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Formation, purpose and working method

The Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der
Materie (Foundation for Fundamental Research on
Matter) (FOM) was called into existence on April 15,
1946 by prof. dr. G. van der Leeuw, the then Minister
of Education, Arts and Sciences, representing as such
the State of the Netherlands, prof. dr. H. A. Kramers
(acting for himself and on behalf of prof. dr. J. M. W.
Milatz), prof. dr. J. Clay, dr. H. J. Reinink and by dr.
H. Bruining, secretary of the then Minister-President.
As appears from article 2 of the Statutes, the Founda-
tion seïs out to promote fundamental scientific research
in respect with matter in the Netherlands, this in he
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 wor-
king-communities called into being by the Governing
Council for research work in special fields. Under the
competency of the working-communities come the
so called working-groups, which are groups of scientific
co-workers and technicians, directed by one or more
working-group leaders.
The names of these working-communities, to the
number of seven, are derived from their fields of
research: Nuclear Physics, Atomic Physics, Metals

FOM-TNO, Molecular Physics, Solid State Physics,
Thermonuclear Research and Plasma Physics,
High Energy Physics.
From this last working-community the experimental
part is separated. It now forms part of the J National
Institute for Nuclear Physics and High Energy Physics.
The FOM-Institute for Atomic and Molecular
Physics at Amsterdam maintains relations with the
wor!;:ng communities for Solid State Physics, Atomic
Physics, Molecular Physics, Thermonuclear Research
and Plasma Physics.
The FOM-Institute for Plasma Physics, Rijnhuizen at
Nieuwegein (in the province of Utrecht) as a whole
forms part 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 FOM pursues its object
by supporting the Stichting Instituut voor Kernphysisch
Onderzoek (Foundation Institute for Nuclear Physics
Research) (IKO) which was founded on June 29, 1946
by representatives of the FOM Foundation, of the
Philips' Gloeilampenfabrieken and of the City of
Amsterdam.
The foundation IKO 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 FOM is its
office, in Utrecht, Lucasbolwerk 4 (Tel. 030-317747).



Oprichting, doel en werkwijze

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
(FOM) werd 15 april 1946 in het leven geroepen door
prof. dr. G. van der Leeuw, de toenmalige Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, als zodanig
vertegenwoordigende de Staat der Nederlanden, prof.
dr. H. A. Kramers (handelende voor zichzelf en voor
prof. dr. J. M. W. Milatz, prof. dr. J. Clay, dr. H. J.
Reinink, secretaris-generaal van het Ministerie van
O. K. & W., en dr. H. Bruining, secretaris van de
toenmalige Minister-President.
De Stichting stelt zich, blijkens art. 2 van de statuten,
ten doel: 'de bevordering van het fundamenteel-
wetenschappelijk onderzoek in Nederland omtrent de
materie, in het algemeen belang en dat van het hoger
onderwijs'.
Zij tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van
onderzoek op nieuwe gebieden van de natuurkunde,
door het coördineren van bestaande onderzoekprojecten,
en door haar instituten en werkgroepen in te schakelen
bij de opleiding van jonge natuurkundigen.
De Stichting verricht haar werkzaamheden door middel
van de Raad van Bestuur, het Uitvoerend Bestuur, de
Directie en de Commissies, welke laatste werk-
gemeenschappen leiden, die door de Raad van Bestuur
voor het onderzoek binnen deelgebieden van de natuur-
kunde in het leven zijn geroepen. De werkgemeen-
schappen bestaan uit zogenaamde werkgroepen. Dat zijn
groepen van wetenschappelijke medewerkers en
technici, geleid door één of meer werkgroepleiders.
De werkgemeenschappen, zeven in getal, worden
genoemd naar hun onderzoekterrein: Kernfysica,
Atoomfysica, Metalen FOM-TNO, Molecuulfysica,

Vastestoffysica, Thermonucleair Onderzoek en Plasma-
fysica, Hoge-energiefysica. In de loop van dit verslag-
jaar is van de laatste werkgemeenschap het experimen-
tele gedeelte afgesplitst, dat nu als de sectie Hoge-ener-
giefysica 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, Thermonucleair Onderzoek en Plasmafysica.
Het FOM-Instituut voor Plasmafysica, gelegen op het
landgoed Rijnhuizen te Nieuwegein, maakt als geheel
deel uit van de Werkgemeenschap voor Thermonucleair
Onderzoek en Plasmafysica.
Voor elk van deze instituten heeft de Raad van Bestuur
een Beleidscommissie ingesteld.
De Stichting FOM streeft verder haar doel na door
subsidiëring van de Stichting Instituut voor Kern-
physisch Onderzoek (IKO), die op 29 juni 1946 werd
opgericht door vertegenwoordigers van de Stichting
voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, van de
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken en van de
Gemeente Amsterdam.
De Stichting IKO stelt zich ten doel het fundamenteel
en toegepast-wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van de kernfysica en daarmede verwante gebieden in
Nederland, in het algemeen belang en in het belang van
het hoger onderwijs, te bevorderen. De Stichting wordt
door een Curatorium bestuurd. De laboratoria zijn in de
gemeente Amsterdam gevestigd.
Het bureau, gevestigd te Utrecht, Lucasbolwerk 4, is
het centrale adres van de Stichting FOM
(tel. 030-317747).

IKD
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De tweede in vijfstromenland
Eind 1976 verscheen een interimrapport van de werkgroep RWO-overleg,
dat een eerste indruk geeft van het kader van de organisatie, waarin
FOM mettertijd zal opgaan. De opstellers, onder voorzitterschap van
dr. mr. G. J. Leibbrandt, zijn uitgegaan van de ideeën, die in de
Planning Nota reeds vastere vorm hadden gekregen. Naast de
kalme vloed van middelen bestemd voor het universitair onderwijs zien
we voor het onderzoek een vijfstromenland gestalte krijgen. De eerste
geldstroom is in drieën geknipt, la, 1b en 1c. Daarnaast is er een tweede
en een derde geldstroom. En ook al is de laatste voorlopig voor de
natuurkunde en de meeste andere vakken niet meer dan een kraantje-lek,
toch lijkt het allemaal op het eerste gezicht nogal een beetje veel
van het goede.

Er is geen helderziendheid nodig om een wijdlopige discussie te
voorspellen over de indeling van het onderzoek in la, lb of lc. De werk-
groep heeft getracht de omschrijvingen, die oorspronkelijk uit de
Planning Nota stammen, wat aan te punten. Ondanks dit streven zal
het niet meevallen 'het veld' op dit stuk een onverdeelde instemming te
ontlokken. De discussie kan evenwel worden vermeden, als het uitgangs-
punt anders wordt gekozen.
FOM heeft zich door de jaren heen altijd verzet tegen pogingen om
door het definiëren van universitair en FOM-onderzoek een kunstmatige
dichotomie aan te brengen, op grond waarvan dit of dat al of niet door
FOM zou mogen worden betaald. Zo'n tweedeling vormt een belemme-
ring voor een slagvaardig beleid, dat beoogt het beste werk te bevorderen.
Het verschil tussen FOM-onderzoek en universitair onderzoek is dan
ook niet in de aard ervan gelegen. Het belangrijkste onderscheid in dit
verband zit in de criteria die bij de besluitvorming een rol spelen, in de
besluitvorming over het toewijzen van gelden zelf, in de manier waarop
verantwoording wordt afgelegd en in de landelijke coördinatie. In dit
verschil is ook de zin van het hebben van twee geldstromen gelegen.
Pluriformiteit in de besluitvorming biedt de onderzoekers onder meer de
mogelijkheid eventuele veronderstelde bestuurlijke vooroordelen bij een
van de geldbronnen te omzeilen. Dat het R WO-rapport en de beleids-
voornemens van de bewindslieden tonen, dat deze in de toekomst zal
worden gehandhaafd, ja zelfs vergroot, is gelukkig te noemen.

Het is te hopen, dat bij de indeling van het onderzoek in la, lb en lc
eenzelfde filosofie zal worden gevolgd. Aanduidingen als 'onderwijs-
gebonden', 'groot", 'klein', of 'vrij' kunnen dan worden vermeden.
Onderzoek ir onderzoek en het verschil zit hem alleen in de manier
waarop het beleid tot stand komt.
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In deze lijn redenerend ligt het voor de hand, dat de overheid straks -
uitgaande van de resultaten van het CBS-onderzoek naar de
tijdbesteding van het wetenschappelijk personeel - de universiteiten
middelen ter beschikking zal stellen, die ongeveer half zo groot zijn als
thans. Deze moeten dan toereikend zijn om het onderwijs naar behoren
te verzorgen, waarbij de universitaire docent ook nog enkele uren
overhoudt om bij de tijd te blijven. De geldstroom la kan in deze visie
zonder bezwaar aan die voor onderwijs worden gerelateerd. Een
additionele 10% zou ter discretie van de instelling kunnen worden
toegewezen voor extra voorzieningen en mankracht t.b.v. het onderzoek:
geldstroom lb. De resterende 40% van de middelen kan dan in het kader
van een landelijk onderzoekbeleid als geldstroom 1c ter beschikking
komen. Op die manier is de penibele kwestie van een indeling naar aard
van het onderzoek uit de wereld en de aandacht kan worden gericht op
de belangrijke vraag: Hoe wordt de besluitvorming geregeld?
De verdeling 50:10:40 is goeddeels een arbitraire, politieke keuze, evenals
de klassengrootte en de toedeling van materiële middelen aan andere
vormen van onderwijs. Op de zelfde manier is de verhouding tussen de
omvang van de tweede geldstroom en stroom 1c arbitrair en politiek.
De enige randvoorwaarde, die hierbij een rol speelt, is dat beide stromen
groot genoeg moeten zijn om het voor de meest prominente onder-
zoekers nog aantrekkelijk te maken om actief in de besluitvorming te
willen participeren. Voor een aantal terreinen van wetenschap betekent
dit zonneklaar, dat de tweede geldstroom, met zijn tijdrovende gedetail-
leerde beslissingsprocedures een sterke uitbreiding behoeft.

Het is de bedoeling van de bewindslieden de tweede-geldstroomorgani-
satie bij de besluitvorming over geldstroom 1c te betrekken. Dit betekent,
dat wij ons zullen moeten bezinnen op de manier waarop daar het beleid
tot stand moet komen. Een voorzichtige schatting voor de natuurkunde
leert, dat er dan over ca 200 'onderzoekseenheden' zou moeten worden
geadviseerd. Bij een driejaarlijkse evaluatie betekent dit per jaar de be-
handeling van 70 eenheden. Dit lijkt een extra belasting, die een afdeling
natuurkunde van de RWO zonder al te veel moeite wel aan zal kunnen.
Om de pluriformiteit te handhaven moet er op worden gelet, dat de
procedures voor geldstroom lc en voor de tweede geldstroom niet te
veel op elkaar gaan lijken. Dit kan door op twee niveaus een wezenlijk
verschil in te bouwen: bij de evaluatie zelf en bij de effectuering.
In de tweede geldstroom worden onderzoeksplannen door de organisatie
in detail beoordeeld en zonodig worden voor coördinatie speciale maat-
regelen getroffen. Er wordt gekeken naar resultaten, die in het verleden
werden behaald, naar de concrete plannen voor de toekomst en naar de
doelstelling. Daarnaast wordt in bijzonderheden gelet op de 'timing', de
aan te schaffen apparatuur, de aanwezige of benodigde infrastructuur,
know-how en technische assistentie. De advisering over geldstroom lc
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zou daarentegen gebaseerd kunnen worden op een oordeel uitsluitend
over de produktiviteit van de bewuste groep, over de doelstelling en
over de wijze en wenselijkheid van coördinatie met andere groepen.
Over die drie aspecten zou afzonderlijk geadviseerd kunnen worden,
waaraan een advies over vergroting of verkleining van het totaal van
middelen en mankracht kan worden geknoopt. Het verschil bij de
effectuering is eveneens essentieel. In de tweede geldstroom wordt het
advies in direct contact met de adviseurs in een beleid vertaald. Dit
resulteert soms in zeer gedetailleerde besluiten, waaraan de aanvragers
zich moeten houden. Bij geldstroom 1c zou het uitgebrachte advies
ter kennis van de desbetreffende begrotingseenheid - bijvoorbeeld en
subfaculteit - moeten worden gebracht. Deze kan er dan bij de uiteinde-
lijke verdeling over de onderz.oekeenheden rekening mee houden. De
desbetreffende subfaculteit zelf zou echter alleen via het totaal van de
toegewezen middelen moeten worden gestuurd.
Met deze twee belangrijke verschillen kan de pluriformiteit behouden
blijven, terwijl aan de eisen lot het aflegge/i van verantwoording en de
beoordeling in een landelijk kader is voldaan.
Voor de toekomstige afdeling natuurkunde van de RWO liggen hier
geen grote problemen.

C. Ie Pair
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Verslag van het Uitvoerend
Bestuur
1. Algemene beschouwingen

De onderzoekingen die in het kader van FOM plaatsvinden, zijn van
fundamentele aard en liggen op het gebied van de natuurkunde.
Ze worden uitgevoerd in enkele door FOM 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 werk-
gemeenschappen, genoemd naar hun gebied van onderzoek: kernfysica,
atoomfysica, metalen, molecuulfysica, vaste stof, thermonucleair onder-
zoek en plasmafysica, theoretische hoge-energiefysica. Deze bundeling
beoogt in de eerste plaats het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk
programma door de werkgroepen en instituten die deel uitmaken van
zo"n werkgemeenschap. Door het overleg tussen de leidingevende fysici,
dat daaruit voortvloeit, draagt deze bundeling echter ook bij tot de
coördinatie van natuurkundig onderzoek dat buiten FOM-verband bij de
universiteiten en hogescholen wordt uitgevoerd.

Naast werkgroepen bij universiteiten e.a. financiert
FOM enkele instituten. Het oudste is het Instituut voor
Kernphysisch Onderzoek (IKO) te Amsterdam, dat
onder beheer staat van de Stichting IKO die vrijwel
geheel door FOM wordt gesubsidieerd en geadmini-
streerd. Het zal over enkele jaren de sectie Kernfysica
worden van het Nationaal Instituut voor Kernfysica en
Hoge-energiefysica (NIKHEF). Het experimentele
onderzoek op het gebied van de hoge-energiefysica bij
universiteiten en FOM, waaronder ook Nederlandse
teams bij CERN, is gebundeld in de sectie Hoge-
energiefysica van dit NIKHEF.
Deze sectie heeft nog geen eigen gebouw; een plan
hiervoor is ingediend. Al het experimentele onderzoek
op het gebied van de kernfysica en hoge-energiefysica
bij universiteiten, hogescholen en FOM is bijeengebracht
in één nationaal plan voor dit gebied van onderzoek.
Daaronder valt o.m. ook het Kernfysisch Versneller
Instituut (KVI) te Groningen - een universitair instituut
ex artikel 104 WWO - dat door de Rijksuniversiteit
aldaar en FOM samen wordt gefinancierd en beheerd.
Het FOM-Instituut voor Plasmafysica, gevestigd op het
landgoed Rijnhuizen te Nieuwegein is het Nederlandse
centrum voor thermonucleair onderzoek en maakt deel

uit van de Werkgemeenschap voor Thermonucleair
Onderzoek en Plasmafysica. Het FOM-Instituut voor
Atoom- en Molecuulfysica te Amsterdam heeft banden
met verschuilende werkgemeenschappen.
Elk van deze instituten heeft nauwe relaties met
verschillende universiteiten. Hun onderzoekingen zijn
via de werkgemeenschappen of langs andere weg
gecoördineerd met die van universitaire groepen, hun
directeuren zijn door bijzondere of buitengewone leer-
stoelen 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 IKO
hadden in 1976 tezamen 497 personeelsplaatsen
waarvan 141 voor wetenschappelijke medewerkers
en een budget van 47 miljoen gulden, waarvan 37 mil-
joen voor exploitatie. Buiten deze instituten waren er
in 1976 74 werkgroepen (waaronder het FOM-aandeel
in de sectie Hoge-energiefysica van het NIKHEF en het
KVI) met tezamen 423 personeelsplaatsen, waarvan
295 voor wetenschappelijke medewerkers en een totaal
budget van 32 miljoen gulden. Het bureau beschikte
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over 38 personeelsplaatsen; de kosten zijn omgeslagen
over de instituten en werkgemeenschappen. De werk-
groepen 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
ECN te Petten en CERN te Genève. Ze worden in het
algemeen geleid door hoogleraren of lectoren van de
desbetreffende universiteii of hogeschool en maken
meestal deel uit van een grotere groep in het betrokken
laboratorium, waarin universitair en FOM-personeel
samenwerken. Uiteraard zijn hierbij ook studenten en
promovendi betrokken.

Naa.it de bovengenoemde 47 miljoen gulden voor de
instituten en 32 miljoen gulden voor de werkgroepen,
bevatte het FOM-budget nog een eenmalig bedrag van
11 miljoen gulden in verband met de pensioenvoor-
ziening, zodat het totale FOM- en IKO-budget voor
exploitatiekosten en investeringen in 1976 90 miljoen
gulden beliep. Daarvan stelde de Nederlandse Organi-
satie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO)
85 miljoen beschikbaar. Euratom droeg 3 miljoen
gulden bij in de kosten van het thermonucleair onder-
zoek. Uit verschillende andere bronnen, waaronder het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, het
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
de Nijverheidsorganisatie TNO, de NV Philips' Gloei-
lampenfabrieken, overschotten en vervallen reserve-
ringen van vorige jaren, kwam in totaal nog 2 miljoen
beschikbaar.

De onderwerpen van onderzoek, waaraan de FOM-
instituten en -werkgroepen en het IKO in 1976 hebben
gewerkt, zijn elders in dit jaarboek vermeld. Hetzelfde
geldt voor de 182 publikaties in de internationale
wetenschappelijke vakliteratuur en de 49 proefschriften
van FOM- en IKO-medewerkers die in 1976 ver-
schenen 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 FOM is een organisatie-
schema bijgevoegd.

2. De financiële situatie

De Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschap-
pelijk Onderzoek kende aan het begin van het jaar aan
de Stichting FOM een exploitatiesubsidie toe van
/ 62 000 000, waarvan ƒ 48 500 000 werd geacht te zijn

bestemd voor personeelskosten op basis van het salaris-
niveau van augustus 1975.

In dit exploitatiesubsidie was een geoormerkt accres van
ƒ 4 200 000 opgenomen voor de uitvoering van het
nationale plan voor kernfysica en hoge-energiefysica.
Dit bedrag bevatte / 2 000 000 voor het IKO (de toe-
komstige sectie K van het NIKHEF), / 1 500 000 voor
de sectie H van het NIKHEF en ƒ 700 000 voor de
kernfysica bij de universiteiten en hogescholen, waar-
onder het KVI.

Het genoemde subsidie van ƒ 62 000 000 stemt overeen
met het ƒ 1 700 000 hogere bedrag dat in de rijks-
begroting 1976 is vermeld, doch waarin reeds 3''2 r'r
voor loonronden boven het niveau van augustus 1975
was verwerkt. Voor verdere loonronden werd in de
loop van het jaar daarenboven ƒ 1 060 000 aange-
vraagd.

Voor een tweetal projecten op het gebied van energie-
gelieerd onderzoek stelde ZWO nog een afzonderlijk
subsidie van ƒ 161 000 ter beschikking.

In verband met de toetreding tot het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds en de daaruit voortvloeiende
hogere premielasten, onderging het subsidie voorts een
structurele verhoging van ƒ 2 300 000. Hoewel deze
toetreding pas op 1 januari 1977 plaatsvond, werd deze
verhoging reeds in 1976 toegekend teneinde dit bedrag
dit jaar tezamen met een afzonderlijk ter beschikking
gestelde eenmalige bijdrage van ƒ 7 500 000 te ge-
bruiken voor financiering van verworven pensioen-
aanspraken.

Als investerinassubsidie voor grote apparatuur stelde
ZWO f 3 790 000 ter beschikking. Het bevatte een een-
malige bijdrage van ƒ 1 000 000 die FOM in staat
stelde door verschuiving van een voorgenomen grote
aanschaffing van de exploitatie- naar de investerings-
begroting binnen zijn exploitatiemiddelen ƒ 1 000 000
vrij te maken om toe te voegen aan de eerder genoem-
de betaling voor de pensioenfinanciering.

Uit het voorgaande volgt dat in verband met de toe-
treding tot het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds van
overheidswege in 1976 in totaal f 10 800 000 ter be-
schikking werd gesteld als eenmalige bijdrage voor
financiering van voordien verworven pensioenaan-
spraken. FOM verhoogde dit bedrag ten laste van zijn
eigen begrotingen 1975 en 1976 tot ƒ 12 500 000.

In het kader van een bezuinigingsoperatie van de over-
heid moest in het najaar van het toegekende exploitatie-
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subsidie ƒ 300 000 en van het toegekende investerings-
subsidie ƒ 186 000 weer worden ingeleverd, wat nog
niet eerder was voorgekomen.

De investeringsgelden die nodig waren om de bouw
van versneller en behuizing voor de sectie K van het
NIKHEF voortgang te doen vinden, werden door O en
W via ZWO ter beschikking gesteld. De aanvraag hier-
voor beliep ƒ 6 770 000.

Het totaal van de middelen dat dit jaar via ZWO aan
FOM ter beschikking kwam bedraagt hiermee
f 84 795 000. De grootte van dit bedrag geeft een
indicatie voor de betekenis die van overheidswege aan
het werk van FOM wordt gehecht. In verband hiermee
is een woord van dank voor het in onze stichting
gestelde vertrouwen op zijn plaats.

Het was echter zeer teleurstellend tegen het einde van
het jaar te moeten vernemen dat het subsidie 1977 niet
alleen de in het nationale plan voor kernfysica en hoge-
cnergiefysica voorziene ontwikkeling niet zou bevatten,
doch dat het exploitatiesubsidie en het investerings-
subsidie voor grote apparatuur beide ten opzichte van
1976 ƒ 1 000 000 zouden worden verlaagd en een veel
te geringe compensatie voor prijsstijgingen zouden
bevatten. Aangezien enkele details over de toewijzing
voor 1977 eind 1976 nog ontbraken, kon nog niet
worden overzien tot welke beleidsmaatregelen dit FOM
zou nopen.

Naast het ZWO-subsidie heeft FOM nog enkele andere
bronnen van inkomsten. De belangrijkste daarvan
is het associatiecontract met Euratom. In het kader
van dit contract 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, tot een zeker
maximum, voor gezamenlijke rekening uitgevoerd.
Euratom draagt 24,15% van de kosten; voor investe-
ringen in bepaalde projecten kan Euratom zgn. voor-
keurssteun geven, deze bedraagt dan 43,9%. De
Euratom-bijdrage voor 1976 werd door FOM, die de
financiële administratie van deze associatie voert, op
ƒ 3 000 000 begroot. Het definitieve bedrag wordt na
afsluiting van het boekjaar vastgesteld.

De steun die de Nijverheidsorganisatie TNO via het
Metaalinstituut TNO voor bepaalde onderzoekingen in
de Werkgemeenschap 'Metalen FOM-TNO' verleent,
werd voor 1976 op / 170 000 begroot.

In het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica

worden enkele onderzoekingen verricht die geheel of
gedeeltelijk door andere instanties worden gefinancierd.
Eén van deze onderzoeken vindt plaats in samenwer-
king met o.a. het Rijks-Instituut voor Volksgezondheid
en heeft betrekking op de identificatie van hoeveel-
heden biologisch materiaal door het analyseren van het
massaspectrum na flash-pyrolyse van een kleine
hoeveelheid van dit materiaal. Het Ministerie voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne verleent hiervoor
een bijdrage die voor 1976 op ƒ 321 000 werd begroot.
De N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken verleende een
bijdrage van ƒ 280 000 in de kosten van een onderzoek
over implantatie van ionen in vaste stof. In opdracht
van de regering vindt een onderzoek plaats over de
laminaire supersonc gaswervel. Dit project wordt gefi-
nancierd door het Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen; de kosten werden voor 1976 op f 606 000
begroot. Voor een energiegelieerd onderzoek stelde de
Europese Commissie onder zekere voorwaarden
ƒ 136 000 ter beschikking.

Op het terrein van het Instituut voor Kernphysisch
Onderzoek is een ontwikkelingsgroep van de N.V.
Philips' Gloeilampenfabrieken gehuisvest. Deze ver-
leent IKO een jaarliikse vergoeding voor kosten van
dienstverlening en een bijdrage van aankoop van
apparatuur. In 1976 waren deze vergoeding en bijdrage
tezamen f 188 000.

3. Wetenschapsbeleid en onderzoekbeleid in FOM

3.1. Algemeen

Het beleid van FOM is gericht op het bevorderen van
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van de natuurkunde. Aan dit beleid wordt vorm gegeven
door:
- verslaggeving, kritische onderlinge vergelijking en
beoordeling en evaluatie door deskundigen om de
kwaliteit van het onderzoek op te voeren;
- het realiseren van een goede coördinatie tussen
verwant onderzoek dat op verschillende plaatsen wordt
verricht;
- het verstrekken van financiële middelen daar waar -
na zorgvuldige afweging - de beste resultaten kunnen
worden verwacht;
- het in stand houden van een aantal eigen onderzoek-
instituten, voorzover die passen binnen het raam van de
doelstelling.

Bij het verstrekken van financiële middelen wordt de
hoogste prioriteit toegekend aan onderzoek waarvan mag
worden verwacht dat het het meest zal bijdragen aan
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de verdere ontwikkeling van de fysica als wetenschap.
De beoordeling daarvan dient uit de fysische gemeen-
schap te komen. De procedures die worden gehanteerd
bij de evaluatie die aan deze selectie ten grondslag ligt.
zijn hierop geïnspireerd en beogen een onbevooroor-
deelde besluitvorming op basis van de zuiver weten-
schappelijke merites te waarborgen.

Naast de zuiver wetenschappelijke merite van het
onderzoek worden in de uiteindelijke besluitvorming
andere beleidsoverwegingen, zoals continuïteit, perso-
neelsbeleid, toepassingsmogelijkheden e.d. meegewogen.
Ook kan het wenselijk zijn bepaalde, op grond van
andere dan alleen zuiver wetenschappelijke motieven
noodzakelijk geachte onderzoekingen toch in FOM uit te
voeren met het oog op aanwezige know-how of tech-
nische infrastructuur. In zulke gevallen kan in overleg
met de regering en ZWO van de zuiver wetenschappe-
lijke prioriteitenstelling worden afgeweken zonder dat
fundamentele aspecten daarbij uit het oog worden
verloren.

Bij de landelijke coördinatie van het onderzoek spelen
de werkgemeenschappen een belangrijke rol. Naast de
werkgemeenschapsbudgetten is er een Beleidsruimte die
bescheiden mogelijkheden biedt nieuwe initiatieven te
honoreren, zonder dat deze onmiddellijk ten koste gaan
van lopend onderzoek in een werkgemeenschap. Ook
deze projecten worden echter bij de werkgemeenschap-
pen ondergebracht, waardoor deze via de Beleidsruimte
in omvang wijzigen naarmate uit het gebied dat zij
bestrijken, meer of minder goede voorstellen voort-
komen.

FOM voert haar beleid krachtens haar doelstelling ook
in het belang van het hoger onderwijs. Zij doet dit
door in haar werkgroepen en instituten kandidaten de
gelegenheid te bieden er hun afstudeerwerk te doen
terwijl doctorandi er hun research-ervaring kunnen
vergroten en dit kunnen afsluiten met het behalen van
de doctorstitel. Een effectief doorstromingsbeleid voor
deze laatste categorie jonge academici waarborgt dat
deze opleidingsfunctie ook voor de toekomst wordt
veiliggesteld.

Op enkele aspecten van dit beleid die in 1976 bijzondere
aandacht vroegen, wordt in de volgende paragrafen
nader ingegaan.

3.2. Evaluatie van onderzoek

De wijze waarop onderzoek in de verschillende werk-
gemeenschappen en in de Beleidsruimte door FOM
wordt geëvalueerd, is in het jaarboek 1975 uitvoerig

beschreven in een artikel van de hand van dr. C. Ie Pair.
getiteld "De vergelijkende beoordeling van onderzoek".
Daarom wordt hier volstaan met enkele opmerkingen
die specifiek op 1976 betrekking hebben.

In het kader van de Beleidsruimte werden dit jaar 49
projecten behandeld. Van 2 werd evaluatie uitgesteld
tot 1977; het betreft continueringen van projecten die
pas op gang waren gekomen. Onder de overige 47 waren
14 continueringsaanvragen; hiervan werden er 7 volledig.
3 gedeeltelijk c.q. onder bepaalde condities gehonoreerd,
voor 3 werd een beëindigingstoewijzing verleend,
1 werd afgewezen. Van de 33 nieuwe projecten werden
er 10 volledig en 2 gedeeltelijk gehonoreerd; 21 moesten
worden afgewezen,

Het jury-oordeel vertoonde een spectrum van 2,6 tot
5,5 met een gemiddelde standaardafwijking van 1,0 in
een schaal die loopt van ! (uitstekend) tot 9 (onder-
maats). De grens tussen aanvragen die wel, resp. die
niet konden worden gehonoreerd, werd bepaald door
het beschikbare bedrag en lag, evenals in 1975, op 3,8
(goed tot zeer goed).
De honorering van beleidsruimte-aanvragen leidde
dit jaar tot de oprichting van de nieuwe werkgroep
M XII (onder de leiding van dr. H. M. Gijsman).

De Beleidsruimte werd voor het eerst ingesteld in 1971.
Dit mechanisme functioneerde in 1976 dus voor de
zesde maal. Dit was aanleiding om een nota op te stellen
waarin over deze zes jaar Beleidsruimte een evaluerend
overzicht wordt gegeven. Enkele gegevens, overwegingen
en conclusies die in deze nota zijn vervat, worden
hieronder kort weergegeven.

In de jaren 1971 t/m 1976 werden 209 voorstellen
(excl. verlengingsaanvragen) ingediend. Hiervan werden
er 13 door de indieners ingetrokken voor een beslissing
was genomen, 5 werden naar ZWO en/of SON ver-
wezen. Van de overige 191 werden er 87 geheel of
gedeeltelijk, c.q. onder zekere voorwaarden, gehono-
reerd. De honorering vond steeds plaats voor een
tijdvak van twee jaar, met de mogelijkheid van ver-
lengingen, eveneens voor telkens twee jaar. Tabel I
geeft een overzicht van de aantallen.

Van de 75 projecten die in de jaren 1971 t/m 1975 zijn
begonnen, ontvingen er 30 geen steun meer uit het
beleidsruimtebudget 1976.

Tabel II geeft een beeld van de spreiding van de aan-
vragen over de diverse onderzoekinstellingen en ge-
bieden van de fysica.
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Tabel I

aantal voorstellen

jaar van
eerste

toewijzing ingediend

verlengd

gehonoreerd Ox lx 2x

1971
1972
1973
1974
1975
1976

22
32
57
24
23
33

11
17
22
16

9
12

5
9
9
9
9

12

4
1

15
7
_

2
7
2
-
-
_

Tabel II

instelling

191

aantal
aanvragen

87

onderzoek-
gebied

49 27 11

aantal
aanvragen

RUL
RUU
RUG
UvA
VU
KUN
THD
THE
THT
FOM-Inst. A & M
FOM-Inst. Plasm.
IKO

18
18
29
23
13
11
14
19
5

17
18
6

kernfysica
atoomfysica
metalen
molecuulfysica
vaste stof
thermonucleair
onderzoek en
plasmafysica
hoge-energiefysica
overige fysica

24
33
20
30
53

24
6
1

191 191

Hierbij moet worden aangetekend dat op het gebied
van de kernfysica en hoge-energiefysica vanaf 1973
alleen theoretisch onderzoek uit de Beleidsruimte wordt
gefinancierd. Het experimentele onderzoek op dit
gebied valt binnen het kader van het nationale plan
voor kernfysica en hoge-energiefysica, het werd op
grond van de in dit plan voorziene accressen voorlopig
van mededinging in de Beleidsruimte uitgesloten.
Opvallend is het grote aantal voorstellen uit het gebied
van de vastestoffysica.

Tabel IN geeft een overzicht van de omvang van de
Beleidsruimte in de jaren 1971 t/m 1975 volgens de
vastgestelde begrotingen. Hierbij is tevens aangegeven
welke de financiële consequenties zijn geweest voor de
begrotingen van latere jaren.

Aan de hand van de tabellen I en III kan men globaal
het volgende vaststellen. Gemiddeld werd per jaar 1 Ci
van het FOM-budget uitgetrokken voor nieuwe
(incl. verlengings)aanvragen. De in één jaar gehono-
reerde aanvragen kostten tezamen op jaarbasis ongeveer
1% van het FOM-budget en werden gemiddeld 1 keer
verlengd (m.a.w.: de gemiddelde projectduur bedroeg
4 jaar), waardoor het totale in de beleidsruimtesfeer
betrokken bedrag zich op ca. 4% van het FOM-budget
stabiliseerde.

