:
prof. dr. J. Kistemaker

Onderdirecteur:
prof. dr. J. Los

Bedrijfsingcnieurl Beheerder:
dr. ir. J. G. Bannenberg

Wetenschappelijk medewerker in
vaster verband:
dr. ir. A. J. H. Bocrboom
dr. F. J. clo K^er
dr. M. J. Offethaus
dr. F. W. Saris
dr. A.Tip
dr. C A . Visser (r)
dr. A. E. de Vries
dr. M. J. van der Wiel

in t>e\voon verbc <d:
drs. N. P. F. B. van Assolt
dr. J. A. Aten
dr. C. Backx (r, o)

drs. H. J. Blaauw
drs. Chr. W. A. Evers
dr. J. W. R. Fennema (u)
ir. E. H. A- Granneman
drs. Th. P. Hoogkamcr
drs. M. M. Hubcrs
drs. A. Hurkmans
dr. R. H. /. Jansen (r. o)
drs. J. P. J. Kaandorp
dr. C. B. W. Kerkdijk (r)
drs. A. W. Kleyn (r)
dr. G. P. Können (o)
drs. W. H. Kool
ir. P. J. K. Langendam (a)
drs. J.G. Maas
dr. A. van der Mculen (o)
drs. E. G. Overbosch (r)
ir. H. Ovcrcijnder
dr. J. B. Sanders
drs. C. M. Smits
ir. H. H. Tuithof
drs. W. C. Turkenburg
drs. N. J. A. \an Veen (r)
drs. ƒ. F. van der Veen (a)
ir. J. Verhoeven
drs. M. S. de Vries fa)
drs. L. W. Wiggcrs
drs. B. van Wingerden (r)
drs. P. H. Woerlee (r)
drs. R. W. Wijnacnds van Resandt

met toelage:
ing. M. Araujo (o)
dr. R. S. Bhattacharrya (a)
dr. K. K. Bhutan: (o)
prof. dr. R. L. Champion (a)
dr. C. Foster (a. o)
prof. dr. M. Gavrila (a)
dipl. ing. M. Klewer
prof. dr. K. J. Nygaard (o)
prof. dr. K. H. Schartner (o)
dr. K. Shima (a)
dr. O. N. Singh (o)
dr. W. R. Soszka (o)
dr. H. Tawara (a, o)
dr. S. Tsurubuchi (o)
prof. dr. E. Wcigold (a. o)
dr. G. R. Wighl (o)

Wetenschappelijk assistent:
T. Bos
B. G.Colenbiander
T. Lanting-Knoek (a)
P. J. C. M. Nowak (a)
R.R.Tol (a)

Detachering R.U.-Leiden:
J. W. Bakker, Techn. ass. (o)
dr. C. I. M. Becnakkcr, WM/G (r.o)
H. B. Krop. student (o)
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drs. G. R. Möhlman, WM/C

Student:
R. G. Smccnk

Project 'Flush-Pyroty «•'.•
dr. H. L. C. Mcuzelaar, WM/V
drs. W. Esnuis, WM/G
dr. P. G. Kistemaker. WM/G
B. M. Nccring, Studente
drs. M. Posthumus {gedetacheerd
Analytisch Lab., A'dam)
dr. P. A. Quinn, gasimedcwcrksier met
toelage (a.o)
ing. J. N. van El si. Tcchn. as\.

Project 'Laminaire Supersone Gaswervel'.
ir. M. S. van den Berg. WM/G
ir. M. M. B. Wijnakker, WM/G
J. de Bree, Tcchn. ass.
ing. R. L. Groenewegen, Techn. ass.
ing. T. A. .Schotvanger. Techn. ays

Adviseur:
prof. drC. J. Joachain
dr. H. E. Roosendaal

7 cchni'tc/i pcrstwtL'el
Laboratorium assist ent:
ing. D. H. Barends
ing. H. C. den Harink (o)
ing. W. P. J. Heubers
H. H. Holsbocr
ing. F. H. Jonker
ing. H. H. Kersten
ing. H. J. Luyken (o)
ing.A. Mayers
ing. C. H. van Oven
C. R. J. Schonenberg (a)
ing. N.C. M. Strieker (a)
M. van Tilburg (a)
J. Wijnen (o)
ing. J. J. van Zeeland (o)

Elektronische afdeling
Hoofd:
ing. P J. van Decnen

Eleklronicus:
ing. H. P. Alberda
ing. W. G. D..M. Braun (a,uj
ing. C. J. de Bruyn
ing. A.N. Buyserd
ing. H. A. Dekker
Tj. van der Hauw
J. ter Horst

Elektromonteur:
G. A. de Ruytcr

Afdeling Informatie-verwerking
Eleklronicus:
ing. C. J. van Doornik
ing. F. Wijmer

Systeem programmeur:
ing. C. B. Okhuysen

Median i'.vc h e afdeling
Hoofd:
A. F. Neuieboom

Instrumentmaker:
W. J. Barsingcrhorn
R. Boddenberg
W. H. Brouwer
J. W M. van Dorssclaer
J. Hoekstra
R. Hoep
P. Th. Kea
H. Neerings
L. Sekcris
C. van der Zweep

Clasleclmicus:
J A . van Wel

Hoofdanalisl:
A. Haring

Analiste:
mevr. A. Torn

Hoofdoperator/technicus:
S. Doorn
F. L. Monteric

Operator/technicus:
H. van den Brink
Th. van Dijk
R. Kemper
E. G. Slcginga
W. J. M.Tcunisse
O. de Vries

Leerling:
E.G. M. Zijlstra (o)
A. Timmerman (a)

Constructiebureau
Hoofd, tevens hoofd technische dienst:
ing. E. de Haas
Tekenaar/constructeur:
M. Hoogervorst
ing. A. P. de Jongh
Calqueuse:
mevr. M. M. Turksma-Cabanas (o)
mevr. M. Veldhuizen (a, o)
Vacuiimlcchnicus:
G. P. A. Frijlink

Leerling:
V. Pronk
Wetenschappelijk rekenaar:
W. Tl. van der Kaay
F. Vitalis
Volontair:
R.dcBie (a)
Th. Bolhuis (o)
C. A. M. Faber (a)
Mevr. H. Kecmink (a. o)
.1. de Keyzsr (o)
W. A. Mekke (a, o)
C. J. A. Meljes (a, o)
F. M. Middeldorp (a, o)
J. M. P. Pieterse (a)
G. A. J. Puyenbroek (o)
J. E. H. M Sleypen (a, o)
M. J. Veenker (a, o)

Adviseur technische staf:
J. P. J. Jansen (meester-instrumcnlniaker)

Administratief personeel en
algemene dienst
Hoofd van de administratie:
M J. J. van Gelderen
Boekhoudkundig typiste:
mevr. W. van Moorselaar-Reymes (o)
mevr. N. C. M. Luik-Batjcs (a)
Secretaresse:
H A. de Beer (a, o)
mevr. H. C. Priester
mevr. L. Roos
mevr. W. J. C. Wolthers (a)
Bibliotecaresse:
mevr. J. van Lccuwen-Schier
Telefoniste/typiste:
mevr. M. H. C. Kolenberg-Baars (o)
mevr. S. H. Muije
mevr. A. H. L. Nolen-Alleman
Typiste:
mevr. C. J. Göke-van der Vear
mevr. M. Veldhuizen (o)
Maga'ijnmeester:
5. F. Stiel
Magazijnbediende:
H. J. M. van der Schot

Ondcrhoudsdienst
Hoofd, tevens conciërge:
A. J. Akkermans
Monteur:
C. Fokke
Drukker:
H. Lu ijlen (o)
H. A. Okhuizcn

Huishoudelijke dienst
Hoofd:
C, J. van der Veer (o)
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D. Larooi (a)
Werkman:
H. Sodenkamp
Werkster:
mevr. E. M. de Beer-van Grieken (o)
mevr. C. A. T. van de Brink-Blinksma (o)
mevr. C. van Gavcren-dc Ronde
mevr. A. G. Harlog-Blase (a)
mevr. F. M. van Huyslce-Ccelen
mevr. B. A. Niedekkcr-Liacaljct (a)
mevr. \V. van Nigtevcgt
mevr. H. J. de Boer
mevr. B. C. Polsira
mevr. M. Scrvais-Brencc
mevr. C. Wccrnink-van de Werf
mevr. J. Wiemer-Koster (a)

WERKGROEP A II
dr. J. M. Fluit, WM'V. adj. leider
urs. L. G. J. Boesten. WM/G
drs. F. B. Kets. WM/G
drs. H. I.cmmen. WM/G (o)
drs. K. W. Reus. WM.'G
drs. G. A. van de Schootbruggc. WM/G
drs. A. G. .1. de Wit. WM/G
drs. G. de Roos, WM/G
ing. G. B. Crielaard. Teclur. ass.
P. Engels. Techn. ass.
D. L. Eleve'd, Techn. ass.
G. Heijnekamp. Techn. ass.
W. P. Ingencgeren. Techn. ass.
W. C. N. Post, Terhn.ass.

WERKGROEP A III
dr. H. H. W. Fcyen. WM/G (o)
ir. S. U. Luitjens. WM/G (a)
ir. L. K. Vcrhcy. WM/G
ir. B. Poclsema, 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. Langenbcrg, WM/G
dr. A. F. I. van Raan. WM/G (v)
drs. W. B. Wcstervcld, WM/G
ing. K. J. Goslinga, Techn. ass.
ing. J. van der Weg, Techn. ass.

WERKGROEP A V
geen medewerkers

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

WERKGROEP Mt I
geen medewerkers

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

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

WERKGROEP Ml IV
dr. B. Knook. WM/V
prof. dr. M. E. Crandell. WM/G (o>
drs. H. D. Dokter, WM/G
drs. A. W. A. van der Hart, WM/G
drs. H. P. Lengkeck. WM/G
dr. G. J. Nicuwenhuys, WM/G
drs. B. H. Verbeek. WM/G (a)
drs. H. A. Zwecrs, WM/G
ing. T. J. Gortenmuldcr, Techn. ass.
C. E. Snel, Techn. ass.
ing. H. J. Tan, Techn. ass.
ing. G. L. E. van Vliet, Techn. ass.

WERKGROEP Mt V
drs. L. A. Hennen. WM/G
drs. R. T. W. Meyer. WM/G
drs. F. Rculing, WM/G
drs. N. A. Stolwijk. WM/G (a)
dr. J. Veerman, WM/G
P. H. M. van Berge Henegouwen,
Techn. ass.
F. A. Slagt, Techn. ass.
A. J. Riemersma, Techn. ass.

WERKGROFP Mt VI
drs. J. T. M. de Hosson. WM/G
dr. ir. G. Hut. WM/G
ir. A. L. Mulder. WM/G
drs. E.W. van Royen, WM/G
J. Harkema. Techn. ass. (a)
ir. J. B. Kuipers. Techn. ass. (o)
U. B. Nieborg. Techn. ass.
ing. A. W. D. Matthijs. Techn. ass. (o)

WERKGROEP Mt VII
geen medewerkers

WERKGROEP MtVlII
ir. J. L. Bcijering.WM/G
ir. J. W. H. G, Siakhorst, WM/G

Molecuulfysica

WERKGROEP M I
dr. J. Korving, WM/V
drs. B. S. Douma, WM/G
dr. T. R. Geballc. WM/G (a)
drs. K. D. van den Hout, WM/G
drs. S. A. G. Peerdeman, WM/G
drs. A. G. Visser. WM/G
dr. A. O. Rietveld, Wet. documentalist
ing. G. J. F. Holman, Techn. ass.
ing. H. Th. Klein Wolterink, Techn. ass.
G. Lubbers, Techn. ass.