Veel onderzoek kon worden ondergebracht bij bestaande
werkgroepen. Sinds iedere senior-fysicus bij universi-
teiten en hogescholen de gelegenheid kreeg een beroep
te doen op de Beleidsruimte van FOM. werden echter
ook projecten ingediend door onderzoekers die voordien
nog geen band met FOM hadden. Dit maakte het nodig
nieuwe werkgroepen op te richten of nieuwe afdelingen
van bestaande werkgroepen in het leven te roepen. Vaak
betreft dit werkgroepen die slechts voor de duur van
het desbetreffende project bestaan.

Als men nagaat in welke mate de Beleidsruimte heeft
bijgedragen tot reallocatie van gelden over de verschil-
lende onderzoekgebieden, dan blijkt dat de molecuul-
fysica en de vastestoffysica er relatief in omvang door
zijn toegenomen. Rigoureuze verschuivingen zijn niet

Tabel III

jaar van
eerste

toewijzing

omvang in het eerste jaar en
financiële consequenties in

volgende jaren (bedragen in kf)

1971 1972 1973 1974 1975

1971
1972
1973
1974
1975

368 140 296 149 173
— 478 519 636 522
— — 945 806 1314
— — — 696 553
— — - — 207

personeelskosten
materiële kosten

aandeel in totale
FOM-begroting

368

22
346

368

1,0%

618

207
411

619

1,3%

1760

777
983

1760

3,5%

2287

1456
831

2287

4,0%

2769

2047
722

2769

4,2%
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teweeggebracht, maar dat kon, gezien de betrekkelijk
geringe omvang van de Beleidsruimte ook nauwelijks
worden verwacht.

Een aantal beleidsruimteprojecten heeft consequenties
voor het toekomstig beleid. Zo kan een in het kader van
de Beleidsruimte verrichte voorstudie een belangrijke
functie vervullen bij een (e nemen investeringsbeslis-
sing. Ook kan een project aanleiding geven tot een
koerswijziging in een programma van lopend onderzoek.
Verscheidene onderzoekingen die in het kader van de
Beleidsruimte werden geïnitieerd, zijn later voortgezet
in het gewone onderzoekprogramma ter vervanging
van ander werk. Deze aspecten zijn in de nota afzon-
derlijk belicht aan de hand van een 20-tal voorbeelden.

De Beleidsruimte is opgezet om die gebieden van onder-
zoek waar veel waardevoile plannen tot ontwikkeling
komen, extra steun te geven en daarbij ook hen, die
1103 niet bij FOM betrokken zijn, aan bod te laten
komen. Aan die opzet beantwoordt de Beleidsruimte
volledig. Daarnaast vormt de beoordelingsmethode
waarbij het belangrijkste advieslichaam een niet per-
manente jury is, een waardevolle aanvulling op de
procedure waarbij vaste commissies het beleid bepalen.
Hierdoor is het mogelijk gebleken ook een aantal
onderzoekingen te steunen die anders in tijden van
grote budgetschaarste bij de behandeling in de ver-
schillende werkgemeenschappen door programmatische
overwegingen licht tussen wal en schip zouden zijn
geraakt, ondanks het feit dat de merites ervan hoog
werden aangeslagen.

Het principebesluit om naast fundamenteel natuur-
kundig onderzoek in het kader van FOM ook
technisch-fysische projecten steun te verlenen, introdu-
ceerde een nieuw element in de evaluatiemethodieken.
Aan dit principebesluit is een aantal jaren van overleg
voorafgegaan, dat in 1972 begon met oriënterende
besprekingen, in 1974 leidde tot de instelling van een
Speciale Commissie voor Technische Fysica en in 1976
een nieuwe impuls ontving door een gezamenlijk
schrijven van de afdelingen technische natuurkunde van
de Technische Hogescholen te Delft, Eindhoven en
Twente en de vakgroep technische fysica van de Rijks-
universiteit te Groningen aan FOM. Zij vroegen daarin
aandacht voor het probleem van de financiering van
technisch-fysisch onderzoek via de tweede geldstroom.
Zij achtten het gewenst dat er een duidelijk kanaal
voor ondersteuning van dit werk met hiervoor passende
criteria zou komen en meenden dat zij hiervoor het
beste aansluiting konden zoeken bij FOM. Het Uit-
voerend Bestuur legde dit verzoek ter fine van advies
voor aan de Speciale Commissie voor Technische

Fysica en verzocht deze een voorstel te formuleren
over criteria die bij dit type onderzoek /ouden passen.

De commissie onderscheidde in haar advies een drietal
problemen: de afbakening tussen het technisch-fysische
en het fundamenteel fysische onderzoekterrein, het
opstellen van beoordelingscriteria en de keuze van een
een organisatievorm.

De commissie ging ervan uit dat een scherpe afbakening
tussen onderzoek van technisch-fysische betekenis en
zuiver fundamenteel onderzoek niet te maken is.
Daarom adviseerde zij te volstaan met het opstellen en
bekendmaken van de criteria volgens welke de pro-
jecten zullen worden beoordeeld. De aanvragers kunnen
dan zelf beoordelen in welk kader zij hun aanvraag
willen plaatsen. In twijfelgevallen zou de mogelijkheid
moeten bestaan om een aanvraag parallel te behandelen
in het fundamenteel fysische en het technisch-fysische
programma. Met andere woorden: het afbakenings-
probleem dient niet los te worden gezien van het
afwegingsprobleem.

Het lijdt naar de mening van de commissie geen
twijfel dat er voor technisch-fysisch werk een andere
maatstaf moet worden gehanteerd dan voor fundamen-
teel fysisch onderzoek. De verdienste moet worden ge-
zocht in de toepassingsmogelijkheden. Daarnaast zal,
wat het fysische aspect van het werk betreft, aan een
minimumeis moeten worden voldaan.

De toevoeging van een nieuwe dimensie aan het
fundamentecl-fysische aspect speelde ook reeds een rol
bij de introductie van het criterium 'externe verdienste'
in de Werkgemeenschap 'Metalen FOM-TNO' (zie her
eerder genoemde artikel over de vergelijkende beoor-
deling van onderzoek in het jaarboek 1975). Ervaring
opgedaan bij de evaluatie van het project 'cyclotron-
onderzoek' (jaarverslag 1975 paragraaf 4) alsook de re-
sultaten van vergelijkende projectbehandeling bij de
Technische Hogeschool te Eindhoven gaven eveneens
aanknopingspunten.

De commissie was van mening dat technisch-fysisch
werk een grotere verdienste heeft naarmate het nut dat
het afwerpt, groter is en dat men c!e indiener van een
voorstel mag vragen wat het mogelijke gebruik van zijn
werk kan zijn en welke personen of groepen de moge-
lijke gebruikers zullen zijn. Bij het woord 'gebruiker'
kan gedacht worden aan het bedrijfsleven, de diensten-
sector, de fundamentele fysica en andere wetenschap-
pen. Elke aanvraag voor steun ten behoeve van een
technisch-fysisch project zou dan ook vergezeld moeten
gaan van een toepassingsplan.
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Op de organisatievorm wilde de commissie in dit sta-
dium nog niet uitvoerig ingaan, omdat daarin het
gevaar ligt dat men met een gedetailleerd plan te vroeg
een organisatorische opzet voor vele jaren vastlegt.
Veeleer zou men op kleine schaal met een technisch-
fysisch programma moeten beginnen om daarmee
ervaring op te doen en op grond daarvan organisatie
en werkwijze bij te stellen. Zij pleitte voor een afzon-
derlijk budget voor technisch-fysisch onderzoek. Ook
stelde zij voor om elk project op dit gebied een ge-
bruikerscommissie in te stellen waarin personen zouden
moeten worden benoemd die zelf mogelijke gebruikers
van de resultaten kunnen worden-of die afkomstig zijn
uit organisaties die van deze resultaten eventueel
gebruik zouden kunnen maken.

Dit advies leidde tot het principe-besluit van de Raad
van Bestuur om technisch-fysisch onderzoek in het
FOM-programma op te nemen. Wel zouden daarvoor
te zijner tijd extra middelen ter beschikking moeten
komen omdat alleen dan verdere stimulering op
lungcre termijn mogelijk zal zijn. In verband hiermee
werd in de subsidie-aanvraag 1977 een bedrag van
/ 1 000 000 voor dit doel opgenomen. In de nota meer-
jaarcijfers 1978 t/m 1982 werd een geleidelijk tot
ƒ 3 000 000 per jaar oplopend bedrag opgenomen.
Het is evenwel niet de bedoeling dat dit bedrag wordt
geoormerkt. FOM zou van jaar tot jaar in het kader
van zijn begroting zelf moeten vaststellen welk bedrag
zij voor technische fysica wil uittrekken evenals dat
voor de Beleidsruimte geschiedt.

De besturen van de afdelingen technische natuurkunde
van de Technische Hogescholen te Delft, Eindhoven en
Twente en de vakgroep technische fysica van de Rijks-
universiteit te Groningen deelden mee dit besluit als
zeer positief te ervaren. Helaas zag het er tegen het
eind van 1976 naar uit dat het aan FOM voor 1977 ter
beschikking te stellen subsidie geen ruimte zou laten om
reeds in 1977 aan dit besluit uitvoering te geven.

De wet op het zuiver-wetenschappelijk onderzoek be-
paalt dat het bestuur van ZWO niet gedurende meer dan
vijf achtereenvolgende jaren gelden ter beschikking mag
stellen ten behoeve van een bepaald wetenschappelijk
onderzoek, tenzij de Raad voor het Zuiver- Weten-
schappelijk Onderzoek goedkeuring hecht aan de voort-
zetting van de steunverlening. Met het oog daarop vroeg
ZWO een nota waarin met betrekking tot FOM een
overzicht wordt gegeven van de resultaten van het werk.
wordt aangeduid in hoeverre het vijf jaar geleden voor-
ziene programma kon worden uitgevoerd en een uit-
eenzetting wordt gegeven van het voorgenomen onder-
zoekbeleid in de komende vijf jaar, met een globale

aanduiding van het financiële kader.
FOM voldeed aan dit verzoek. De nota die in verband
hiermee werd opgesteld, begint met een korte
schets van de organisatiestructuur van FOM, de inde-
ling in werkgemeenschappen, de positie van de
instituten en de taken van de diverse commissies.
Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten van hel
onderzoek. De vastlegging daarvan vond in het tijdvak
1971 t/rn 1975 plaats in 990 publikaties in de interna-
tionale wetenschappelijke vakpers en 1X3 dissertaties.
Uit dit laatste getal blijkt hoe intensief het onderzoek
van FOM is verweven met de universitaire opleiding tot
zelfstandig wetenschappelijk onderzoeker. Een indruk
van deze resultaten wordt gegeven in een overzicht van
de belangrijkste ontwikkeling in elke werkgemeenschap
en geïllustresrd door vermelding van de trendartikelen
die in de FOM-jaarboeken 1971 t/m 1975 verschenen.
Aan de hand van een overzicht van exploitatie- en
investeringskosten wordt aangegeven in hoeverre het
vijf jaar geleden voorziene programma kon worden
uitgevoerd. Een nadere vergelijking voor die gebieden
waarvoor destijds strenge financiële kaders waren vast-
gesteld, leert dat de uitvoering van het plan voor de
experimentele kernfysica 2 a 3 jaar en voor de experi-
mentele hoge-energiefysica 3 a 4 jaar vertraging heeft
ondervonden. Daarna volgt een karakterisering van het
beleid, waarvan de essentie in paragraaf 3.1. van dit
jaarverslag is weergegeven. Tot slot wordt verwezen
naar de nota meerjarencijfers 1978 t/m 1982.

In 1972 werd een begin gemaakt met een aantal studies
die verband houden met de plaats van de fysica in de
samenleving (het zgn. project 'evaluatie natuurkunde
extrinsiek'). Enkele onderdelen van dit project werden
in de jaren 1973 t/m 1975 afgerond met rapporten over
de Nederlandse natuurkundigen, studiekeuzemotieven
van natuurkundestudenten, de arbeidsmarkt voor fysici
en een inventarisatie van het natuurkundig onderzoek
in Nederland.

Een ander onderdeel van dit project betreft een onder-
zoek naar de invloed van de natuurkunde op andere
wetenschappen. In eerste instantie gingen de gedachten
daarbij uit naar moderne fysische concepten die in
andere wetenschappen een rol spelen. Vervolgens werd
getracht het doel te bereiken door inventarisatie van
apparatuur die voor diverse wetenschappen wordt ge-
bruikt en identificatie van het deel daarvan dat aan de
natuurkunde is toe te schrijven. Een nadere beschou-
wing van het in eerste aanzet verkregen materiaal
maakte duidelijk dat deze weg niet tot bruikbare
conclusies zou leiden. Thans is een plan ontwikkeld om
na te gaan hoeveel onderzoekers met een opleiding in
de natuurkunde een wezenlijke bijdrage leveren aan
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andere wetenschappen. Aan de hand van gegevens over
de aantallen academici die in de universiteiten en hoge-
scholen werkzaam zijn op het gebied van hun eigen
dan wel een andere discipline wordt getracht een beeld
te krijgen van de positie die de fysica daarbij te midden
van en vergeleken met andere wetenschappen inneemt.
Daarna zal een nader onderzoek worden gedaan naar de
inhoud var. de bijdrage van de fysici aan andere weten-
schapsgebieden.

In 1973 werd begonnen met een onderzoek over de
Nederlandse bijdrage sinds 1945 aan de ontwikkeling
van de fysica als wetenschap (het door ZWO afzonder-
lijk gesubsidieerde project 'evaluatie natuurkunde in-
trinsiek"). In het kader hiervan verschenen in 1976
twee publikaties die het resultaat waren van een onder-
zoek over het Nederlandse aandeel in het aantal publi-
katies op de verschillende subgebieden van de natuur-
kunde en een onderzoek over de conclusies die men
kan trekken uit de mate waarin publikaties door
anderen worden geciteerd.
Tezamen met een in 1975 afgerond onderzoek over de
Nederlandse bijdrage aan een bepaald subgebied van
de fysica (i.e. magnetische resonantie en relaxatie)
gaven deze studies aanwijzingen hoe men bij het
evalueren van een researchgebied te werk moet gaan.
Het voornemen het gehele project af te ronden met een
studie over hoogtepunten in de Nederlandse fysica
sinds 1945 leidde nog niet tot een evenwichtige presen-
tatie. Aangezien het ZWO-subsidie voor het project in
1977 afloopt en de nu beoogde studie in feite een toe-
passing op de fysica is van in het project ontwikkelde
methoden van meer algemene aard, meende de Raad
van Bestuur dat de afronding op de weg van FOM ligt.
Uit het FOM-budget werden voor dit doel de middelen
uitgetrokken om nog ten hoogste twee manjaren te
financieren.

3.3. Beleu. op lange termijn

Het opstellen van meerjarenramingen vormt een be-
langrijk onderdeel van het formuleren van e?n beleid
op lange termijn. In het vorige jaarverslag is vrij uit-
voerig ingegaan op de aanleiding tot het opstellen van
deze ramingen. Daarbij werd tevens een aanduiding
gegeven van de achtergrond waartegen dit plaatsvindt.

Daarom kan thans worden volstaan met te vermelden
dat in dr- jaarlijkse cyclus van de behandeling van plan-
nen en begrotingen in commissies en bestuur dit jaar de
'Nota meerjarencijfers 1978 t/m 1982' tot stand kwam.
De nota geeft een omschrijving van het voorgenomen
onderzoekprogramma en de financiële consequenties die
het uitvoeren van dit programma met zich meebrengt.

in het vorig jaarverslag werd uiteengezet welke voor-
bereidingen de Commissie van de Werkgemeenschap
voor Kernfysica in 1975 trof voor een vervolg op hei
in 1978 aflopende nationale plan voor dit gebied van
onderzoek. Als resultaat daarvan beschikte de com-
missie eind 1975 over een evaluatierapport waarin de
bevindingen van een vijftal buitenlandse experts over de
verschillende groepen, tezamen met een kort weerwoord
van de betrokken werkgroepleiders, waren opgenomen.
Het diende in 1976 tezamen met de plannen van de
verschillende groepen tot leidraad bij het opstellen van
een concept-plan voor de gehele kernfysicabeoefening
in Nederland in de jaren 1979 t/m 1983.
Dit concept-plan werd met het evaluatierapport in do
kernfysische werkgroepen c.q. vakgroepen en labora-
toria besproken. De commentaren die daaruit voort-
kwamen werden door de commissie gebruikt bij het
opstellen van haar definitieve voorstel. Dit w?rd in hel
najaar aan het Uitvoerend Bestuur aangeboden.

De behandeling in het Uitvoerend Bestuur leidde nog
tot een verzoek aan de Commissie van de Werkgemeen-
schap voor Kernfysica om de financiële paragraaf ver-
der uit te werken en een verzoek aan het Inteiïmbestuur
van de sectie H van het NIKHEF om een aansluitend
plan voor de hoge-energiefysica. Dit laatste behoefde
aanzienlijk minder voorbereiding dan het kemfysicaplan
omdat door de relatief late siart van de sectie H het
einddoel van het lopende nationale plan niet in 1978
doch pas in 1981 zou worden bereikt, terwijl daarna
geen onmiddellijke uitbreiding voor deze tak van de
fysica werd voorzien.

Aangezien het vervolg op het nationale plan voor de
kernfysica en de hoge-energiefysica aan het eind van
het jaar nog niet aan de Raad van Bestuur - laat staan
aan de subsidiegevers - was aangeboden, kan pas in het
volgende jaarverslag op de inhoud worden ingegaan.

In de loop van haar bestaan heeft FOM door middel
van een aantal grote onerzoekprojecten bijgedragen tot
oplossing van vraagstukken op het gebied van de ener-
gievoorziening. Het reactoronderzoek waaruit in 1955
RCN voortkwam en het thermonucleaire onderzoek dat
in 1957 ter hand werd genomen, zijn daarvan voor-
beelden. Toen in 1973 het energievraagstuk allerwege
aandacht kreeg, is FOM begonnen zich te oriënteren
over de vraag in hoeverre zij binnen haar doelstellingen
bijdragen zou kunnen leveren tot een aanpak van deze
problematiek. Een nota over onderzoek op dit gebied
werd in 1976 aan ZWO aangeboden.

In het jaarverslag 1974 werd melding gemaakt van het
initiatief van FOM om tezamen met SON aan ZWO
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voor te stellen een interdisciplinair samenwerkings-
verband voor energiegelieerd cnderzoek in het leven
te roepen. Dit leidde in hetzelfde jaar tot de instelling
van een adviescommissie voor energiegelieerd onderzoek
(EGO) in het kader van ZWO. In 1976 stelde ZWO voor
verschillende projecten op dit gebied zgn. EGO-subsi-
dies ter beschikking, waarvan twee bij FOM van teza-
men ƒ 161 000.

Van de mogelijkheid om bij de Commissie voor de
Europese Gemeenschap steun te vragen voor energie-
gelieerd onderzoek, maakten twee werkgroepleiders
gebruik. Beide aanvragen werden gehonoreerd.
Om administratieve redenen werd de ene, ten bedrage
van ƒ 156 000 rechtstreeks tussen de EG en de betrok-
ken universiteit afgewikkeld, de andere, ten bedrage
van ƒ 136 000, via FOM.

In het energiegelieerde onderzoek in Nederland neemt
hel thermonucleaire onderzoek, dat sinds 1957 door
FOM wordt uitgevoerd, een bijzondere plaats in. Het
maak» sinds 1962 deel uit van het Europese programma
op het gebied van de plasmafysica en beheerste kern-
fusie, dat in nationale laboratoria door middel van
associatiecontracten met Euratom wordt uitgevoerd.

In het begin van de jaren '70 had het onderzoek op dit
gebied in de wereld zich zover ontwikkeld dat het meer
en meer gericht werd op bijdragen aan concepties voor
thermonucleaire reactoren. In overeenstemming daar-
mee wijziade het karakter van het onderzoek in het
FOM-Instituut voor Plasmafysica ?ich geleidelijk van
fundamenteel onderzoek over eigenschappen en gedrag
van plasma's naar onderzoek gericht op het verhitten
en opsluiten van plasma's. De technologische problemen
die daarmee verband hielden, leidden ertoe dat ge-
durende de uitvoering van het plan 1971 t/m 1975 RCN
geleidelijk - zij het nog op beperkte schaal - bij het
werk werd betrokken.

Besprekingen over het nieuwe programma 1976 t/m
1980 dienden aan te sluiten bij een Nederlandse be-
leidslijn die zou moeten zijn geënt op een visie over de
rol van Europa bij de ontwikkeling van een thermonu-
cleaire reactor en de Nederlandse bijdrage daaraan.
Met het oog daarop hadden FOM en RCN zich op
25 oktober 1974 tot de regering gewend met een geza-
menlijke nota waarin een aantal overwegingen naar
voren werden gebracht en alternatieven werden aange-
geven die een bijdrage zouden kunnen vormen tot het
ontwikkelen van deze beleidslijn en tot een standpunt-
bepaling ten aanzien van doelstelling en omvang van de
Nederlandse inspanning op dit gebied.

De argumenten om RCN daarbij een belangrijke rol
toe te kennen werden verstrekt door het regeringsbesluit
de doelstelling van RCN te verbreden en in overeen-
stemming daarmee de naam te wijzigen in Energie-
onderzoek Centrum Nederland (ECN).
Mede gezien het geleidelijk gewijzigde karakter van
het onderzoek leek het dan ook voor de hand te liggen
dat de hoofdverantwoordelijkheid voor het onderzoek
bij ECN zou konen te berusten. In overeenstemming
daarmee kwamen FOM en ECN in beginsel overeen
dat het FOM-Instituut voor Plasmafysica aan ECN zou
worden overgedragen - om praktische redenen op
1 januari 1977 - en dat ECN de contractpartner van
Euratom zou worden. Voorts zou, om in het Euratom-
programma voor kernfusie J 976 t/m 1980 voor een-
zelfde fractie te kunnen deelnemen als in de vooraf-
gaande jaren, een vernoging van het jaarbudget, dat ca.
10 miljoen gulden beliep, tot ten minste 12.5 miljoen
gulden nodig zijn.

In de gesprekken hierover met de betrokken ministeries,
tekende zich af dat de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen het onderzoek in een zuiver weten-
schappelijk kader plaatste waarin verruiming van de
financiële middelen voor dit werk niet past. terwijl de
Minister van Economische Zaken het op toepassing
gerichte karakter wel erkende maar de verantwoorde-
lijkheid niet wilde overnemen zolang niet zou zijn be-
wezen dat beheerste kernfusie kan worden gerealiseerd.
De daardoor ontstane impasse was voor ledeti van tien
partijen in de Tweede Kamer van de Saten-Generaal
aanleiding om zich hierover op 22 juni 1976 tot de
bewindslieden te richten.

De FOM-ECN-nota van 25 oktober 1974 en de kamer-
vragen van 22 juni 1976 werden door de regering op
9 december 1976 beantwoord. De Staatssecretaris van
O en W antwoordde FOM, de Minister van EZ ECN en
de Minister van Wetenschapsbeleid, mede namens de
beide andere bewindslieden, de Tweede Kamer. In dit
antwoord werd medegedeeld dat de overheid haar
standpunt had bepaald, mede op basis van de op de
FOM-ECN-nota gevolgde gedachtenwisseling met
ZWO, FOM en ECN en op basis van adviezen van
LSEO, WRK en IRK. Dit standpunt werd als volgt
geformuleerd:

1. De Nederlandse overheid acht het van belang dat
in Europa verder gewerkt wordt aan het op energie-
produktie gerichte kernfusie-onderzoek met het oog op
de mogelijke bron voor de energievoorziening die
kernfusie is.
Het Nederlandse op energievoorziening gerichte
kernfusie-onderzoek zal slechts in Europees - of even-
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tueel mondiaal - verband moeten en kunnen worden
verricht.
Het is de visie van de overheid dat van de onderzoe-
kingen die beogen de energievoorziening van ons land
veilig te stellen het op energieproduktie gerichte kern-
fusie-onderzoek nationaal bezien niet een zodanige
prioriteit heeft dat aan het FOM-Instituut voor Plas-
mafysica, of aan het ECN extra middelen beschikbaar
gesteld kunnen worden. Zij komt tot deze conclusie op
grond van he* iange-termijnkarakter, het hoge kosten-
niveau en de grote onzekerheden van het op energie-
produktie gerichte kernfusie-onderzoek;

2. bianen het hierboven aangegeven kader acht de
Nederlandse overheid een nationale inspanning op het
gebied van het op energieproduktiegerichte kernfusie-
onderzoei; als integraal onderdeel van het Europese
programma wenselijk, dit mede gezien de ervaring en
deskundigheid van het FOM-Instituut voor Plasma-
fysica.
Het standpunt van de overheid komt tot uitdrukking
in de volgende punten:
(i) gezien de centrale plaats die het JET-experiment in
het Europese programma inneemt zal allereerst bezien
moeten worden welke bijdrage - in mankracht gedeta-
cheerd bij JET, en in ondersteunend werk in Neder-
land - aan JET kan worden geleverd door de diverse
betrokkenen. Hierbij zij opgemerkt dat ook voor de
financiële bijdrage die Nederland volgens de laatste
voorstellen van de Europese Commissie aan JET moet
leveren, géén extra middelen beschikbaar zullen 71'jn;
(ii) de overheid zal voorts een verzoek doen aan de
Stichting FOM en het FOM-Instituut voor Plasma-
fysica aan te geven hoe, binnen de hierboven gestelde
voorwaarden, een zinvol programma voor het instituut
er uit zou kunnen zien. Van haar kant wil zij daarbij
met nadruk wijzen op de mogelijkheid van bilaterale
samenwerking met een of meer andere landen.
Op korte termijn zal door de overheid over de uit te
voeren activiteiten overleg worden gevoerd met ZWO,
FOM en ECN, dit gelet op de - overigens uiteraard
verschillende - betrokkenheid van deze organisaties bij
het kernfusie-onderzoek;

3. gezien haar hierboven omschreven visie op het op
energieproduktie gerichte kernfusie-onderzoek acht de
overheid opneming van het Instituut voor Plasmafysica
in het ECN niet gewenst.

Dit antwoord was aanleiding voor een diepgaand beraad
in het FOM-Instituut voor Plasmafysica en de Beleids-
commissie voor dit instituut over het in deze omstandig-
heden uit te stippelen onderzoekplan. Het resultaat daar-
van was aan het eind van het jaar nog niet aan het
bestuur voorgelegd. Wel kan worden geconstateerd dat

FOM het in hoge mate betreurde dat de regering be-
sloten had het in overleg met ECN en door ZWO ge-
steunde advies niet op te volgen.

Het ontwerp-besluit voor de vaststelling van een Euro-
pees vijfjarenprogramma voor kernfusie voor het tijd-
vak 1976 t/m 1980, dat in juli Ï975 door de Europese
Commissie bij de Raad van Ministers van de Europese
Gemeenschap was ingediend, was begin 1976 nog niet
goedgekeurd. Met het oog daarop werden onderhande-
lingen geopend over de verlenging tot eind 1976 van het
associatiecontract Euratom-FOM dat eind 1975 was
afgelopen. Deze verlenging vond aan het eind van het
jaar zijn beslag.

In de loop van 1976 hechtte de Raad van Ministers zijn
goedkeuring aan het bovengenoemde vijfjarenprogram-
ma. Met de daarin vervatte bouw van JET kon echter
nog geen begin worden gemaakt omdat aan het eind
van het jaar nog geen beslissing over de vestigings-
plaats was genomen. Teneinde de in Culham gehuis-
veste JET-ontwerpgroep in staat te stellen haar werk-
zaamheden - althans voorlopig en voorzover in de
gegeven omstandigheden mogelijk en zinvol - voort te
zetten, werden het 'JET design contract' en het
'Mobility contract', die resp. de totstandkoming van het
ontwerp van JET en de detachering van onderzoekers
en technici van de associaties bij de ontwerpgroep
regelen, eerst tot eind 1976, later tot medio 197/
verlengd.

Een voorstel voor een Euratom-FOM-associatiepro-
gramma 1976 t/m 1980 kon door de late regerings-
beslissing over het Nederlandse kernfusieprogramma
dit jaar nog niet tot stand komen. Wel werd tussen
Euratom en de met Euratom geassocieerde nationale
instellingen voor kernfusie een 'Mobility contract'
1976 t/m 1980 gesloten, dat de uitwisseling van onderzoe-
kers en technici tussen de associaties onderling regelt.

Een nieuw element in het beleid op lange termijn
wordt gevormd door het principebesluit van de Raad
van Bestuur om technische fysica in het programma op
te nemen. In paragraaf 3.2 werd hierop al uitvoerig
ingegaan.

Twee verzoeken die in de loop van het jaar vanuit de
wetenschapswereld bij FOM werden ingediend gaven
aanleiding tot een bezinning op een aantal aspecten van
het FOM-beleid.

Het eerste verzoek bereikte het bestuur via de Speciale
Commissie voor Theoretische Natuurkunde. Het hield
een voorstel in om enkele voor jonge promovendi
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bestemde doorstroomposities om te zetten in perma-
nente posities voor het aanstellen van enige jonge, veel-
belovende, gepromoveerde theoretici. Het bevatte aan-
bevelingen voor de procedure die zou moeten worden
gevolg om van deze plaatsen gebruik te kunnen maken.

Het andere verzoek was vervat in een brief van enkele
leden van de Raad van Bestuur waarin deze naast
enkele andere onderwerpen aandacht vroegen voor de
salariëring van jonge academici. Zij wezen erop dat de
aanvangssalarissen bij FOM en universiteiten aanmerke-
lijk hoger liggen dan bij industriële researchlaboratoria
en zagen hierin een belemmering voor doorstroming
van FOM naar het bedrijfsleven.

Het Uitvoerend Bestuur herkende in deze beide ver-
zoeken aspecten van een bredere problematiek, die
samenhangt met de afremming van de groei van de
natuurkundebeoefening. Aan deze groei die - afgemeten
aan het aantal onderzoekers en publikaties - gedurende
enkele eeuwen ongeveer 10% per jaar heeft bedragen, is
de laatste 10 jaar geleidelijk een eind gekomen. De
vraag naar bijdragen op korte termijn voor de oplossing
van maatschappelijke problemen versterkt deze tendens
voor het fundamentele onderzoek. De verslechtering
van het klimaat voor de fundamentele natuurkunde
gaal gepaard met een verzadiging van de arbeidsmarkt
voor natuurkundigen, een verschuiving van de belang-
stelling naar andere wetenschapsgebieden en een toe-
nemende druk op de geldmiddelen. Dit heeft al geleid
tot een meer expliciet maken van het beleid, verdere
verbetering van de selectiemethoden en bezinning op de
criteria waaraan het onderzoek wordt getoetst.
Beëindiging van de traditionele groei heeft echter ook
ingrijpende gevolgen voor de organisatie van onderzoek
en onderwijs en vraagt bezinning op de consequenties
die hieruit voortvloeien voor het beleid dat in de
komende jaren zal moeten worden gevolgd.
Deze problematiek werd aan de orde gesteld in een
door dr. C. Ie Pair opgestelde discussienota over de
positie van FOM in 1977 en daarna, die in het najaar
aan de Raad van Bestuur werd aangeboden.

3.4. Organisatie van de wetenschapsbeoefening

In de jaarverslagen 1974 en 1975 werd aandacht ge-
wijd aan de Nota Wetenschapsbeleid die de Minister
voor Wetenschapsbeleid eind 1974 aan de Tweede
Kamer had aangeboden. Naar aanleiding van deze
nota en de Nota Planning hoger onderwijs van de
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen had
laatstgenoemde in september 1975 een werkgroep inge-
steld die tot taak kreeg een ontwerp te maken voor het
samenspel tussen eerste en tweede geldstroom en voor

het uitwerken van het voorstel om ZWO te laten uit-
groeien tot de in de Nota Wetenschapsbeleid voorge-
stelde RWO. Deze werkgroep bracht tegen het eind van
1976 een interimrapport uit over het eerste deel van
zijn taak. Aangezien de gedachtenwisseling over de
inhoud van dit 'Interimrapport van de werkgroep
RWO-overleg' eind 1976 nog niet op gang was gekomen
moet hier met deze vermelding worden volstaan.

In het jaarverslag 1975 kwam al even ter sprake dat in
het wetenschapsbudget 1976 de instelling van een
verkenningscommissie voor de natuurkunde was aan-
gekondigd. De aandacht die de RAWB in zijn jaarad-
vies 1976 aan het instituut van de verkenningscom-
missies besteedde en de verwijzing daarbij naar hetgeen
FOM reeds aan evaluatie en selectie had gedaan, leidde
ertoe dat uitvoering van dit voornemen geen hoge
prioriteit kreeg.

In het voorjaar van 1976 verspreidde de Minister van
Wetenschapsbeleid een discussienota over opbouw, gele-
ding en functioneren van een stelsel van sectorraden in
het kader van het wetenschapsbeleid. Deze nota was in
zijn opdracht, echter zonder standpuntbepaling van de
regering, opgesteld. De inhoud raakte slechts op een
enkel punt onderwerpen die FOM regarderen. Voor-
namelijk daarom werd besloten geen commentaar te
geven.

De omvang van de Werkgemeenschap voor Atoom-
fysica, die in feite slechts twee groepen omvat, en de
samenhang tussen het programma van deze twee
groepen en dat van enkele werkgroepen van de Werk-
gemeenschap voor Molecuulfysica en een deel van het
programma van het FOM-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica gaven aanleiding een herindeling en
-oriëntatie van alle betrokken groepen te overwegen.
De besprekingen hierover leidden wel tot het aangeven
van enkele alternatieven maar nog niet tot een defini-
tief voorstel hierover aan de Raad van Bestuur.

4. Nieuwe ontwikkelingen

Het zou te ver voeren om hier een volledig overzicht te
geven van alle nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek
die in 1976 hebben plaatsgevonden. Dit verslag van het
Uitvoerend Bestuur, waarin verantwoording wordt afge-
legd over het gevoerde beleid, is ook niet de juiste
plaats daarvoor. Elders in dit jaarboek treft men hoofd-
stukken aan die aan de afzonderlijke werkgemeenschap-
pen en instituten zijn gewijd. Daarin worden over-
zichten gegeven van het verrichte onderzoek en van de
publikaties waarin de resultaten zijn neergelegd.
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In het algemeen kan echter worden opgemerkt dat
voortdurend vernieuwing van het onderzoek plaats-
vindt door afsluiting van lopend werk en honorering
van nieuwe projectaanvragen. Dit geldt zowel voor de
Beleidsruimte (zie paragraaf 3.2) alsook binnen de
programma's van de werkgemeenschappen, instituten
en werkgroepen. De verantwoording daarover wordt
gegeven in de gedetailleerde halfjaarverslagen die van
elk project worden gemaakt, aan de commissies van de
betrokken werkgemeenschappen worden gezonden, 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,
publikaties in de wetenschappelijke vakliteratuur en
voordrachten op nationale en internationale weten-
schappelijke bijeenkomsten. Vernieuwing van onder-
zoek kan ook worden geïntroduceerd door het openen
van nieuwe programma's. Het principebesluit om in het
kader van FOM technisch-fysisch onderzoek te stimu-
leren (zie paragraaf 3.2) is daarvan een voorbeeld.

Het beginnen van nieuw onderzoek kan voorts samen-
hangen met het ter beschikking komen van nieuwe
researchfaciliteiten. Zo geeft het gereedkomen van het
400 GeV-protonsynchrotron (SPS) van CERN de sectie
hoge-energiefysica van het NIKHEF de mogelijkheid
onderzoek ter hand te nemen dat voordien niet kon
plaatsvinden.

Een plan voor een researchfaciliteit die in Nederland
geheel nieuwe mogelijkheden zou openen voor onder-
zoek op fysisch, chemisch, biologisch en medisch
gebied, werd dit jaar aan ZWO aangeboden. Het be-
treft hier een plan dat bekend is geworden onder de
naam PAMPUS. Het heeft betrekking op de bouw en
het gebruik van een opslagring voor elektronen nabij
de 300 MeV lineaire elektronenversreller die bij het
IKO in aanbouw is. De elektronenbuncïi;! van deze
versneller zou eenmaal per dag gedurende enkele
minuten kunnen worden gebruikt voor injectie in de
opslagring, vervolgens in deze ring tot 1,5 GeV kunnen
worden versneld en er daarna een etmaal in blijven
rondcirkelen. De synchrotronstraling die de elektronen
bij dit rondcirkelen uitzenden bestrijkt een breed,
continu spectrum van het kortgolvige röntgengebied
tot in het infrarood. In een groot deel van dit golflengte-
gebied zijn geen andere stralingsbronnen beschikbaar,
waarvan de intensiteit en een aantal andere eigenschap-
pen met deze bron vergelijkbaar zijn. De geheel nieuwe
researchmogelijkheden in verschillende disciplines zijn
legio, zoals reeds is gebleken bij de enkele andere
stralingsbronnen van dit type die elders in de wereld
bestaan. Vooral in het vlakbij gelegen FOM-Instituut

voor Atoom- en Molecuulfysica bestaat grote belang-
stelling. Daar wordt zelfs gedacht aan de mogelijkheid
het programma voor een belangrijk deel om te buigen
in de richting van de multidisciplinaire research die met
de opslagring zou kunnen plaatsvinden.

Het plan werd uitgewerkt in het kader van een be-
leidsruimteproject, waarvoor prof.dr.ir. H. L. Hagedoorn
een aanvraag had ingediend die in 1975 werd gehono-
reerd. Er werd een ontwerpstudie gemaakt voor de
constructie van de ring en een inventarisatie van de
belangstelling die in Nederland bestaat voor onderzoek
met deze stralingsbron, het zgn. gebruikersrapport.
Daarbij werd gebruik gemaakt van de adviezen van een
'machinegroep bestaande uit een 15-tal en een
'gebruikerscommissie' bestaande uit een 20-tal personen.

Gezien de potentiële betekenis voor en de belangstelling
vanuit verschillende takken van wetenschap diende naar
de mening van het FOM-bestuur een principebesluit
over uitvoering en organisatievorm niet binnen FOM,
maar in het ruimere kader van ZWO te worden geno-
men. Uiteraard zullen de leverancier van de bundel (de
sectie kernfysica van het NIKHEF), de reeds op het
terrein aanwezige belangstellende (het FOM-Instituut
voor Atoom- en Molecuulfysica) en de opstellers van
het plan daarbij moeten worden betrokken. Uitgaande
van deze gedachfsn bood de Raad van Bestuur het
plan met de ontwerpstudie en het gebruikersrapport
aan ZWO aan.

5. De instituten

In het vorig jaarverslag werd vermeld dat de commissie
ter voorbereiding van de benoeming van de directeur
van de sectie H van het NIKHEF en de commissie
ad hoc voor bouwzaken van deze sectie omstreeks het
einde van 1975 hun eindadviezen aan het Interimbe-
stuur van deze sectie uitbrachten. De behandeling van
het eerstgenoemde onderwerp mondde uit in cie benoe-
ming van dr. A. N. Diddens tot directeur voor het tijd-
vak van 1 juli 1976 tot 1 juli 1979.

Het eindadvies van de commissie ad hoc voor bouw-
zaken had de vorm van een programma van eisen
voor het gebouw. Het Interimbestuur bood het aan het
Uitvoerend Bestuur aan, dat het op zijn beurt bij ZWO
en O en W indiende. Omstreeks dezelfde tijd hadden de
Stichting Mathematisch Centrum (MC) en de Stichting
Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA) de
programma's van eisen ingedk.d voor hun bouw-
plannen die op hetzelfde terrein als het NIKHEF - het
Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW) -
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zouden worden uitgevoerd.
De Staatssecretaris van O en W achtte het gewenst te
streven naar een gemeenschappelijke bouw van NIK-
HEF sectie H, MC en SARA. Het overleg daarover werd
voorbereid in de ZWO-coördinatiewerkgroep WCW,
waarin naast ZWO FOM, IKO, NIKHEF sectie H,
MC en SARA zijn vertegenwoordigd; het kreeg gestalte
in enkele besprekingen van deze coördinatiewerkgroep
ten departemente. Dit leidde tot overeenstemming over
de programma's van eisen, het tijdschema en de orga-
nisatie van de bouw.

Overeengekomen werd dat de verdere uitwerking van
het bouwplan en de begeleiding van de bouw, in nauw
contact met de drie stichtingen (FOM, MC en SARA)
en de betrokken afdelingen van het ministerie, onder
verantwoordelijkheid van ZWO zou geschieden door
een coördinatiecommissie (de zgn. ZWOCoCo), be-
staande uit een bouwgemachtigde van NIKHEF sectie
H. MC en SARA elk en een voorzitter-coördinator.
Dr. J. Schutten, beherend directeur van het IKO, werd
in deze functie benoemd.

Ontwerp en bouwdirectie werden door ZWO opgedragen
aan de architectengroep A69. Deze maakte een struc-
tuurplan voor het hele complex. Aan het eind van het
jaar was het voorlopig ontwerp voor de gebouwen in
bewerking.

Om in de opbouwfase van de sectie H van het NIKHEF
aan de ruimtebehoefte te kunnen voldoen werd het
pand Plantage Muidergracht 85 te Amsterdam gehuurd.
Het wordt ingericht als werkplaats voor de vervaardi-
ging van dradenkamers voor onderzoek dat door Neder-
landse teams bij CERN zal worden verricht.

Met betrekking tot de voortgang van de bouw van de
versneller en de behuizing voor de sectie K van het
NIKHEF vonden in 1976 twee belangrijke gebeurte-
nissen plaats: de injector met de eerste sectie van de
versneller leverde op 21 september een bundel die aan
de verwachingen voldeed en op 19 november werden de
gebouwen opgeleverd. Van de oude versnellers kan
worden gemeld dat de 85 MeV lineaire elektronenver-
sneller EVA eind 1975 werd gesloten en dat het cyclo-
tron in april 1977 definitief zal worden stilgelegd.

Sedert 1961 is de verbouwing van enkele oude gedeelten
van het IKO binnen FOM herhaaldelijk aan de orde
gesteld. Met het oog op de uitvoering van het NIKHEF-
plan is het bij de overheid aanhangig maken telkens op-
geschort. Inmiddels is verbetering van de huisvesting van
een deel van de werkzaamheden hoogst urgent ge-
worden. Nu de EVA-hal is vrijgekomen kan door een

interne verbouwing aan de hoogst noodzakelijke ver-
beteringen worden tegemoetgekomen. Dit vormt de
eerste fase van een bouw- en verbouwingsplan waarin
als volgende fasen de overplaatsing van de radiochemi-
sche afdeling naar een nieuw gebouw bij de 300 MeV-
versneller, het geschikt maken van het huidige radio-
chemische laboratorium voor andere doeleinden en de
sloop van het laatste deel van de voormalige gasfabriek
zijn opgenomen-. Het Uitvoerend Bestuur kon zich met
de eerste fase verenigen, maar besloot alvorens zich
over volgende fasen uit te spreken, het werk van de
radiochemische afdeling aan een evaluatie te onder-
werpen. Het overleg over de uitvoering daarvan was
aan het eind van het jaar nog niet afgesloten.

Volgens de overeenkomst tot opriching van het NIK-
HEF zou uiterlijk op 1 januari 1977 een ontwerp-besluit
over de bestuurlijke integratie van de secties K en H
van dit instituut tot stand moeten komen en zou de
integratie zelf uiterlijk op 1 januari 1978 moeten zijn
gerealiseerd. De overeenkomst werd in 1973 opgesteld.
Doordat de goedkeuring en de ondertekening pas
medio 1975 plaatsvonden, kon met een aantal in de
overeenkomst omschreven procedures pas twee jaar
later een begin worden gemaakt dan bij het opstellen
werd voorzien. Met name geldt dil voor de sectie H
waarvan de bouw pas in de loop van 1977 kan beginnen.
In verband hiermee stelde FOM aan de andere contract-
partners (de Universiteit van Amsterdam, de Katho-
lieke Universiteit te Nijmegen en de Stichting IKO)
voor de beide genoemde uiterste data twee jaar op te
schuiven. Nadat zij hadden meegedeeld zich daarmee te
kunnen verenigen, werd het voorstel ter goedkeuring aan
ZWO voorgelegd. Aan het eind van het jaar was deze
goedkeuring nog niet verkregen.

Intussen werd een begin gemaakt met het overleg tus-
sen het Uitvoerend Bestuur van FOM, het Interim--
bestuur van de sectie H van het NIKHEF, het IKO-
Curatorium en de betrokken directies over de integratie.

Het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
kwam o.a. aan het eind van paragraaf 2 en paragraaf 4
al ter sprake. Aan hetgeen daar is vermeld kan nog
worden toegevoegd dat vanuit de werkgroep TN III die
in dit instituut is gehuisvest, een plan werd ingediend
voor het zgn. BP Hl-experiment. Dit is een derde
experiment in de reeks van onderzoekprojecten die tot
doel hebben de wisselwerking van deeltjesbundels (in
dit geval relativistische-elektronenbundels) en plasma's
te bestuderen. Het experiment vergt een investering
van ca. f 500 000 voor de bouw van een bunker met het
oog op de röntgenstraling en ca. f 2 300 000 voor
apparatuur. Als Euratom aan het project preferentiële
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steun toekent, zou er naast de genoemde f 500 000 nog
ca. f 1 000 000 aan extra middelen nodig zijn om het
experiment te kunnen bekostigen. Het Uitvoerend
Bestuur heeft zich over het aanvragen daarvan nog niet
uitgesproken.

Het FOM-Instituut voor Plasmafysica kwam in para-
graaf 3.3 reeds uitvoerig ter sprake.

De bovengenoemde laboratoria hebben het karakter van
para-universitaire inslituten. Het beleid is er dan ook
steeds op gericht ze mede dienstbaar te maken aan het
wetenschappelijk onderwijs. Dit geschiedt door kandi-
daten 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 doorstromingsbeleid 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 FOM enerzijds heeft met zijn eigen
instituten en het IKO en anderzijds met de laboratoria
en instituten van universiteiten en hogescholen waar
FOM-werkgroepen zijn gehuisvest, neemt het Kern-
fvsisch Versneller Instituut (KVI) 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 KVI
wordt daarin genoemd als een universitair instituut ex
artikel 104 van de wet op het wetenschappelijk onder-
wijs. 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 personeelsformatie en het
jaarlijks materieel krediet tot de omvang die in het
nationale plan zijn voorzien, komen voor rekening van
FOM. Een ad-interimregeling kwam tot stand
(zie onder 7).

6. Betrekkingen met andere organisaties

6.1. Binnenlandse betrekkingen

Allereerst moet hier de verhouding tussen onze Stich-
ting en de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Weten-
schappelijk Onderzoek worden vermeld. Voor de finan-
ciële steun, die ZWO binnen het raam van de haar door
de regering ter beschikking gestelde middelen aan het
FOM-werk geeft, is onze Stichting ZWO 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 vertegen-
woordigd door prof. dr. ir. B. Okkerse - die zich bij
verhindering laat vertegenwoordigen door dr. R. F.
Heyn, - hoofddirecteur onderzoekbeleid en doordat
prof. dr. R. van Lieshout, directeur van ZWO. de
vergaderingen van de Raad van Bestuur en het Uitvoe-
rend Bestuur van FOM bijwoont. Bovendien bestaan
er regelmatige contacten tussen functionarissen van hel
FOM-bureau, het bureau van ZWO en het Ministerie
over problemen, die daarvoor in aanmerking komen.
In de ZWO-commissie voor energiegelieerd onderzoek
heeft FOM twee plaatsen.

Van bijzonder belang is de samenwerking van FOM
met de Nederlandse universiteiten en hogescholen.
Deze manifesteert zich in het onderzoekingswerk. dat
door FOM-medewerkers met materiële steun van FOM
in de natuurkundige laboratoria en instituten van
deze instellingen wordt uitgevoerd. Een ongedwongen
coördinatie van het onderzoekprogramma van de
diverse universiteitslaboratoria is hiervan het gevolg.
In het bijzonder kan hier nog worden gewezen op de
overeenkomst tussen de Stichtingen FOM en IKO, de
Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Univer-
siteit te Nijmegen inzake het NIKHEF en de afspraken
met de Rijksuniversiteit Groningen met betrekking tot
het KVI.
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 univer-
sitaire wetenschappelijke onderzoek, de arbeidsmarkt
voor fysici, herstructurering van het wetenschappelijk
onderwijs e.d. In de loop van het jaar werden bij het
overleg ook de Stichting voor Biofysica en de Commissie
Modernisering Leerplan Natuurkunde betrokken.

De samenwerking met de Centrale Organisatie voor
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
is op bestuursniveau geregeld, doordat deze in de Raad
van Bestuur van FOM is vertegenwoordigd door de
heer D. A. van Meel, hoofddirecteur van de Nijver-
heidsorganisatie TNO. Zij komt voorts tot uiting in de
jaarlijkse bijdrage die deze organisatie via het Metaal-
instituut TNO geeft aan het metaalonderzoek, dat
wordt uitgevoerd in de Werkgemeenschap 'Metalen
FOM-TNO'. Vanwege deze organisatie heeft dr. ir.
B. H. Kolster zitting in de commissie van deze werk-
gemeenschap.
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Met de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland
(ECN) onderhoudt FOM nauwe betrekkingen. Zo heeft
FOM het recht van voordracht voor één plaats in het
bestuur en drie plaatsen in de Wetenschappelijke
Advies-Raad (WAR). Ultimo 1975 had uit dien hoofde
prof. dr. C. M. Braams zitting in het ECN-bestuur,
terwijl van de WAR op voorstel van FOM deel uit-
maakten: prof. dr. A. H. W. Aten jr., prof.dr. J. J. van
Loef en prof. dr. H. de Waard. Het kernfysisch onder-
zoek met behulp van de hoge-fluxreactor te Petten
draagt het karakter van een gezamenlijk ECN-FOM-
project. Het wordt begeleid door een daartoe opgerichte
commissie, de Kernfysische Contactcommissie, waarin
beide stichtingen leden benoemen die namens hen zitting
hebben, De samenstelling van deze commissie is thans:
prof.dr. P. M. Endt, prof. dr. W. J. Huiskamp en dr. H.
Postma vanwege FOM; prof.dr. J. A. Goedkoop, drs.
M. Bustraan en di. K. Abrahams vanwege ECN.
Prof. dr. J. A. Goedkoop is voorzitter. Het secretariaat
wordt verzorgd door drs. F. R. Diemont.

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

Met de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der
Materie met Röntgen- en Elektronenstralen (FOMRE)
heeft deze Commissie van de Werkgemeenschap voor
de Vaste Stof contact doordat dr. J. Bergsma als
wederzijds vertegenwoordiger optreedt. Met de Stich-
ting voor Isotopen-Geologisch Onderzoek (IGO) wordt
het contact onderhouden door dr.ir. A. J. H. Boerboom,
die als vertegenwoordiger van het FOM-Instituut voor
Atoom- en Molecuulfysica zitting heeft in het bestuur
van f'noemde stichting.

Met de gemeente Amsterdam en de NV Philips' Gloei-
lamoenfabrieken werkt FOM samen in het kader van
de Stichting Instituut voor Kernphysisch Onderzoek
(IKO). In het Curatorium van deze stichting heeft FOM
recht op benoeming van drie leden. De beide andere
stichtingspartners wijzen elk één lid aan. Het onder-
zoekingswerk van deze stichting, dat wordt uitgevoerd
in haar instituut te Amsterdam, word nagenoeg geheel
door FOM gesubsidieerd. In verband hiermee is het

jaarverslag van deze stichting in dit jaarboek opge-

Met de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV)
bestaat op bestuursniveau contact doordat de voor-
zitter van de NVV de vergaderingen van de Raad van
Bestuur van FOM en de directeur van FOM de NVV-
bestuursvergaderingen kan bijwonen. Het FOM-bureau
geeft voorts administratieve hulp aan de Stichting
Physica, waarvan de directeur van FOM, dr. A. A.
Boumans, penningmeester is.

Met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen bestaan verschillende contaclen via de
afdeling natuurkunde van dit lichaam, waarvan prof.dr.
J. de Boer voorzitter is. Dr. C. Ie Pair, adjunct-directeur
van FOM, heeft zitting in de begeleidingscommissie
van de wetenschappelijke-voorlichtingsdienst.

Een onderzoek over ionenimplantatie dat wordt uitge-
voerd in het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul-
fysica, wordt mede gefinancierd door NV Philips"
Gloeilampenfabrieken. Een in dit instituut lopend onder-
zoek over identificatie van biologisch materiaal met
behulp van flashpyrolyse wordt mede gefinancierd
door het Ministerie voor Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne.

Voorts heeft de directeur van FOM als lid van het
ÏKO-Curatorium tezamen met dr. L. Lindner, weten-
schappelijk directeur van de afdeling chemie van IKO,
namens de Stichting IKO 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 de paragrafen 2 en 3
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 FOM-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. Weijrna. In de
Euratom-verbindingsgroep hebben namens FOM prof.
dr. C. M. Braams, prof. dr. J. Kistemaker en prof. dr.
L. H. Th. Rietjens zitting. Eerstgenoemde heeft voorts
zitting in het comité van laboratoriumdirecteuren van
de Europese kernfusie-associaties. Verschillende mede-
werke»s van de Werkgemeenschap voor Thermonu-
cleair Onderzoek en Plasmafysica vertegenwoordigen
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FOM in Euratom-adviescommissies die zich bezig-
houden met speciale onderwerpen uit het kernfusie-
programma. 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 Euro-
pean Torus (JET). Voor dit laatste project bestaat
eveneens een afzonderlijk contract tussen Euratom en
de associatiepartners. In de 'supervisory board' die voor
dit project is ingesteld heeft prof. dr. C. M. Braams, in
het 'management-committee' dr. L. Th. M. Ornstein en
in de 'administrative board' drs. J. Hovestreijdt zitting.

Aan de doelstellingen van de European Physical Society
(EPS) verleent FOM steunt doordat zij 'associate
member' van deze organisatie is. Dr. C. Ie Pair is door
de NNV aangewezen als lid van de EPS-Council.

Met de Europese organisatie voor kernfysisch onder-
zoek CERN werd evenals vorige jaren een regelmatig
contact onderhouden via de sectie H van het NIKHEF.
De voorzitter van de Werkgemeenschap voor Theoreti-
sche Hoge-energiefysica, prof. dr. S. A. Wouthuysen, is
lid van de Council en van het Scientific Policy Commit-
tee van CERN. De voorzitter van FOM, prof. dr. J. de
Boer, is lid, de directeur, dr. A. A. Boumans, plaats-
vervangend lid van de Contactcommissie in CERN-
aangelegenheden van de Koninklijke Akademie van
Wetenscliappen.
Het verblijf van FOM-medewerkers bij CERN was
enerzijds een uitvloeisel van de activiteiten van de
Amsterdamse en de Nijmeegse werkgroep, in het kader
van een Europees programma voor bellenvatonderzoek,
en anderzijds noodzakelijk voor de uitvoering van het
onderzoekprogramma van de werkgroep Genève die,
zolang het gebouw van de sectie H van het NIKHEF
nog niet gereed is, in Genève zijn basis heeft.

De betrekkingen van FOM met de International Atomic
Energy Agency (IAEA) beperken zich tot het uitwisselen
van lijsten van publikaties, het verlenen van mede-
werking bij het plaatsen van IAEA-fellows en het deel-
nemen van FOM-medewerkers aan door de IAEA
georganiseerde cursussen en conferenties, voor zover
deze op het werkterrein van FOM liggen.

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 con-
tacten en vormen van samenwerking op zuiver-weten-
schappelijk niveau tussen FOM-werkgroepen en weten-
schappelijke laboratoria en instituten in binnen- en
buitenland. Deze contacten, die van groot belang zijn,

worden bevorderd door de uitwisseling van onderzoekers
en de deelneming aan internationale conferenties van
specialisten. Met het oog daarop vond deze uitwisseling
en deelneming ook in 1976 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 1976 driemaal, het
Uitvoerend Bestuur twaalf maal, afgezien van een aan-
tal besprekingen met anderen. In de samenstelling van de
Raad van Bestuur kwam wijziging doordat in de loop
van het jaar de vertegenwoordiger van de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen, dr. E. Haas, aftrad en
prof. dr. ir. B. Okkerse in zijn plaats werd benoemd.
Voorts werd prof. dr. C. J. Gorter op eigen verzoek
ontheven van al zijn functies in FOM, waaronder het
lidmaatschap van de Raad van Bestuur. De vergade-
ringen van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend
Bestuur werden bijgewoond door de directeur van de
Stichting en de adjunct-directeuren. De directeur van
ZWO, prof. dr. R. van Lieshout, werd voor al deze
vergaderingen uitgenodigd en woonde de meeste ervan
bij. Voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur
werden voorts uitgenodigd: prof. dr. Th. J. de Boer,
voorzitter van de SON, prof. dr. ir. A. M. Hoogenboom.
voorzitter van de NNV, de directeuren van het FOM-
Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, het FOM-
Instituut voor Plasmafysica, de sectie H van het
NIKHEF en het IKO, twee FPR-vertegenwoordbers
en de eindredacteur 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 FOM-bureau. De werkzaam-
heden die in dit bureau worden verricht, zijn in grote
lijnen te onderscheiden in organisatorische, administra-
tieve, financiële en personele zaken. Daartoe behoren
het secretariaat van het bestuur en de commissies van
FOM, alsmede het fiscaat van FOM en IKO. Corres-
pondentie 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 1976 tijdelijk een
groepje stafmedewerkers aan het bureau verbonden die
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aan het project 'evaluarie natuurkunde extrinsiek1

werkten. Ook de bij het ZWO-project 'Evaluatie natuur-
kunde intrinsiek' aangestelde onderzoekers verrichten
hun werkzaamheden in het bureau.

Over een ontwerpreglement voor het K.VI - een insti-
tuut ex artikel 104 WWO - werd tussen het Uitvoerend
Bestuur van FOM en het College van Bestuur van de
RUG overeenstemming bereikt. In afwachting van de
benodigde goedkeuringen wordt dit ontwerpreglement
als interimregeling gebruikt. In het op grond daarvan
ingestelde beleidscollege a.i. van het KVI werden dr. C.
van der Leun en prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn door
FOM en prof. dr. M. J. Janssen en prof. dr. J. W.
Kuiper door de RUG benoemd. Prof. Janssen treedt op
als voorzitter; het bureau van de RUG en het bureau
van FOM verzorgen in onderling overleg het secre-
tariaat.

De FOM-personeelsraad (FPR) hield overeenkomstig
zijn reglement eind 1976 de verkiezingen voor de samen-
stelling van de FPR in 1977. Het opkomstpercentage
was bij de FOM-instituten 85 en 73%, bij de andere
vijf afdelingen liep het uiteen van 33 tot 61%. Het
1KO heeft een ondernerrvngsraad die vertegenwoordi-
gers in de FPR aanwijst; het nam daarom niet aan de
FPR-verkiezingen deel.
De FPR vergaderde in 1976 tien maal. De vergade-
ringen werden bijgewoond door of namens de directeur.
Daarnaast vonden op gezette tijden vergaderingen
plaats van de commissie personele zaken van de FPR
die werden bijgewoond door drs. F. R. Diemont,
adjunct-directeur en - tot 1 april 1976 - door B. J. M.
Staffhorst, administrateur, daarna door drs. L. C. Peek,
centrale personeelfunctionaris, en van de commissie
wetenschapsbeleid en structuur die werden bijgewoond
door dr. C. Ie Pair, adjunct-directeur en drs. H. G. van
Vuren, directiemedewerker.
De FPR 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 licha-
men resp. aan de beleidsruimtejury worden gezonden
en kunnen aan de vergaderingen ervan deelnemen.
Op deze wijze beschikt de FPR over alle informatie
waarover de Raad van Bestuur en de commissies
beschikken.

Het reglement van de Beleidscommissie voor het
FOM-Instiluul voor Atoom- en Mclccuulfysica onder-
ging een kleine wijziging, waardoor één van de verte-
genwoordigers van de instituutsraad aldaar tevens de
FPR kan representeren.

Het verslag van de FPR en dat van de IKO-onder-
nemingsraad over 1976 zijn elders in dit jaarboek
opgenomen.
Over de instelling van een ondernemingsraad in het
FOM-Instituut voor Plasmafysica vonden besprekingen
plaats tussen een personeelsdelegatie en de FOM-directie.
In verband met de mogelijke overgang naar het ECN
werden deze in de loop van het jaar tijdelijk opgeschort.
Ze werden hervat toen deze overgang door de
regeringsuitspraak werd afgewezen.
De besprekingen over het instellen van een onder-
nemingsraad bij het. FOM-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica moesten dit jaar wegens tijdgebrek van
de FOM-directie worden opgeschort. Wel is een begin
gemaakt met de omvorming van de ÏKO-ondernemings-
raad in een ondernemingsraad die rechtstreeks onder
FOM valt. Dit houdt verband met de overgang van
alle IKO-medewerkers naar FOM per 1 januari 1977.

De Tweede Woordstroom, het interne communicatie-
blad van FOM dat aan alle leden van bestuur en com-
missie en aan alle medewerkers wordt toegezonden,
verscheen in 1976 zes maal. De redactie berust bij één
directie- en twee personeelsvertegenwoordigers en de
eindredacteur drs. J. Heijn.

8. Personeelszaken

In het vorig jaarverslag werd uiteengezet dat FOM de
financiële mogelijkheid had gekregen per 1 januari
1977 tot het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
toe te treden zonder dat de verkregen pensioenrechten
zouden worden aangetast. Dit was de minimum-voor-
waarde waar FOM zich op rechtspositionele gronden
aan gebonden achtte.

De pensioenregeling is een onderdeel van de arbeids-
voorwaarden en deze zijn onderdeel van de arbeids-'
overeenkomst. Toetreding tot het ABP betekent dus een
wijziging van deze overeenkomst en dit vereist instem-
ming van de partijen tussen welke zij is gesloten, i.e.
FOM als werkgever en elke individuele medewerker als
werknemer. Na een schriftelijke en mondelinge voor-
lichting over de inhoud van de ABP-wet, de verschillen
met de geldende pensioenregeling en de overgangsvoor-
waarden, werd door middel van een schriftelijke en-
quête een uitspraak van het personeel gevraagd. Deze
enquête werd door 527 medewerkers (d.i. 59% van het
totaal) beantwoord; 485 spraken zich voor de overgang
uit, 37 hadden geen mening, 5 stemden tegen.

Op grond van deze uitspraak en gehoord de argumenten
van de tegenstemmers, werd door het FOM-bestuur
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tot de overgang besloten. ZWO en het Ministerie van
O en W konden zich met dit besluit verenigen, waar-
door tevens de financiële toezeggingen waren verzekerd.
Het desbetreffende aanhangsel bij de arbeidsovereen-
komst werd daarna door alle individuele medewerkers
getekend. De Raad van Toezicht van het ABP ging
akkoord en op 23 december 1976 werd het Koninklijk
Besluit getekend waarin FOM wordt aangewezen als
instelling waarvan het personeel met ingang van 1
januari 1977 ambtenaar in de zin van de ABP-wet is.
Daarmee is ruim 10 jaar onderhandelen hierover tot
afsluiting gekomen.

Volgens de overeenkomst tot oprichting van het
NIKHEF gaat het IKO-personeel bij de opheffing van
de Stichting IKO of eerder, in FOM-dienst over.
Indien er geen bijzondere omstandigheden waren zou het
voor de hand hebben gelegen dit te laten plaatsvinden op
het moment waarop de integratie van de secties K en H
van het NIKHEF een feit wordt. De toetreding
van FOM tot het ABP maakte het echter gewenst deze
overgang reeds op 1 januari 1977 te doen plaatsvinden.
Het IKO-personeel werd daarom betrokken in de
bovenomschreven procedure betreffende de toetreding
tot het ABP; de daarbij genoemde aantallen hebben
betrekking op FOM en IKO samen. Het overleg over
de overgang van het IKO-personeel in FOM-dienst
vond via de IKO-ondernemingsraad plaats. Alle
IKO-medewerkers gingen met deze overgang akkoord
en tekenden de desbetreffende wijziging van hun
arbeidsovereenkomst. FOM heeft zich van zijn kant
garant gesteld dat alle aanspraken in IKO-verband door
FOM worden overgenomen. Daardoor worden o.a.
IKO-dienstjaren als FOM-dienstjaren aangemerkt.

Tabel IV

Personeelsbezetting eind 1976 inclusief Beleidsruimte

ultimo 1976

wet. wet. techn.
med. ass. adm.

huish-

werkgroepen bij universiteiten e.a.
FOM-Inst. v. Atoom- en Mol.fysica
FOM-Inst. v. Plasmafysica
Inst. v. Kernphysisch Onderzoek
Bureau
totale bezetting
beschikbare plaatsen
aantal vacatures

264 1 119
49 4 80
46 1 114
52 4 141
7 — 3 9

418 10 493
441 22 495

23 12 2

Door de overgang van het IKO-personeel in FOM-
dienst gaan de bevoegdheden van het IKO-Curatorium
op het gebied van personeelszaken over op het FOM-be-
stuur. Voor deze zaken fungeert het Curatorium met
ingang van 1 januari 1977 als advieslichaam van het
FOM-bestuur.

Voor het overige blijft de taak van het Curatorium
met beirekking tot het IKO ongewijzigd totdat de inte-
gratie van de secties K en H van het NIKHEF is
gerealiseerd en de Stichting IKO wordt opgeheven.
De IKO-ondernemingsraad gaf de wens te kennen om
na 1 januari 1977 een FOM-ondernemingsraad te
worden. Het overleg hierover was eind 1976 nog niet
afgesloten.

Het overleg over de instelling van ondernemingsraden
bij het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
en het FOM-Instituut voor Plasmafysica werd voort-
gezet, maar kwam nog niet tot afsluiting (zie para-
graaf 7).