P. Zwanenburg, Techn. ass.

WERKGROEP Mil
drs. H. R. van den Berg, WM/G
drs. A. G. M. van de Boog, WM/G
drs. P. G. van Dilzhuyzen, WM/G
drs. A. Hartoog. WM/G
dr. S. Hess, WM/G (a)
drs. R. G. Jurriens. WM/G
drs. W. Koops. WM/G
drs. C. A. Linsc. WM/G
drs. J. C. A. Offringa. WM/G
drs. P. Oudcman. WM/G (a)
drs. B. J.Thijsse. WM/G
drs. B. W. Tiesenga, WM/G
dr. H. Vestncr. WM'G (o)
drs. R. R. IJssclsicin, WM/G
prof. dr. L. E. Waldmann. WM (o)
P. T. M. Grocnewcge. Techn. ass.
D. van der Heide, Techn. ass. (o)
J. de Bruin, volontair (a)
P. van Os, volontair (o)
R. A. M. Ridder, volontair (a, o)

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

WERKGROEP MV
drs. W. G. M. Agtcrof, WM/G
drs. P. H. G. M. van Blokland, WM/G

WERKGROEP M VI
drs. W. P. H. de Boer, WM/G (a)
drs. H. M. J. Boots. WM/G
drs. A. Gaaff, WM/G
dr. J. Guichelaar, WM/G (o)
drs. J. L. van Hemmen, WM/G
drs. A. J. Kox, WM/G '
dr. W. A. van Leeuwen, WM/G
dr. M. A. J. Michcls. WM/G
drs. B. H. M. Mooy, WM/G
drs. M. P. Nightingale, WM/G
dr. P. H. Polak, WM/G (o)
mevr. dr. J. M. H. Sengers-Levelt.
WM/G (o)
dr. T. J. Siskens, WM/G (o, a)
dr. ir. Th. M. M. Verheggen, WM/G
drs. F. Wiebenga. WM/G (o)
dr. M. M. P. Fanncs, WM (a)
dr. R. A. Pasmantcr, WM (a)
prof. dr. K. E. Shuler, WM (a. o)
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WERKGROEP M VIII
drs. B. Arends. VVM/G
dr. G. de Brouckère, WM/G
drs. F. W. van Emden. WM/G
dis. A. J. Nijman. WM/G
drs. M. H. M. Schutte. WM.'G
H. Luigjes. Tcchn. ass.
N. U. Nooy. Icdu*. <n.v.

WERKGROEP M IX
drs. I. M. M. \an Deventer. WM/G
drs. J. P. M. de Vroede WM/G
drs. W. A. Wensmk. WM C
ing. I'. Dileuig. '/'<•< lm. ass.

WERKGROEP M X
drs. A. J. van Deursen. WM/G
drs. H A. van Lumig. WM G
drs. G. W. M. %an Mierlo. WM/G
drs. H H. W. Thuis. WM/G
drs. A. P. L. M. /andee. WM G

WERKGROEP M XI
dr. J. K.C'. Lewis. WM/G
drs. J. W. [ \klema. WM/G
drs. F. Moeijes. WM G (a)

Vasteslof fysica

WERKGROEP VS A I
drs. P. J. Berkhout. WM G
drs. P. Blocmbcrgcn. WM/G
drs. G.J.T. M. Cock. WMG (o)
drs. A. Driessen. WM/G
drs. R. A. Elenbaas. WM/G
dr. V. V. Goldman. WM/G
drs. R. Jochemsen, WM/G
ir. M. J. Marrenga. WM;G
mej. drs. S. H. Muller. WM/G (a)
drs. E. G. Sicverls. WM/G
dr. H. L. Skriver. WM G (a)
drs. J. T. M. Walravcn. WM/G
drs. J. G. de Wit. WM/G (o)
C. P. A. Aldcrhout. Talm. ass.
N. de Dood-Punt. Tcchn. ass. (O)
Th M. Htiymans, Ta-tin, mi.
R. Schcltcma. Tcchn. as.?.
A. G. Veen, Tcchn. ass.
E. O. M. Wassenaar. Tcchn. ass.

WERKGROEP V S - A l l
drs. A. B. M. Hoff. WM/G
drs. J. de Wilde, WM/G

WERKGROEP V S - A III
drs. C. F. Kamma. WM/G
dr. J. H. Kuyt, WM/G
drs. P. J. van der Valk. WMG
J. H. ten Berge. Tcchn. ass.

WERKGROEP VS - D
drs. F. J. van Schaik. WM/G (a)

WERKGROEP V S - D U
geen medewerkers

WERKGROEP VS - E
drs. A. C Bottcrman. WM G (o)
ir. Q A. G. \an Vlimmeren. WM/G (a)

WERKGROEP VS - G
drs. C. Boekcma. WM/G
dr. J. W. Drijver. WM G
drs. 1». D. Feitsma. WM G
drs. H. Hanson. WM G
drs. F. l.ciMihouts. WM/G (a)
drs. K. W. Maring. WM,G
drs. P. Mollema. WM/G
drs. A. S. Schaafsma. WM G (a)
drs. J. G. J. Ypma. VVM/G
J. F. Goldstein. Tcclni nss.
ing. .1. van Ovcrbeckc. Tcchn. ass.
Ii. de Roos. Techn.ass.
f.. \an der Veen. Tcchn. ass.
G. J. B. Vinke. Tcchn. a.ss. (a)
D. Pultrum. volontair (o)
O. L. Smit, volontair (a. o)
F. W. Wouters, volontair (a. o)

WERKGROEP V S - L I
prof. dr. ir. N. J. Poulis. WM V. leider
dr. W. Th. Wencketiach. WM/V (r).
adj. -leider
drs. F. Leenhouls. WM/G (a)
drs. K. M. DicdcriN. WM/G
drs. A. Gevers. WM/G
drs. L. S. J. M. Henkens. WM/G
drs. H. Hoogstraate. WMG (o)
drs. J. van Houten. WM/G
drs. W. J. Looycslijn. WM/G
drs. J. Marks. WM/G
drs. J. Poot. WM/G (a)
drs. L. A. G. M. Wulffers. WM/G
ing. H. P. J. M. van Amersfoort.
Techn. ass.
mevr. B. M. Aarts-van den Endc,
Tcchn. ass.
J. M. Freeze, Techn.ass.
ing. H. van der Mark, Techn. ass.
J. van den Hcrg,volontair <a. oj
J.C. M. K Icy weg. volontair fa)
J. van der Peet. volontair (o)

WERKGROEP VS-LU
drs. B. J. Botter. WM/G
ir. C. A. van 't Hof, WM/G
drs. P. J. F. Verbeek, WM/G
J. de Vrccdc, Tcchn. ass. (a)

WERKGROEP VS-LUI

drs. H. A. Algra, WM/G
drs. R. Hunik, WM/G
drs. J. J. Smit. WM/G
drs. A. E. Zweers. WM G
F. J. Kranenburg. Tcchn. ass.

WERKGROEP VS-N
drs. M. A. E. A. Ament, WG/M (o)
dr. J. W. Hendriks. WM/G
drs. H.W.H. M.Jongblocts. WM/G
drs. H.N. de Lang. WM/G
drs. J. A. \. J. Perenboom. WM/G
J. G. H. Hermsen. Techn.ass.

WERKGROEP V S - U I
dr. H. J. Krusemeycr. WM/V, adj.-leider
ir. A. F. M. Arts. WM/G
drs. J. A. Groenink. WM/G (a)
drs. J. Th. W. de Hair. WM/G
mevr. drs. T. Harvvig-Bokx. WM/G
drs. H. A. van Hoof. WM/G
drs. J. A. van Luijk. WM/G
drs. A. B. van Oosterhout. WM/G
drs. A. van der Pol. WM/G
drs. K. Vos. WS/G
J. Beyer. Tcchn. Ass.
Th. W. L. Koch. Tcchn. a.ss.
J. G. J. van Lingen. Tcchn. ass.

WERKGROEP V S - U i l
drs. D. C. van Eek. WM/G (a)
drs. J. J. A. Hofmans. WM/G
ir. P. A. Gielen. WM/G
F. J. M. Wollenberg. Tcchn. ass.

WERKGROEP VS-THEORIE
drs. J. R. Heringa. WM/G
drs. L. W. J. den Ouden. WM/G (a)
dr. P. A. J. Tindemans. WM/G (o)

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

WERKGROEP V S - D N - D
drs. C. J. de Pater. WM/G

WERKGROEP VS-BSB
prof. dr. F. M. Mueller, WM/V (a)
dr. H. W. Myron, WM/G (a)

Tliermonucleair onderzoek en
plasmafysica

FOM-INSTITUUT VOOR
PLASMAFYSICA

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

Wetenschappelijk medewerkers,
in vaster verband:
dr. C. Bobeldijk (r)
dr. H. de Kluiver
dr. ir. P. C. T. van der Laan (o)
dr. L.Th. M. Ornstein (u)
dr. W. Schuurman
in gewoon verband:
ir. H. J. B. M. Broeken (a)
drs. W. J. Goedheer
ir. R. S de Haas
ir. E. ƒ. M. van Heesch (a)
dr. R. J. J. van Heijningen (u, o)
drs. J. A. Hoekzcma
drs. H. W. Kalfsbeek
dr. ir. L.C. J. M. de Koek
drs. J. Lok
dr. ir. J. A. Markvoort
mevr. drs. A. L. Nijsen-Vis
dr. D. Ocpts
drs. A. A. M. Oomens (u)
dr. ir. H. W. Piekaar (u)
ir. R. W. Polman
dr. W. R. Rutgers
dr. W. J. Schrader
dr. H. Schrijver
dr. F. C. SchUIler (u)
drs. J. F. van der Veen'
ir. J. W. A. Zwart
in Euratom-FOM-verband:
dr. E. P. Barbian2

dr. G. G. Lister (u)
Gastmedewerkers:
dr. M. Mimura
dr. A. E. Frinn (a)
Laboratoriumasssistent:
ing. R. .A. A. Ambags (o)
ing. C. J. Barth
W. van den Boom
ing. G. J. Boxman (u)
ing. P. J. Busch
ing. J. J. Busser
ing. J. J. L. Caarls
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
A. Ravestein

>) per 1.8.1975 overgegaan naar Amolf
2) per 1.1.1975 overgekomen van TN III

P. H. M. Smeets
B. de Stigter
ing. H. W. van der Ven
ing. A. Verheul
Th. G. A. Winkel

Wetenschappelijk assistent
J. van Os (a)
zonder toelage
G. W. Alberda (a)
A. A. van Ballegooijen (o)
mevr. R. A. van Dijk-Assenova (a,o)
J. A. van Eist (o)
J.van der Gugten (o)
R. G. Haarsma
A. G. Kuiper (o)
H. A. van Lint (a, o)
H. W. Luijsterburg (a)
A. F. G. van der Mser (a)
H. G. Polderman
P. Provoost (a, o)
J. M. Ruijmschoot (o)
H. M. Schram (a)
R. J. Timmermans (o)
A. P. M. van 't Westende (o)