In het jaarverslag 1972 werd uiteengezet dat het Neder-
lands Pedagogisch Instituut in 1972 een advies uit-
bracht over de organisatie van het personeelsbeleid in
FOM. Een besluit dat hieruit voortvloeide was het
aanstellen van een centrale personeelfunctionaris bij het
FOM-bureau en een eigen personeelfunctionaris bij het
FOM-Instituut voor Plasmafysica en bij het IKO. Zij
traden begin 1976 in functie. Een ander onderdeel van
het advies betrof de instelling van een sociaal beleids-
orgaan, bestaande uit de functionarissen die zich met
personeelsbeheer en -begeleiding bezighouden.

Het overleg tussen deze functionarissen leidde in het
najaar van 1976 tot een voorstel aan het Uitvoerend
Bestuur om een dergelijk orgaan in te stellen onder de
naam Beleidsgroep Personeelzaken (BPZ). Volgens
dit voorstel is de BPZ een door het bestuur ingesteld
orgaan, gevormd uit de binnen FOM werkzame perso-
neelfunctionarissen, die op grond van de daarvoor
geëigende opleiding en/of ervaring over de noodzakelijke
deskundigheid beschikken. Het doel is bij te dragen aan
de vorming van het personeelbeleid, in de ruimste z'n
van het woord, binnen FOM. Beoogd wordt dit te
te bereiken door het geven van adviezen, gevraagd of
ongevraagd, aan de betrokken bestuursorganen en het
vertegenwoordigend overleg binnen FOM en het eva-
lueren van het personeelsbeleid in de fase van uitvoe-
ring. Gezien de wens tot professionaliteit, de voor-
gestelde openheid en de mogelijkheid van rolconflicten,
voorziet het voorstel niet in vertegenwoordiging of
waarneming bij de BPZ namens vertegenwoordigende
lichamen of anderszins.
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Het Uitvoerend Bestuur kon zich in beginsel met dit
voorstel verenigen maar hield een definitief oordeel aan
tot de mening van de FOM-personeelsraad en de IKO-
ondernemingsraad erover zou zijn vernomen. De FOM-
personeelsraad had zijn antwoord aan het eind van het
jaar nog in behandeling.

In tabel IV wordt een overzicht gegeven van de perso-
neelsbezetting aan het eind van 1976.

Aan het eind van dit verslag mag een woord van dank
aan allen die door hun activiteiten hebben geholpen het
functioneren van onze Stichting in 1976 mogelijk te
maken, niet ontbreken. Het bestuur is bijzonder erken-
telijk voor de samenwerking die het heeft ondervonden.

Namens het Uitvoerend Bestuur,
de directeur,

A. A. Bon mans

Publikaties

D. Dieks en K. H. Chang: Differences
in impact of scientific publications;
some indices derived from a citation
analysis. Social Studies of Science
6 (1976) 247.

K. H. Chang en D. Dieks: The Dutch
output of publications in physics.
Research Policy 5 (1976) 380.

C. le Pair in: J. M. de Mulder (editor)
e.a. 'Op weg naar criteria voor Onder-
zoekbeleid, Wolters Noordhoff b.v.
Groningen 1976.

Voordrachten

C. Ie Pair: Het vergelijkend beoordelen
van onderzoek. TH-Delft 20 december;
RU-Groningen 6 mei.





Exploitatierekening

Lasten

1975

ƒ ƒ
55.189

500

5.531.995
1.882.941

1.320.134
218.000

5.797.575
796.616
691.335
442.665
445.599

1.632.597
237.899

3.334.871
450.647

4.735.490
916.904

8.464.171
1.113.761

1.176.724
1

3.379.229
2.195.601

55.689

7.414.936

1.538.134

8.173.790

1 870 496

3.785.518

5.652.394

0 754 656

5.574.830

Financieel versfc

Werkgroep TUI:
Personeelskosten
Materieel krediet

Werkgemeenschap voor Kernfysica:
Personeelskosten
Materiële kredieten

Werkgemeenschap voor Atoomfysica:
Personeelskosten
Materiele kredieten

FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
Personeelskosten
Materiële kredieten
Algemene en Bedrijfskosten
Project flash pyrolyse
Project laminaire supersone gaswervel

Werkgemeenschap 'Metalen FOM -TNO':
Personeelskosten
Materiële kredieten

Werkgemeenschap voor Molecuulfysica:
Personeelskosten
Materiële kredieten

Werkgemeenschap voor de Vaste Stof:
Personeelskosten
Materiële kredieten

Werkgemeenschap voor Thermonticleair
Onderzoek en Plasmafysica:
Personeelskosten
Materiële kredieten
Algemene en bedrijfskosten FOM-Instituut
voor Plasmafysica

Werkgemeenschap voor Theoretische
Hoge-energiefysica:'
Personeelskosten
Materiële kredieten

91.115
245.905

2.114.120

2.451.140
297.000

2.154.140

125.152
14.714.000

61.813.735

Sectie Hoge-energiefysica van het NIKHEF:
Personeelskosten
Materiële kredieten

Kosten commissies
Algemene kosten
Bestuurskosten

Bijdrage IKO aan bestuurskosten

Werkplaatsapparatuur
Subsidie Stichting IKO
EGO-onderzoek
Voorziening ABP

in 1975 inclusief sectie H van het NIKHEF

1976 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

ƒ ƒ
58.500

500

6.141.000
2.493.000

1.374.000
230.000

6.039.000
932.500
682.000
511.000
606.000

1.579.000
307.500

3.587.000
553.000

4.973.000
1.215.000

9.053.500
1.054.500

1.333.500

980.500
43.500

2.980.000
3.606.500

97.500
187.000

2.226.000

2.510.500
548.000

59.000

8.634.000

1.604.000

8.770.500

1.886.500

4.140.000

6.188.000

11.441.500

1.024.000

6.586.500

1.962.500

100.000
15.921.500

297.000
10.852.000

79.467.000



Baten

1975

ƒ
57.310.000

445.599

2.512.953
254.548
41.996
259.900
268.938

ƒ

61.093.934
315.719

95.516

102.117

206.449

Subsidies:
Nederlandse Organisatie ZWO
Nederlandse Organisatie ZWO
(t.b.v. laminaire supersone gaswervel)
Euratom
Metaalinstituut TNO
Ministerie van O. en W. voor reizen
Philips Eindhoven
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Overige inkomsten

Uit vorige jaren:
in 1975 vervallen reserveringen
in 1976 vervallen reserveringen
Begrotingsverschil 1973
Begrotingsvcrschil 1974
Begrotingsverschil 1975

37

1976 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

ƒ ƒ
74.421.000

606.000
3.168.000

170.000
80.000

280.000
321.000

79.046.000
101.000

25.000

295.000

61.813.735 79.467.000



38 FOM

Investeringsrekening

Uitgaven

1975

ƒ ƒ
35.605

12.512.024

586.748
598.883
309.401

1.562.515
92.075
16.104
25.662

193.091
176.325

38.653
3.5*9.457

16.147.086

Nieuwbouw en inrichting:
FOM-Instituut voor Plasmafysica:
Terrreinvoorziening en verbouwing
Nationaal Instituut voor Kern- en
Hoge-energiefysica sectie K

Wetenschappelijke basisapparaiuur:
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul f y<
FOM-Instituut voor Plasmafysica
Instituut voor Kernphysisch Onderzoek

Werkgemeenschappen excl. FOM-instituten:
Kernfysica
Atoomfysica
Metalen FOM - TNO
Molecuulfyscia
Vaste Stof
Thermonucleair Onderzoek en Plasmafysica
Theoretische Hoge-energiefysica
Sectie H van het NIKHEF

1976
(voorlopige afrekening)

ƒ

14.897.089
14.897.089

832.132
1.094.372

175.430

212.638
77.493

7.194

2672
120.051

17.419.071
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Ontvangsten

1975 1976
(voorlopige afrekening)

ƒ ƒ Nieuwbouw en inrichting: ƒ ƒ
7.063.700 Ministerie van O. en W. en Z.W.O. inzake

Nationaal Instituut voor Kern- en
Hoge-energiefysica, sectie K 12.220.000

554.767 Bouw Spica-project
Kap kasteel en terreinvoorzieningen 384.369
Wetenschappelijke basisapparatuur:

3.099.202 Van de Nederlandse Organisatie Z.W.O. 2.750.000
300.621 Uit Euratom-bijdragen

5.128.796 Meer uitgegeven dan ontvangen 2.064.702

16.147.086 17.419.071
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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 voorafgaand 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 investeringsrekening, die
betrekking hebben op 1975 werden door Blömer & Co.
accountants te Utrecht gecontroleerd en in orde
bevonden en door de Raad van Bestuur van de Stichting
FOM 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 het onder
deze werkgemeenschap ressorterend FOM-lnstituut voor
Plasmafysica afzonderlijk vermeld. Dit laatste geldt
eveneens voor het FOM-lnstituut voor Atoom- en
Molecuul-fysica, dat relaties heeft met verschillende
werkgemeenschappen 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 FOM-
Instituten, de subcommissies e.a.
Onder algemene kosten vallen verzekeringen,
belastingen, kosten van buitenlandse reizen, alsmede
controle en keuringen.
De bestuurskosien 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 1KO
vindt men in het IKO-verslag.
Onder BATEN vindt men onder andere de subsidies,
waaruit de kosten worden bestreden. Het belangrijkste
is dat van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-
Wetenschappclijk Onderzoek (ZWO) ten bedrage van
/ 74 421 000.

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-lnstituut voor Plasmafysica en de werkgroep
TN III, alsmede 43,9% in de investeringen van bepaalde
projecten.
De Nijverheidsorganisatie TNO verleende een subsidie
voor het metaalonderzoek. Philips verleende een bijdrage
aan een onderzoek in het FOM-lnstituut voor Atoom-
en Molecuulfysica, 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 niet uit het normale
exploitatiebudget kunnen worden aangeschaft.
De in deze staat vermelde bedragen zijn de uitgaven en
inkomsten, die hebben plaatsgevonden in het jaar
dat boven de desbetreffende kolom is vermeld,
onverschillig of ze betrekking hebben op aanschaffingen,
die ten laste van dat jaar komen of nog ten laste
van vorige jaren. De eindafrekening van deze posten
vindt niet per begrotingsjaar maar per object plaats.
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FOM-personeelsraad
De FOM-personeelsraad (FPR) vergaderde in het verslagjaar 10 maal,
de door de raad ingestelde commissies Personele Zaken en Wetenschap
en Structuur respectievelijk 6 en 3 maal. De FPR telde 16 gekozen afge-
vaardigden. Het FOM-bureau was in 1976 niet vertegenwoordigd.
Niet één FPR-vergadering werd door alle afgevaardigden bijgewoond:
de gemiddelde presentie was 12. Driemaal was het vereiste quorum niei
aanwezig. Alle vergaderingen waren openbaar. Van de gelegenheid tot
bijwonen door belangstellenden werd geen gebruik gemaakt. Bij twee
vergaderingen waren FPR-vertegenwoordigers aanwezig. De leden van
de Contactcommissie UB-FPR bezochten de vergaderingen regelmatig.

De afgevaardigde van het Instituut Amolf, T. Bos, bedankte in januari
als lid van de FPR. Zijn plaats werd ingenomen door A. Maijers.
Na de zomervakantie werd de afgevaardigde van Rijnhuizen, F. C.
Schüller, opgevolgd door A. A. M. Oomens. De IKO-afvaardiging werd
in oktober ten gevolge van het vertrek naar het buitenland van H. de
Vries, teruggebracht tot drie. In een opvolging werd niet voorzien in
verband met de nieuwe situatie die was ontstaan door de instelling van
een ondernemingsraad in het IKO.

In totaal waren dit 51 medewerkers(sters), exclusief FOM-bestuurders,
direct bij de activiteiten van de FPR betrokken. Aan de hand van
het archief kon worden vastgesteld dat in het verslagjaar 160 stukken
door de FPR zijn behandeld. De stukken hadden een omvang van drie
bladzijden gemiddeld. De oplage van deze stukken bedroeg gemiddeld
ca 40. Het verzorgen van deze informatiestroom was ook dit jaar weer
mogelijk dankzij de medewerking, die de directie van het FOM-Instituut
voor Plasmafysica ons verleende.
Aan het voornemen de FPR-werkzaamheden te evalueren en zo nodig te
herstructureren zijn wij niet toegekomen.
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Samenvatting van agendapunten

Notulen werden dit jaar wederom door leden van de
FPR bij toerbeurt gemaakt. Dat dientengevolge de
verslaggeving een minder uniform karakter kreeg was
nauwelijks bezwaarlijk.

Benoeming vertegenwoordigers van de FPR bij de
vergaderingen van FOM-bestuursorganen bleek minder
eenvoudig dit jaar. Dat vond zijn oorzaak dee!s in
onbekendheid met en gebrek aan belangstelling voor
het FPR-werk. Zo die animo er wel was, kon in
enkele gevallen niet of nauwelijks op de medewerking
van superieuren worden gerekend. Deze problemen
deden zich voor met name bij universitaire werkgroepen.

In de nota 'Waar blijft de tijd?' werden de resultaten
gepresenteerd van een op initiatief van de FPR gehou-
den enquête onder de wetenschappelijke medewerkers
betreffende de tijdsbesteding aan hoofd- en neventaken,
waaronder het geven van onderwijs. Uit deze door H.G.
van Vuren opgestelde nota, FOM-38320, bleek dat 23%
van de 145 geënquêteerde promovendi meer dan 25%
van hun tijd aan onderwijs besteedden en 43% meer
dan 20%. Indien alle neventaken in beschouwing won-
den genomen, dan zijn deze percentages 37%, respec-
tievelijk 51% van de officiële werktijd. Als norm in
dezen werd door het UB uitgegaan van 25% en door
de FPR van 20%. De FPR concludeerde dat een niet
onaanzienlijk deel van de promovendi meer tijd aan
aan neventaken besteedde dan wenselijk werd geacht.
In een brief aan het UB heeft de FPR gevraagd, in
overleg met de belanghebbenden, tot een uniform be-
leid in deze zaak te komen, waarbij gedacht kan worden
aan een evaluatie van de verrichte nevenactiviteiten.
Van het UB werd dit jaar geen reactie meer ontvangen.

De overgang naar het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds (ABP) werd op 1 januari 1977 een feit. Na het
bekend worden van de positieve beslissing van de be-

trokken ministeries volgde een periode van intensief,
overleg, waarbij de reeds in 1975 ingestelde ad hoe-
commissie voor de overgang naar het ABP nauw was
betrokken. Afgezien van enkele kleine schoonheids-
foutjes is deze overgang naar het inzicht van üe FPR
goed geslaagd. De belangen van vrijwel alle werknemers
zijn tot volle tevredenheid behartigd. Een compliment
voor de commissie ad hoc is zeker op zijn plaats.

Op de instelling van het Sociaal Beleidsorgaan (SBO)
werd door de FPR in het afgelopen jaar aangedrongen
vanaf het moment dat de centrale personeelfunctionaris
in dienst trad van FOM.
Op dat moment waren drie personeelfunctionarissen
bij FOM werkzaam. De FPR stelde het UB een
procedure voor, die nog in 1976 zou moeten resulteren
in een advies dat de aanzet voor het SBO moest geven.
Dat is gelukt. Begin december werd het advies tot de
instelling van het inmiddels tot Beleidsgroep Personeels-
zaken (BPZ) omgedoopte SBO aan het UB gepresen-
teerd. Alvorens te besluiten tot de instelling van de
BPZ over te gaan vroeg het UB het commentaar
van de FPR. Na raadpleging van de achterban werden
de conclusies van de FPR in grote lijnen als volgt
samengevat: bezwaar tegen de samenstelling van de
groep, het ontbreken van een relatie met de universitaire
werkgroepen en de relatie tussen (en de begripsom-
schrijving van) personeelsbeheer en personeelsbegelei-
ding. Met de uitgangspunten en doelstellingen van de
BPZ kon de FPR zich in grote lijnen verenigen. Ds
FPR besloot, in afwachting van een nadere uiteenzetting
over de begrippen beheer en begeleiding door een
externe adviseur, zijn advies aan het UB op te schorten.

Overgang van de FPR naar een Centrale Ondernemings-
raad (COR), alsmede de instelling van plaatselijke
ondernemingsraden hebben dit jaar weinig vorderingen
geboekt. Een concept-reglement voor de Rijnhuizer OR
werd weliswaar afgerond, maar nog niet naar de be-
drijfscommissie van de Sociaal Economische Raad
gezonden. Pas wanneer naast de reeds bestaande OR
van het IKO een tweede OR gestalte heeft gekregen,
kan tot het instellen van een COR worden overgegaan.
Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft de FPR
leden voorgedragen voor een nog te vormen UB-com-
missie ad hoc, die de overgang naar een COR gaat voor-
bereiden.

De overgang van het Instituut Rijnhuizen naar het Ener-
gieonderzoek Centrum Nederland (ECN) was naar de
mening van de FPR in eerste instantie een aangelegen-
heid van beide partners zelf. Het mogelijke FPR-
aandeel in de voorgestelde fusie zou de arbeidsvoor-
waarden voor de betrokken medewerkers van Rijn-
huizen kunnen zijn. In dat licht gezien heeft de FPR
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zich wel regelmatig laten informeren, maar verder een
afwachtende houding aangenomen.
Het regeringsbesluit dat Rijnhuizen niet naar het ECN
zal overgaan werd tegen het einde van het jaar genomen;
de consequenties voor FOM als geheel en voor Rijn-
huizen in het bijzonder konden dit jaar niet meer
worden behandeld.

Met het doorstromingsbeleid werd de FPR in het afge-
lopen jaar zeer regelmatig geconfronteerd. Steeds weer
bleek dat vooral de rechten en plichten, die in de loop
der jaren in diverse stukken werden vastgelegd onvol-
doende bekend waren bij de betrokken medewerkers.
Om daarin te voorzien stelde de FPR een samenvatting
op onder de titel 'Nogmaals doorstroming', die in de
Tweede Woordstroom onverkort werd gepubliceerd.
Voor het begeleiden van een doorstromer, die door
FOM middels een rechtsgeding zijn ontslag was aan-
gezegd, werd een ad hoe-commissie in het leven geroe-
pen. Naar de interpretatie van de FPR stelde de uitslag
van het rechtsgeding FOM voor wat de ontslaggrond
betreft in het ongelijk. FOM vroeg, in het belang der
wet, cassatie welke door de Hoge Raad niet werd ver-
leend. Mede op grond hiervan achtte de FPR het ge-
wenst aan het UB voor te stellen het doorstromings-
beleid stop te zetten. De behandeling van het verzoek
vond niet meer plaats. De ad hoe-commissie zag geen
kans voor het einde van het jaar haar bevindingen in
een verslag vast te leggen.

Regelingen getroffen voor doorstromers die op tijdge-
bonden contract zijn aangesteld kwamen diverse malen
ter sprake. Bij vergelijking tussen die van de universi-
teiten onderling en tussen deze en FOM, constateerde
men 11 verschillen die door de FOM-medewerkers bij
de universitaire werkgroepen als onbillijk werden aan-
gevoeld. In zijn streven te komen tot gelijke rechten
heeft de FPR het UB verzocht de regelingen bij de
diverse instellingen op te vragen, teneinde na verge-
lijking zonodig voorstellen te doen voor een harmoni-
satie. Het onderzoek kon niet worden afgerond.

De verkiezing van de FPR 1977 was dit jaar iets minder
omvangrijk door het afhaken van het IKO dat wel aan
het FPR-overleg zal blijven deelnemen met waarnemers
namens zijn ondernemingsraad. Met uitzondering van
de kiesgroep Amolf met negen kandidaten en de
kiesgroep Groningen met twee kandidaten was er nau-
welijks sprake van een verkiezing. Bij de overige kies-
groepen werd het minimum aantal kandidaten met
moeite gehaald, waarbij dan nog kwam dat ruim de
helft van de zittende leden zich node herkiesbaar heeft
gesteld. Het centraal stembureau verzond 710 stembil-
jetten, waarvan 405 werden terugontvangen. Daarmee
werd het percentage van de opkomst 57,4.

De vertegenwoordigers van de FPR bij de diverse
bestuursorganen van FOM hebben zich goed van hun
taak gekweten. Regelmatig werden verslagen gepresen-
teerd van de bijgewoonde vergaderingen. In deze
verslagen werden, wanneer daartoe aanleiding was,
kanttekeningen geplaatst bij onderwerpen die mogelijk
voor de FPR van belang konden zijn. Een aantal ver-
tegenwoordigers woonde de FPR-vergaderingen bij.
De FPR heeft kunnen vaststellen dat de samenwerking
het afgelopen jaar wederom succesvol is geweest.

Commissies

De Commissie Personele Zaken (PZ) bestond in 1976
uit vijf door de FPR benoemde leden; de samenstelling
is in de appendix opgenomen. Begin van het jaar
werden de vergaderingen namens de directie bijge-
woond door de heren Diemont en Staffhorst. De heer
Staffhorst werd later in het jaar opgevolgd door de
centrale personeelfunctionaris, de heer Peek. Uit de zes
vergaderingen die werden gehouden volstaan wij met
het noemen van enkele hoofdpunten, t.w. toetreding tot
het ABP, educatief verlof, gezondheidszorg, instelling
van een ad hoe-commissie voor begeleiding van een
doorstromer, tijdgebonden contracten van HTS-ers,
vernieuwing arbeidsvoorwaarden, loopbaanmogelijk-
heden voor medewerkers in het kader van de bezuini-
gingsmaatregelen, de positie van FOM in 1977 en
daarna, en de instelling van de Beleidsgroep Personeels-
zaken (BPZ). De Commissie PZ heeft enige malen zelf
het initiatief tot het uitbrengen van een advies genomen.
In het PZ-jaarverslag wordt nader op het functioneren
van de commissie ingegaan. PZ heeft helaas moeten
constateren dat de vaak te lang uitlopende besprekingen
dit jaar weinig vrucht hebben gedragen. Unaniem waren
de PZ-leden van oordeel dat doel en functioneren van
de commissie, mede gelet op de instelling van de BPZ
opnieuw ter discussie moest worden gesteld. In het
afgelopen jaar is dat niet meer mogelijk gebleken.

De Commisie Wetenschap en Structuur (W&S) heeft
het tot medio 1976 zonder coördinator moeten stellen.
R. Best, die reeds deel uitmaakte van de commissie
nam deze taak in augustus op zich. W&S vergaderde dit
jaar driemaal. Aan de FPR werden op verzoek adviezen
uitgebracht over de nota's 'Waar blijft de tijd', reeds
eerder in dit verslag genoemd, 'FOM in 1977 en
daarna,' waarover nog geen eindadvies werd opgesteld.
Onderwerp van discussie vormde voorts een voorstel
van een medewerker om de autonome salarisverho-
gingen van fysici stop te zetten en het daarmee vrij-
komende geld te gebruiken voor het aanstellen van
werkloze natuurkundigen. Dat bleek geen haalbare
zaak te zijn. Het onderwerp Fysica en Samenleving
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werd opnieuw actueel n.a.v. een desbetreffend artikel
in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. W&S
heeft een nadere studie over dit onderwerp in gang
gezet. De door het vertrek van de heer Turkenburg
opengevallen plaats in de commissie werd ingenomen
door de heer Overbosch. Namens de directie van FOM
werden de vergaderingen bijgewoond door d& heren
I_e Pair en Van Vuren. De door de commissie aan de
FPR uitgebrachte adviezen zijn onverkort overgenomen.
Tengevolge van de wisselende samenstelling heeft de
commissie minder goed kunnen functioneren dit jaar.

De Contactcommissie UB-FPR werd enige jaren
geleden in het leven geroepen naar aanleiding van een
conflictsituatie die was ontstaan tussen de FPR en het
UB, met het doel in de vastgelopen onderhandelingen
te bemiddelen. Omdat zich nadien geen hooglopende
meningsverschillen voordeden werd dit jaar door de
commissieleden het bestaansrecht van de commissie
ter discussie gesteld De mening daarover binnen de
FPR bleek verdecia. Uiteindelijk werd toch besloten
de commissie dit jaar te handhaven, om gebruik te
kunnen blijven maken van de door de commissieleden
vergaarde kennis en ervaring.

Aan een viertal ad hoe-commissies verleende de FPR
dit jaar haar medewerking. De commissie voor de
begeleiding van een doorstromer heeft veel en gecom-
pliceerd werk verzet. De opzet om na een evaluatie tot
een afronding en opheffing van deze ad hoc-commissie
te komen, bleek niet mogelijk. De ingestelde commissie
voor de overgang naar het ABP heeft voortreffelijk werk
gedaan. Het UB heeft, hangende enkele detail-pro-
blemen, deze commissie nog niet gedechargeerd. De in
september ingestelde verkiezingscommissie, reglemen-

tair centraal stembureau genoemd, is na voltooiing
van haar werkzaamheden ir. december ontbonden.
Ten behoeve van de overgang van de FPR in een Cen-
trale Ondernemingsraad werden leden aangewezen
voor de nog door het UB in te stellen ad hoc-commissie
COR. Omdat het reglement in hoofdlijnen gereed was,
en een COR pas kan worden ingesteld als ten minste
twee instituten een OR 'nebben, werd door de leden
geen vergadering belegd.

Slotopmerkingen

Ter afsluiting nog enkele opmerkingen. De samen-
werking van de FPR met (in) de redactie van de
Tweede Woordslrouir. is voortreffelijk verlopen. Het
secretariaat heeft mede dankzij de door de directie van
het FOM-Instituut voor Plasmafysica geboden facilitei-
ten goed kunnen functioneren. Vooreen evaluatie van de
veelomvattende werkzaamheden ontbrak de tijd, maar
dit blijft met het zicht op de centrale ondernemings-
raad de aandacht houden.
Wederom heeft de FPR moeten vaststellen dat zijn
werkzaamheden en functioneren in bredere kring
weinig belangstelling ondervinden. Daarin verandering
brengen is bij een voornemen gebleven.
De vergaderingen werden gekenmerkt door lange
discussies, weinig besluiten, geen grote meningsver-
schillen en een plezierige sfeer. De FPR betuigt tenslotte
zijn dank aan allen die hun steentje aan het werk
hebben bijgedragen.

D. A. Bergman
secretaris

De FOM-personeelsraad en zijn com-
missies waren op 31 december 1976
als volgt samengesteld:

FPR

G. A. van de Schootbrugge, voorzitter
D. A. Bergman, secretaris
C. P. A. Alderhout
P. J. Blankert
H. J. Blaauw
A. Boerkamp
D. Boersma
H. A. Dekker
G. C. Gerritsen
K. J. Goslinga
L. S. J. M. Henkens
A. Maijers

R. J. de Meijer
A. A. M. Oomens
mej. G. Verweij
De vergaderingen werden bijgewoond
door de directeur van FOM, A. A.
Boumans, en door J. Heijn, eindredac-
teur van de Tweede Woordstroom.

COMMISSIE PERSONELE ZAKEN

J. J. L. Caarls, coördinator
C. P. A. Alderhout
D. A. Bergman
H. J. Blaauw
A. Boerkamp
Namens de directie van FOM werden
de vergaderingen bijgewoond door
F. R. Diemont en L. C. Peek.

COMMISSIE WETENSCHAP EN
STRUCTUUR

R. W. B. Best, coördinator
W. Koning (adviseur)
E. W. A. Lingeman
R. J. de Meijer
E. G. Overbosch
Namens de directie van FOM, werden
de vergaderingen bijgewoond door
C. Ie Pair en H. G. van Vuren.

CONTACTCOMMISSIE UB - FPR

B. Jongejans
E. W. A. Lingeman



45



47

VERSLAGEN
WERKGEMEENSCHAPPEN/
INSTITUTEN



48

Kernfysica



Zakelijk/organisatorisch verslag 49

1. Algemeen

1.1. Doelstelling

De Werkgemeenschap voor Kernfysica
- een voortzetting van de oudste kern
van FOM-onderzoek - heeft tot doel:
a. zuiver wetenschappelijk onderzoek op
het gebied van de kernfysica te be-
oefenen;
b. het kernfysisch werk in Nederland te
coördineren. Voorzover mogelijk wordt
hierbij ook betrokken het onderzoek dat
buiten FOM-verband plaatsvindt;
c. meetmethoden en instrumenten voor
het kernfysisch onderzoek te ontwerpen
en te perfectioneren;
d. fysici, ingenieurs en hulpkrachten op
het gebied van de kernfysica op te
leiden;
e. hulp bij het toepassen van de kern-
fysica op technisch, medisch en ander
gebied te geven.

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 kernfysisch onderzoek in ons land,
althans voorzover het van zuiver
wetenschappelijke aard is, wordt bijna
geheel door de FOM-werkgemeenschap
K gecoördineerd. Deze stand van zaken
krijgt een extra accent nu ook de
IKO-activiteiten sterk mot de andere
FOM-groepen verbonden raken. In het
bijzonder de werkgroep K II (VU-
Amsterdam) zal zijn activiteiten in de
toekomst in belangrijke mate gaan
richten op de nieuwe faciliteiten, die
de 500-MeV-elektronenversneller van
het NIKHEF aan bezoekersgroepen kan
bieden. Deze ontwikkeling is mede
gestimuleerd door de evaluatie, die door
een groep buitenlandse experts is
gemaakt van het kernfysisch onderzoek
in ons land.
Deze evaluatie is in een rapport
(FOM-38353) vastgelegd, waaruit een
aantal belangwekkende conclusies is te
trekken. Voorop wordt gesteld dat „het

Nederlandse werk op een bijzonder
hoog peil staat en dat men bewondtring
dient te hebben zowel voor de hoe-
veelheid werk die door de Nederlandse
kernfysici wordt verzet als voor het
gehalte daarvan". De belangrijkste con-
clusie van het rapport, die ook door de
Commissie van de Werkgemeenschap
wordt onderschreven, is dat een gelei-
delijke concentratie van de kernfysische
activiteiten rondom drie versneller-
centra dient te worden gerealiseerd. Op
basis van deze evaluatie is de commissie
K gekomen tot een advies aan het
FOM-bestuur betreffende een voort-
zetting van het nationale plan voor de
kernfysica (en hoge-energiefysica). Dit
advies is door het FOM-bestuur over-
genomen.

Er is dus in 1976 een vernieuwing van
bestaande groepen opgetreden door
aanpassing van plannen aan de zich
wijzigende omstandigheden. Daarnaast
zijn er ook nieuwe groepen gekomen,
namelijk K XI (Delft) en K XII
(Eindhoven).
De groep K XI kan, met behulp van
massaspectrometrie, waardevolle ge-
gevens over kernmassa's aan de werk-
gemeenschap K verstrekken. De groep
K XII zal het bundelonderzoek van
cyclotrons coördineren en versterken en
daarmee de efficiency van de kern-
fysische apparatuur in ons land ver-
hogen. Bovendien is K XII betrokken
bij de ontwikkeling van een elektronen-
opslagring (PAMPUS), die (afgezien
van de eigen merites) de toepassing van
kernfysische apparatuur op andere
vakgebieden zullen bevorderen.
Het wetenschappelijk onderzoek in de
kernfysica is, sinds de oprichting van
de werkgemeenschap, sterk geëvolueerd.
Een groot aantal wetmatigheden lijkt
onaantastbaar geworden en deze
leveren een leidraad voor het ontrafelen
en ordenen van de enorme hoeveelheid
gegevens over kernreacties en kern-
spectroscopie die men met moderne
kernfysische apparatuur verzamelt. Dit
impliceert, dat niet ieder jaar van een
nieuwe doorbraak kan worden gespro-
ken. Niettemin, over een langere
periode beschouwd, zijn er wel degelijk
opmerkelijke ontwikkelingen gekomen
in de kennis van de kernstructuur. Als
voorbeeld daarvan noemen we de studie
van het collectieve gedrag van kern-
deeltjes in hoogaangeslagen toestanden

van gedeformeerde kernen. Deze studie
is de laatste jaren sterk geïntensiveerd
onder andere door de recente beschik-
baarheid van deeltjesversnellers van
relatief hoge energie voor tamelijk
zware deeltjes (He, C, O, enz.). Het
resultaat van deze studie is, dat er een
faseverandering is waargenomen in
gedeformeerde kernen bij hoge spin-
waarden en hoge energie. Dit kwam
theoretisch niet geheel onverwacht,
maar is experimenteel eerst recent
gevonden en dit vormt een zodanig
belangwekkend verschijnsel, dat verdere
studie geboden is. Vanwege de funda-
mentele aspecten van deze studie,
betrekking hebbend op geëxciteerde
kerndeeltjes, die zich in een aantal
opzichten als een boson-gas gedragen,
zal men van de uitkomsten een uitstra-
ling naar andere gebieden van natuur-
kundig onderzoek mogen verwachten.

Van het experimentele werk van K II
dient allereerst de afronding van het
weinig-nucleon-onderzoek gereleveerd
te worden. Het directe-reactieonderzoek
werd gericht op microscopische be-
schrijvingen en op de effecten van
meerstapsprocessen. Uiterst belang-
wekkende resultaten werden in 1976
verkregen bij de berekening van break-up
grootheden in de nucleon + deuterium
reacties.
Bij het KVI (Groningen) heeft het
zwaartepunt van het onderzoek gelegen
bij de bestudering van eenvoudige
excitaties in kernen bij hoge aanslag-
energieën. Dit omvat de studie van
reuzenresonanties door inelastische
verstrooiing van hadronen, van diep-
gebonden gattoestanden in pick-up
reacties en het aanslaan van hoge spin-
toestanden in collectieve banden. Dit
laatste gebeurt door multipliciteits- en
multipolariteitsmetingen van de gam-
mastraling, welke wordt geëmitteerd
indien een hoogenergetisch a-deeltje
samensmelt met de trefplaatkern.
Bovendien is aandacht besteed aan de
meer traditionele aspecten van de
kernspectroscopie, zoals de overdrachts-
reacties van één of meer nucleonen en
meting van de in-beam gammastraling.
Hoogtepunten in 1976 waren: I) aan-
wijzingen voor een reuzenmonopool-
resonantie (EO) in aoePb; 2) de bepaling
van multipolariteit van gammastraling
via het gelijktijdig detecteren van
conversie-elektronen en gammastraling;
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en 3) het bestuderen van (a, a*)-reacties
waarbij het ongebonden a* wordt
waargenomen. Het KVI-cyclotron heeft
heeft bevredigend gewerkt en 80% van
de tijd was beschikbaar voor experi-
menten. De installatie van de spectro-
graaf is voltooid; een resolutie van
A E/E s« 4.10-4 werd gehaald in de
eerste proefnemingen.
Het ow1 zoek, dat bij het KVI vanuit
het Laboratorium voor Algemene
Natuurkunde (LAN, K II1-A) werd
uitgevoerd, is in het verslagjaar ge-
ïntensiveerd. Hierbij spelen experimen-
tele methoden, die in het LAN werden
ontwikkeld, een belangrijke rol. Het
werk aan de elektronpolarisatie bij
het beta-verval werd afgesloten.

Bij K V (Utrecht) werd de studie aan
magnetische dipoolmomenten van kort-
Ievende kerntoestanden met kracht
voortgezet. De zéér sterke magnetische
stootvelden bij hoge ionsnelheden in
gemagnetiseerd ijzer zijn verder experi-
menteel en theoretisch onderzocht.
De toepassing van deze velden voor
de bepaling van magnetische dipool-
momenten van zéér kortlevende niveaus
(I0-1:is) kan belangwekkende resultaten
opleveren. Voor deze metingen wordt
gebruik gemaakt van bundels zware
ionen, versneld met de tot 7 MV opge-
voerde tandem 6-MV-tandem Van de
Gniaff-versneller. Gammaspectrosco-
pisch onderzoek van fusie-verdampings-
reacties met behulp van een Compton-
onderdrukking-spectrometer en een
Ge(Li)-polarimeter levert veel nieuwe
kernstructuurgegevens. De precisie
waarmee de energie van gammastraling
kan worden gemeten is thans zover
opgevoerd, dat het mogelijk is de
rcsonantie-absorptietechniek te gaan
gebruiken voor de meting van levens-
duren in het moeilijk toegankelijke
gebied van de atto-seconde. (IO-'*s). De
versnellers hebben ook in 1976 uitste-
kend gewerkt, hoewel de beperking tot
7 MV versnclspanning zich in steeds
toenemende mate doet voelen.

Wat het ECN-FOM-onderzoek (K IX,
Petten) bij de hoge-flux reactor betreft,
dit jaar dient de installatie van een
on-line computer voor de kernoriè'nta-
tiemetingen en de installatie van een
nieuw focusserend neutronen-spiegel-
systecm te worden vermeld. Met het
laatstgenoemde systeem kan een bundel

met een fluxdichtheid van 5.108 cnv2s-'
worden geëxtraheerd.

De werkgroep K/VS X - Groningen
zette het onderzoek betreffende hyper-
fijninteractie voort. Zo werden van een
groot aantal verbindingen van xenon
Mössbauer-spectra gemeten, waarvan
de resultaten inzicht leveren in de ver-
schillen in de chemische binding van
verschillende groepen van xenon-
verbindingen. Voorts werden metingen
uitgevoerd van de gestoorde hoekcor-
relaties aan bronnen die bij 7 K werden
geïmplanteerd. Temperatuurverhoging
in een aantal stappen leverde nieuwe
gegevens omtrent de bij implantatie
aangerichte schade aan het kristal-
rooster.

Bij K XI (Delft) werd de uit Princeton
afkomstige massaspectrometer geïn-
stalleerd. Het vroeger in Princeton
bereikte scheidend vermogen werd
minstens geëvenaard. Massametingen
met een precisie van ongeveer 2 op
10" liggen nu binnen bereik.

In de werkgroep K XII (Eindhoven)
werden fysische studies gemaakt van
resonanties en instabiliieiten die in
cyclotrons optreden. Doel is het functio-
neren van de nog in gebruik zijnde
cyclotrons te verbeteren. In het
kader van het programma van de Werk-
gemeenschap voor Atoomfysica heeft
de groep A V (evenals K XII onder
leiding van prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn)
een ontwerpstudie over de elektronen-
opslagring PAMPUS voltooid. Ook
werd een studie gemaakt van de toe-
passingsmogelijkheden voor gebruikers
uit diverse disciplines.

Het theoretisch onderzoek, zowel in de
theoretische werkgroep K VI (Groningen,
Utrecht) als in de instituten vertoonde
op veel punten samenhang met de
experimentele ontwikkelingen. De
voortgaande verfijning van schillen-
model berekeningen met het doel nauw-
keurige voorspellingen van elektromag-
netische overgangswaarschijnlijkheden
te kunnen doen, is daarvan een
voorbeeld. Ook de zogenaamde aantal-
geprojecteerde quasideeltjes-bereke-
ningen bleken voor een aantal geselec-
teerde kernen goede aansluiting met
experimentele uitkomsten te geven.
Voorts werden de eigenschappen be-

studeerd van collectieve toestanden,
van het antiproton-kernsysteem, de
Interacting Boson Approximation e.d.

3. Onderzoekonderwerpen

WERKGROEP K II
Amsterdam - Natuurkundig Labora-
torium Vrije Universiteit, prof. dr.
J. Blok, prof. dr. C. C. Jonker, prof.
dr. R. van Wageningen.
1. Onderzoek met behulp van het
AVF-cyclotron
l'.l. Directe reacties
1.2. Gamma- en elektronenspectroscopie
1.3. Weinigdeeltjes reacties
1.4. Randgebieden (hyperfijnstructuur-
onderzoek en proton-geïnduceerde
röntgenfluorescentie)
2. Voorbereiding van onderzoek met
behulp van de 300-MeV-elektronen-
versneller van IKO
3. Theorie
3.1. Systemen bestaande uit een klein
aantal deeltjes
3.2. Middelhoge-energiekernfysica
3.3. Kernmodellen

WERKGROEP K III - A
Groningen - Laboratorium voor
Algemene Natuurkunde, dr. H. Poslma.
1. Polarisatie van neutronen uit de
D + D reactie
2. Kernspectroscopie kortlevende
isotopen
3. In-beam kernspectroscopie
4. Kernspectroscopie met behulp van
kernoriëntatie
5. Interactie van gepolariseerde
neutronen met gepolariseerde kernen

WERKGROEP K III - B
Groningen - Kernfysisch Versneller
Instituut, prof. dr. H. Brinkman,
prof. dr. R. H. Siemssen.
1. Experimenteel
1.1. Reuzenresonanties
1.2. Diepgebonden gattoestanden
1.3. Eén- en tweenucleon-overdrachts-
reacties
4. («,p)- en (p,«)-reacties
1.5. (d,°Li)-reacties
1.6. Multipolariteit- en multipliciteits-
metingen van continuüm j'-straling
1.7. Hoge-spintoestanden
1.8. (a,a*)- en («,2He)-reacties
2. Instrumenteel
2.1. Magnetische spectrograaf
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2.2. Zware-ionenbronnen
2.3. Het cyclotron
3. Theorie
3.1. IBA-model
3.2. Diepgebonden gattoestanden
3.3. Collectieve toestanden

WERKGROEP K V
Utrecht - Fysisch Laboratorium, prof.
dr. P. M. Endt, prof. dr. ir. A. M.
Hoogenboom, dr. C. van der Leun.
1. Versnellers
2. On-line computers
3. Onderzoek met de tandem-generator
3.1. Gammaverval en hoekcorrellaties
met lichte ionen
3.2. Magnetische dipoolmetingen
3.3. Gammaspectroscopie met zware
ionen
4. Onderzoek met de 3-MV-generator
4.1. Vangstreacties
4.2. Resonantie-absorptie
4.3. Preciese gamma-energieën
5. Theorie

WERKGROEP K VI -
THEORETISCHE KERNFYSICA
Groningen — A/deling der Theoretische
Natuurkunde, dr. A. Lande.
1. Theorie van antinucleon-kern
optische potentiaal
Utrecht - Fysisch Laboratorium, dr.
P. J. Brussaard.
1. Onechte toestanden en overgangs-
waarschijnlijkheden
2. Quasi-deeltjesberekeningen
3. SU(3)-model

WERKGROEP K VIII
Eindhoven — Afdeling der Technische
Natuurkunde, prof. dr. O. J. Poppema
1. AVF-cyclotron en behandeling van
de externe bundel
2. Gepolariseerde ionenbronnen
3. Kernreacties
4. Theoretisch onderzoek: gedefor-
meerde kernen, gekoppelde-kanalen-
berekening

WERKGROEP K IX
Petten - Hoge-fluxreactor, dr. K.
Abrahams
1. Instrumentatie - Gefilterde
neutronenbundel
2. Gamma-gamma-hoekcorrelaties
3. Circulaire polarisatie van vangst-
gammastraling
4. Richtingsverdeling van vangst-
j.ammastraling na vangst in gepolari-
fjerde kernen

WERKGROEP KA'S X
Groningen — Laboratorium voor Alge-
mene Natuurkunde, prof. dr. H. de
Waard.
1. Hyperfijninteractie
2. Mössbauer-spectroscopie
3. Gestoorde-hoekcorrelatiemetingen
4. Resonantiedestructie van kern-
oriëntatie van geïmplanteerde bronnen
5. Isomerie-verschuivingen en elektron-
conversie
6. Isotopenseparator
Leiden — Kamerlingh Onnes Labora-
torium, prof. dr. W. J. Huiskamp
1. Kernoriëntatie
2. Kerndemagnetisatie en brute force-
polarisatie
3. Mössbauer-effect

WERKGROEP K XI
Delft — Afdeling der Technische
Natuurkunde, prof. dr. ir. J. B. Le Poole,
prof. dr. A. H. Wapstra
1. Massaspectrometrie

WERKGROEP K XII
Eindhoven - Afdeling der Technische
Natuurkunde, prof. dr. ir. H. L. Hage-
doorn
1. Automatisering AVF-cyclotron,
bundeldiagnostiek
2. Bundeldynamica in AVF-cycIotrons
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ference on Nuclei far from Stability,
Cargèse, Corsica, 19-26 mei 1976.
B. O. ten Brink, P. van Nes, H. Verheul:
The level structure of S9, 7', 73As,
compared with predictions of the Alaga
model. CERN 76-13, p. 387.
A. van Poelgeest, W. H. A. Hesselink,
J. Zalmstra, H. Verheul: Investigation of
light In isotopes. CERN 76-13, p. 390.
A. W. B. Kalshoven, W. H. A. Hesselink,
J. Ludziejewski, J. J. van Ruyven,
H. Verheul: Properties of 10iAg. CERN
76-13, p. 394.
J. F. W. Jansen, Z. Sujkowski, D.
Chmielewska, R. J. de Meijer: A high-
spin isomer at high excitation energy in
the neutron deficient nucleus '52Dy.

Proceedings of the Int. Conf. on Selected
Topics in Nuclear Structure. Dubna
(USSR), 15-19 juni.
J. Bron, W. H. A. Hesselink, H. S. Bedet,
A. van Poelgeest, H. Verheul: High
spin states in "sSb. I, 67.
W. H. A. Hesselink, J. Bron, P. M. A.
van der Kam, A. van Poelgeest: Hole-
core coupling in '"In. I, 65.
W. H. A. Hesselink, J. Bron, A. van
Poelgeest: Observation of a band built
upon proton particle-hole excitations in
"sSn. I, 66.
R. H. Siemssen: Deeply bound hole
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states and the distribution of subshell
strength. I, 106.
K. Abrahams: Binding energies of
valency nucleon states. I, 118.
W. H. A. Hesselink: Collective
excitations in 105Ag, >°9, "'In, "2Sn and
"sSb investigated by (a,2n) reactions.

W. Hogervorst: Hyperfine structure of
free atoms. Mini-conferentie „Nuclear
Moments", Utrecht, december.
W. Hogervorst: Hoge-resolutiespectro-
scopie met afstembare lasers aan ge-
collimeerde atoombundels. FOM-
symposium over „Lasers", Utrecht,
maart.
J. Bron: Inbeam y-spectroscopy on "5Sb.
Conf. on the Physics of Tandem,
Trieste, 27 april-7 mei.
A. van Poelgeest: Inbeam spectroscopy
on "». "'In. Conf. on the Physics of
Tandem, Trieste, 27 april-7 mei.
H. A. Helms, G. J. Zaal, W. Hogervorst:
Hyperfine structure investigations of
arsenic isotopes with the atomic beam
magnetic resonance method. VIII
EGAS-conferentie, Oxford, juli.
R. D. Vis: Elemental trace analysis in
serum using PIXE. Int. Conf. on
Particle Induced X-ray Emission and its
Analytical Applications, Lund, 23-26
augustus.
R. D. Vis: The influence of matrix
effects on absolute analyses using
PIXE. Int. Conf. on Particle Induced
X-ray Emission and its Analytical
Applications, Lund, 23-26 augustus.
P. H. L. Groenenboom: A four-term
separable 3St-3Di NN potential from
inverse scattering theory with prescribed
deuteron. 1976 European Symposium
on Few-Particle Problems in Nuclear
Physics, Vlieland, 14 september.
J. Bruinsma: Calculations of n-d breakup
cross-sections and polarization quantities
at 22.7 MeV. 1976 European Symposium
on Few-Particle Problems in Nuclear
Physics, Vlieland, 15 september.
H. van Haeringen: The effective-range
function for Coulomb plus rational
separable potentials. 1976 European
Symposium on Few-Particle Problems
in Nuclear Physics, Vlieland, 17 sep-
tember.
B. L. G. Bakker: Pseudo-resonances in
pion scattering at intermediate energies.
1KO mini-conferentie, Amsterdam,
15 oktober.
M. van der Velde: 7td scattering — a
simple calculation. IK.O mini-conferentie,

Amsterdam, 29 april.
W. Heeringa, H. Postma, H. Dobiasch,
R. Fischer, H. O. Klages, R. Maschuw,
B. Zeitnitz: Neutron-nucleus spin-spin
interaction studied with polarized
neutrons and polarized 5SCo nuclei.
Int. conf. on the interactions of neutrons
with nuclei, Lowell (USA) 6-9 juli 1976.
Proc: II 1360.

• W. Heeringa, H. Postma, H. Dobiasch,
R. Fischer, H. O. Klages, R. Maschuw,
B. Zeitnitz: Messung der Spinabhangig-
keit des totalen Wirkungsquerschnitts
fur schnelle Neutronen an einem
polarisierten ^Co-Target. Friihjahrs-
tagung der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft Baden.
J. W. Maas: Investigation of the reaction
uMg{a,yP*Si. Int. Symp. on Nuclear
Structure, Balatonfüred, september, 1975.
H. H. Eggenhuisen et al: The lowest
/••> = 8* level in 38Ar. EPS Conference,
Caen, september.
L. P. Ekström et al: Angular correlation
measurements with the 16Mg('sO,pny)4-K
reaction. EPS Conference, Caen,
September.
J. A. J. Hermans et al: Coincident high-
velocity DSA measurements in the
5-25 ps lifetime region. EPS Conference,
Caen, september.

Proceedings Fourth Int. Symp. on
Polarization Phenomena in Nuclear
Reactions, Zurich, 25-29 augustus 1975.
P. J. van Hall, J. P. M. G. Meissen,
H. J. N. A. Bolk, O. J. Poppema,
S. S. Klein, G. J. Nijgh: Scattering of
polarized protons from S4Fe at 17.7,
20.4 and 24.6 MeV. p. 725.
J. P. M. G. Meissen, O. J. Poppema,
S. D. Wassenaar, S. S. Klein, G. J. Nijgh,
P. J. van Hall: Scattering of polarized
protons from seFe at 17.7, 20.4 and
24.6 MeV. p. 727.
0 . J. Poppema, S. S. Klein, S. D.
Wassenaar, G. J. Nijgh, P. J. van Hall,
1. P. M. G. Meissen: Scattering of
polarized protons from 5SNi at 20.4
and 24.6 MeV. p. 729.
S. S. Klein, G. J. Nijgh, H. J. N. A.
Bolk, P. J. van Hall, J. P. M. G. Meis-
sen, O. J. Poppema: Scattering of
polarized protons from s0Ni at 20.4 and
24.6 MeV. p. 731.
G. J. Nijgh, P. J. van Hall, H. J. N. A.
Bolk, J. P. M. G. Meissen, O. J. Poppe-
ma, S. S. Klein: Scattering of polarized
protons from 62Ni at 20.4 and 24.6
MeV. p. 733.

W. P. Th. M. van Eeghem, B. J.
Verhaar: Analogue resonances in proton
inelastic scattering from 'S6Te. p. 775.
W. C. Hermans, M. A. A. Sonnemans,
J. C. Waal, R. van Dantzig, B. J. Ver-
haar: Particle-particle angular
correlations as a tool for analyzing
nuclear polarization, p. 813.

K. Abrahams, J. B. M. de Haas,
R. Vennink: Simple p-wave neutron
states. Proc. Int. Conf. on the Inter-
actions of Neutrons with Nuclei (1976)
1431.
J. Kopecky, A. M. J. Spits: Direct
capture in the 37Cl(n,y) reaction. Proc.
Int. Conf. on the Interactions of
Neutrons with Nuclei (1976) 1286.
J. Kopecky, R. E. Chrien, R. C. Green-
wood, M. Stelts: The ", <*Sr(n,y)
reactions at 2- and 24 keV. Proc. Int.
Conf. on the Interactions of Neutrons
with Nuclei (1976) 1287.
J. Kopecky: Anomalous Ml capture in
mass region A = 20-40. Proc. Int.
Conf. on the Interactions of Neutrons
with Nuclei (1976) 1285.
F. J. van Steenwijk: Mössbauer-effect in
intermetallische verbindingen met de
CaCm-structuur. M icromössbauer-
conferentie, Leiden, 5 februari.
A. H. Wapstra: The mass spectroscopie
work of L. G. Smith. Proc. of the Fifth
Int. Conf. on Atomic Masses and
Fundamental Constants, Parijs, juni
1975, Plenum Press (1976) 162.
E. Koets: L. G. Smith's precision RF-
mass-spectrometer transferred from
Princeton to Delft. Proc. of the Fifth
Int. Conf. on Atomic Masses and
Fundamental Constants, Parijs, juni
1975, Plenum Press (1976) 164.
G. van Heusden: Single turn extraction
using axial phase selecting slits.
European Cyclotron Progress Meeting,
Milaan, 7 mei.
G. van Heusden: Phase selection with
axial and radial slits systems in
isochronous cyclotrons. KFA-Jiilich,
24 november.
W. M. Schulte: Definition of the central
position phase and the radial longi-
tudinal coupling effect. European
Cyclotron Progress Meeting, Milaan,
7 mei.
W. M. Schulte: A theoretical approach
to regenerative injection. European
Cyclotron Progress Meeting, Milaan,
7 mei.
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6. Voordrachten

J. N. L. Akkermans: Pairing correlations
in nuclei. Oxford, 26 januari.
H. P. Blok: Microscopic description of
(p,p') scattering. Tucson, 22 maart.
H. P. Blok: Microscopic description
of (p,p') scattering. Berkeley, 31 maart.
H. P. Blok: Two-step processes in
transfer reactions in the A — 88 region.
Ames, 20 april.
H. P. Blok: Microscopic description of
(p,p') scattering. Michigan State
University, 22 april.
B. L. G. Bakker: On nd elastic scattering
in the resonance region. Dubna, 22 april.
B. L. G. Bakker: What was new on the
Delhi Conference. Dubna, 23 april.
B. L. G. Bakker: What was new nn
the Delhi Conference. Moskou, 29 april.
B. L. G. Bakker: On nd elastic scattering
in the resonance region. Moskou, 6 mei.
E. Boeker: Energie en Samenleving.
Ashram College, Alphen a.d. Rijn,
31 mei.
C. Hoekstra: A fast emittance measuring
device. European Cyclotron Progress
Meeting, Milaan, mei.
L. K. Peker: The problem of weak
backbending. Orsay, 28 juni.
L. K. Peker: New possibilities for study
band-crossing. Grenoble, 30 juni.

H. P. Blok: Excitation of core excited
states in the s'Sr(p,d) and (d,p) reactions.
KVI Groningen, 25 augustus.
R. D. Vis: Binnenschil ionisatie van
sporenelementanalyse. Najaarsvergade-
ring NNV, Noordwijkerhout,
18-19 oktober.

K. Allaart: Quasiparticle calculations
around single-closed-shell nuclei.
Jülich, 21 oktober.
L. K. Peker: The Coriolis effects in the
y-vibrational bands. Jülich, 2 november.
L. K. Peker: Properties of rotational
bands in weakly-deformed nuclei
A sa 70-90. Keulen, 4 november.
L. K. Peker: Problem in the nuclei
"Pd-'Hn-region. Leuven, 12 november.
L. K. Peker: Problems of the side bands
in even-even deformed nuclei.
Kopenhagen, 16 november.
L. K. Peker: Coriolis effects in y-bands.
Stockholm, 22 november.
L. K. Peker: Rotational bands based on
vibrational levels. Uppsala, 24 november.
L. K. Peker: y-deformation in odd-A
weakly deformed nuclei. Turku,
26 november.

W. F. van Gunsteren: Quasiparticle
calculations ground Z = 50. KVI,
Groningen, 13 de
R. D. Vis: Sporenanalyse met het
V.I!-cyclotron. IRI, Delft, 14 december.

NNV-Voorjaarsvergadering, Amster-
dam, 26 en 27 april:
W. F. van Gunsteren: A hole-
quasiparticle description of "*• 'lsIn.
P. Hofstra: Structure of N = 28
nuclei.
B. O. ten Brink, P. van Nes, H. Ver-
heul: The levelstructure of es. "• "As,
compared with predictions of the
A laga-model.
A. W. B. Kalshoven, W. H. A. Hesse-
link (spreker), J. J. van Ruyven, H.
Verheul: Properties of ">sAg.
A. van Poelgeest, W. H. A. Hesselink
(spreker), J. Bron, P. M. A. van der
Kam, H. Verheul: High-spin states in
IDS, I / I / . , .

H. A. Heifs.. G. J. Zaal, W. Hoger-
vorst, J. Blok: Hyperfine structure
investigation of neutron-deficient arsenic
isotopes.
O. Scholten, S. Y. v. d. Werf, D. Hage-
man, M. N. Harakeh, L. W. Put, R. H.
Siemssen: Deeply bound hole states in
the Pd(d,t) reactions on even-A Pd
isotopes.
J. W. Smits, R. Girisch, R. H. Siemssen,
S. Y. v. d. Werf, A. v. d. Woude: The
mechanism of the direct (p,a) reaction
on the even-A nickel isotopes.
M. N. Harakeh, A. R. Arends, J. R.
Comfort, M. J. A. de Voigt, A. G.
Drentje, S. Y. v. d. Werf, A. v. d.
Woude: Excitation of negative parity
states (1~, 3~; T=O) in ">O (a,a')'HO at
Ea = 104 MeV.
J. M. Greben: Weak coupling
calculations in the panicle-vibration
septuplet in 109Bi.
K. v. d. Borg, R. J. de Meijer, A. v. d.
Woude: DWBA analysis of the
'sO(a,p)"F reaction.
J. C. Vermeulen, R. J. de Meijer, L. W.
Put, D. Dijkhuizen, C. R. Bingham: The
lsSi(a,d)3«P and 18Si(a,dy) reactions at
Ea = 50 MeV.
S. Y. v. d. Werf, L. W. Put, B. J.
Fryszczyn, R. H. Siemssen: Proton hole
strength distribution in ""• !UAg.
L. P. Ekström: Investigation of high-spin
states in ">Ar, 40Ar and ">K.
F. E. H. van Eijkern: Shell-model
calculations in A = 28-32 nuclei.
J. A. J. Hermans: A comparison between

the Doppler shift attenuation and
recoildisiance meihud in the 10-30 p.s
lifetime region.
R. E. Horstman: Large transient
magnetic fields in Fe.
J. E. Koops: Spectroscopie factors and
sum rules for the Ni and Cu isotopes.
i. W. Maas: Precision measurements of
proton and alpha-particle beam energies
and the i7Al(p,a)i4Mg reaction Q-value.
P. C. Zalm: Transient field measurem-
ents in a Fe single crystal.

W. Heeringa: Spin-Spin-Effekte bei der
Nukleon-Nukleus Wechselwirkung.
Bochum (Duitsland) 7 december.
M. J. Canty: Spectroscopie investigations
in the W-Os region. Philips University,
Marburg (Duitsland) 29 november.
J. van Klinken: Speclroscopy of nuclei
far from the valley of betastabilily.
Serie lezingen aan de Universiteit van
Leuven (België).
J. van Klinken: Average multipolarity
of continuum transitions from high-spin
states. Kernforschungszentrum,
Karlsruhe, Duitsland, 20 februari.
J. van Klinken: A proposed experiment
to observe conversion electrons from
statistical cascades after heavy-ion
reactions. Louvain la Neuve, Ottigny
(België), 20 april.
C. R. Bingham, K. v. d. Borg. R. J. de
Meijer, A. v. d. Woude: The 10Ne(a,p)
reaction at 40 MeV. Washington DC.
meeting of the APS, 26-29 april.
J. W. Smits: Three nucleon transfer
applied for the (p.d) reaction. Int. School
of Physics „Enrico Fermi", Varenna.
A. G. Drentje: Status of the K.V.I.-
cyclotron, and the magnetic spectro-
graph. 13th European Progress Meeting
Milano, mei.
J. M. Greben: Microscopic calculations
of the septuplet in 20sBi. Amsterdam,
27 april; Jülich, 19 februari.
J. M. Greben: Application of the NID
method to the three-nucleon system.
Moscow, 1 juli.
M. N. Harakeh: Giant resonances in
>eO. M.P.I., Heidelberg, 17 juni.
M. N. Harakeh: Giant quadrupole
(isoscalar) excitation observed by
inelastic a-scattering from ">O. Bormio,
Italy, 19-24 januar!.
M. N. Harakeh: Excitation of nega'ive
parity states in '6O by inelastic alpha
scattering. KVI, Groningen, 6 april.
F. Iachello: Unified description of
collective nuclear states. Centre de
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Recherches Nucléaires de Strasbourg,
France, 15 januari; Institut de Physique
Nucléaire, Orsay, France, 3 februari;
Niels Bohr Institut, Copenhagen,
Denmark, 9 februari; The Weizmann
Institute, Rehovot, Israel, 7, 11, 18
maart; Technion, Haifa, Israel, 25 maart;
Politecnico di Torino, Torino, Italy,
30 maart; Institut de Sciences
Nucléaires de Grenoble, France, 7 mei;
Rijksuniversiteit Gent, België, 13 mei.
F. Iachello: Two nucteon transfer
reactions in the SU(6) scheme. Niels
Bohr Institute, Copenhagen, Denmark,
1 juni.
F. Iachello: Interacting boson model of
collective nuclear states. Vrije Universi-
teit, Amsterdam, 23 augustus; Ninth
Summer School on Nuclear Physics,
Mikolajki, Poland, 30 augustus;
Minerva Conference, Kleinwalsertal,
Austria, 13 september; Uppsala
University, Uppsala, Sweden, 22 no-
vember.
F. Iachello: A description for collective
nuclear states in terms of the group
SU (6). Lectures given at 9th Summer
School on Nucl. Phys., Mikolajki,
Poland (1976).
R. J. de Meijer: Survey of two and
three nucleon transfer reactions on light
nuclei. Daresbury, England, 23 novem-
ber; Liverpool, England, 26 november.
H. P. Morsch: Monopole excitations in
nuclei. KVI, Groningen, oktober.
H. P. Morsch: Monopol-Kernanre-
gungen. Max-Planck-Institut fiir Kern-
physik, Heidelberg, november.
W. J. Ockels: Detector developments
for the Groningen spectrograph detector.
IKO, Amsterdam, maart 1976.
W. J. Ockels: The technical aspects of
the KVI with special attention on the
spectrograph. University of Stockholm,
Zweden, 2 april.
W. J. Ockels: How to deduce information
on the multiplicity distribution from the
experimental coincidence rates. INR,
Swierk, Poland, 14 juli.
L. W. Put: Elastic scattering of a-
particles from Zr-isotopes. Institute of
Nuclear Physics, Cracow, Poland,
23 januari.
L. W. Put: Elastische verstrooiing van
a-deeltjes, een bekeken zaak? KVI,
Groningen, 8 juni.
O. Scholten: The 1BA program
„PHINT". University of Köln,
Germany, 27 september.
R. H. Siemssen: Vntersuchung von tief-

gebundenen Lochzustanden mit Pick-Up
Reaktionen. Kernforschungszentrum
Karlsruhe, 27 januari;
Max-Planck-Institut für Kernphysik,
Heidelberg, 30 januari; University of
Hamburg, 10 februari.
J. W. Smits: Three nucleon transfer
applied to the (p,a) reaction. Int. School
of Physics „Enrico Fermi", Varenna,
Italy, 6 augustus.
L. M. Taff: 7tBa decay and delayed
coincident summing. Utah University,
Utah, USA. 27 januari.
L. M. Taff: D.A.S. and D.C.S. at KVI.
Indiana University, Indiana, USA,
30 januari.
R. J. Vader: Recent developments in the
KVI cyclotron beam diagnostic
equipment. 13th European Cyclotron
Progress Meeting, Milan, Italy, 6-8 mei.
M. J. A. de Voigt: Experimental
evidence for boson excitations in
transitional and vibrational nuclei.
Bormio, Italy, 19 januari; Stockholm,
Zweden, 29 maart; IKO, Amsterdam,
4 juni.
M. i. A. de Voigt: Giant resonances in
light nuclei. VU, Amsterdam, 1 maart;
Uppsala, Zweden, 31 maart.
M. I. A. de Voigt: Recent development in
y-rays in mGd(a,4n)lS0Dy and
"«Nd(a,4n)"'Sm. RU-Utrecht,
29 oktober.
M. J. A. de Voigt: Excitation of nuclei at
high angular momentum. RU-Gronin-
gen, 11 november.
S. Y. v. d. Werf: Deeply bound hole states
observed via neutron pick-up reactions.
Strasbourg, France, 8 januari; Techn.
Universitat Miinchen, 11 februari;
Niels Bohr Institute, Copenhagen,
18 maart.
A. van der Woude: Giant resonances
studied with inelastic a-scattering.
University of Pittsburgh, USA, 2 no-
vember; University of Indiana, USA,
9 november; Oak Ridge National
Laboratory, USA, 17 november.
T. Koeling: Semi-classical approach to
heavy-ion scattering based on the
Feynman-path integral formalism. Int.
Workshop on Gross Properties of Nuclei
and Nuclear Excitation IV, Hirschegg,
Oostenrijk, 12-17 januari.
A. Lande: Strong interaction effects in
antiprotonic atoms. Brookhaven National
Laboratory, Long Island, New York,
September.
P. M. Endt: Capture de protons è basse
energie. Nice, 25 juni.