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

Dienst voor elektronica
Elektronicus:
ing. A. Achterberg
C. A. J. van der Geer, M.I.E.R.E.
F. Th. M. Koenen
J. Pouwelse
A. J. Putter
H. J. F. van Ramele
N. J. M. Woudenberg
Reparatie en controle:
J. J. Kamp
H. J. W. de Vor
Elektrochemie:
B. J. J. Grobben
Senior systeemontwerper:
ing. T. C. van der Heiden
Systeemprogrammeur:
ing. J. A. Verdoes

Dienst voor hoogspanning en sterkstroom
Hoofd
A. B. Sterk
Technici:
A. F. van der Grift

M. van der Kaay
S. W. Th. de Kroon

Mechanisch technische afdeling
Hoofd:
ir. M. F. van Donselaar, WM/V
Assistent:
P. de Rijcke

Iiistrumentmakerij
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 (o)
7. Nienhuis
W. J. F. Nieuwhoff
G. A. Wildschut
Magazijn bediende:
C. Th.Kuppens

Constructie-tekenkamer
Hoofd:
ing. A. van Haasteren
Constructeurs:
J. 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
Technici:
O. R. Blogg
P. F. M. Delmee
D. L. Wardenaar
Glasblazer:
H. Warsen

Secretariaat
Hoofd:
mevr. H. Toft-Betke
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Medewerksters:
mcj..!. M. Epping (o)
mevr. P. C. van Gcuns-de Bruine (a)
mevr. J. M. Hamers-Smit
mevr. R. Dekker (o)
mevr. W. G. M. Meycr-Roelofs (a)
mcj. E. Postma (a)
mevr. F. Stenfert-Bouma (a)
mevr. H. J. C. Thoden-van Velzen
mevr. L. P. M. van Veenendaal-van Uden
(a)
mcj. G. Verweij
mevr. J. M. van der Zicl-Hcsscl (o)

Bibliotheek
Hoofd:
D. Spruijt
/(dmiiüMralieve hulp:
me\r. J. J. Conaty-van der Krift (a)

Technische onderhoudsdienst
Hoofd:
T. W. Wcstra
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 (levens plv. hoofd
Algemene dienst)
Boekhouder:
M. J. van Schelt
Adminhtralief assistente:
mej. A. P. de Gier (a)
mcj. W. J. A. Scholman (o)
mevr. P. M. Sesink-Zwezerijnen
Telefonist el receptioniste:
mej. C. J. Bakker (o)
mevr. L. A. M. Maurcr-Ording (a)

Centraal magazijn
Mtigazijnmcesler:
L. Gicling
Magazijn bc diende:
} . Crcdoe
C. Kooijman

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

Huishouding
Hoofd:
C. W. Coomans
Kunlinehoofd:
mevr. M. J. C. do Groot-de Wit
Kantineassistente:
mevr. M. L. Kroon-Gcrritsma
mevr. M. J. van Ramelc-de Ridder
Bewaking:
C. J. Kranendonk
Chauffeur/monteur:
C. A. van Kilsdonk
Laboratoriumbediende:
L. Snijder

Praklikanten van hogere en middelbare
technische school
J. J. Agten (a)
R. Blokker (a, o)
H. C. Boelhouwers (a)
J. L. Bolhuis (o)
M. Borrias io)
H. J. M. de Gilde (a. o)
M. J. Goedkoop
J. A. Hazelzet (a)
M. C. van Houwelingen (o)
A. F. de Jong (a. o)
E. G. Van Kalles (a)
C. G. M. van Leuken (a)
H. G. Lokhorst (a. o)
A. C. J. Meesters (a)
A. N. Mostcrt (o)
S. P. Rijk (a)
H. C. W. M. Voorham (a. o)
H. G. Walstra (a)
S. J. Werdenburg (a. o)
R. G. Wammenhove (a. o)

WERKGROEP TN I
Hoofd:
prof. dr. F. Engclmann') (a)
Adviseur:
prof. dr. M. P. H. Weenink (o)
Wetenschappelijk medewerkers,
in vaster verband:
dr. ir. R. W. B. Best (u)
dr. ir. J. P. Gocdbloed (u)
dr. J. Rem (u)
in gewoon verband:
drs. J. J. Lodder
mevr. drs. A. E. P. M. van Maanen-Abels
ir. J. W. Mugge
dr. ir. T. J. Schep (u)
Gastmedewerkers:
dr. A. Nocentini (Universiteit van Triest.
Italië) (a)
dr. D. A. d'Ippolito (a)

•) Euratom-FOM-verband

WERKGROEP TN III
dr. H. J. Hopman, WM/V
dr. A. P. H. Goede, WM/G (r, o)
drs. P. C. de Jagher, WM/G
dr.s B. Jurgens, WM/G
dr. J.H. A.van Wakeren. WM/G (r)
P. H. de Haan, Wet. ass. (a)
J. B. Vrijdaghs, Wet. ass.
R. Wagenaar, student
In Euratom-FOM-verband:
drs.P. Massmann. WM/G
ing. J. ter Beek, Techn. ass.
ing. P. Boereboom, Techn. ass.
ing. H. G. Ficke. Techn. ass.
ing. J. de Graaf. Techn. ass.
ing. P. J. H. Jansen. Techn- ass.
J. Ladru. Techn. ass.
G. J. A. Landheer. Techn. ass. (o)
ir. L. C. N. Muytjens, Techn. ass.
J. Piepenbroek. Techn. ass. (a)
ing. J. D. E. Platvoet. Techn. ass.
W. Tebra. Techn. ass.
H. J. Timmer, Techn. ass.
H. van der Veen,7Vc7m. ass.
ing. A. J. M. Vijftigschild. Techn. ass.
Gastmedewerker:
dr. A. Sinman
dr. S. Sinman

WERKGROEP TN VI
dr. A. H. M. Olbertz. WM/G (a)
drs. B. J. Reits, WM/G (o)

WERKGROEP TN VII
ir. B. F. M. Pots. WM/G (a)
ir. P. A. E. M. Jansen. WM/G (a)

Hoge-energiefysica

WERKGROEP H-THEORIE
drs. A. T. M. Aerts, WM/G (a)
dr. ir. R.M. F. Houtappel, WM/V
dr. P. J. M. Bongaarts, WM/G
ir. R. van der Doel, WM/G (o)
drs. A. C. Heemskerk, WM/G
drs. M. J. Holwerda, WM/ (a)
dr. P. W. Johnson, WM/G (a)
drs. L. H. Karsten, WM/G
dr. G. J. Komen, WM/G
dr, M. E. Lemoine, WM/G (a)
dr. M. M. Nagels, WM/G •
drs. C. M. E. Otten, WM/G
drs. T. P. Pool. WM/G
drs. R. B. J. Pijlgroms, WM/G
dr. D. A. Ross. WM/G
drs. S. N. M. Ruijsenaars, WM/G
dr. Th. A. Rijken, WM/G (o)
dr. J. Smit WM/G
dr. B. Q. P. J. de Wit, WM/G (v)
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dr. M. Lakshmanan, WM/G (a. o)
prof. dr. K. Symanzik, WM/G (a, o)

SECTIE H VAN HET NIKHEF

WERKGROEP AMSTERDAM
dr. D. J. Hollhuizen, WM/V
dr. W. Hoogland. WM/V
dr. B. Jongejans. WM/V
dr. G. F. Woltcrs, WM/V
drs. R. Blokzijl. WM/G
drs. P. A. J. van Dourzen. WM/G
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
drs. S. C. A. Peters. WM/G
drs. R. Pfeiffers, WM/G
drs. B. J. Pijlgroms, WM/G
dis. M. M. H. M. Rijssenbeek, WM/G
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 (o)
F. de Zwart (a)
Hoofdprograinmeur-sysieemanalist
D. A. Sastradiwiria
Assistentie) meet- en scanwerk
J. D. van de Berg (a)
L. M. Bon-Visser (a)
W. P. S. van Braam
mevr. H. E. van Vliet-Hempel
mej. W. M. Wiggelman (o)
mevr. J. H. Wischhoff-Bos
J. C. M. Stam. Techn. ass.
E. de Graaf
mevr. F. C. H. Huyser
W. A. Kaspers
mevr. G. C. Kind-Renskers
mevr. E. G. Kock-Tippman
drs. T. J. van der Linde
R. G. Musch (a)
mej. H. Postma (o)
mej. S. G. H. J. Remmers (o)
mevr. A. Reus
R. M. J. Roth (a)
H. J. Steeman
A. M. J. M. Turiot (a)
R. Tweehuysen (a)

WERKGROEP NIJMEGEN
drs. H. J. M. de Bock, WM/G
drs. F. J. G. H. Crijns, WM/G
dr. H. G. J. M. Tiecke, WM/G (v)

drs. J. J. M. Timmermans, WMG
drs. J. S. M. Vergeest. WM/G (a)
mevr. A. J. T. M. van Duurcn-
Kloppenburg. Techn. a.s.\.
mevr. J. E. G. Oosterhof-Mey. Tei lm. ass.
mevr. T. M. Onstcin-Ruiten. Techn. ttss.

WERKGROEP GENEVE
prof. dr. ir. J. C. Sens. WM V. leider
dr. C. Daum. WM/V (r)
dr. ir. F. C. Erné. WM/V
dr. B. Bosnjakovic. WM/G (o)
drs. P. M. Kooijman. WM G
drs. J. Timmer. WM/G
dr. P. Strolin. WM G (a. o)

Theoretische Natuurkunde

WERKGROEP Theorie I
drs. L. C. J. M. Mooren. WMG
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Curatorium prof. 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, algemeen
wetenschappelijk directeur
dr. J. Schutten, technisch en
beherend directeur



Ï.K.O. 223

Verslag van het curatorium

De organisatorische problemen samenhangend met de
omschakeling van het I.K..O. van een voornamelijk
experimenterend naar een voornamelijk bouwend insti-
tuut, bezorgden het Cuiatonum het meeste werk in 1975.
Het Curatorium vergaderde vijfmaal en voerde daarnaast
een groot aantal besprekingen met directieleden en
medewerkers van het I.K.O. Gedurende het verslagjaar
stond een bedrijfskundig adviseur het Curatorium en
Directie terzijde bij de herstructurering.

In de nieuwe organisatie, die per 1 april van start ging,
wordt het I.K.O. geleid door een algemeen wetenschap-
pelijk directeur prof. dr. A. H. Wapstra en een tech-
nisch- en beherend directeur dr. J. Schutten. Prof.
Wapstra, die tegelijk met de wijziging van zijn functie
de leiding van een groep heeft neergelegd, is voorzitter
van de Wetenschappelijke Raad. Deze raad is samen-
gesteld uit de seniorfysici en -chemici en heeft bevoegd-
heden gekregen ten aanzien van het wetenschappelijk
onderzoek. De bouw van de versneller MEA valt onder
vijf projectleiders, die verantwoordelijk zijn aan de
technisch directeur. De projectleiders met de leiders van
de technische groepen vormen de Technische Groeps-
leiders Vergadering. Een personeelsfunctionaris is aan-
getrokken om de technisch en beherend directeur terzijde
te staan. Onafhankelijk hiervan is de vervanging van de
IPR (I.K.O.-personeelsraad) als personeelsvertegen-
woordiger door de ondernemingsraad (OR), die een
gevolg is van wettelijke bepalingen. De OR werd op
23 mei geïnstalleerd. Het Curatorium had in het najaar
een bespreking met de voltallige OR over de algemene
gang van zaken en over de toekomst van het I.K.O.

directeur is voorzitter van de OR en woont evenals de
algemeen wetenschappelijk directeur de vergadering van
het Curatorium bij. Het Curatorium vertrouwt erop,
dat de goede samenwerking, die met de IPR bestond,
met de OR zal worden voortgezet.

Als in het komende jaar het F.O.M.-personeel tot het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zal toetreden is het
wenselijk, dat het I.K.O.-personeel in F.O.M.-dienst
overgaat. Voorwaarde voor deze toetreding is een
positief resultaat van een raadpleging van het personeel.
De vervulling van een lang gekoesterde wens wordt
hiermee bereikt.

Op 17 juni werd in het bijzijn van de Staatssecretaris
van O. en W. de NIKHEF-overeenkomst getekend door
F.O.M., I.K.O. en de Universiteiten van Amsterdam en
Nijmegen. Hierdoor kon ook de hoge-energiefysica-
sectie van start gaan, waarmee het I.K.O. als sectie
kernfysica tezamen het Nationaal Instituut voor Kern-
fysica en Hoge-energiefysica zal vormen.

Het wetenschappelijk werk in 1975 bestond uit het
afronden en uitwerken van experimenten met het cyclo-
tron en de 70 MeV-elektronenversneller (EVA) en het
voorbereiden van nieuwe experimenten met MEA.
Onder dit voorbereiden valt ook het ervaring opdoen
met intermediairc-energieversnellers in Saclay en CERN,
en in de toekomst SIN. In het komende jaar zal het
cyclotron nog beperkt ter beschikking staan, zodat het
versnelleiloze tijdperk slechts enkele jaren duurt. In
1977 wordt de eerste lage-energie(20 MeV)bundel van
MEA verwacht.

Daarnaast waren er besprekingen met enkele vertegen- / . C. Kluyver
woordigers van de OR. De technisch en beherend secretaris
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Financieel verslag
Exploitatierekening

Lasten

1974

143.578
237.097
172.709

387.468
417.000
69.000

300.000
955.400

503.450
122.626
815.600

8.164.664

553.384

2.128.868
187.614

1.441.676
207.920
23.275

12.707.401

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

Bedrijfskosten:
Elektrische erargie, gas en water
Laboratorium- en werkplaatsbenodigdheden
Stralingshygiëne en -bescherming, medische controle
Rekenfaciliteiten
Computer DEC 10/LAB 60 (2e termijn)

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

Vervanging werktuigmachines
Overschot jaarrekening

1975 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

ƒ /
9.574.000

158.000
274.000
190.000

505.000
390.000
79.000

268.000

441.000
2.523.000

180.000
544.000

622.000

1.242.000

3.688.000

15.126.000

Investeringsrekening

Uitgaven

1974
/ ƒ

Nieuwbouw en inrichting:
Rente en aflossing van leningen voor bouw e.a.

93.815 radiochemisch laboratorium
Wetenschappelijke basisapparatuur:

378.279 300 MeV-project *)

1975 (voorlopige afrekening)
ƒ f

91.594

309.402

472.094 400.996

*) Uitgaven inzake de sektie Kernfysica
van het Nationaal Instituut voor Kern-
en Hoge-energiefysica, zie investerings-
rekening F.O.M, op blz. 46
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Baten

1974

12.216.500
152.620
12.569

37.5Ü0
12.419.189

73.551
6.480

261
207.920

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

Overige inkomsten
In 1974 vervallen reserveringen
In 1975 vervallen reserveringen
Overschot 1972
Vervanging werktuigmachines

1975 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

ƒ /

14.714.000
169.000

15.000
14.898.000

60.000

168.000

12.707.401 15.126.000

Ontvangsten

1974
ƒ

93.815

378.279

472.094

Subsidie van de Gemeente Amsterdam voor rente en
aflossing van leningen voor bouw e.a.
radiochemisch laboratorium
Subsidies sn voorschotten F.O.M.
voor wetenschappelijke basisapparatuur

1975 (voorlopige afrekening)

91.594

309.402

400.996
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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 exploïtatie- en kapitaalsrekening, die
betrekking hebben op 1974, 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.

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
jaarrekening 1974 van de Stichting l.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 rekning van de
N.V. Philips' Gloeilampenfabrickcn komen, zijn niet in
de staat van lasten en baten van de Stichting l.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 plaats-
gevonden 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.
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.
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Algemene inleiding
1975 was voor hel I.K.O. een jaar van grote verande-
ringen, zowel voor het wetenschappelijk onderzoek als
voor de structuur en organisatie. In overleg met een
organisatie-adviseur zijn wijzigingen aangebracht in de
directiestructuur. De directie bestaat nu uit een algemeen
wetenschappelijk directeur en een technisch-bcherend
directeur. Er kan daardoor een slagvaardiger beleid
worden gevoerd bij de verwezenlijking van het MEA-
project. Ook is deze structuur een eerste stap in de
richting van de integratie van het I.K.O. in het NIKHEF
(Nationaal Instituut voor de Kernfysica en Hogc-
energielysica). De leiding van de wetenschappelijke
afdelingen berust bij de afdelingslciders; de experimen-
tele afdelingen zijn ciektronenverstrooiing, pionen- en
muonenfysica en radiochemie. waarbij 'pimu" tevens de
in omvang al nemende afdelingen kernreacties en kern-
spectrocopie omvat.

Een tweede, belangrijke, organisatorische wijziging was
het instellen van 'lichamen van inspraak', te weten: de
Ondernemingsraad (OR), de Wetenschappelijke Raad
(WR) en de Technische Groepleidersvergadering (TGV).
De OR is hierbij te zien als het algemene sociale
overlegorgaan; de WR heeft beleidsbepalende en
uitvoerende bevoegdheden op het gebied van het weten-
schappelijk onderzoek; de TGV heeft een beleidsbepa-
lende taak op het gebied van de techniek. Aan het einde
van het verslagjaar had de WR een voorlopige indeling
van de inrichtingsgelden voor de experimcnteerhallen
opgesteld, en waren de discussies over de mankracht-
verdeling een goed eind gevorderd.

Een derde organisatorische wijziging was de formele
invoering van de projectorganisatie, door het aanwijzen
van p.ojectleidcrs voor de versneller, de chemiehallcn
100 en 300 MeV (LECH en HECH). de fysicahal
100 MeV (LEF), de clektronenverstrooiingshal 300 MeV
(HEF) en de pionenha! (PIMU). De projectleiders
ontvangen hun opdrachten van de leiders van de weten-
schappelijke afdelingen voor zover het de experimen-
teerhallen betreft en van de algemeen wetenschappelijk
directeur voor de versneller. Zij voeren hun taken uit
onder de eindverantwoordelijkheid van de technisch
directeur.

Over de stand van zaken bij het MEA-project kan het
volgende worden vermeld. De bouwkundige werkzaam-
heden waren aan het einde van het jaar zover gevorderd,
dat het servicegebouw, de injectorhal, de modulatorhal
en de tunnel tot aan het 140 MeV-station en het

140 MeV-station zelf gereed waren. De injector voor de
versneller was afgeleverd en opgesteld; een aantal
secties voor de versneller werd afgeleverd en getest, de
eerste sectie uitgelijnd en gekoppeld met de injector.
De golfpijp netwerken, die door de werkplaatsen van
SLAC (Stanford Linear Accelerator Center, USA) zijn
vervaardigd, zijn in goede conditie op het I.K.O.-terrein
aangekomen. Het installatiewerk in de bedieningskamer
en van de koelapparatuur en de modulator is goed
verlopen. Er hebben in 1975 gemiddeld 60 technici van
het I.K.O. rechtstreekse werkzaamheden voor de ver-
sneller verricht, dat is ongeveer 659c van het totale
aantal 'direct-produktieve' technici. Aan de experimen-
teerhallen is veel voorbereidend werk verricht. De
ontwerpen van de bundellijnen zijn in detail uitgewerkt.
In de chemichal voor lage energie (LECH) zullen
voorlopig slechts twee van de geplande drie bundellijnen
worden gerealiseerd: één bundellijn voor de puls-radio-
lysc-experimenten en één bundellijn voor experimenten
met 'schone' gammabundels. In de fysicahal voor lage
energie (LEF) zal de spectrometer van de oude EVA-
opstelling worden geïnstalleerd. Hier zullen — op
bescheiden schaal - fysische experimenten kunnen
worden gedaan; daarnaast is deze hal voornamelijk
bedoeld om meetapparatuur voor de eindstations te
ontwikkelen en te testen. Voor het eindstation elek-
tronenverstrooiing (EMIN) kwam het ontwerp voor de
beide spectrometers (een elektronspectrometer met hoog
oplossend vermogen en een hadronspectrometer met
grote openingshoek) in grote lijnen gereed. Voor het
eindstation pion-muon-fysica werd begonnen aan een
studie van de mogelijkheid om het supergeleidende
muoncnkanaal van SIN te kopiëren. Een tweede, aan-
vankelijk gepland, kanaal voor pionen zal door de
opgelegde beperkingen voorlopig niet uit I.K.O.-
middelen kunnen wjrden gerealiseerd. Bij het ontwerp
van het produktietarget wordt gebruik gemaakt van de
ervaringen van de Saclay-groep. De oplossing van de
technologische problemen bij een target voor een
elektronenbundel met een vermogen van meer dan
100 kW is uiteraard niet eenvoudig. Bij de ontwikkeling
van detectoren (zoals veeldradenkamers) wordt samen-
gewerkt met de tcllergroep van de sectie Hoge-energie-
fysica van het NIKHEF, en wordt dankbaar gebruik
gemaakt van de door CERN opgedane ervaring.

Het wetenschappelijk programma van de fysici bestond
voor een belangrijk deel uit het afsluiten van lopend
werk: het BOL-systeem is ontmanteld, het werk in de
(voormalige) kernreactiegroep is daardoor beperkt tot
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het uitwerken van de metingen, die op magneetbanden
zijn opgenomen. Hieraan wordt nog door een drietal
promovendi gewerkt. De experimenten van de kern-
spectroscopiegroep hebben zich beperkt tot enkele
'on line'-metingen, mede bedoeld om technieken te
testen die in de toekomst bij MEA zullen worden
gebruikt. De elektronenversncller EVA is eind 1975
gesloten, waardoor goed lopende fysische programma's
moesten worden beëindigd. De versneller heeft tot de
laatste dag goed en betrouwbaar gewerkt. Aan het
uitwerken van de metingen van elastische elektronen-
verstrooiing aan de magnetisatie-verdelingen van Nb en
In wordt nog door een promovendus gewerkt. Door het
sluiten van EVA moesten ook de pulsradio'ysc-cxperi-
mentcn van de radiochemische afdeling worden stil-
gelegd, totdat zij met MEA kunnen worden voortgezet.
Het cyclotron onderging een (laatste) grote revisie,
omdat is te verwachten dat in 1976 geen mankracht
beschikbaar zal zijn voor onderhoudswerk; begin 1975
was dit nog wel het geval Het experimentele werk voor
de radiochemische afdeling met het cyclotron, waar-
onder ook te rekenen valt de samenwerking met medici
op het gebied van de nucleaire geneeskunde - bij voor-
beeld inzake de ontwikkeling van '-:lI-verbindingen -,
kan in 1976 dus nog voortgang vinden.

Mede ter voorbereiding van experimenten met MEA
nam een medewerker deel aan metingen te Saclay aan

180 elcktroncnvcrstrooiing, aan V en Nb. De pimu-
groep versterkte zijn contacten met buitenlandse groepen
in Saclay, Leuven, CERN en SIN. De afdeling elek-
tronenverstrooiing woonde de Saclay-meeting in
september bij. I.K.O. neemt op bescheiden wijze deel aan
het Omicron-project, een "multi-purpose" opstelling bij
het synchro-cyclotron van CERN.