P. M. Endt: Nuclear physics in Utrecht.
Haifa, J5 november.
P. M. Endt: Bijzonder grote magnetische
stootvelden. Amsterdam, 18 december.
G. van Middelkoop: Atomaire excitaties
en magnetische dipoolmomenten van
kortlevende kerntoestanden. Groningen,
19 februari.
G. van Middelkoop: Hyperfine inter-
actions. Louvain-la-Neuve, 23 april.
G. van Middelkoop: Hoge magnetische
stootvelden tengevolge van atomaire
botsingen. Noordwijkerhout, 18 oktober.
G. van Middelkoop: Transient magnetic
fields at high velocity. Groningen,
22 oktober.
G. van Middelkoop: Atomic-nuclear
physics. Orsay, 8 november.
G. A. Timmer: Some recent results of
shell-model calculations. IKO, Amster-
dam, 17 december.
P. C. Zalm: Simple models for electric
quadrupole moments. Utrecht, 10 de-
cember.
B. J. Verhaar: Numerical and physical
aspects of (adiabalic) coupled channel
calculations. Universitat Erlangen,
29 januari; IKO Amsterdam, 23 februari.
O. J. Poppema: Production of and
experiments with polarized protons at
Eindhoven. KVI, Groningen, 6 februari.
L. Niesen: Mössbauer-onderzoek aan
zeldzame-aardionen geïmplanteerd in
metalen. Leuven, 26 november.
F. Pleiter: Combined i"teractions and
hidden anisotropy. Meeting on Hyper-
fine Interactions. Leuven, 28 april.
F. Pleiter: About symmetries of simple
lattice defects meausured by PAC. 2de
contactdag „Stralingsschade en gassen in
metalen", Mol, België, 8 oktober.
H. de Waard: Hyperfine interactions of
impurities in semiconductors investigated
by Mössbauer spectroscopy. Moskou;
17 november.
H. de Waard: Hyperfine Interactions of
atoms implanted in metals. Gatchina
(Leningrad), 18 november.
H. de Waard: Hyperfine Interactions of
atoms implanted in various materials.
Novosibirsk, USSR, 25 november.
J. A. Konter: Nuclear demagnetization
experiment. KFA JUlich, 13 december.
F. J. van Steenwijk: Mó'ssbauer-effekt in
Eu und Gd-compounds. Uniyersitat
Zurich, 26 februari.
H. Th. le Fever: Superparamagnetic
behaviour of a linear chain system.
ICM, Amsterdam, 5 september.
H. Th. le Fever: Toepassing mini-
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computer voor Mössbauer-experimenten.
Micromcssbauerconieremie, Eindhoven,
17 december.

Najaarsvergadering NNV, Sectie Kern-
fysica, Groningen, 22 oktober.
J. Bron, W. H. A. Hesselink, A. van
Poelgeest, H. Verheul: Observation of a
band based on proton particle-hole
excitations in "2Sn.
T. J. Ketel, E. A. Z. M. Vervaet, H.
Verheul: Nuclear g-factors and half-lives
of 1112— states in "s, "'Sb and '3sPr.
L. K. Peker, R. Beetz, J. Konijn: On
the origin of 'super bands'.
P. Hofstra: Quasiparticles coupled to
phonons.
H. P. Blok: The program MEPH1STO
for microscopic calculations of (p,p')
reactions.
J. Bruinsma: Nucleon-deuteron break up
quantities calculated with separable
interactions including tensor forces and
P-wave interactions.
J. H. Stuivenberg: The off-shell
sensitivity of the nucleon-deuteron
breakup reaction.
R. Coussement, J. de Raedt, G. Dumont,
M. Huyse, G. Lhersonneau, H. Pattyn,
D. L. Sastry, i. van Klinken: Presen-
tation of the LISOL project. CERN
76-13; p. 51.
M. J. A. de Voigt, H. Wienke, F.
Sporrel: The application of a three
Ge(Li) detector y-ray Compton polari-
meter in (a,xny) reactions.
W. J. Ockels, M. J. A. de Voigt,
G. Greeuw, L. Taff, Z. Sujkowski,
A. Kerek: Multiplicity measurements of
'continuum' y-rays produced in (a,xn)
reactions,
S. J. Feenstra, J. van Klinken, W. J.
Ockels, M. J. A. de Voigt: Average
multipolarity of 'continuüm1 y-rays
produced in (a,xri) reactions.
R. Kamermans, J. W. Smits, J. van Driel,
R. H. Siemssen: The >"-<>Sn(a,p)"3Sb
reaction in a semi-microscopic
description.
R. J. Vader: De K-schil-ionisatiekans
van Pb voor 25, 40 en 75 MeV alpha-
deeltjes bij zeer kleine botsingspara-
meters.
R. Coussement, J. de Raedt, G. Dumont,
M. Huyse, G. Lhersonneau, S. Pacholski,
H. Pattyn, D. L. Sastry, J. van Klinken:
Spectroscopie van kortlevende neutron-
arme isotopen van In en Cd met behulp
van de LISOL opstelling.
R. Spanhoff, M. J. Canty, G. Mennenga,

H. Postma: Nuclear orientation study of
'•"Re.
H. H. Eggenhuisen: High-spin states
in "K.
R. J. Elsenaar: The recommended upper
limit for isospin retarded Ml
transitions.
J. W. Maas: Spin and parity assignments
of bound states in 27Al.
W. A. Sterrenburg: Nuclear spectroscopy
in 27Si.
P. C. Zalm: Transient magnetic fields
at high velocity.
P. J. van Hall: Kernreacties met gepo-
lariseerde protonen.
A. M. Schulte: The limitation of angular
momentum transfer in adiabatic
calculations of rotational excitation by
inelastic scattering.
H. L. Hagedoorn: Meten in de fysica.
Symposium over meten, KIVI,
Den Haag, november.

7. Commissies

De Commissie van de Werkgemeenschap
voor Kernfysica was op 31 december
als volgt samengesteld:
dr. C. van der Leun, voorzitter
drs. F. R. Diemont, secretaris
prof. dr. W. J. Huiskamp, weten-
schappelijk secretaris, leider werkgroep
K/VS X - L
dr. K. Abrahams, vertegenwoordiger
Kernfysische Contactcommissie
prof. dr. J. Blok, leider werkgroep K 11
prof. dr. H. Brinkman, leider werkgroep
K UI - B
dr. P. J. Brussaard, leider werkgroep
KV1-U
prof. dr. P. M. Endt, leider werkgroep
K V
prof. dr. S. R. de Groot
prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn, leider
werkgroep K XII
prof. dr. ir. A. M. Hoogenboom, leider
werkgroep K V
prof. dr. C. C. Jonker, leider werkgroep
K II
dr. A. Lande, leider werkgroep
KVI-G
prof. dr. O. J. Poppema, leider werk-
groep K VIII
dr. H. Postma, leider werkgroep
Kill - A
prof. dr. R. H. Siemssen, leider werk-
groep Kill -B
prof. dr. C. de Vries
prof. dr. H. de Waard, leider werkgroep

K/VS X - G
prof. dr. R. van Wageningen, leider
werkgroep K II
prof. dr. A. H. Wapstra, leider werk-
groep K XI

Dr. B. J. Verhaar was vaste gast van de
Commissie. De vergaderingen werden
voorts bijgewoond door dr. A. A.
Boumans en dr. C. Ie Pair (directie
FOM), dr. E. W. A. Lingemans en
dr. G. A. Timmer (vertegenwoordigers
FPR) en afwisselend door drs. J. Heijn
en drs. H. G. van Vuren, ter assistentie
van de secretaris.

Prof. dr. ir. J. B. Le Poole, werkgroep-
leider K XI (Delft) maakt geen deel
uit van de Commissie; hij wordt ver-
tegenwoordigd door medewerkgroep-
leider prof. dr. A. H. Wapstra. In de
loop van het verslagjaar werd voorts
prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn als leider
van werkgroep K XII benoemd tot lid
van de Commissie.
Ds taak van de Commissie is om-
schreven in het stuk 'Bestuurstaken van
de Commissies van de Werkgemeen-
schappen'.

De Kernfysische Contactcommissie is
de begeleidingscommissie van de bij
ECN gehuisveste werkgroep K IX. Zij
bestaat uit
voor ECN:
prof. dr. J. A. Goedkoop, voorzitter
drs. M. Bustraan
dr. K. Abrahams
voor FOM:
prof. dr. P. M. Endt
prof. dr. W. J. Huiskamp
dr. H. Postma
Het secretariaat wordt verzorgd door
drs. F. R. Diemont. Drs. J. Heijn
notuleert de vergaderingen.
Dr. K. Abrahams heeft de dagelijkse
leiding van K IX; hij vertegenwoordigt
de Kernfysische Contactcommissie in
de Commissie van de Werkgemeenschap
voor Kernfysica.
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1. Algemeen

1.1. Doelstelling

Het FOM-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica stelt zich ten doel:
- fundamenteel onderzoek te verrichten
op het gebied van de dynamische
atoom- en molecuulfysica. Wissel-
werkingen ten gevolge van botsingen
tussen afzonderlijke atomaire systemen,
elektronen en fotonen vormen hierbij
het object van studie. Deze interacties
zijn in eerste instantie van belang voor
alle processen die zich in de gasfase
afspelen. Dit werkgebied vereist speciale
experimentele en theoretische methoden,
die voor een groot deel zijn ontwikkeld
naar analogie met de technieken die in
de kernfysica en hoge-energiefysica
worden gebruikt. De experimenteel toe-
gepaste methoden kenmerken zich door
het gebruik van bundels; bij het
theoretische onderzoek staat op de voor-
grond de beschrijving van niet-gebonden
toestanden van eenvoudige atomaire
systemen;
- fundamenteel onderzoek te verrichten
op die gebieden van de fysica waar
genoemde experimentele en/of theore-
tische methoden leiden tot het verwerven
van kennis, die op andere wijze niet of
slechts zeer indirect is te verkrijgen.
Onder dit aspect van de doelstelling
valt het onderzoek van de chemische
en fysische structuur van oppervlakken.
Van zeer groot potentieel belang is het
onderzoek naar de wisselwerking tussen
atomaire systemen en oppervlakken met
behulp van bundeltechnieken. Tenslotte
behoort hiertoe het onderzoek naar de
wisselwerking tussen plasma's en bundels
geladen deeltjes - ionen en elektronen;
- fundamenteel onderzoek te verrichten
met een interdisciplinair karakter. Door
de grote gevarieerdheid van de pro-
cessen die aan oppervlakken of in de
gasfase - onder aardse, laboratorium-
of astrofysische omstandigheden - plaats-
vinden, is een brede, gedifferentieerde
opzet van het onderzoek noodzakelijk.
De hiertoe vereiste technische en
wetenschappelijke infrastructuur, als-
mede de speciale experimentele tech-
nieken die voor dit onderzoek zijn
vereist, zijn tevens een voorwaarde voor
interdisciplinair onderzoek. Onder-
zoekingen die verwant zijn aan het meer
fysisch gerichte werk, zoals de studie

van structuur en samenstelling van grote
biologische moleculen en aerosolen,
worden hieronder gerekend.

In de tweede plaats stelt het Instituut
zich ten doel actief mee te «verken aan
meer gericht onderzoek dat gelieerd is
met een op toepassing gerichte alge-
menere doelstelling. Het Instituut
beperkt zich bij deze tweede doelstelling
tot die projecten, waarvoor zijn speci-
fieke kennis en vaardigheden zekere
garanties bieden voor het welslagen
ervan. Onderzoekingen die vallen onder
deze tweede doelstelling kunnen liggen
binnen het terrein van de fysica, zoals
bijv. energiegelieerd onderzoek in het
kader van het nationaal programma,
dan wel een inter- of multidisciplinair
karakter dragen, zoals bijv. het onder
zoek naar de identificatie van biologisch
materiaal met behulp van massaspectro-
metrische technieken.

In de derde plaats acht het Instituut
het zijn taak jonge academici en technici
op te leiden en te trainen.
Voor het bereiken van de doelstelling
is het voor het Instituut van het hoogste
belang nauw samen te werken met
universitaire groepen en contact te
onderhouden met de belangrijkste
centra in het buitenland. Dit laatste
door bezoeken over en weer, door het
verlenen van gastvrijheid aan onder-
zoekers van elders en door actieve
deelname aan internationale congressen
e.d.

1.2. Synchrotronstraling

Met het oog op een eventuele realisering
van het PAMPUS-project is veel oriën-
terend werk verricht. In dit kader wordt
ook het werk met de 'poor man's
synchrotron' apparatuur gecontinueerd
en verdiept. Vermeldenswaard is dat
dr. M. J. van der Wiel voor zijn baan-
brekend onderzoek op dit gebied de
Kon. Shell Prijs 1976 heeft verworven.
De officiële uitreiking vond plaats op
2 juli 1976.

1.3. Internationale activiteiten

Door de werkgroep 'Flash Pyrolyse'
werd, in samenwerking met het
secretariaat, het 'Illrd International
Symposium on Analytical Pyrolysis'

georganiseerd. Deze conferentie, die
gehouden werd van 7-9 september in
CASA 400 in Amsterdam, bracht een
125-tal massaspectrometristen uit de
gehele wereld bijeen. Dat deze be-
trekkelijk jonge groep de conferentie
mocht organiseren, is voornamelijk te
danken aan de revolutionaire massa-
spectrometrische technieken die het
Instituut in de afgelopen jaren ont-
wikkelde. Voor de instrumentele zijde,
maar ook voor de resultaten, bestond
dan ook grote belangstelling.
Ook dit jaar hebben vele buitenlandse
gastmedewerkers voor kortere of langere
tijd aan het onderzoekprogramma van
het Instituut hun medewerking verleend.
Daarnaast weiden door medewerkers
van het Instituut bijdragen geleverd op
internationale conferenties.

2. Speurwerk

Voor een kort verslag betreffende de
werkzaamheden van de plasmagroep
van het Instituut, werkgroep TN III,
wordt verwezen naar het zakelijk-
organisatorisch verslag in dit Jaarboek
van de Werkgemeenschap voor Ther-
monucleair Onderzoek en Plasmafysica.

2.1. Atoom- en molecuulfysica

Op het gebied van de elektronenver-
strooiing zijn de onderzoekingen zeer
fundamenteel gericht, en hebben be-
trekking op de grondslagen van de
verstrooiingstheorie en van de correlatie
tussen elektronen. Het onderzoek naar
de geldigheid van de dispersierelaties
heeft zeer bevredigende resultaten opge-
leverd voor de verstrooiing van elek-
tronen aan helium. Ofschoon uit de
experimenten niet éénduidig mag worden
geconcludeerd dat de dispersierelaties
geldig zijn, geven zij wel sterke aan-
wijzingen hiervoor. Van theoretische
zijde is het gelukt de geldigheid der
dispersierelaties voor bepaalde klassen
van potentialen te bewijzen.
In voorbereiding zijn experimenten om
e - 2e processen te bestuderen, dat wil
zeggen de ionisatie van atomen door
elektronen te onderzoeken met behulp
van coïncidentiemetingen aan de twee
elektronen.
De interactie van een elektron met een
atoom in een sterk stralingsveld (laser),
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waarbij ten gevolge van zogenaamde
free-free overgangen kortlevende
negatief-iontoestanden kunnen worden
bestudeerd, is ook dit jaar onderwerp
van studie geweest. Ook bij dit werk
gaan theorie en experiment hand in
hand. Het werk aan dubbel-foton-
processen in atomen en moleculen werd
gecontinueerd. In het afgelopen verslag-
jaar werd het werk aan excitatie van
moleculen door elektronen, een onder-
zoek dat in samenwerking met de vak-
groep Theoretische Chemie uit Leiden
werd verricht, afgerond.
Op het gebied van de zware-deeltjes-
verstrooiing, werd het onderzoek naar de
ionenpaarvorming bij botsingen tussen
alkali-atomen en halogeenmoleculen
zeer bevredigend afgesloten. De reeks
van onderzoekingen die op dit werk-
gebied zijn geschied, heeft het inzicht in
de dynamicr van deze processen zeer
verdiept. Dit heeft niet alleen betrekking
op deze klasse van systemen, maar heeft
een veel grotere geldigheid. Met andere
woorden, de verkregen inzichten kunnen
ook worden toegepast op interacties
tussen willekeurige atomen en moleculen.
Het werk aan de interactie tussen
alkali-ionen en alkali-atomen heeft ver-
rassend nieuw materiaal opgeleverd.
Met name zijn nieuwe inzichten ver-
worven op het gebied van rotatiekoppe-
ling tussen moleculaire toestanden.
Experimenteel is onder andere aan-
getoond dat deze koppelingen zeer
lokaal zijn.

Nieuw onderzoek betreffende de
'detachment' van elektronen bij
botsingen tussen negatieve ionen en
atomen - koppeling tussen discrete en
continuümtoestanden - is veelbelovend
begonnen.
Veel aandacht is besteed aan de realise-
ring van apparatuur om de dissociatie
van moleculen, dissociatie ten gevolge
van fotoabsorptie, elektronenexcitatie,
cd., te kunnen onderzoeken. Deze
dissociatieve processen, die als halve
botsingsprocessen kunnen worden op-
gevat, hebben het voordeel dat de
preparatie in bepaalde quantumtoe-
standen van de te onderzoeken systemen
eenvoudiger gerealiseerd kan worden dan
bij botsingsprocessen.
Een stormachtige ontwikkeling heeft
plaatsgevonden op het gebied van bot-
singen met meervoudig geladen ionen.
De meting van fotonemissie bij

botsingen van He-atomen met Ne-ionen
met een lading die kan worden geva-
rieerd tussen 1 en 4, heeft resultaten
opgeleverd die de bekende theorieën op
dit gebied volledig weerspreken.
Ook het werk aan binnenschilionisatie
werd uitgebreid door hooggeladen-
ionenbundels te gebruiken. Ook hier
werden ernstige discrepanties tussen
theorie en experiment geconstateerd.

2.2. Oppervlaktefysica

Bij het onderzoek aan oppervlakken
met behulp van keV-ionenbundels
kunnen drie verschillende onderzoeks-
richtingen worden onderscheiden.
In de eerste plaats het ionenimplantatie-
onderzoek, waarbij implantatieprofielen,
stralingsbeschadiging ten gevolge van
implantatie en herstel worden
bestudeerd.
In de tweede plaats het onderzoek aan
vaste-stof-epitaxie. Dit onderzoek, dat
gericht is op de ontwikkeling van nieuwe
methoden voor de produktie van zonne-
cellen, biedt veel perspectieven.
Tenslotte wordt met deze bundels
onderzoek verricht aan de fysische en
chemische structuur van het oppervlak.
Met name zijn relaxatiemetingen ver-
richt aan metallische oppervlakken.
Het onderzoek aan oppervlakken met
behulp van eV-alkalibundels is in een
nieuwe fase gekomen. Zeer interessant
is de mogelijkheid die deze techniek
biedt om de aard van de binding van
aan wolfram geadsorbeerde atomen te
kunnen bepalen.
Een schat aan nieuwe informatie is
verkregen uit het onderzoek naar de
verstuiving van ionische kristallen door
middel van elektronen. Deze metingen
hebben het mogelijk gemaakt ver-
schillende relaxatiemechanismen in de
vaste stof te onderzoeken.
Het werk aan elektrongestimuleerde
desorptie van oppervlakken werd voort-
gezet.

2.3. Project 'Flash Pyrolyse'

Naast de organisatie van het Derde
Internationale Symposium over Ana-
lytische Pyrolyse, heeft de werkgroep
een discussiemiddag georganiseerd met
stafmedewerkers van het Rijksinstituut
voor de Volksgezondheid (RIV). Dit
illustreert de groeiende samenwerking

met het RIV.
Daarnaast heeft de werkgroep vele
samenwerkingsverbanden, nationaal
zowel als internationaal. Vermeldens-
waard is het onderzoek van bodem-
monsters waarvoor een medewerker van
de Landbouwhogeschool Wageningen bij
de groep werd gedetacheerd.
In het kader van de samenwerking met
het RIV werd veel aandacht besteed
aan de analyse van bacteriën, en met
name aan de vraag in hoeverre massa-
spectra éénduidige informatie geven
over de bacteriesoort. Op het meer fun-
damentele gebied kan worden gememo-
reerd dat verrassend nieuwe ontwikke-
lingen hebben plaatsgevonden op het
gebied van laser-desorptie-massa-
spectrometrie. Het blijkt dat ten gevolge
van verhitting met korte laserpulsen
grote moleculen als molecuul-alkali-ion
complex worden gedesorbeerd, waarvan
de massa direct kan worden bepaald
met de massaspectrometer.
Het werk aan de tweetrapsma-^sa-
spectrometer, een beleidsruimieproject,
maakt goede vorderingen.

3. Onderwerpen van onderzoek

1. Atoom- en vastestoffysica met
ionenbundels
1.1. Ionenimplantatie
1.1.1. Verplaatsing van Sb in Si door
He+-ionen
1.1.2. Energie-afhankelijkheid van de
analyse
1.1.3. Si gedoopt met Ga, Ge, Se en Te
1.1.4. Dienstverlening aan anderen
1.2. Vastestof epitaxiale groei van
Si op Si
1.3. Analyse van vastestof-oppervlakken
met behulp van protonen in het
energiegebied van 50 - 200 keV
1.3.1. Oppervlakte-blocking bij Ni(110)
1.3.2. Oppervlakte-relaxatie bij Pt( l l l )
1.3.3. Oppervlakte-blocking met een
surface barrier detector
1.4. Ion-atoom botsingen in de gasfase
1.5. Fotonenemissie
1.6. Elektronenvangst voor meervoudig
geladen ionen geschoten in gassen

2. Excitatie en ionisatie van gassen
2.1. Aanslag van organische moleculen
door elektronen
2.2. Elektronenspectrometer
2.3. Verstrooiing onder kleine hoeken
van elektronen aan gassen
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2.4. Elektron-ion coïncidentiemetingen
2.5. Spingcpolarisccrdc elektronen
2.6. Elektroncnverstrooiing in een
stralingsveld

3. Molecuulfysica
3.1. Fotofragmentatie
3.2. Verstuivingsexperimcnten
3.3. Numerieke berekeningen

4. Atomaire botsingen
4.1. Hockafhankelijkc werkzame door-
sneden voor ladingsoverdracht
4.2. Differentieel verstrooiingsexperi-
ment
4.3. Oppervlakte—onderzoek met be-
hulp van atomaire bundels
4.4. Dissociatie van molecuulionen
4.5. Negatieve ionen
4.6. Differentiële werkzame doorsneden
voor ladingsomwisseling
4.7. Oppervlakte-onderzoek m.b.v.
elektronen
4.8. Giant Glory

5. Theoriegroep
5.1. Elektron—foton—verstrooiing aan
cdclgasatomen
5.2. Stralingsbeschadiging in vaste
stoffen
5.3. Twee-elektron, één-foton over-
gangen
5.4. Stralingscorrecties op het atomair
fotoneffect en remstraling
5.5. Adiabatische en diabatische
representaties
5.6. Botsingsdynamica van het ruwe—
bollenmodel
5.7. Euler-MacLaurin-reeks voor de
Simpson-integratie

6. Technische werkgroepen
6.1. Constructiebureau
6.2. Mechanische afdeling
6.3. Elektronica-afdeling
6.4. Afdeling informatieverwerking
6.5. Vacuumtechnisch laboratorium

7. Flash Pyrolyse projecten
7.1. Project A: Laserpyrolyse/laser-
desorptie massaspectrometrie
7.2. Project B: Volledig geautomatiseer-
de pyrolysemassaspectrometrie (Py-MS)
7.3. Project C: Botsingsgeïnduceerde
dissociatie van grote ionen
7.4. Nevenonderzoek
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A. Hamnett, W. Stoll, G. Branton,
C. E. Brion, M. J. van der Wiel:
A kinematic and experimental
investigation of the (e, 2e) simulation
of photoelectron spectroscopy. i. Phys.
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sociation of HeH* energy and lifetime
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plantation from a thin source. Surface
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in heavy ion-atom collisions. J. Phys. B.:
Atom. & Molec. Phys. 9 (1976) 1943.
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Ned. Tijdschr. v. Vacuumtechn. 14
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R. H. J. Jansen, J. Los: Testing of
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Interactions with Atoms, Eds. H.
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dilute AgSc, AgY and AgLu alloys at
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in the rotational predissociation of
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plantation from a thin source. I.
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Resonant free-free absorption by
electrons in the field of a neon atom.
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G. R. Möhlmann, F. J. de Heer:
Emission cross sections of the
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rotary motion feedthrough. Nucl. Instr.
& Methods 137 (1976) 435.
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the differential scattering of Li+ by the
rare gases. Chem. Phys. 17 (1976) 297.
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calculation of the X!2t, state of He-f
and adjustment governed by translational
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Phys. 17 (1976) 217.
J. Verhoeven, J. Los: The influence of
an electron beam on oxidation of
polycrystalling nickel surfaces, monitored
by disappearance potential spectroscopy
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G. R. Möhlmann, F. J. de Heer:
Measurements of the radiative lifetimes
of the vibrational CO*(A!I!;) states.
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precisie UHV draaidoorvoer met inge-
bouwde vertraging: de harmonic drive
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A. Hurkmans, E. G. Overbosch, J. Los:
The scattering of ions by a clean solid
surface in the 1-10 eV range. Surface
Science 59 (1976) 361.
W. C. Turkenburg, H. H. Kersten,
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F. W. Saris: Experimental parameters
for quantitative surface analysis by
medium energy ion scattering. Nucl.
Instr. & Methods 138 (1976) 271.
E. H. A. Granneman, M. Klewer, M. J.
van der Wiel: Two-photon ionization of
caesium via the 62/>3/2 intermediate
state: analysis of photoelectron spin
polarization and saturation effects.
J. Phys. B. 9 (1976) 2819.
M. M. Hubers, A. W. Kleyn, J. Los:
Ion pair formation in alkali-halogen
collisions at high velocities. Chem. Phys.
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A. Hurkmans, E. G. Overbosch, J. Los:
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an oxygen covered Tungsten (110)
surface. Surface Science 59 (1976) 488.
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de Heer: Excitation cross sections for
3s and 3p and 3d sublevels of atomic
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C. B. Kerkdijk, J. Kistemaker, F. W.
Sans: Photon emission induced by
ion-bombardment of .:olids. Proc. Inv.
Lect. VIII. Int. Summer School on the
Physics of Ionized Gases, Dubrovnik,
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1976, Ed. B. Navjnsek.

Dissertaties
A. Hurkmans: Interaction of hyper-
thermal alkali atoms with a Tungsten
surface. Proefschrift, Amsterdam,
17 maart.
W. H. Kool: Impurity and defect
analysis in solids by channeling.
Proefschrift, Amsterdam, 17 maart.
M. M. Hubers: Ion pair formation
in atom-molecule collisions. Proefschrift
Amsterdam, 19 mei.
J. G. Maas: Rotational predissociation of
small molecular ions. Proefschrift,
Amsterdam, 2 juni.
M. H. de Vasconcelos: Vibrational
relaxation times in methane. The optic-
acoustic effect. Proefschrift, Amsterdam,
19 juni.
N. P. F. B. van Asselt: Dissociation of
diatomic molecules involving two
electronic states. Proefschrift, Amster-
dam, 30 juni.
W. C. Turkenburg: Surface layer
analysis by medium energy ion
scattering. Proefschrift, Amsterdam,
15 september.
M. A. Posthumus: Some aspects of
pyrolysis mass spectrometry. Proefschrift
Amsterdam, 22 september.
E. H. A. Granneman'. Polarization
effects in one- and two photon
ionization of caesium and rubidium.
Proefschrift, Amsterdam, 29 september.

5. Voordrachten

M. J. van der Wiel: Het 'Poor Man's
Synchrotron'. Technische Hogeschool,
Eindhoven, 13 januari.
F. W. Saris: Vastestof- en oppervlakte-
onderzoek met ionbundels. Technische
Hogeschool, Delft, 20 januari.

H. L. C. Meuzelaar: (rondreis USA en
Canada, 20 januari-12 februari).
Pyrolysis mass spectrometry of
nonvolatile biological materials.
Cornell University, Chemistry
Department, Ithaca (N.Y.).
Analysis of bacteria and biopolymers
by pyrolysis mass spectrometry.
Massachusetts Institute of Technology,
Chemistry Department, Cambridge
(Mass.).
Pyrolysis mass spectrometry of bio-
materials, soil samples and synthetic
polymers. Barringer Research
Corporation, Toronto (Can.).
Rapid, automated identification of
micro-organisms by pyrolysis mass
spectrometry. Hospital for Sick
Children, Toronto (Can.).
Recent developments in pyrolysis
techniques and some applications to
the analysis of technical polymers.
McDonnell Douglas Research Labora-
tories, St. Louis (Miss.).
Recent developments in mass spectro-
metry; activities at the FOM Institute.
University of Utah, Chemistry
Department, Salt Lake City (Utah).
Analysis of bacteria and biopolymers
by pyrolysis mass spectrometry.
University of Utah, Flammability
Research Center, Salt Lake City (Utah).
Analysis of bacteria and biopolymers by
pyrolysis mass spectrometry. Linus
Pauling Institute, Menlo Park (Cal.).
Analysis of bacteria, biopolymers and
soil samples by pyrolysis mass spectro-
metry. Space Sciences Laboratory,
Berkeley (Cal.).

Recent developments in mass spectro-
metrr. Activities at the FOM-Institute.
Staruord Research Institute, Mass
Spectrometry Center, Menlo Park (Cal).
A nalysis of fossil and recent soil samples
by pyrolysis mass spectrometry.
University of California Riverside, Soil
Science Department, Riverside (Cal.).
Development of pyrolysis mass spectro-
metry techniques and special ion optics
at the FOM-Institute for Atomic and
Molecular Physics. Jet Propulsion
Laboratory, Pasadena (Cal.).

J. Kistemaker: Energie-analyse van de
totale kernenergiecyclus gebaseerd op
licht-waterreactoren. Reactor Centrum
Nederland, Petten, 4 februari.
F. W. Saris: Vastestof onderzoek met
ionenbundels. Vrije Universiteit, Am-
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sterdam, 16 februari.
F. W. Saris: Recente röntgenstraling.
NNV-Symposium, Leiden, 20 februari.

Frühjahrstagung DPG, Hannover,
W.-Duitsland, 23-27 februari 1976.
J. G. Maas, N. P. F. B. van Asselt,
P. J. C. M. Nowak, J. Los: Experimental
use of resonance features to test very
accurately a potential curve.
N. P. F. B. van Asselt, J. G. Maas,
J. Los: The effect of Demkov coupling
in the rotational predissociation of

R. W. Wijnaendts van Resandt, R. L.
Champion, S. Los: Diffraction effects in
the scattering of Li+ on noble gas atoms.
J. A. Aten, G. E. H. Lanting, I. Los:
Experimental and theoretical differential
cross-sections for electron transfer in
alkali-halogen molecules.
M. M. Hubers, A. W. Kleyn, J. Los:
Experimental determination of H12

values from alkali atom-halogen mole-
cule collisions.
H. J. Blaauw, F. J. de Heer, B. van
Wingerden: Analysis of small angle
elastic scattering of electrons by atoms.
G. R. Möhlmann, F. J. de Heer: Lifetime
and light intensity measurements for
excited ions.

International Workshop on Electron
Correlation Problems, Erlangen,
W.-Duitsland, 1-2 maart 1976.
M. J. van der Wiel: Post collision inter-
action in inner shell photoionization.
G. R. Wight: Dissociative ionization of
small molecules by two-electron
transitions.

i. Verhoeven: Het reinigen van vacuum-
componenten. Werkgroep Constructies
van de NEVAC te Utrecht, 9 maart.

Bijeenkomst Quantumtheoretische
Chemie FOM/SON, FOM-Instituut,
Amsterdam, 10 maart 1976.
N. P. F. B. van Asselt, J. G. Maas,
J. Los: Symmetrie in dissociatie van
twee-atomige moleculen.
M. M. Hubers, A. W. Kleyn, J. Los:
Koppelingsmatrix-elementen voor
'Harpoen' reacties.
G. R. Möhlmann, F. J. de Heer:
Dissociatieve aanslag van moleculen
door electronen.

R. L. Champion, R. Wijnaendts van

Resandt, J. Los: Differential cross
sections for the scattering of Li* on
Na. Meeting on Semi-Classical Inter-
pretation of Molecular Scattering
Experiments, Oxford, Engeland, 22-23
maart.
F. J. de Heer: Dispersion relations for
positron and electron scattering by
helium atoms. Electron Collisions
Workshop, The Queens University,
Belfast, 27-28 maart.

Conference on Innershell Ionization
Phenomena, Freiburg, W.-Duitsland,
29 maart-2 april 1976.
Th. P. Hoogkamer, P. Woerlee,
S. Doorn, F. W. Saris, H. Tawara:
Projectile charge stc.e dependence of
the Ne K-X-ray production in collisions
of 50-1200 keV Ne"+ - Ne for n = 1-4.
Th. P. Hoogkamer, P. Woerlee, F. W.
Saris, M. Gavrila: Two-electron - one-
photon transitions following double
K-shell ionization in symmetric collisions
of N, O and Ne.
Th. P. Hoogkamer, P. Woerlee, F. W.
Saris: MO-X-rays from N-Ns carambole
collisions.
M. J. van der Wiel: Post-collision inter-
action in innershell photoionization.

8th National Atomic and Molecular
Physics Conference, Belfast, Groot-
Britannië, 30 maart-2 april 1976.
F. J. de Heer, E. H. A. Granneman,
M. Klewer, M. J. van der Wiel: Resonant
two-photon ionization of Cs via the
6 Pg/2 intermediate slate.
H. J. Blaauw, F. J. de Heer, B. van
Wingerden: Analysis of small angle
scattering of electrons by atoms.

M. J. van der Wiel: Polarisatie-effecten
bij twee-staps fotoionisatie van caesium.
Fysisch Laboratorium, Utrecht, 6 april.
J. Los: Charge transfer in alkali-halogen
collisions. Hahn-Meitner Institut für
Kernforschung, Berlijn, 12 april.