De drastische beperkingen in de lopende experimenteer-
programma's door de sluiting van EVA en het geredu-
ceerde bedrijf van het cyclotron vervult vele weten-
schappers met weemoed en enkelen wellicht zelfs met
opstandige gevoelens. De offers die voor de bouw van
MEA moeten worden gebracht, blijken in de praktijk
nog zwaarder te vallen dan op papier was duidelijk
geworden. Het inzicht dat deze offers noodzakelijk zijn
om de toekomst van het I.K.O. (maar dan als sectie K
van het NIKHEF) veilig te stellen, wint echter duidelijk
terrein. Ondanks de opgelegde beperkingen en de bij
sommigen nog levende aarzelingen over de uitvoerbaar-
heid van het nieuwe, ambitieuze wetenschappelijke
programma is er. door hard en inventief werken, in
het afgelopen jaar een solide basis gelegd, zowel voor
de verdere constructie van de versneller als voor de
nieuwe experimenteeropstellingen.

J. Schutten
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Verslag I.K.O.-ondernemingsraad
Op 21 mei 1<)75 installeerde het Curatorium de I.K.O.-
ondernemingsraad. De inspanning van de tegelijkertijd
opgeheven /.K.O.-personeelsraad (1PR) en zijn com-
missies heeft dus na jaren van voorbereiding zijn
\nichten afgeworpen: de inspraak kreeg een wettelijke
basis.

De wet op tie ondernemingsraad geelt de OR inder-
daad be\oegdheden. maar heeft ook duidelijke beper-
kingen. Daar waar de IPR streefde naar invloed van
!.K.O.-medewerkers op belangrijke beleidszaken, zal het
\oor de OK moeilijker worden als sommi cc van deze
/aken niet binnen hel raam van de wet vallen. In de
toekomst /al moeten blijken of de OR-leden ook hier
hun bijdragen aan /uilen kunnen leveren.

Scholing OR-leden

In de I.K.O.-ondernemingsraad hebben zitting 12 ge-
kozen leden en de beherend directeur -als (wettelijk)
voorzitter. Aangezien het hier voor een ieder een nieuwe
situatie betrof, werd door de OR al direct het besluit
genomen enkele \oriningsdagen te houden onder
deskundige leiding \an de heer H. Sorée van Advies-
bureau .1. .1. Hasper en J. D. v. d. Torn te Amersfoort,
waarbij hel functioneren van de OR centraal zou staan.
Hiertoe werden twee en een halve dag in augustus
gezamenlijk (voorzitter en leden) doorgebracht, waarbij
aspecten van vergadertechniek. samenwerking, besluit-
vorming e.d. werden behandeld. De OR-lcden zijn
unaniem van mening dat deze dagen zeer zinvol zijn
geweest en dat het effect van deze scholing direct
merkbaar was in daarop volgende vergaderingen. Op
uitnodiging van de OR heeft de heer Soréc eind novem-
ber een OR-vergadcring bijgewoond, zodat een evaluatie
over de vergadertechniek en het functioneren van de
OR kon plaatsvinden. Hierbij werden nieuwe suggesties
gedaan en enkele technische puntjes konden worden
bijgeschaafd. Afgesproken werd zo"n evaluatie na een
half jaar te herhalen.

een kleine vertraging tot gevolg had. Deze vertraging
heeft echter geleid tot een functie-omschrijving, waarmee
de OR zich geheel kon verenigen.

Een OR-commissie Personeelsfunctionaris werd
ingesteld die de taak kreeg over kandidaten voor deze
functie advies uit te brengen aan de directie. Hieruit
kwam een kandidaat naar voren, die zowel de instem-
ming van de directie als van de commissie had. De
daarop volgende besprekingen hebben ertoe geleid dat
de/e kandidaat, de heer Lammers. met ingang van
1 januari 1976 werd aangesteld. De commissie Perso-
neelsfunctionaris had haar taak daarmee beëindigd en
werd door de OR gedechargeerd.

Structuurconimissie ondernemingsraad (SCOR)

De IPR-werkgroep Structuur was bij het opheffen van
de IPR mede opgeheven. De OR en de Werkgroep
Structuur waren van mening dat na hel tekenen van de
NIKHEF-overeenkomst nog veel werk zou moeten
worden verricht aangaande de overgang van het I.K.O.
naar de nieuwe structuur in het NIKHEF. Na het
opstellen van een taakomschrijving werd door de OR de
Structuur Commissie OR (SCOR) eind oktober geïn-
stalleerd. Een van de eerste verzoeken aan de SCOR
was een inventarisatie van de mogelijke problemen te
geven bij de overgang van het I.K.O.-personeel in
r O.M.-dienst. Eind november kon de SCOR reeds een
opsomming van mogelijke problemen geven, waarna de
OR in een buitengewone vergadering met het Curato-
rium, die de volgende dag werd gehouden, ruimte kreeg
om overleg over deze problemen met het Curatorium te
voeren. Uit deze vergadering bleek duidelijk dat
overleg tussen Curatorium en SCOR nuttig was. Het
Curatorium werd verzocht een gedelegeerde aan te
wijzen die overleg kan voeren met en informatie ver-
strekken aan de SCOR. In middels heeft de OR bericht
ontvangen dat een van de curatoren, dr. A. A. Boumans,
deze contacten zal behartigen.

Personeelsfunctionaris

Tijdens de installatie van de OR werd bekendgemaakt
dat het I.K.O. een personeelsfunctionaris kon aan-
trekken. Alhoewel aan een jarenlang verlangen van het
personeel nu uitvoering kon worden gegeven, vond de
OR het nuttig om de bestaande functie-omschrijving van
de personeelsfunctionaris te amenderen wat als nadeel

Overgang van pensioenregeling naar ABP

De Raad van Bestuur van F.O.M, heeft op 7 november
het bestuur van ZWO medegedeeld in beginsel het
aanbod te accepteren omtrent de tegemoetkoming in de
kosten verbonden aan de toetreding van personeel tot
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Indien aan
enkele voorwaarden wordt voldaan, zal de overgang per
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1 januari 1977 plaatsvinden. Voor het I.K.O. houdt dit
in dat het personeel op het moment van de overgang
naar het ABP in F.O.M.-dienst behoort te zijn. De heer
A. Balkenende werd door de OR aangewezen als ver-
tegenwoordiger van het I.K.O.-personeel in de U.B.-
commissie ad hoc, die de overgang naar het ABP gaat
regelen.

Contacten tussen OR en Curatorium

Een delegatie uit de OR heeft met het Curatorium van
gedachten kunnen wisselen over o.a. de procedure van
het overleg tussen OR en Curatoren, de toekomst-
plannen NIKHEF en de invloed die de OR zou kunnen
uitoefenen bij de benoeming van nieuwe bestuursleden.
In een buitengewone OR-vergadering heeft er een
bespreking plaatsgevonden tussen OR en Curatorium
over de financiële situatie van het I.K.O. en de overgang
van het I.K.O.-personeel in F.O.M.-dienst.

Tijdgebonden contractanten

In verband met de huidige personeelsstop en de
benodigde mankracht voor het bouwen van de nieuwe
versneller, zijn sinds 1974 op het Instituut enige tech-
nische medewerkers op een tijdgebonden contract
(2 jaar) aangesteld. Bij een interne sollicitatie van een
van hen, bleek er geen duidelijkheid te bestaan over de
vraag of de benoeming dan wel de functie tijdgebonden
was. Aan de OR werd verzocht een duidelijke uitspraak
te doen over een interne sollicitatieregeling, waarbij
persoonlijke en I.K.O.-belangen tegen elkaar moesten
worden afgewogen.

Onmiddellijk kwam hierbij ook het aanstellen van
tijdelijke contractanten weer ter discussie. Velerlei
uitspraken, emoties en regelingen kwamen te voorschijn.
Dit onderwerp heeft zeker door de sterk verschillende
standpunten van de leden van de OR de meeste aandacht
en tijd gekregen. Als resultaat is er een regeling uit de
bus gekomen, waaraan de OR in grote meerderheid
haar goedkeuring kon hechten. Deze regeling hield o.a.
in dat tijdgebonden contractanten bij interne sollicitaties
dezelfde rechten hebben als I.K.O.-medewerkers in
vaste dienst. Indien een tijdgebonden contractant intern
solliciteert naar een vacature waaraan een vaste aan-
stelling is verbonden en indien hij voor deze functie
geschikt wordt bevonden, verkrijgt hij deze positie
inclusief de bijbehorende vaste aanstelling. Bij vrijge-
komen tijdelijke plaatsen zal er zoveel mogelijk naar
worden gestreefd de werkzaamheden behorende bij deze
plaats op een andere wijze te laten verrichten dan door
aanstelling van een nieuwe tijdgebonden contractant.

In een motie heeft een meerderheid van de OR, evenals
destijds de IPR, gesteld dat zij deze tijdelijke aanstel-
lingen in principe niet aanvaardbaar vond.

De beherend directeur voelt zich echter door deze
motie niet gebonden.

Veiligheidsdienst

De OR heeft een aarzelend begin gemaakt met zijn
bemoeienissen op het gebied van de veiligheid. Mede
door de bouw van de 300 MeV-elektronenversneller
werd de gezondheidsafdeling uitgebreid met een
stralingsbeschermingsdienst tot 4 man in 1974. Daar de
taken en bevoegdheden van de arts voor stralings-
hygiëne en het hoofd van de stralingsbescherming te
veel waren vervlochten, heeft in het afgelopen jaar een
reorganisatie plaatsgevonden, waarbij de arts voor
stralingshygiëne zich uitsluitend met de medische
aspecten gaat bezighouden, terwijl de stralingsbescher-
mingsdienst, bestaande uit 3 man, omgevormd werd tot
een algemene veiligheidsdienst (VD). Aan de OR werd
een taakomschrijving van deze VD voorgelegd. De OR
kon zich in grote lijnen, wat de stralingsveiligheid
betreft, met deze taakomschrijving verenigen, maar vond
wel dat er aan de conventionele veiligheid veel te weinig
aandacht was geschonken. De VD werd verzocht de
conventionele veiligheid in zijn taakomschrijving verder
uit te werken. Een daartoe ingestelde werkgroep advi-
seerde de OR om nog geen veiligheidscommissie in te
stellen, voordat de OR kan beschikken over een totaal
programma van werkzaamheden van de VD en de
Gezondheidsbescherming Afdeling (GBA). De OR heeft
besloten dit advies op te volgen, ook met het oog op de
binnenkort te verwachten nieuwe veiligheidswet, waarin
duidelijker de verplichtingen van de sociale partners
zullen worden aangegeven.

Naast nog enkele andere zaken hebben voornoemde
onderwerpen de meeste aandacht in de OR gekregen.

In de periode waarbij de volle inzet van het I.K.O.
nodig is om de 300 MeV lineaire versneller te bouwen,
is de OR van de grond gekomen. Voor velen van ons
was het vaak schipperen met de tijd die aan OR-aan-
gelegenheden kon worden besteed. Mede daardoor zijn
diverse belangrijke zaken zoals contact OR-achterban,
het opstellen van een beleid, enz. te weinig aan de orde
geweest. Wij zullen ons best doen van onze fouten te
leren en ernaar te streven onze ervaringen door te geven
aan de nog op te richten ondernemingsraden op de
F.O.M.-instituten.

Jacques Visser
secretaris
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De Ondernemingsraad en zijn commis-
sies waren op 31 december als volgt
samengesteld:

Ondernemingsraad

J. Schutten - voorzitter
J. Visser - secretaris
mej. N. Kuijl - plv. secretaris
L. Lapikas - voorzitter vooroverleg
K. Bakker
H. Bokman
E. C. van Dantzig
P. Faber
P. F. A. Goudsmit
K. Hogenes
L. A. Kruijer
K. D. van der Linde
P. H. Thobe

Verkiezingscommissie

K. Bakker
G. Evers
L. H. Kuijer

Commissie Personeelsfunctionaris

P. Daalmeijer
L. H. Kuijer
mej. N. Kuijl
L. Lapikas
P. W. F. Louwrier

Structuurcommissie

A. Balkenende
A. L. J. Boerkamp
W. C. Hermans
E. W. A. Lingeman
J. C. Post
A. G. C. Vogel
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A. E. L. Dieperink en Enige theoretische beschouwingen
T. de Forest Jr. omtrent verstrooiing

van elektronen aan atoomkernen
Het belang van de verstrooiing van elektronen voor kernfysisch onderzoek
is in feite voor het eerst aangetoond in de baanbrekende experimenten
van Hofstadter (ca 1960). welke een duidelijk beeld opleverden van de
ladingsverdeling van sferische kernen in de grondtoestand. Sindsdien is de
kwaliteit en de kwantiteit van de experimentele gegevens gestadig toe-
genomen, waaraan ook het I.K.O. sinds 1967 heeft bijgedragen.

Op het ogenblik vormt de verstrooiing van elektronen aan kernen een
belangrijk midoel voor de bestudering van de kernstructuur. Enerzijds
zijn de experimentele mogelijkheden sterk verruimd door verbeteringen
van de eigenschappen van versnellers en detectieapparatuur, waardoor
hogere 'duty factor", hogere bundel-intensiteit en beter energie-oplossend
vermogen beschikbaar kwamen. De bij het I.K.O. (binnenkort het
NIKHEF) in aanbouw zijnde 300-MeV-eIektronenversneller, genaamd
MEA (Medium Energy Accelerator), vormt een voortzetting van deze
ontwikkeling, zoals reeds is beschreven in een vorig trendartikel1).

Anderzijds zijn zoveel vorderingen gemaakt op het terrein van de
theoretische beschrijving van kerneigenschappen dat nauwkeurige
metingen gewenst zijn ter toetsing van de voorspellingen die uit ver-
schillende modellen volgen. Bijvoorbeeld is dit het geval voor de
berekening van de ladingsverdeling van kernen met behulp van realis-
tische twee-deeltjeswisselwerkingen. Verder hebben theoretische
ontwikkelingen op het gebied van de geünificeerde behandeling van de
zwakke en elektromagnetische wisselwerkingen tot het inzicht geleid dat
een gecombineerde analyse van de gegevens verkregen uit elektronen-
verstrooiing, beta-verval, muonvangst enz., kan bijdragen tot een beter
begrip van fundamentele fysische processen. Als voorbeeld hiervan kan
worden genoemd de bevestiging in 12C van het zogenaamde 'weak
magnetism', dat werd voorspeld door de hypothese van het behoud van
de vectorstroom.

Sommige theoretische aspecten van de elektronenverstrooiing zijn de
laatste jaren op het I.K.O. bestudeerd. In dit artikel wordt vanuit
theoretisch gezichtspunt een aantal recente ontwikkelingen op dit gebied
belicht, en een aantal suggesties voor toekomstig onderzoek aangegeven.

Elektronenverstrooiing plaats is de elektromagnetische wisselwerking van het
elektron met de nucleonen die de kern samenstellen

Er zijn verschillende redenen waarom de verstrooiing goed bekend en bovendien betrekkelijk zwak (bepaald
van elektronen een belangrijke rol speelt in het onder- door de koppelings- of fijnstructuurconstante
zoek aan de structuur van atoomkernen2. In de eerste a = e2/Rc «« 1/137) zodat metingen kunnen worden
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verricht zonder de structuur van de kern belangrijk te
verstoren. Hierdoor is het bij de analyse veel eenvou-
diger de invloed van het reactiemechanisme te scheiden
van de kernstructuur en de resultaten te interpreteren
dan in processen waarin hadronen (nucleonen, pionen,
enz.) worden gebruikt.

In de tweede plaats is het mogelijk bij constante
aanslagenergie CÜ de impulsoverdracht q naar de kern te
variëren - in tegenstelling tot reacties met reële fotonen
waarvoor q = co/c - zodat de Fourier-getransformeerde
ladings- en stroomdichtheden van de kern (pK(r), JK(r))
kan worden gemeten. Dit kan eenvoudig worden ge-
illustreerd door de statische wisselwerking van een elek-
tron met een kernladingsverdeling QKM te beschouwen:
g„i(r) = ctgK(r')/|r-r'|. Aangezien de ladingsdichtheid van
een vrij (spinloos) elektron verstrooid van k naar k', ge-
geven wordt door pei(r) = exp [i(k -k').r] = exp [iq.r]
kan de werkzame doorsnede in Born-benadering
geschreven worden als

Fig. 1

r'j}j*do/dQ *. a2 jjdrjdrr {gK(r'> exp[iq.r//|r-
= (a*/q*)|F(I(q)|*

waar de vormfactor Fo(q) wordt gegeven door de
Fourier-getransformeerde van de ladingsverdeling:

F„(q) = $dr- 0K(r') exp [iq.r']

(2.1)

(2.2)

Een derde kenmerk van elektronenverstrooiing is
de mogelijkheid informatie over de aanslagfunctie van
de kern te bepalen uit de meting van werkzame door-
sneden als functie van de energieoverdracht to. Voor
kleine waarden van q lijkt deze op de excitatiefunctie
gemeten in fotonucleaire processen waar de dipool-
absorptie overheerst; bij grotere q kunnen andere eigen-
schappen worden onderzocht, bijvoorbeeld kern-
toestanden met hogere spin.

V

elektron

Elektronenverstrooiing in de benadering
van éénfotonuitwisseling.

verstrooiing van een elektron aan een puntlading. De
functies SC(T (q>o>) zijn de Couiomb- en transversale
dynamische structuurfuncties (responsiefuncties). Deze
bevatten de informatie over de verdeling van de
elektromagnetische ladings- en stroomdichtheden in de
kern; S r kan worden beschouwd als de generalisatie
van de elastische vormfactoren |F0(q)j2 voor alle
mogelijke aangeslagen toestanden:

Sc(q,<u) = 2 |F„(q)|* 6(0) - E(,-Eo) (2.4)

De functie ST is de overeenkomstige grootheid voor de
stromen.

Voor de precieze uitdrukkingen voor de S-functies
verwijzen we naar de literatuur2. In dit artikel zullen we
ons beperken tot een kwalititieve beschrijving van Sc,
waarvan een schematische voorstelling is gegeven in
figuur 2.

Werkzame doorsnede

In het algemene geval van de verstrooiing van een
elektron aan een kern moet de volledige stroom-stroom-
wisselwerking in rekening worden gebracht. De werk-
zame doorsnede voor de verstrooiing van een
(massaloos) elektron (zie figuur 1) kan in Born-benade-
ring worden geschreven in de vorm

d=a/dQdk' = <jM{((q2-(ü)2/c2))2/q4)Sc(q,fo)
+ ((q2 - (ü)7cü)V2q2 + tg2(d/2)) ST(q,co)} (2.3)

Hier is q = k - k' de impulsoverdracht, to = (k - k')c
de energie-overdracht, en d de verstrooiingshoek
[q2- (coVc2) = 4k'k sin2 (d/2)] ; ctM = a2cos2 (d/2) /
4ft2k2sin4 (d/2) is de Mott werkzame doorsnede voor de

Elastische verstrooiing

De hoge piek bij to = 0 in figuur 2 correspondeert met
elastische verstrooiing. Voor een kern met spin J = 0*
is de vormfactor gegeven door

s i n (2.5)

waar de ladingsverdeling Q0(r) (in de benadering van
puntprotonen) kan worden uitgedrukt in de kcrngolf-
functie y\f0

"Voor kernen met spinJ^tO zal men in
het algemeen ook bijdragen van hogere-
muHipoolcomponenten FL(q) (L < 2 J,
even) hebben.
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Schematische tekening van de Coulomb-
responsie functie3) S,.(q.w) als functie
van de impulsoverdracht q en de
energieoverdracht o>.

Fig. 2

B(r-ri) (2.6)

Uit een meting van de elastische vormfactor kan via
inversie van vergelijking (2.5) de ladings verdeling van de
kern worden bepaald. Het is duidelijk dat voor een
gedetailleerde meting van de ladingsverdeling het nood-
zakelijk is een groot gebied van impulsoverdracht te
bestrijken. De mogelijkheden hiertoe worden hoofd-
zakelijk beperkt door de snelle afname van de werkzame
doorsnede bij grotere q-waarden. Uit een meting van de
verstrooiing bij kleine waarden van q kan alleen de
ladingsstraal van de kern worden bepaald, terwijl bij
q = 0 s'echts de totale lading Z = J d.(r QO(T) wordt
gemeten.

We merken in dit verband op dat waardevolle aan-
vullende gegevens over de ladingsverdeling van zware
kernen kunnen worden verkregen met behulp van
muonische atomen. Een muon in de Bohrse ls-baan in
2OTPb bevindt zich ruwweg 200 keer dichter bij de kern
dan het overeenkomstige elektron zodat de bindings-
energie van het muon sterk wordt beïnvloed door de
uitgebreidheid van de ladingsverdeling van de kern. Uit
zeer precieze metingen van de gamma-energieën voor

overgangen van het muon (bijvoorbeeld de overgangen
2p — Is, 3d -<• 2p, enz.) kan informatie worden ver-
kregen over de ladingsverdeling, in het bijzonder de
straal.

In de praktijk worden de meeste berekeningen van de
grondtoestanden van kernen uitgevoerd in de zoge-
naamde gemiddelde-veldbenadering3. In dit model
wordt de grondtoestand beschreven door een verzame-
ling van onafhankelijk bewegende nucleonen in een
gemiddelde potentiaal, die wordt berekend uitgaande
van realistische nucleon-nucleon-wisselwerkingen. In
moderne versies bevat deze potentiaal veeldeeltjes-
effecten van een hogere orde dan voorkomen in de
conventionele Hartree-Fock-potentiaal. De puntladings-
verdeling wordt dan eenvoudig bepaald door de som
over de gevulde schillen:

(2.7)

Een meting van de gedetailleerde iadingsverdeling (via
de vormfactor) kan worden beschouwd als een essentiële
test van de gemiddelde veldbenadering. Uit een over-
zicht van de resultaten 4 van recente berekeningen
vergeleken met de experimentele ladingsverdeling voor
M8Pb in figuur 3, blijkt dat de meer moderne theorieën
betere overeenstemming geven dan de laagste orde
(Brueckner)-Hartree-Fock-benadering.