MBKG of the Chemical Society,
Eindhoven/Nijmegen, 12-13 april 1976.
C. W. A. Evers, A. E. de Vries:
Comparison of beam and trajectory
study for K + Br2 -» KBr + Br in the
electronvolt energy range.
M. M. Hubers, A. W. Kleyn, J. Los:
Experimental determination of H^
values from alkali atom-halogen
molecule collisions.

G. E. H. Lanting, J. A. Aten, J. Los:
Giant Glory.

J. F. van der Veen: Stoichiometrie-
bepaling van vanadiumoxides m.b.v.
MeV-terugstrooiing. Lab. voor Kristal-
lografie en Studie van de Vaste Stof,
Rijksuniversiteit Gent, 21 april.

Voorjaarsvergadering NNV, Vrije
Universiteit, Amsterdam, 26 en 27 april
1976.
M. J. van der Wiel: Atoom- en Mole-
cuulfysica met synchrotronstraling.
F. J. de Heer: Overeenkomst en verschil
in aanslag van moleculen door elec-
tronen en fotonen ('super-excited states').

M. J. van der Wiel: (rondreis USA,
Mexico en Canada, 28 april-30 mei).
Recent progress in Amsterdam. Argonne
National Laboratory, Argonne (III.)
Post-collision effects and spinpolarized
electron production. Stanford Research
Institute, Menlo Park (Cal.).
Two-step photoionization of Cs.
University of South California, Los
Angeles (Cal.).
Recent progress in Amsterdam. IRT
Corporation, San Diego (Cal.).
Dissociative ionization of molecules by
high-energy electron impact. Universidad
Autonoma, Mexico City.
A survey of the research at the FOM-
Institute in Amsterdam. Universidad
Autonoma, Mexico City.
Post-collision interaction in innershell
ionization. Universidad Autonoma,
Mexico City.
Modern techniques in atomic physics.
Universidad Autonoma, Mexico City.

F. W. Saris: Nieuwe toepassingen van
ionenversnellers. Natuurkundig Gezel-
schap, Utrecht, 7 mei 1976.
H. L. C. Meuzelaar: Analyse van macro-
moleculen en micro-organismen met
behulp van pyrolyse massaspectrometrie.
Natuurkundig Laboratorium, Vrije
Universiteit, Amsterdam, 17 mei.
F. W. Saris: X-ray continuum emission.
Universiteit Giessen, Duitsland, 28 mei.
H. L. C. Meuzelaar: Versuch zur
Biogeochemie von rezenten und fossilen
Biopolymeren mit Hilfe der Pyrolyse-
Massen-spektrometrie. Forschungsanstalt
für Landeswirtschaft, Braunschweig,
W.-Duitsland, 10 juni.
J. Los: Dissociation of molecular ions.
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Laboratoire des Collisions Ioniques,
Orsay, Frankrijk, 21-23 juni.
W. H. Kool, L. W, Wiggers, F. W.
Saris: An investigation of Si surface-
atom displacement by impact of
medium-energy light ions. Werkgroep
Oppervlakteverschijnselen, NEVAC,
Technische Hogeschool, Eindhoven,
22 juni.

Solid Vacuum Interface Conference,
Eindhoven, 23-25 juni 1976.
E. G. Overbosch, A. Hurkmans, J. Los:
Trapping probabilities and desorption
kinetics of alkali atoms on a clean and
an oxygen covered Tungsten (110) sur-
face.
W. Turkenburg, H. H. Kersten, R. G.
Smeenk, F. W. Saris: Analysis of over-
layer structures by Rutherford back-
scattering, channeling and blocking of
medium energy /ƒ+.

Chr. W. A. Evers: Trajectory surface
hopping study of ion pair formation in
Na, K, Cs + 1-2 collisions in the energy
range of 10-100 eV. First European
Study Conference on Molecular Low
Energy Collisions, Trento, Italië,
27-30 juni.
F. W. Saris: Atomic physics in solids.
Colloquium Chemistry and Materials
Division, Chalk River Nuclear Labs.,
Canada, 22 juli.
W. E. Meyerhof, Th. P. Hoogkamer,
F. W. Saris: Double-collision effect in
molecular orbital X-ray production.
FICAP, Berkeley, USA, 26-30 juli.
F. W. Saris, Th. P. Hoogkamer:
Ion-induced continuum X-ray emission.
FICAP, Berkeley, 26-30 juli.
F. W. Saris, L. Wiggers, W. Kool,
H. E. Roosendaal, M. Swanson:
Displacement of lost and dopant atoms
in Si (As) and Si (Sb) by H and He
irradiation. Gordon Research Con-
ference, Andover, New Hampshire, USA,
2-6 augustus.
W. C. Turkenburg: Surface structure
analysis by channeling and back-
scattering. Gordon Research Conference,
Andover, New Hampshire, USA, 2-6
augustus.
F. W. Saris: Report on FICAP and
Gordon conference. Solid State Science
Branch, Chalk River Nuclear Labs.,
Canada, 12 augustus.
P. A. Schenck, W. L. Maters, D. van de
Meent, J. W. de Leeuw, H. L. C.

Meuzelaar: Application of Curie-point
pyrolysis (GC)-MS in organic
geochemistry. Gordon Research Con-
ference on Organic Geochemistry, New
Hampshire, UC\, 16-20 augustus.
F. J. de Heer:
/. Dissociative excitation of molecules
by electron impact;
2. Measurement of absolute light
intensities;
3. Radiation from excited molecules
produced by electron impact
(1000-8000 A).
Advanced Study Institute on High
Energy Chemical Spectroscopy and
Photochemistry, Kasteel Nijenrode,
Breukelen, 9-21 augustus.
J. Los: Moleculaire aspecten in atomaire
botsingen. Zomercongres KNCV-NNV,
Eindhoven, 18-20 augustus.
A. E. de Vries: Bundelchemie. Zomer-
congres KNCV-NNV, Eindhoven, 18-20
augustus.
H. Overeijnder, A. E. de Vries:
Sputtering of alkali halides with xenon
ions. VII International Summer School
and Symposium on the Physics of
Ionized Gases (SPIG), Dubrovnik,
Joegoslavië, 27 augustus-3 september.
C. B. Kerkdijk, J. Kistemaker, F. W.
Saris: Photon emission induced by ion
bombardment of solids. SPIG,
Dubrovnik, Joegoslavië, 27 augustus-
3 september.
J. Los: Reactive scattering. 'Exploring
the Chemical Bond', Vrije Universiteit,
Amsterdam, 30 augustus-1 september.

7th International Symposium on Mass
Spectrometry, Florence, Italy,
30 augustus-3 september.
A. J. H. Boerboom, H. L. C. Meuzelaar,
P. G. Kistemaker, W. Eshuis: Automated
pyrolysis mass spectrometry; application
to the differentiation of microorganisms
A. J. H. Boerboom: New developments
and trends in mass spectrometry.
T. Matsuo, H. Matsuda, A. J. H. Boer-
boom: Application of quadrupole lens to
mass spectrometer.
H. H. Tuithof, A. J. H. Boerboom,
H. L. C. Meuzelaar, P. G. Kistemaker:
A magnetic mass spectrometer with
laser pyrolysis, variable mass dispersion
and simultaneous detection.

Third International Symposium on
Analytical Pyrolysis, Amsterdam, 7-9
September.

J. W. de Leeuw, W. L. Maters, D. van de
Meent, Jaap J. Boon, P. A. Schenck,
H. L. C. Meuzelaar: Curie-point
evaporation: a new and simple technique
for splitless injection on open tubular
capillary columns.
Patricia A. Quinn, Jim Swanson, Henk
L. C. Meuzelaar, Piet G. Kistemaker:
Differentiation and classification of
microorganisms by pyrolyais mass
spectrometry.
H. L. C. Meuzelaar, A. Tom, H. van der
Brink, P. G. Kistemaker, W. Eshuis,
H. H. Tuithof: The scope of automated
pyrolysis mass spectrometry.
W. Eshuis, P. G. Kistemaker, H. L. C.
Meuzelaar: Some numerical aspects of
specifity versus reproducibility.
W. L. Maters, D. van de Meent, P. J. W.
Schuyl, J. W. de Leeuw, P. A. Schenck,
H. L. C. Meuzelaar: Curie-point
pyrolysis in organic geochemistry.
P. G. Kistemaker, H. H. Tuithof,
A. J. H. Boerboom, B. Neering, H. L. C.
Keuzelaar: Laser pyrolysis I mass
spectrometry of biopolymers.
M. A. Posthumus, N. M. M. Nibbering:
Pyrolysis reactions of 4-phenylbutanoic
acid and methionine.

A. Tip: Scattering of electrons from
small atoms; analyticity properties of
scattering amplitudes. 1976 European
Symp. on Few-Particle Problems in
Nuclear Physics, Vlieland, 14-16
September.
H. L. C. Meuzelaar, P. G. Kistemaker,
W. Eshuis, H. W. B. Engel: Fully
automated pyro-typing of micro-
organisms with computerized data
analysis. 2nd Int. Symp. on Rapid
Methods and Automation in Microbio-
logy, Cambridge, U.K., 20-24 september.
W. Eshuis, W. J. van Leeuwen, J. Borst,
H. L. C. Meuzelaar: Computer matching
of staphylococcal phage-type scores.
2nd Int. Symp. on Rapid Methods and
Automation in Microbiology,
Cambridge, U.K., 20-24 september.
J. Verhoeven: Methoden tot het ver-
krijgen van ultra-hoog vacuum. HTS,
Rijswijk, 28 september.
F. W. Saris: Ion-induced continuum
X-ray emission. A. F. Ioffe Institute,
Leningrad, USSR, 28 september.
F. W. Saris: Ion-induced continuum
X-ray emission. Leningrad University,
USSR, 29 september.
F. W. Saris: Inner-shell ionization in
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heavy-ion-atom collisions. A. F. Ioffe
Institute, Leningrad, USSR, 1 oktober.
F. W. Saris: Ion-induced continuum
X-ray emission. Institute for Nuclear
Physics, University of Moscow, USSR,
5 oktober.

Najaarsconferentie van de Sektie
Atomaire Botsingsfysica van de
Nederlandse Natuurkundige Vereniging,
Noordwijkerhout, 18 en 19 oktober 1976.
E. H. A. Granneman, M. Kluwer,
M. J. van der Wiel: Twee-fotonionisatie
van Cs via de 71P1/2, 3/2 niveaus.
P. J. K. Langendam, M. J. van der Wiel:
Resonante 'free-free absorptions' door
elektronen in het veld van een neon-
atoom.
M. Gavrila, J. McEnnan: Radiative
corrections to photoeffect at the high-
frequency end of the Bremsstrahlung
spectrum.
R. W. Wagenaar, F. J. de Heer,
H. J. Blaauw: Een dispersierelatie voor
voorwaartse verstrooiing.
G. R. Möhlmann, K. K. Bhutani, F. J.
de Heer: Levensduren van aangeslagen
molecuulionen en emissiedoorsneden
voor elektronen geschoten in moleculaire
gassen (CO, HiO, NO, HCl).
Th. P. Hoogkamer, P. H. Woerlee, F. W.
Saris, M. Gavrila: Twee-elektron-een-
foton overgangen tijdens N-N, O-O en
Ne-Ne botsingen.
M. Gavrila, J. E. Hansen: Calculation of
K„„ and KY, transition rates.
Th. P. Hoogkamer, P. Woerlee,
R. Fortner, F. W. Saris: De afhankelijk-
heid van de ladingstoestand van het
projectiel voor de K-schil gaten-
produktie in botsingen tussen 50-1200
keV Ne"+ op Ne (n = 1, 2, 3, 4).
J. Kistemaker: lonisatieverschijnselen in-
de biosfeer.
J. G. Maas, P. J. C. M. Nowak,
N. P. F. B. van Asselt. } . Los: Een
nauwkeurige test vat ;en potentiaal-
curve met behulp van translatie-
speclroscopie.
A. E. de Vries: Overeenkomst tussen
semiklassieke en quantummechanische
berekeningen van ionenpaarvorming.
R. W. Wijnaendts van Resandt, R. L.
Champion, J. Los: Differentiële werk-
zame doorsneden voor de verstrooiing
van Na* aan Na.
C. de Vreugd, R. W. Wijnaendts van
Resandt, J. Los: Auto-ionisatie bij de
verstrooiing van Cl- aan A r.

H. L. C. Meuzelaar: Enkele toepassingen
van de pyrolyse massaspectrometrie
methode in de geneeskunde. Studiedagen
Dermatologische Kliniek, Nijmegen,
1 oktober.
F. W. Saris: De produktie van continue
röntgenstraling door bundels zware
ionen van 10mi tot 1 GeV. Fysisch
Laboratorium, Katholieke Universiteit
Nijmegen, 26 oktober.
M. J. van der Wiel: The PAMPUS
storage ring project in Amsterdam.
Stanford Synchrotron Radiation Project,
Users Group Meeting, Stanford, USA,
28-30 oktober.
J. Kistemaker: lonisatieverschijnselen in
de biosfeer. Departement Natuurkunde,
Universitaire Instelling Antwerpen,
België, 16 november.
E. G. Overbosch: Ionisatie aan metaal-
oppervlakken. Bijeenkomst 'Bundels en
Oppervlakken', Werkgroep Oppervlakte-
verschijnselen NEVAC/NNV, TH-Delft,
10 december.
A. J. H. Boerboom: Massaspectrometrie.
Colleges aan de Universiteit van
Amsterdam, 30 november en
7 december.

Commissie

De Beleidscommissie voor het FOM-ln-
stituut voor Atoom- en Molecuulfysica
was een adviescommissie van de Com-
missie van de Werkgemeenschap voor
Atoomfysica, uit de leden waarvan de
Beleidscommissie ook was samengesteld.
Toen het Instituut per 1 januari 1975 uit
de Werkgemeenschap voor Atoomfysica
trad en organisatorisch een andere
positie kreeg, kreeg ook de Beleids-
commissie daarmee een andere positie en
kon de samenstelling worden geënt op de
diverse onderzoekgebieden waarop het
Instituut werkzaam is. Zij adviseert thans
direct aan het Uitvoerend Bestuur van
FOM.
Globaal gesproken vervult de Beleids-
commissie dezelfde functie, verricht zij
dezelfde taken en draagt zij dezelfde
verantwoordelijkheden ten aanzien van
het FOM-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica als de werkgemeen-
schapscommissie ten aanzien van de
werkgemeenschappen. Een en ander is
vastgesteld in een 'Reglement voor
overleg en organisaties'.

De Beleidscommissie voor het FOM-
Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
was op 31 december als volgt samen-
gesteld.
prof. dr. A. Dymanus, voorzitter
prof. dr. L. Jansen
dr. H. de Kluiver
prof. dr. M. 1. Sparnaay
prof. dr. K. W. Taconis
prof. dr. ir. J. B. Le Poole
prof. dipl.-ing. J. B. Westerdijk.

De vergaderingen werden voorts
bijgewoond door dr. A. A. Boumans,
dr. C. le Pair en drs. F. R. Diemont
(directie FOM) van wie de laatste de
functie van secretaris vervulde, prof. dr.
J. Kistemaker, dr. ir. J. G. Bannenberg
en prof. dr. I. Los (tiirectie Instituut)
van wie de laatste het wetenschappelijk
secretariaat verzorgde, dr. F. J. de Heer
en dr. H. J. Blaauw (vertegenwoordigers
Instituutsraad) en door drs. J. Heijn, ter
assistentie van de secretaris.
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1. Algemeen

/ . / . Doelstelling

De Werkgemeenschap voor Atoomfysica
stelt zich ten doel die wisselwerkingen
tussen atomen, moleculen, ionen,
elektronen of fotonen met gasvormige
of vaste doelwitten 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 beschrijving van gecompliceerde
processen. Deze doelstelling leidt tot
veelvuldige aanrakingspunten met andere
deelgebieden van de fysica, zoals
molecuulfysica, fysica van de hogere
atmosfeer, astrofysica, spectroscopie,
vastestoffysica, gasontladingsonderzoek,
plasmafysica en de chemie. Daar de
interacties tussen deeltjes het kernpunt
vormen van de te entameren onder-
zoekingen, wordt veelvuldig gebruik
gemaakt van geavanceerde bundel-
technieken. Theoretisch zowel als
experimenteel is er overeenkomst met
de methoden die in de kernfysica worden
toegepast.
Daarnaast verzorgt de Werkgemeen-
schap de coördinatie tussen de instituten
en werkgroepen waarin overeenkomstig
werk wordt gedaan.
De Werkgemeenschap stelt zich mede
ten doel jonge academici de gelegenheid
te geven, in het kader van haar onder-
zoekprogramma, hun studie af te
ronden.

1.2. Samenstelling

In dit verslagjaar is de discussie over
de samenstelling van de Werkgemeen-
schap opnieuw voortgezet. De pro-
blemen hangen enerzijds samen met een
te klein aantal mensen binnen de huidige
Werkgemeenschap, anderzijds lijkt het
een goede gelegenheid om te bezinnen
welke groepen er nu precies binnen
deze Werkgemeenschap een plaats
moeten krijgen. Aan een oplossing werd
hard gewerkt.

2. Speurwerk

De Werkgemeenschap onderzoekt de
wisselwerking tussen atomen (mole-
culen) en bundels elektronen, ionen
(eventueel atomen of fotonen). Dit wordt

in het algemeen gedaan door de pro-
jectielbundels in botsing te brengen
met doelwitatomen in de gasvormige
toestand of in oppervlakken van vaste
stoffen. Van de mogelijke gebieden van
onderzoek wordt verreweg het meeste
werk verricht aan de elektron-gasatoom
en ion-oppervlakteatoom botsingen.
De twee hoofdgebieden zijn nader te
verdelen door specificatie van de te
detecteren botsingsprodukten. Voor
elektron-gasatoom-onderzoek betreft
dat fotondetectie, elektrondetectie en
iondetectie. Er is in de werkgroep A II,
A IV en in de bijbehorende universitaire
groep te Utrecht een 5-tal experimenten
op dit gebied waarbij onder andere de
aandacht wordt gericht op de bestudering
van interacties tussen laagenergetische
elektronen in het veld van een positief
ion. Metingen van excitatiefuncties voor
n = 3 niveaus van helium bij energieën
rond de ionisatiedrempel toonden bij-
voorbeeld aan dat wisselwerking tussen
de twee langzame elektronen, die
aanwezig zijn direct na drempelionisatie,
kan resulteren in een indirect
mechanisme voor excitatie naar atoom-
toestanden met hoog baanimpulsmoment.
Aansluitend werden met de klassieke
3-deeltjes-theorie computerberekeningen
uitgevoerd die hiermee consistent
blijken te zijn. Een nieuwe methode
voor het bepalen van de absorptie-
oscillatorsterkte bij edelgas-resonantie-
lijnen werd uitgewerkt; de als zeer
nauwkeurig bekend staande theoretische
oscillatoi sterkte voor de overgang
2 ' P - l ' S (584 A) in helium werd
binnen de meetnauwk .jrigheid (6%)
bevestigd. Metingen van oscillator-
sterkten bij een reeks spectraallijnen
van neon en argon werden uitgevoerd.

Op het gebied van de botsingen van
ionen (atomen) met oppervlakatomen
wordt eveneens een 5-tal experimenten
uitgevoerd te Groningen en te Utrecht,
waarbij de voornaamste te detecteren
deeltjes verstrooide bundelionen en
verstoven doelwitionen zijn. Detectie
van atomen (en elektronen) gebeurde
in mindere mate, alhoewel juist de
secundaire atomen meer voorkomen en
meer informatie bevatten. Voor-
bereidingen voor betere analyse van
deze secundaire atomen werden ge-
troffen. Er wordt voornamelijk gewerkt
met bundels edelgasionen gericht op
koperéénkristallen.

Het onderzoek omvat onder andere
studie van oppervlakte-neutralisatie-
verschijnselen, secundaire emissie van
ionen, vibratie-eigenschappen van opper-
vlakteatomen en al dan niet geïndu-
ceerde atomaire structuren.
In Utrecht werd de emissie \an koper-
ionen bestudeerd waarbij de energie-
spectra van Cu+, Cu+, Cu* (en hun
oxyden) voor met meer en minder
zuurstof bedekte oppervlakken werden
gemeten. Zuurstof heeft een sterke
negatieve invloed op de neutralisatie
van de te meten ionen, waardoor de
ion-opbrengsten sterk toenemen. Uit
reflectiespectra voor deze oppervlakken
als functie van de tijd tijdens snelle
afname van de omringende zuurstof-
druk werd de kleefkans van zuurstof
bepaald voor koperoppervlak tijdens
ionenbombardement. De keuze van deze
onderzochte systemen sluit aan bij die
van het Utrechtse fysisch-chemisch
onderzoek met elektronenbundels.

In Groningen werd vooral aandacht
besteed aan het kwantificeren van de
eerder genoemde verschijnselen die de
verstrooiing van ionen aan oppervlakken
bepalen. De invloed van thermische
vibraties op de ion-verstrooiing ver-
toonde aanwijzingen voor het bestaan
van correlaties tussen nabuuratomen.
Voor de Debije-temperatuur van een
koper (100) kristaloppervlak werd
147 K (± 6%) gevonden. De be-
schrijving van (quasi-) enkelvoudige
botsingen met een ladingsomwisselings-
model maakte een goede interpretatie
van de experimenten mogelijk.
Instrumentatie.
De ionenbron voor de nieuwe opstelling
(A II) voor het onderzoek van
neutralisatie van gereflecteerde en
verstoven ionen werd dit najaar (één
jaar te laat) geleverd en geïnstalleerd.
Voor het meten van energieverdelingen
van gereflecteerde neutralen (A III) werd
een vluchttijdmethode ontwikkeld. De
elektron-fotoncoïncidentie-apparatuur
(A IV) kwam medio september in de
werkplaats gereed; met het installeren
en beproeven werd een begin gemaakt.

De g'i p A V (Eindhoven) zette zijn
ontwerpstudies yoor PAMPUS, een
speciaal voor de produktie van syn-
chrotronstraling te bouwen elektronen-
opslagring, voort. Een 'machinerapport'
en een 'gebruikersrapport' zagen het
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licht. Baanberekeningen hebben geleid
tot een eerste inzicht in de te volgen
weg bij de constructie van de machine.
Resonanties en instabiliteiten van de
deeltjes in de opslagring en tevens de
invloed van wigglermagneten op de
banneigenschappen zijn een voortdurend
aandachtsgebied.
De inventarisatie van potentiële ge-
bruikers en het door hen te verrichten
onderzoek kwam tot stand dankzij de
daadwerkelijke medewerking vanuit een
tiental groepen van verschillende
disciplines. In dit verband mag de
groep van dr. M. J. van der Wiel
(FOM-Instituul voor Atoom- en
Molecuulfysica) met name worden
genoemd.

3. Onderzockondcrwerpen

WERKGROEPEN A l l EN A IV
Utn'cht - Fysisch Laboratorium,
prof. dr. J. A. Smit
1. Interacties tussen elektronen- of
ionenbundels en gasatomen of gasionen
of gasmoleculen
1.1. Resonanties en elektron-correh'.tie-
cffectcn in de excitatie van cdelgas-
alomen door elektronen
1.2. Ionisalie van ionen en waterstof-
moleculen door elektronen (experimen-
teel en berekeningen)
1.3. Opbouw elektron-foton coïncidentie-
experiment
1.4. Excitatie van edelgassen gemeten
met een uliraviolet-monochromator
1.5. Overdracht van excitatie-energieën
in He*-Hc-botsingen
1.6. Binnenschilionisatie van gassen
door ionenbundels (0,1 - 2 MeV)
2. Interacties tussen gasionen en
metaaloppervlakken
2.1. Secundaire ionenemissie
2.2. lonenrcflectie aan metaaléén-
kristallen
2.3. Atomaire oppervlaktestructuur
2.4. Nieuwe opstelling
2.5. Channeling met MeV-ionenbundels
3. Interacties tussen gasatomen en/of
-ionen, bij transportverschijnselen
3.1. Bepaling van intcracliepotentialen
door meting van diffusie in stromend
gas als functie van de gastemperatuur
3.2. Indirecte meting van ionenbeweeg-
lijkhcid in gas door middel van
kataforese

WERKGROEP A III
Groningen — Laboratorium voor
Technische Natuurkunde, prof. dr.
A. L. Boers
1. Onderzoek aan de enkel- en meer-

voudige verstrooiing van laagenergetische
(25 keV) ionen en atomen aan
monokristallijne metaaloppervlakken
1.1. Invloed van thermische vibraties
op de meervoudige verstrooiing van
edelgasionen aan monokristallijne
metaaloppervlakken
1.2. Inelastische energieverliezen en
ladingsomwisselingsprocessen bij ion
(atoom)-metaalbotsingen
1.3. Invloed van oppervlakte-half-
kanaalstructuren op de verstrooiing van
lichte ionen (H+, D+ en He+)

WERKGROEP AV
Eindhoven - Afdeling der Technische
Natuurkunde, prof. dr. ir. H. L.
Hagedoorn
1. Ontwerpstudie elektronenopslagring
PAMPUS
1.1. Baanstudies, machinestudies
1.2. Inventarisatie toekomstige
gebruikers/onderzoekonderwerpen

4. Publikaties
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and McDowell, Plenum Publ. Corp.
New York (1976) 669.
L. G. J. Boesten, H. G. M. Heideman,
T. F. M. Bonsen. D. Banks: Threshold
effects in the ionization of He* by
electrons. J. Phys. B: Atom. Molec.
Phys. 9 (1976) LI.
L. G. J. Boesten, D. Banks, H. G. M.
Heideman: Threshold effects in the
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collision interaction in electron-atom
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impact excitation of triplet levels in
helium. Phys. Rev. AI3 (1976) 1276.
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emission from polycrystnlline molyb-
denum. Energy and angular distributions.
Nucl. Instr. & Methods 132 (1976) 321.
A. van Veen. J. M. Fluit: Backsctittering
of neutralised Ar-ions from a Cu (110)

surface. Nucl. Instr. & Methods 132
(1976) 573.
H. G. M. Heideman. W. van de Water,
G. Nienhuis, P. H. Peeters: Correlation
effects in the electron impact excitation
of helium near the ionization threshold.
J. Phys. B: Atom. Molec. Phys. 9
(1976) L523.
T. F. M. Bonsen: CoHisicmal excitation
and ionization of gases by charged
particles. Proefschrift, Utrecht. 19 mei.
T. van Iltersunr. The influence of
atitoionizing states on the excitation of
helium by electrons. Proefschrift.
Utrecht. 10 november.
B. Poelsema, L. K. Verhey, A. I.. Boers:
Determination of the surface Dehye
temperature using quasi-triple a>lli\iini\
in low energy ion scattering. Nucl. Instr.
& Meth. 132 (1976) 623.
L. K. Verhcy. B. Poclscma. A. L. Boers:
Charge exchange of low energy He itms
and atoms scattered from a copper
single crystal. Nucl. Instr. & Melh. 132
(1976) 565.
B. Poelsema. L. K. Verhey, A. L. Boers:
Study of low energy noble gas ion
reflection from monocrysiallinc surfaces,
influence of thermal vibrations of the
surface atoms, Part 1. Computer
simulation of energy and spatial
distributions. Surf. Sci. 56 (1976) 445.
L. K. Verhey, B. Poelsema, A. L. Boers:
Charge exchange of low energy He*
ions «10 keV) scattered from a (100)
f nee of a copper single crystal. Rad.
Effects 27 (1976) 47.
J. Eilander, H. H. W. Feijen, S. B.
Luitjens, E. P. Th. M. Suurmeijer:
Ultrahigh vacuum target manipulator
for use in ion channeling and reflection
experiments, J. Phys. E: Sc. Instrum. 9
(1976) 814.
L. K. Verhey, B. Poelsema, A. L. Boers:
The reflection of low energy helium
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ions and atoms from a copper single
crystal. Elastic and inelastic effects.
Rad. Effects 31 (1976) 23.
B. Poelsema, L. K. Verhey, A. L. Boers:
Study of low energy noble gas ion
reflection from monocrystalline surfaces;
influence of thermal vibrations of the
surface atoms, Part II. Calculational
evaluation of the sensitivity for model
parameters and possibilities for
evaluation. Surf. Sci. 60 (1976) 485.
B. Poelsema: Low energy noble gas ion
reflection from monocrystalline surfaces.
Proefschrift, Groningen, 10 september.
L. K. Verhey: Charge exchange and
inelastic energy losses in low energy
ion-surface scattering. Proefschrift,
Groningen, 17 september.
W. H. Backer, G. C. L. van Heusden,
J. C. B. Missel, H. L. Hagedoorn, et al:
A proposal for a dedicated synchrotron
radiation source. FOM-39760/1.
H. L. Hagedoorn, J. C. B. Missel, M. J.
van der Wiel: Applications for a
dedicated synchrotron radiation source.
FOM-3976i/l.

5. Bijdragen aan conferenties e.d.

K. W. Reus, C. J. Zwakhals: Diffusion
measurements of binary gasmixtures at
elevated temperatures (300-1300K). Proc.
DPG-Conferentie 'Thermodynamik und
Statistische Mechanik', Freudenstadt
(1976) 38.
L. G. J. Boesten: Threshold effects in
the ionization of H and He* by electron
impact. Proc. 8th Nat. Conf. on Atomic
and Molecular Physics, Belfast (1976)
43.
F. B. Kets: Model calculations on
resonances in electron-helium scattering
near 60 eV. Proc. 8th Nat. Conf. on
Atomic and Molecular Physics, Belfast
(1976) 72.
W. B. Westerveld, J. van Eck:
Determination of oscillator strengths
from the absorption of resonance
radiation in rare gases. Proc. 8th Nat.
Conf. on Atomic and Molecular Physics,
Belfast (1976) 27.
A. G. J. de Wit, G. A. van de Schoot-
brugge, J. M. Fluit: Noble gas ion
scattering from a Cu (110) surface.
Surface structure effects, Proc. of
contr. Papers SPIG, Dubrovnik (1976)
163.
A. L. Boers: The influence of the
thermal motion of surface atoms on

the reflection of low-energy noble gas
ions. Invited speaker, IV national
conference on interaction of atomic
particles with solids, Kharkov (USSR),
7-9 juni 1976. I, p. 10.
A. L. Boers: Multiple scattering of low-
energy ions. Invited speaker, The Solid-
Vacuum Interface, fourth symposium
on physics and chemistry of surfaces,
Eindhoven, 23-25 juni 1976.
B. Poelsema: De invloed van thermische
vibraties op de energieverdeling en
ruimtelijke verdeling van terugverstrooi-
de edelgasionen van Cu (100).
Bijeenkomst werkgroep oppervlakte-
verschijnselen van de Nederlandse
Vacuum Vereniging, Delft, 10 december.

6. Voordrachten

Najaarsconferentie NNV Atomaire
Botsingsfysica te Noordwijkerhout.
L. G. J. Boesten, H. G. M. Heideman,
F. B. Kets: Drempeleffecten bij de
ionisatie van atomen en ionen door
elektronen.
F. B. Kets: 'Close coupling' benaderingen
bij hoge elektronenenergieën.
W. B. Westerveld: Bepaling van
overgangswaarschijnlijkheden voor
resonantieovergangen in edelgassen.
A. Langenberg: Binnenschilionisatie
van lichte atomen door beschieting met
H* en He*.
H. G. M. Heideman: Impulsmoment-
uitwisseling tussen langzame elektronen
in het veld ran een positief ion.
B. Poelsema: Verstrooiing van laag-
energetische (2-10 keV) edelgasionen
aan oppervlakken van eenkristallen.
H. L. Hagedoorn: Parameters en toe-
passingsmogelijkheden van de
elektronenopslagring PAMPUS.
Universiteit van Amsterdam, november.

7. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap
voor A toom fysica was op 31 december
samengesteld uit:
prof. dr. K. W. Taconis, voorzitter
drs. F. R. Diemont, secretaris
prof. dr. A. L. Boers, leider
werkgroep A III
prof. dr. A. Dymanus
prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn, leider
werkgroep A V
dr. W, Hogervorst

dr. Tj. Hollander
prof. dr. I. Los
dr. F. W. Saris
prof. dr. I. A. Smit, leider werkgroepen
A II en A IV
De vergaderingen werden bijgewoond
door dr. A. A. Boumans en dr. C. Ie Pair
(directie FOM), dr. J. van Eck (weten-
schappelijk secretaris en adjunctleider
van A IV), dr. J. M. Fluit (adjunctleider
A II), ir. S. B. Luitjens (vertegenwoor-
diger FPR) en door drs. J. Heijn, ter
assistentie van de secretaris.
De taak van de commisie is nader om-
schreven in 'Bestuurstaken van de
Commissies van de werkgemeen-
schappen',
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1. Algemeen

1.1. Doelstelling

De Werkgemeenschap 'Metalen FOM-
TNO' 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 Werkgemeenschap 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-
dustrie. 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 metaal-
kundig onderzoek in Nederland;
- leggen van contacten met buitenlandse
onderzoekcentra;
- opleiding van fysici, chemici en inge-
nieurs tot metaalkundigen.