Als de spin van de grondtoestand ongelijk nul is kan
de kern magnetische multipoolmomenten bezitten; de
verdeling van de magnetisatie in de kern wordt bepaald
door de transversale elastische vormfactor. Aangezien
de ladingsverstrooiing in het algemeen overheerst in
elastische verstrooiing kan de transversale bijdrage
alleen onder speciale omstandigheden worden gemeten,
bijvoorbeeld bij een verstrooiing over •& = 180°, waar
de ladingsverstrooiing (bijna) nul is (zie vergelijking 2.3).
Anders dan bij de Iadingsverdeling wordt de magneti-
satieverdeling hoofdzakelijk bepaald door het laatste
(buitenste) nucleon, aangezien de spins van de nucleonen
in de gevulde schillen afgepaard zijn tot nul. Transver-
sale verstrooiing kan dus informatie opleveren over de
golffunctie van het nucelon in de buitenste schil.

De laatste jaren is de informatie over magnetisatie-
verdelingen sterk toegenomen, waarbij 180°-opstelling
van het I.K..O. een belangrijk aandeel heeft gehad' in
metingen aan lp, 2sld, 2plf-schükernen bij waarden
van q < 200 MeV/c waar de magnetische dipool-
bijdrage overheerst. In recente experimenten5 uitgevoerd
in Saclay in samenwerking met het I.K.O. zijn magne-
tisatiedichtheden bepaald bij veel grotere waarden van
q, waar de hoogste multipoolmomenten domineren.
Zoals blijkt uit figuur 4 kunnen de resultaten voor MNb
kwalitatief worden beschreven door het schillenmodel.
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De gemeten ladingsverdcling voor 2(IKPb
vergeleken met diverse theoretische
voorspellingen')- De onzekerheid in de
experimentele kromme wordt gedeelte-
lijk veroorzaakt door de beperking
van de metingen tot een maximale
impulsoverdracht q — 600 MeV c.

Fin. 3

1.2

R8HF

De afwijking die optreedt bij het hoogste multipool-
moment (M9) - waar het effect van configuratiemenging
klein is - duidt erop dat de harmonische oscillator
radiële golffunctie niet voldoende realistisch is.

Inelastische verstrooiing

Voor co > 0 hebben we te maken met inelastische
verstrooiing. De precieze vorrn van de responsiefuncties
hangt natuurlijk af van de structuur van de beschouwde
kern. Als algemene kenmerken kunnen we echter
onderscheiden

a) het aanslaan van discrete gebonden toestanden van

de kern beneden de drempelenergie waarboven de kern
instabiel wordt voor deeltjcsemissie. In kernen met
spin J-7 = 0* worden de laagliggende J-7 — 2' en 3"~
toestanden gewoonlijk sterk aangeslagen. De inelastische
vormfactoren kunnen worden beschouwd als de
generalisatie van de loton-overgangswaarsehijnlijkheden.
Naast een bepaling van deze laatste levert clektronen-
verslrooiing ook een gedetailleerd beeld op van de

Fig. 4
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De gemeten magnetische verstrooiing
aan '"Nb vergeleken"1) met de voor-
spelling van het één-deeltjesmodel (sp)
en het schillenmodel met configuratie-
menging (sm).
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overgangsladingsvcrdelingen. In gedeformeerde kernen
liggen de toestanden erg dicht bij elkaar (AE ~ 100 keV)
zodat een hoog energie-oplossend vermogen is vereist
voor een nauwkeurige bepaling van de individuele
inelastische vormfactoren, De nieuwe generatie
clcktronenversnellcrs zal, dankzij het opvoeren van het
oplossend vermogen (tot ongeveer 1 : 10') een systema-
tische bestudering van dit gebied mogelijk maken
hetgeen van groot belang is voor het verkrijgen van
gegevens over deformatieparameters.

b) Bij grotere waarden van o» kunnen bepaalde col-
lectieve vrijheidsgraden van de kern worden aangeslagen,
de zogenaamde reuzenresonanties. De meest bekende
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hievan is de elektrische dipool rcuzenresonantie met
spin J-7 = 1~~, vooral bestudeerd via foto-excitatie-
experimenten. Deze kan men zich voorstellen als een
collectieve oscillatie van de neutronen tegen de protonen
in de kern. Op het ogenblik bestaat er ook veel belang-
stelling voor andere rcuzenresonanties, bijvoorbeeld de
reuzen spin-flip resonantie (J-7 = 1+), de elektrische-
quadrupoolresonantie (J-T = 2 + ), en ook de monopool-
resonantie of 'breathing mode', (J-7 = 0+ , een
sferisch-symmetrische adembeweging van de hele kern).
De meeste van deze laatste resonanties zijn echter nog
niet éénduidig gelokaliseerd, noch in elektronenver-
strooiing, noch in reacties met hadronen.

Quasi-elastische verstrooiing

Als derde gebied in het (tu,q)-vlak kan men de 'quasi-
Hastische' piek onderscheiden. Deze komt overeen met
processen waarin het elektron één nucleon als het ware
uit de kern slaat. Als de kern een verzameling niet-
wisselwerkende nuclconen in rust was, zou deze piek
optreden bij een scherp bepaalde energie co = qa/2m,
de terugstootenergie overgedragen aan het nucleon
met massa m als het een impuls q krijgt. De Fermi-
beweging van de nucleonen veroorzaakt een verbreding
van de piek, die bijvoorbeeld kan worden berekend met
behulp van het Fermi-gasmodel. Verder is het nucleon
niet vrij, maar gebonden in de kern door de wissel-
werking; deze leidt tot ruwweg een verschuiving van de
piekenergie tot co = q:72m + ë, waar ë de gemid-
delde energie voorstelt vereist om een nucleon uit de
kern te verwijderen (separatie-energie).

Fig. 6

500 400
Vergelijking van de resultaten van
quasi-elastische elektronenverstrooiing
aan 3He met een recente berekening6);
E' is de energie van het verstrooide
elektron.

300
E (MeV)

Fig. 5

Diagram voor een 'knock-out' proces
in de stootbenadering.

IA-11

Dit eenvoudige beeld geeft een goede kwalitatieve
beschrijving van de experimentele gegevens. Realistische
berekeningen zonder vrije parameters vereisen een veel
vollediger oplossing van het veel-deeltjesprobleem dan
nodig is voor elastische ladingsverstrooiing. Figuur 5
toont het resultaat van de recente berekening • van het
(e,e')-proces door ons uitgevoerd voor 3He. Hierbij is
gebruik gemaakt van een realistische golffunctie,
verkregen met behulp van Faddeev-technieken, die de
elastische ladingsverstrooiing goed beschrijft. De onbe-
vredigende overeenstemming met het experiment voor
grote waarden van de energie-overdracht to zou kunnen
duiden op een onvolledige behandeling van korte-
dracbt-correlaties in de berekening van de golffunctie.

Knock-out processen

Het ligt voor de hand dat voor bovengenoemd proces
veel meer gedetailleerde informatie over de kernstruc-
tuur kan worden verkregen als het uitgeslagen nucleon
ook kan worden gedetecteerd in een coïncidentie-
experiment waarvoor een versneller met hoge 'duty
factor' is vereist. In dat geval zal men niet slechts de
gemiddelde separatie-energie kunnen bepalen, maar -
denkend aan het schil lenmodel - in principe ook de
afzonderlijke één-deeltjesenergieën voor de diverse
schillen. Een schematisch diagram van een één-deeltjes
'knock-out' reactie van het type (e.e'p) is getekend in
figuur 6.

De werkzame doorsnede voor dit proces is in goede
benadering evenredig met de spectrale functie7 P(s, E),
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die de informatie bevat over de kernstructuur: het is de
gecombineerde waarschijnlijkheid dat een nucleon met
impuls s in de kern kan worden aangetroffen, en dat
na verwijdering ervan de cindkcrn overblijft met
aanslagenergie E. Aangezien we nu te maken hebben
met een kinematisch compleet experiment kunnen deze
grootheden worden gereconstrueerd uit de meling van
energieën en richtingen van het uitgaande elektron en
proton: s = p - q, en E = -E{ + E V 1 = w - Ep.

Als we weer uitgaan van het extreme schillenmodel
voor de kern is het duidelijk dat de spectrale functie kan
worden geschreven in de vorm

P(s.E) = 2 <pa(s)26(E + E„)

Dat betekent dat door variatie van E en s de één-
deeltjesenergie 8a en de impulsverdeling <¥a(s) - van een
nucleon in een baan a worden gemeten (q>a (s) is de
Fourier-getransformeerde van de radiële golffunctie
m (r)) Dit beeld w^rdt kwalitatief bevestigd door recente

cc .
(e,e'p)-experimenten uitgevoerd in Saclay op 12C,
weike kern in het schillenmodci wordt beschreven door
de configuratie Os)4(lp)s. Figuur 7 toont de gemeten
afhankelijkheid van de werkzame doorsnede van de
energie-overdracht E aan de eindkern "B, terwijl
figuur 8 een indruk geeft van de gemeten impulsver-
delingen voor twee verschillende energiegebieden. Deze
vertonen inderdaad de karakteristieke vorm van de
impulsverdelingen voor de Is- en lp-schillen. Er zijn ook
duidelijke afwijkingen van het schillenmodelbeeld,
zoals blijkt uit de waargenomen verbreding van de piek
van de ls-schil, die in het algemeen optreedt bij diepere
schillen. Deze verbreding wordt veroorzaakt door het
feit dat de sterker gebonden céngaten-toestanden in
energie zijn ontaard met meer gecompliceerde toestanden
en daardoor vi~ de residuele twee deeltjcswissel-
werking kunnen mengen. Het is duidelijk dat dit
type reacties, die ook bij MEA experimenteel zullen
worden bestudeerd, gedetailleerde informatie over de
kernstructuur kunnen opleveren en in het bijzonder
belangrijk zijn in verband met de vraag tot op welke
hoogte het onafhankelijk deeltjesmodel een adequate
beschrijving van de kernstructuur oplevert. Verschil-
lende aspecten van deze reacties die te maken hebben
met het reactiemechanisme of met de interpretatie
worden op het I.K.O. '•* theoretisch bestudeerd.

Correcties

Ofschoon werkzame doorsneden met elektronenver-
strooiing in goede benadering direct kunnen worden
geïnterpreteerd in termen van kernstructuurinformatie,
is de nauwkeurigheid die in sommige recente experi-
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12C(e,e'p)-reactie voor twee waarden
voor de aanslag-energie in de eindkern.
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menten is bereikt zo groot dat het noodzakelijk wordt
correcties op de eerste Born-benadering (eerder
geschetst) in rekening te brengen. De belangrijkste
niet-triviale correcties zijn de dispersiecorrecties en
effecten van de uitwisselingsstromen. De eerste houden
verband met processen waarin de kern tijdens het
bolsingsproces inelastisch (virtueel) wordt geëxciteerd.
Aangezien voor een exacte berekening van dit effect een
volledige informatie over de dynamische structuur van
de kern is vereist, is het van belang hiervoor betrouw-
bare benaderingsmethodes te ontwikkelen. Een van de
auteurs (T. d. F.) heeft aangetoond dat terwijl de
'closure' benadering slecht voldoet, een gewijzigde vorm
hiervan bevredigende resultaten geeft9.

De uitwisselingsstroomcorrecties zijn het gevolg van
effecten van de mesonische vrijheidsgraden in de
atoomkern. Momenteel wordt algemeen aanvaard dat de
nucleon-nucleon-wisselwerking tot stand komt door de
uitwisseling van virtuele deeltjes, waarvan het pion voor
het lange-dracht-karakter van de wisselwerking verant-
woordelijk is. De uitwisseling van deze geladen deeltjes
tussen de nucleonen geeft aanleiding tot een extra
elektrische stroom in de kern, de uitwisselingsstroom.
Het effect hiervan kan fysisch worden waargenomen als
een afwijking van theoretische voorspellingen die zijn
gebaseerd op de additiviteit van de 'stootbenadering',
waarin de totale elektrische stroom wordt bepaald door
de som van de bijdragen van de aanwezige nucleonen.
Ook deze effecten zijn moeilijk te berekenen, maar ze
zijn op zichzelf belangwekkend, aangezien hier een
middel ligt om inzicht te verkrijgen in de mesonische
vrijheidsgraden in de kern. Deze effecten kunnen
kwantitatief het beste worden bestudeerd in zeer lichte
kernen (A = 2, 3) waar de onzekerheden tengevolge van
de behandeling van het veel-deeltjesprobleem vrijwel
niet bestaan, en dus een eventueel verschil tussen
theoretisch berekende en gemeten vormfactoren direct
kan worden geïnterpreteerd. Uit een recent elastisch
elektron-deuteron-verstrooiingsexperiment uitgevoerd
bij SLAC, blijkt in tegenstelling tot sommige theore-
tische voorspellingen dat althans voor het deuteron de
effecten van de uitwisselingsstromen klein zijn. Veel
theoretisch werk lijkt nog nodig om tot betrouwbare
berekeningen te komen.

Verwante processen

In het voorafgaande hebben we ons hoofdzakelijk gewijd
aan de elektronenverstrooiing. We willen opmerken dat
dit gebied niet een op zichzelf staand onderzoeks-
terrein is. Integendeel, nuttige informatie over de
kernstructuur wordt dikwijls pas verkregen na een
gecombineerde analyse van de resultaten van ver-

schillende elektromagnetische en zwakke-wisselwerkings-
processen.

Aangezien de S-functies de informatie bevatten over
de elektromagnetische eigenschappen van de kern, is er
een direct verband tussen elektronenverstrooiing en
andere elektromagnetische processen. Als voorbeeld
noemden we reeds het belang van de precieze metingen
van muonische röntgenstraling voor het bepalen van de
ladingsverdeling van atoomkernen. In de tweede plaats
vermelden we dat de waarde van een vormfactor in het
fotonpunt (q = u/c) soms ook op andere wijze nauw-
keurig kan worden bepaald, bijvoorbeeld via een directe
meting van de levensduur van het niveau of via
Coulomb-excitatie.

Van meer fundamenteel theoretisch belang is dat er
een grote mate van overeenkomst is tussen de elektro-
magnetische en de zwakke wisselwerking. De hypothese
van behoud van vectorstroom (CVC) houdt in dat de
isovector elektromagnetische stroom en de vectorstroom
in de zwakke wisselwerking kunnen worden beschouwd
als verschillende projecties van dezelfde grootheid zodat
de overeenkomstige vormfactoren identiek zijn. De
klassieke test op de CVC-hypothese bestaat uit een
vergelijking van de gemeten- correctie op de vorm van
de toegestane P±-energiespectra met de waarde die wordt
voorspeld uit de overeenkomstige foton-overgangs-
waarschijnlijkheid in 12C, die is bepaald met behulp van
elektron .nverstrooiing.

Met behulp van CVC kunnen metingen van elektro-
magnetische vormfacioren worden gebruikt om de
modelafhankelijkheid in berekeningen van zwakke-
wisselwerkingsprocessen gedeeltelijk te elimineren. Dit is
onder andere van belang in muonvangstexperimenten
waar de impulsoverdracht vrij groot is (q ~ 85 MeV/c),
en waar de q-afhankelijkheid van de vormfactor sterke
invloed heeft op de berekende vangstwaaarschijnlijk-
heden. Een ander zwak proces waar de q-afhankelijk-
heid een belangrijke rol speelt en dus de resultaten van
elektronenverstrooiing nuttig kunnen worden gebruikt,
is neutrinoverstrooiing aan kernen.
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Hoofd mechanische groep
ing. A. G. C. Vogel
Hoofd microgolfgroep
L. H. Kuijer
Technicus
K. Bakker
I. H. Boelsma
ing. H. Bokman
ing. N. R. Geuzebroek
P. J. M. de Groen
B. Hakkaart (tot 1-8-1975)
E. Heine
B. Heutenik
N. Hoetmer
L. \V. A. Jansen
G. J. Koenderink
ing. J. J. van Koeverden Brouwer
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
ing. W. R. Wijninga
Technicus (lijdelijk)
H. Bar (vanaf 1-3-1975)
W. E. J. Buitenhuis (vanaf 1-5-1975)
U. B. G. Helle (vanaf 1-10-1975)

p.t. = part time
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H. Huilema (vanaf 1-3-1975)
R. Nagel (vanaf 12-5-1975)

Cyclotron-afdeling

Hoofd
ir. G. Luijckx (p.t.)
Technisch assistent, operateur
B. Peelen
W. A. Steman
A. C. Sloffelen
H. C. Vriese
P. Wieten
Technisch assistent algemene dienst
ing. A. P. Bloemsma (tot 1-8-1975)
N. Dijkstra, gedetacheerd bij Philips
W. F. H. P. Verlegh

Elektronische afdeling

Hoofd
E. Kok
Plaatsvervangend hoofd
J. T. van Es
Elektronicus
A. L. J. Boerkamp
W. de Bruine (vanaf 1-6-1975)
G. J. Evers
C. J. Harmsen
J. J. Hogenbirk
A. H. Kruijer
ing. K. Oostveen
H. Z. Peek
ing. J. P. Pol
A. Th. van Reen
J. H. van Trigt
E. A. van de Born
Mechanicus
W. Schendeier (vanaf 14-1-1975)
Magazijnbeheerder
3. de Boer

Digitale afdeling

Hoofd
ir. E. Kwakkel
Digitalicus
ing. P. U. ten Kate
J. S. Pebesma
E. Ros
J. Stolte
ing. A. N. M. Zwart

Software afdeling

Hoofd a.i.

dr. J. E. J. Oberski
Programmeur
dr. J. L. Visschers
ing. A. J. Mars
ing. W. M. Witsel
R. F. van Wijk
Beheerder PDPIO-sysleem
E. C. van Dantzig
Operateur PDPlO-systeem
C. M. Huis

Mechanische afdeling

Hoofd
ing. H. J. M. Akkerman (Philips)
Hoofd tekenkamer
ing. J. H. M. Bijleveld
Hoofd werkplaats
J. Touw
Hoofd bankv*rkerij
1. van der Veen
Tekenaar-constructeur, tekenaar
P. J. Arink
A. Boucher
T. Gelderblom
P. Lassing
L.. Veerman
Administratie
J. G. Boomgaard-Hilferink
Gaha.to-technicus
P. Daalmeijer
L. Tromp (tot 1-7-1975)
Instmmentmaker-fijnmechanicus
H. B'eumer
G. J. Bosman
M. Doets
E. J. I. Eerkens (tot 1-4-1975)
G. C. Gerritsen
G. Koopman
W. van Meeteren
P. Thobe
A. van Schoonhoven
J. van Veen
Fijnbankwerker
M. Bron
P. Faber
G. Koehof
I. S. Langedijk
D. Spruit
Leerling
E. Prins (vanaf 4-2-1975)
J. J. Ronchetti
A. H. J. Soethout

Vacuümafdeling

Hoofd
ing. A. P. Kaan (p.t.)

V acuiimtechnicus
H. G. Bruijne
J. A. Heemskerk
Y. Lefevere

Veiligheidsdienst

dr. J. C. Post
Technisch assistent
C. L. J. A. Audenaerde
R. H. Alfred

Arts voor stralingshygiëne

drs. J. W. C. van Steeden

Technische en huishoudelijke dienst

Hoofd
K. E. Ovezall
Assistent
R. J. H. Breukers
H. R. Costers
K. Hogenes jr.
Th. Rinia
C. Ypma
N. H. van Zutvent
Kantine
mevr. H. J. Ritsma-Stokking
mevr. E. H. Vermeer-Specht
Werksters
mevr. J. Diets-Woudboer
mevr. S. L. Greve-Blok
mevr. E. Heiner-Tasma
mevr. I. F. Holwijn-Felter
mevr. S. E. H. Moi-Thuk-Shung-

Sparendam
mevr. M. Nigtevegt
mevr. A. Vitali-Pees
mevr. V. Zeko-Simic

Algemene dienst

Hoofd, tevens bedrij)'singenieur
A. Balkenende
Secretaresse
mevr. L. Botter-Duijker (tot 1-11-1975)
mevr. M. v. d. Broek-Toebes
(vanaf 14-5-1975)
mevr. J. v. Bueren-Kooij
mevr. V. C. M. van Engen-de Witte
mevr. M. Kruger-Kok (tot 10-11-1975)
mevr. M. Oskam-Tambcezer
mevr. M. Warnars-Bode
(vanaf 17-11-1975)
Bibliothecaresse
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mcj. N. Kuijl
Boekhouder
G. W. Briaire
Ass.boekhouder
mej. } . Tierie (vanaf 1-10-1975)
Administrateur magazijn
G. J. Hammer
Magazijn en transport
A. Bieshaar
J. van Lunteren
W. de Vries
H. A. M. v. d. Roest
Telefoniste- typiste
mevr. W. J. Botter-Scheen
mevr. G. A. Harmsen-van den Heuvel
Offseldrukker
H. J. Hultzer
Bewakers
W. K. Curvers
W. van Geene
J. L. Jansen
W. Je)les
J. de Jong
G. Snelling Berg

Gedetacheerd door de Gemeente
Amsterdam

Chr. Feyen
mcj. T. Kingma Boltjes
H. Slop (tot 1-5-1975)
T. Wester

F. A. M. Meerhoff (vanaf 1-11)
R. Oostheim (vanaf 1-8)
G. Reyling {van 1-2 tot 1-7)
G. Rijnders (van 1-2 tot 1-5)
A. de Smalen (van 1-8 tot 1-11)
Chemie
J. Heimer (van 10-3 tot 10-7)

2. N.V. PHILIPS' GLOEI-
LAMPEN FA BRIEKEN

Wetenschappelijk en technisch personeel

Wetenschappelijk medewerker
dr. ir. W. K. Hofker
dr. ir. J. Politiek
dr. Y. Tamminga
dr. W. F. van der Weg
ir. P. Zandveld
Hoofdassistent
P. Bakker
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

Volontairs

Elektronische afdeling
M. van de Broek (vanaf 1-9)
W. de Bruine (tot 1-5)
R. L. Dijkstra (vanaf 1-8)
A. A. M. Homan (tot 1-2)
K. A. de long (van 15-1 tot 1-8)
J. de Keijzer (van 1-2 tot 1-7)
G. J. M. Koper (vanaf 18-8)
H. A. van Leeuwen (van 10-3 tot 10-6)
E. E. van Mensen (tot 1-2)
R. A. Nieuwenhoff (vanaf 1-11)
L. G. v. d. Park (vanaf 1-8)
A. D. Peters (vanaf 1-8)
H. Wierink (van 10-3 tot 10-0)
Software afdeling
A. ten Hertog (tol 15-1)
T. Kalkman (van 17-3 tot 16-6)
P. v. d. Salm (van 1-2 tot 16-7)
H. J. F. Wientjes (van 1-3 tot 1-8)
Werkplaats
F. Gijswijt (tot 1-2)
G. A. Huber (vanaf 1-8)
P. W. Kamminga (van 1-1 tot 15-6)

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
S. H. Jongh

3. STUDENT, GAST

S. A. M. de Boer (per 16-12-1975)
H. van Gelderen
J. Tan
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