1.2. Speurwerk

In het onderzoek dat binnen de
Werkgemeenschap wordt verricht zijn
twee aspecten verenigd, vaak aangeduid
als het metaalkundige en het metaal-
fysische aspect. In extremo kan worden
gesteld, dat men zich in de metaalkunde
met zijn onderzoek hoofdzakelijk richt
op de veranderingen in de posities van
de atomen en dat men veranderingen
in de toestand der elektronen buiten
beschouwing laat. De metaalfysica houdt
zich meer bezig met het onderzoek van
metaaleigenschappen waarbij de elek-
tronen een belangrijke rol spelen. Het
bundelen van deze twee aspecten van
metaalonderzoek in één werkgemeen-
schap is buitengewoon nuttig: het regel-
matige wetenschappelijke contact dat
hieruit voortkomt draagt bij tot een
breder inzicht in de metaaleigenschap-
pen. Anderzijds brengt het feit, dat nogal
uiteenlopende onderzoeken in één
werkgemeenschap zijn ondergebracht

met zich mee dat het beoordelen van
de projecten en het vaststellen van
prioriteiten moeilijk is. In de Werkge-
meenschap is men tot een wijze van pro-
jectbeoordeling gekomen waarbij niet
alleen rekening wordt gehouden met de
wetenschappelijke kwaliteit van de pro-
jecten, maar ook met de externe ver-
dienste dat wil zeggen de mate waarin
het 'project is geïnspireerd door een zeer
belangrijk metaaltechnisch probleem.
Aan de hand van deze beoordelings-
procedure is een prioriteitenlijst van de
in het najaar van 1976 ingediende pro-
jecten opgesteld, die tot het najaar van
1978 zal worden gehanteerd.
Het onderzoek aan roosterdefecten
neemt in de Werkgemeenschap een
belangrijke plaats in. Het NMR-onder-
zoek aan bewegende dislokaties dat in
Mt VI (Groningen) in samenwerking
met de Universiteit van Dortmund wordt
uitgevoerd is in 1976 voortgezet door
een nieuwe onderzoeker. Voorts is er
begonnen aan experimenten op het ge-
bied van Low Cycle Fatigue, die reeds
enkele interessante resultaten hebben
opgeleverd. Ten behoeve van genoemde
onderzoekingen is door Mt VI een
elektronisch bestuurbare hydraulische
trekbank besteld, die het mogelijk zal
maken, cycli nauwkeurig te program-
meren, en ook hoge deformatiesnelheden
te bereiken, die in de buurt komen van
de kritische deformatiesnelheid, waarbij
het NMR-signaal een maximum ver-
toont. Op het gebied van de theorie
werden in deze werkgroep gelokaliseerde
elektronentoestanden in en buiten een
dislokatiekern in Mo berekend. In Delft
(Mt III) is de dislokatiedynamica in
vaste oplossingen onderwerp van studie:
in het bijzonder de verandering in
elastische constanten en inwendige
demping ten gevolge van plastische
deformatie in verdunde legeringen. Het
onderzoek naar de inhomogene defor-
matie in metaallegeringen (Portevin-
Le Chatelier effect) is afgesloten met
een promotie. In Mt IV (Leiden) is de
studie van het ontstaan van rooster-
defecten tijdens de groei van éénkris-
tallen voortgezet terwijl er veel is ge-
rekend aan theoretische modellen voor
Czochralski-groei. Het stralingsbeschadi-
gingsonderzoek in Amsterdam (Mt V)
zal in de komende tijd zijn gericht op
het herstelgedrag van de supergeleidende
VB-metalen (V, Nb, Ta) die met snelle
elektronen (=» 2 MeV) bij lage tempera-

turen zijn beschadigd. Er is in het ver-
slagjaar gewerkt aan het bouwen van
apparatuur om bij de temperatuur van
vloeibaar helium weerstandsherstel-
metingen te kunnen doen aan deze
supergeleidende materialen. Het is
gelukt om in de UHV-opstelling V- en
Ta-specimina te zuiveren.
Ook het bestuderen van diffusie- en
ordeningsverschijnselen in de vaste stof
vormt een belangrijk deel van het
onderzoekprogramma van de Werkge-
meenschap. In het verslagjaar heeft men
in Mt II (Delft) het röntgendiffractie-
onderzoek aan diffusie in Cu-Ni poeder-
mengsels afgesloten, terwijl analoog
onderzoek aan RbCI-KCI poederprepa-
raten binnenkort zal worden afgerond.
Men is erin geslaagd het vorderen van
de diffusie, door middel van een tweetal
eenvoudig te bepalen parameters, voor
te stellen, terwijl tevens informatie
m.b.t. het diffusiemechanisme werd ver-
kregen. De interpretatie van de diffusie-
experimenten aan epitactische Cu-Ni
bikristallen is in volle gang. Dit geldt
ook voor de experimenten waarbij Hg
in een Ag-éénkristal diffundeert. Het
elektronendiffractieonderzoek naar de
verandering in de Moiré-patronen door
interdiffusie in het Cu-Ni systeem wordt
nog voortgezet. Een accent is komen te
liggen op het gedrag van de misfit-
dislokaties tijdens de diffusie.
In Mt V (Amsterdam) worden diffusie-
verschijnselen in de intermetallische
verbinding CoGa met verschillende tech-
nieken bestudeerd. Theoretische resul-
taten aan de concentratie van onbezette
roosterplaatsen werden verkregen en
apparatuur werd ontworpen voor de
meting van deze defectconcentraties.
Het onderzoek aan ordeningsverschijn-
selen dat in Groningen (Mt VI) wordt
verricht is zowel wat de experimenten
(weerstandsrelaxatiemetingen en elek-
tronenmicroscopie aan CuNiZn-legerin-
gen) al5 wat computersimulaties betreft
in een vergevorderd stadium gekomen.
In Mt IX zijn in samenwerking met het
ECN (Petten) met behulp van diffuse
neutronenverstrooiing de mate van
klontering en de kinetiek van het
klonteringsproces in Cu-Ni legeringen
bestudeerd. De Warren-Cowley para-
meters van CuNi zijn nu over het gehele
concentratiebereik bepaald, waarbij de
concentratie-afhankelijkheid van de
klontering en de mengenthalpie zeer
goed met elkaar overeen blijken te
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komen. Het is de bedoeling dit onder-
zoek dat thans in een eerste afrondings-
fase is gekomen de komende jaren voort
te zetten aan ternaire legeringen ge-
baseerd op het CuNi-systeem.
De invloed van helium op de eigen-
schappen van materiaien en wel speciaal
die welke kunnen worden toegepast
bij de constructie van kernreactoren is
de laatste jaren in toenemende mate in
de belangstelling komen te staan. Zowel
in Delft (Mt III) als in Groningen (Mt
VI) zijn samenwerkingsprojecten met het
Interuniversitair Reactor Instituut (Delft)
gestart, waarbinnen de interactie tussen
helium en de stralingsschade in
metalen op fundamentele wijze wordt
bestudeerd. In Amsterdam (Mt V) wordt,
eveneens in samenwerking met het IRI
een experiment aan Mo voorbereid.
Een recente ontwikkeling binnen de
Werkgemeenschap is de belangstelling
voor amorfe metaallegeringen. Deze
materialen bezitten een aantal unieke
eigenschappen, zoals een hoge sterkte,
die tot meerdere toepassingen kunnen
leiden. In Utrecht (Mt IX) is men be-
gonnen met de bestudering van de
mechanische eigenschappen en de
stabiliteit van dit type legeringen. Ook
in Groningen (Mt VI) staan deze
legeringen in de belangstelling, terwijl in
Leiden (Mt IV) de bestudering van de
meer metaalfysische aspecten van
amorfe metalen en legeringen op het
programma staat. Elektrische, magne-
tische en thermische eigenschappen
zullen worden gemeten aan dunne
metaallagen die zullen worden gemaakt
door condensatie op helium gekoelde
onderlagen.

Aan de TH-Twente (Mt VIII) wordt met
behulp van een atom-probe de ver-
deling van legeringsatomen langs korrel-
grenzen en fasegre.izen bestudeerd. In
het verslagjaar is een aantal belangrijke
apparatuurproblemen opgelost. Binnen
het onderzoek naar de ontwikkeling en
de transitie van wals- en rekristallisatie-
texturen in f.c.c.-metalen en legeringen,
zijn de structuren van gewalst Al en
door een plane-strain proces gedefor-
meerd Cu en Ag zeer uitgebreid onder-
zocht. Gebleken is dat in de gedefor-
meerde structuur, gebieden bestaan,
waarin de oriëntatie varieert door
rotatie om een gemeenschappelijke
walsrichting, dwarsrichting of wals-
vlaknormaal. Deze rotaties blijken vaak
op te lopen tot 10 a 15°.

Onderzoek met een sterk metaal fysisch
karakter wordt in Leiden (Mt IV) en
Amsterdam (Mt V) uitgevoerd. Het
verblijf van prof. Davidov bij de werk-
groep Mt IV heeft een sterke stimulans
betekend voor het ESR-onderzoek. De
samenwerking met het Imperial College
(Londen) heeft het mogelijk gemaakt dat
neutrönenverstrooiingsexperimenten aan
Pd-legeringen konden worden gedaan in
de hoge-fluxreactor te Grenoble.
Binnen het project intermetallische
verbindingen van Mt V (Amsterdam) is
naast het onderzoek aan systemen
waarin Yb in de zogenaamde inter-
mediaire valentietoestand verkeert in
1976 veel onderzoek gedaan aan inter-
metallische verbindingen waarin Ce in
deze toestand is. De opbouw van
apparatuur, om aan deze systemen
röntgendiffractie te bedrijven in een
groot temperatuurgebied (5-2700 K), is
in een vergevorderd stadium.

1.3. Wetenschappelijke vergaderingen

Op de ochtenden voorafgaande aan de
zakelijk-organisatorische vergaderingen
van de Commissie van de Werkgemeen-
schap (23 april en 19 november) werden
toelichtende voordrachten gehouden
over de halfjaarverslagen door de FOM-
medewerkers ir. E. J. Mittemeijer (Mt II).
drs. H. D. Dokter (Mt IV), drs. A. H.
van Ommen (Mt V), ir. J. L. Beijering
(Mt VIII) en ir. J. W. H. G. Slakhorst
(Mt VIII). Verder spraken dr. ir. A.
van den Beukei (TH-Delft), prof. dr.
D. Davidov (Hebrew University, Jeruza-
lem) en dr. G. J. Nieuwenhuys (RUL).

2. Onderzoekonderwerpen

WERKGROEP Mt II
Delft - Laboratorium voor Metaal-
kunde - Structuur van de vaste stof,
prof. dr. ir. B. Okkerse
1. Diffractie aan diffusiezones
Verder buiten FOM-verband:
2. Spinodale ontmenging in Au-Pt
3. Diffractiecontrast van roosterfouten
en grenslagen in transmissie-elektronen-
microscopie
4. Afwijkingen van de wet van Schmid
in dunne éénkristallen
5. Textuuronderzoek met behulp van
röntgendiffractie

WERKGROEP Mt III

Delft - Laboratorium voor Metaal-
kunde — Metaalfysica,
prof. dr. ir. P. Penning
1. Dislokatiedynamica in vaste op-
lossingen. Buiten FOM-verband: onder-
zoek aan koperéénkristallen en aan low
cycle fatigue van koperpolykristallen
2. Inhomogene deformatie in metaal-
legeringen (Portevin-Le Chatelier-effectl
3. Helium in metalen

WERKGROEP Mt IV
Leiden - Kamerlingh Onnes Labora-
torium - Metaalfysica en magnetisme,
dr. J. A. Mydosh
1. Elektronenspinresonantie in meta'il-
legeringen en in intermetallische ver-
bindingen met zeldzame aarden
2. Neutronenverstrooiing van magne-
tische momenten opgelost in een niet-
magnetisch basismateriaal (giant
moments)
3. Magnetische ordening of "freezing"
in 'spin glasses', amorfe magneten en
metallische glazen
4. Optische eigenschappen via ellipso-
metrie van metalen en intermetallische
verbindingen
5. De vervaardiging van legeringen,
intermetallische verbindingen en één-
kristallen van zuivere metalen
6. Groei van éénkristallen van f.c.c.-
metalen. De vorming van roosterdefecten
tijdens de groei. Berekeningen met
theoretische modellen voor Czochralski-
groei

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 - Roosterfouten, ordenings-
verschijnselen, prof. dr. ir. A. Wegener
Sleeswijk
1. Dislokatiedynamica
1.1. Plastomechanische metingen
1.2. Energieën en atomaire configuraties
van defecten in metalen
1.3. Mechanisch gedrag van f.c.c.-
metalen en alkalihalogeniden
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2. Ordeningsverschijnselen
2.1. 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. Onderzoek naar de ontwikkeling en
de transitie van wals- en rekristallisatie-
texturen in f.c.c.-metalen en legeringen
2. Het bepalen van de verdeling van
legeringsatomen langs korrelgrenzen en
fasegrenzen met behulp van de atom-
probe

WERKGROEP Mt IX
Utrec/it — Fysisch Laboratorium —
Amorfe legeringen, prof. dr. ir. S.
Radelaar
1. Eigenschappen en stabiliteit van
amorfe mctaallegeringen
2. Diffuse neutronenverstrooiing aan
CuNi-Iegeringen
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technology. First European Symposium
on Flywheel Energy Storage, Neuchatel,
Zwitserland, 14-15 September.
J. Vrijen: Klontering in C»g5

ws-Ni'J2
5M

onderzocht met behulp van de diffuse
verstrooiing van thermische neutronen.
Voorjaarsvergadering N.N.V., Amster-
dam, 26-27 april.
C. van Dijk, J. Vrijen: Magnetic diffuse
neutron scattering on Cul5

)3i-Nip56s.
International seminar on inelastic
neutron scattering, Delft, 5 mei.
J. Vrijen, C. van Dijk, S. Radelaar:
Clustering in Cu%s

1ts -Nie
0

2
sl)s and its

temperature dependence. Proc. Conf.
on Neutron Scattering, Gatlinburg, Ed.
R. M. Moon (1976) 92.

5. Voordrachten

D. Davidov: E.S.R. in metallic Van
Vleck compounds. Institut für Fest-
körperforschung Kernforschungsanlage,
Jülich, W.-Duitsland, 3 november;
Natuurkundig Laboratorium, UvA,
25 november.
D. Davidov: Spin dynamics and
exchange parameters in weakly coupled
Van Vleck paramagnets. Colloquium
Ehrenfestii, Leiden, 1 december.
A. W. A. van der Hart: On the
Czochralski growth of Cu single
crystals. Institut für Festkörperforschung,
Kernforschungsanlage, Jülich, W.-Duits-
land, 2 november.
J. A. Mydosh: The multifaceted PdHX
systems. Natuurkundig Laboratorium,
UvA, 11 maart; National Research
Council, Ottawa, Canada, 23 augustus.
J. A. Mydosh: The spin glass menagerie.
Physique de la Matière Condensée,
Université Genève, Zwitserland, 25 mei;
Colloquium Ehrenfestii, Leiden,
17 november.
J. A. Mydosh: Die Spin Glas Menagerie.
Physikalisches I istitut Universitat
Tubingen, 23 juni; Physik. Department
Universitat München, W.-Duitsland,
20 december.
ï. A. Mydosh: The PdHX systems.
Natuurkundig Laboratorium, VU Am-
sterdam, 8 december.
G. J. Nieuwenhuys: Gigantische momen-
ten in Pd-legeringen - eigenschappen
en magnetische ordening. Natuurkundig

Laboratorium, UvA, 29 april.
H. L. Skriver: Energy bands of simple
cubic alloys. Sektie Natuurkunde,
KU-Nijmegen, 21 januari.
H. L. Skriver: Electronic structure of
transition metal compounds. Brookhaven
National Laboratory, New York, USA,
22 juni.
H. L. Skriver: Electronic structure of
some transitional metal compounds.
Institut für Festkörperforschung Kern-
forschungsanlage, Jülich, W.-Duitsland,
18 augustus.
H. Bakker: Interpretatie van tracer-
diffusiemetingen in vaste stoffen. Natuur-
kundig Laboratorium, Amsterdam,
8 januari.
P. F. de Chatel: Intermediaire valentie
van Ytterbium in enkele intermetallische
systemen. Katholieke Universiteit
Leuven, België, 26 maart.
P. F. de Chatel: Intermediaire valentie
van Yb in metallische systemen. Instituut
voor Theoretische Fysica, Amsterdam,
8 april.
H. Bakker: Interpretation of tracer-
diffusion measurements in solids.
Columbia University, New York,
14 april; Renselaer Polytechnic Institute,
Troy, N.J., USA, 15 april.
P. F. de Chatel: Intermediate valency
of ytterbium in some intermetallic
systems. Argonne National Laboratory,
USA, 10 juni.
H. Bakker: Interpretatie van diffusie-
metingen in vaste stoffen. Colloquium,
RU-Gioningen, 16 december.
J. Th. M. de Hosson: Atomic
configurations and electronic structures
of edge dislocations. Bell Laboratories,
Murray Hill, New Jersey, USA, april.
J. Th. M. de Hosson: The distribution
of carbon interstitials around edge
dislocations in Fe. University of Virginia,
Materials Science Dept., Charlottesville,
Virginia, USA, april.
J. Th. M. de Hosson: The interaction
between carbon interstitial atoms and a
>I2<1I1>[I1O] edge dislocation in
a-Fe. Columbia University, New York,
USA, april.
J. Th. M. de Hosson: Molecular orbital
methods in materials science. Batell-
Mem. Institute, Columbus, Ohio, USA,
april.
J. Th. M. de Hosson: The meaning of
computer simulation studies for
materials applications. University of
California, Dept. Materials Science and
Engineering, Berkeley, California, USA,

april.
J. Th. M. de Hosson: The influence of
impurity atoms on the Peierls stress.
University of California (Irvine), Dept.
of Materials Science, USA, april.
J. Th. M. de Hosson: Diffusion drift
paths around an edge dislocation in
y-Fe and Ni. Northwestern University,
Technological Institute, Dept. Materials
Science and Engineering, Evanston,
Illinois, USA, april.
J.Th. M. de Hosson: The binding energies
of carbon interstitial atoms in dislocoled
lattices of b.c.c. and f.c.c. metals.
Northwestern University, Technological
Institute, Dept Materials Science and
Engineering, Evanston, Illinois, USA,
april.
A. W. Sleeswyk: Bauschinger effect and
low cycle fatigue. Northwestern
University, Technological Institute,
Dept. Materials Science and Engineering.
Evanston, Illinois, USA, oktober;
Brooklyn Polytechnic Institute, Brook-
lyn, New York, USA, oktober; Bell
Telephone Laboratories, Murray Hill,
USA, oktober; Fairleigh Dickinson
University, Dept. of Mathematics and
Physics, Madison, New Jersey, USA,
oktober 1976.
A. W. Sleeswyk: NMR investigations of
moving dislocations in NaCl single
crystals. Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, Massachusetts.
USA, oktober.
J. Vrijen: A diffuse neutron scattering
study of clustering in Cu-Ni alloys.
Urbana-Champaign, USA, 16 juni.

6. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap
'Metalen FOM-TNO' 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
secretaris, adjunctleider Mt V
dr. G. J. van den Berg
dr. ir. H. van Dam
drs. J. D. Elen
prof. ir. P. Jongenburger, leider
werkgroep Mt I
dr. ir. B. H. Kolster, vertegenwoordiger
van de Nijverheidsorganisatie TNO
dr. A. R. Miedema
dr. J. A. Mydosh, leider
werkgroep Mt IV
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prof. dr. ir. B. Okkerse, leider werkgroep
Mtll
prof. dr. ir. P. Penning, leider
werkgroep Mt III
prof. dr. ir. C. A. Verbraak, leider
werkgroep Mt VIII
prof. dr. G. de Vries, leider werkgroep
Mt V
prof. dr. ir. A. Wegener Sleeswijk, leider
werkgroep Mt VI
prof. dr. A. J. Zuilhof
De vergaderingen werden bijgewoond
door dr. A. A. Boumans en dr. C. Ie
Pair (directie FOM), prof. dr. J. J. van
Loef (namens het Uitvoerend Bestuur
van FOM), dr. B. Knook (adjunctleider
Mt IV), drs. H. D. Dokter, dr. F.
Reuling en drs. W. C. Mattens (ver-
tegenwoordigers FPR) en door drs.
J. Heijn en drs. H. G. van Vuren, ter
assistentie van de secretaris.
Als leider van Mt IV is dr. G. J. van den
Berg in de loop van het verslagjaar
opgevolgd door dr. J. A. Mydosh.
Het project Materiaalonderzoek ECN/
KVI/FOM is voor de wetenschappelijke
coördinatie ondergebracht in de Werk-
gemeenschap 'Metalen FOM-TNO'.
In verband daarmee werden dr. ir. H.
van Dam (TH-Delft) en drs. J. D. Elen
(ECN) voor de duur van het project
benoemd toi leden van de commissie.

Molecuulfysica
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1. Algemeen

1.1. Doelstelling

De Werkgemeenschap voor Molecuul-
fysica stelt zich ten doel de eigenschap-
pen van de wisselwerking en van het
statistisch gedrag van de moleculen ter
verklaring van de eigenschappen van
gassen, speciaal ook onder hoge druk,
van vloeistoffen en van vaste stoffen te
onderzoeken. Het doel is dus 'funda-
menteel' onderzoek, d.w.z.
a. experimenteel onderzoek van de ver-
schillende fysische eigenschappen van
gecomprimeerde gassen, vloeistoffen en
vaste stoffen en wel in het bijzonder
daar, waar een theoretische behandeling
redelijkerwijs het eerst mogelijk moet
worden geacht, zodat dus het doel: ver-
klaring van de macroscopische eigen-
schappen met de methode van de statis-
tische mechanica in termen van de inter-
moleculaire krachten, op de voorgrond
staat;
b. theoretisch onderzoek enerzijds ter
verklaring van directe experimentele
resultaten en met het doel een leidraad
te geven voor het experimentele onder-
zoek, anderzijds van de fundamentele
problemen en de grondslagen van de
statistische mechanica.
Dit onderzoek is van groot belang ook
voor het goede begrip van meer gecom-
pliceerde systemen, waarin behalve de
stalistisch-mechanische problemen en de
onbekendheid met de intermoleculaire
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-aerodynamica, 'shockwaves',
enz., waardoor banden met andere
gebieden van de fysica en chemie en dus
ook met een aantal andere werkgemeen-
schappen van FOM worden gelegd.
Op het gebied van de molecuulfysica
heeft ons land 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 land
voor andere gebieden van de fysica is
gegroeid, dreigde vooral na de oorlog,
afgezien van een blijvende activiteit in
enkele centra, de interesse voor onder-

zoek op het terrein van de molecuul-
fysica te verflauwen. Het bleek niet van
belang ontbloot, voor het molecuul-
fysische 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 mogelijk te coör-
dineren, teneinde met de beschikbare
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. het onderzoek te coördineren, in die
zin, dat door samenwerking en onder-
linge besprekingen van onderzoekers
van verschillende universiteitslaboratoria
in den lande een zinvolle verdeling van
het te onderzoeken gebied tot stand
komt en elkaar aanvullende onder-
zoekingen kunnen worden verricht. De
aandacht moet hierbij worden gevestigd
op het feit dat de coördinerende activiteit
zich over een veel groter gebied van
onderzoek uitstrekt dan door en in de
werkgemeenschap in feite wordt verricht,
omdat in onderlinge besprekingen ook
het buiten FOM-verband verrichte
werk natuurlijk ter sprake moet komen,
zodat de wenselijkheid of de onwense-
lijkheid van bepaalde nieuwe onder-
zoekingen ook buiten FOM-verband een
onderwerp van bespreking en overleg
vormt.

1.2. Speurwerk

In het navolgende wordt een overzicht
gegeven van de belangrijkste ontwikke-
lingen op het gebied van de molecuul-
fysica in 1976. Allereerst wordt het
theoretisch werk bezien.

In M VI - Leiden is de theorie van
dubbele verstrooiing gegeneraliseerd en
toegepast op kritische binaire mengsels.

Voorts werden in de theorie van insta-
biliteiten, die optreden bij de zoge-
naamde ballast-weerstand, de 'solitary
wave' oplossingen onderzocht. Onder-
zoek aan spinsystemen (M XI - Delft)
bracht een aantal nieuwe kritische
verschijnselen aan het licht, die van
belang zijn voor het gas-vloeistof
kritische punt. In moleculaire-dynamica-
berekeningen van ruwe bollen is ge-
bleken dat de bijdragen tot de
neutronenverstrooiingsfunctie in zeer
goede benadering een produkt zijn van
een translatie- en een rotatie-correlatie-
functie.
In groep M VI - A I is aan de hand van
computerberekeningen aan eenvoudige
modellen van het 8-vertex type getracht
condities voor de universaliteit van
kritieke exponenten vast te stellen.
Voorts zijn de consequenties onderzocht
van de complexwaardigheid van de
transformaties die het 16-vertex model
invariant laten. Uit moleculair-
dynamische berekeningen van de
diffusiecoëfficiënt voor verscheidene
intermoleculaire modellen in een dicht-
heidsgebied tot aan de kritische dichtheid
blijkt dat de attractiekrachten een grote
invloed hebben op de diffusiecoéfficiënt
(M XI - Amsterdam). In werkgroep
M VI - U is de voortplanting van
elektromagnetische straling door een
medium met onregelmatig variërende
brekingsindex onderzocht. Voorts is
bestudeerd of de gevolgde methode ook
van toepassing kan zijn op de bepaling
van eigenwaardespectra in een dergelijk
medium.
Het onderzoek aan de ergodiciteit van
oneindige klassieke en quantum-
systemen is afgerond (M VI -
Groningen).
Het onderzoek aan de relativistische
kinetische theorie is voortgezet (M VI -
A II). De verandering van de atomaire
polariseerbaarheid ten gevolge van de
geretardeerde wisselwerking met de
omringende atomen werd berekend;
paarpolariseerbaarheidseffecten blijken
afwezig te zijn wanneer de atomen als
harmonische oscillatoren worden
beschreven.

Ook op experimenteel gebied is een
aantal interessante ontwikkelingen te
melden.
In het Van der Waals-laboratorium is de
viscositeit van Kr als functie van de
druk met zeer hoge precisie gemeten.
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Het blijkt dat de eventuele coëfficiënt
van de logarithmische term in de
dichtheidsontwikkeüng kleiner is dan
2.10-4, hetgeen tientallen malen kleiner
is dan de theorie voorspelt. Er is ge-
vonden dat in het infrarood rotatie-
spectrum van CH.iF de lijnbreedte, als
functie van het lijnnummer, een maxi-
mum vertoont bij 20 cm-1. Dit is in
overeenstemming met de theorie. De
werkgroep M IX (Utrecht) is erin
geslaagd de hoekafhankelijkheid van de
botsingsdoorsnede van Na en Xe
(in de grondtoestand) te meten in een
tweebundelexperiment. In het ionisatie-
onderzoek werd foto-ionisatie van een
natriumbundel waargenomen en werd
met een frequentieverdubbelde laser het
10P-niveau van kalium aangeslagen.
Superfluïditeitseigenschappen van de
heliumisotopen werden bestudeerd in de
werkgroep M II - L/KOL. Een nieuwe
methode om 3He af te koelen in het
millikelvingebied werd ontwikkeld. In
M V - U is de vanderwaalskracht tussen
opgedampte ondoorzichtige metaalfilms
gemeten, gebruikmakend van een nieuwe
methode om de afstand tussen de meet-
objecten te bepalen. Bij onderzoek van
dunne vloeistoffilms werd gevonden
dat randhoek- en diktemetingen semi-
kwantitatief verklaard kunnen worden
in termen van lange-afstandsinteracties.
Met verinfraroodspectroscopie zijn
dichtheids-dich'heidscorrelatiefuncties
gemeten voor fluctuaties van Pi- en Pa-
symmetrie rond het kritische punt van
argon (M III - A). In werkgroep M X
(Nijmegen) werden de bundelmetingen
aan Hj-edelgassen voltooid voor snel-
heden < 3000 m/s. Eerste metingen zijn
verricht aan overgangen van H4-clusters.
In NO-edelgasmetingen zijn duidelijke
glorystructuren waargenomen. De
anisotropie van de afstotende potentiaal
overheerst bij deze systemen. Een machi-
ne voor clusterionen is gereedgekomen.
In het Huygens Laboratorium werd de
ii.ipulsmomentpolarisatie in moleculaire
bundels gemeten. Voorts werd voor een
groot aantal gassen stromings-dubbele-
breking gemeten. De al door Maxwell
voorspelde warmtestroom, die optreedt
in zeer verdund stromend gas, is voor het
eerst experimenteel aangetoond door
gebruik te maken van een magneetveld.

2. Oiiderzoekonderwerpen

WERKGROEP M I
Amsterdam - Van der Waals-laborato-
rium, prof. dr. N. J. Trappeniers
1.1. Isothermenmetingen
1.2. IJking van drukmeetcilinders
1.3. p,V,T-metingen bij ultrahoge druk
2. Toestandsvergelijking van mengsels
Leiden - Huygens Laboratorium, prof.
dr. J. J. M. Beenakker, prof. dr. H. F. P.
Knaap
1. Lichtverstrooiing in gassen
2. Dubbele breking in gassen
3. Fluorescentiemetingen aan gepolari-
seerde moleculaire bundels
4. Experimentele bepaling van de
vorm van de niet-evenwichtsdistributie-
functie in aanwezigheid van een
lemperatuurgradiènt

",'ERKGROEP M II
Amsterdam - Van der Waals-laborato-
rium, prof. dr. N. J. Trappeniers
1.1. Viscositeit
1.2. Viscositeit van gassen in het kritisch
gebied
2. Warmtegeleiding van gassen in het
kritisch gebied
Leiden - Kamerlingh Onnes Laborato-
rium, prof. dr. R. de Bruyn Ouboter,
prof. dr. K. W. Taconis
1. Superfluïditeit in "He II
1.1. Bewegende He H-film
1.2. Het 4de geluid voor bulk He II in
nauwe lange kanalen
1.3. Wrijving in He II, poging tot
synthese van de stromingsverschijnselen
1.4. Stromingsverschijnselen in zeer
lange capillairen
1.5. Dispersie- en absorptieverschijnselen
bij het 2de geluid o.i.v. stationaire
stroming
1.6. Gedrag van ionen en van aan
ionen gekoppelde wervel ringen in He II
1.7. Analogon van het Josephson-effect
in He II
1.8. Koeling in de adiabatische stroming
van He II
2. 3He - 4He mengsels, superfluïditeit
in »He
2.1. Interactie van fononen met 'He-
moleculen in een verdunde oplossing
van 3He in 4He bij temperaturen tussen
30 mK en 500 mK
2.2. De Leidse mengkoelmachine
2.3. Pomeranchuk-koeling gekoppeld
aan de Leidse mengkoelmachine, met
als doel bestudering van de super-
fluïditeit van het zuivere isotoop 3He

Leiden - Huygens Laboratorium, prof.
dr. J. } . M. Beenakker, prof. dr. H. F. P.
Knaap
1. Invloed van magnetische velden
op de viscositeit van gassen
2. Viscomagnetische warmtestroom
3. Invloed van magnetische velden
op de thermodiffusie van meeratomige
gassen
4. Warmtegeleiding van gassen in een
magnetisch veld
5. Verschil in interactie tussen optische
ïsonieren
6. Moleculaire bundels
7. Theorie van transportverschijnselen in
gassen en vloeistoffen

WERKGROEP M III
Amsterdam - Van der Waals-laborato-
rium, prof. dr. N. J. Trappeniers
1. Drukinvloed op rotatiespectra
2. Lichtverstrooiing en laser-inlerfero-
metrisch onderzoek van gassen in het
kritisch gebied
Amsterdam -Fysisch Chemisch Labora-
torium, prof. dr. J. van der Elsken
1. Onderzoek van translatie-rotatie-
spectra van vloeistoffen en gassen
2. Onderzoek naar fononspectra van
kristallen

WERKGROEP MV
Utrecht - Van 't Hoff-laboratorium,
prof. dr. J. Th. G. Overbeek
1. Vanderwaalskrachten tussen macro-
scopische objecten
2. Rol van lange-afstandkrachten in
zeepvliezen
2.1. Dynamische processen in dunne,
vrije vloeistoffilms
3. Lichtverstrooiing aan zeepvliezen
(buiten FOM-verband)

WERKGROEP M VI - THEORETISCH
ONDERZOEK
A msterdam — Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. J. de Boer,
dr. J. Hijmans
1. Symmetrie-eigenschappen van het
16-vertex model
2. Eindpuntsverdeling van self-avoiaing
random walks
3. Wilson-theorie en schaalwetten Wi) het
kritische punt
Amsterdam -Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. S. R. de Groot
1. Geretardeerde inieratomaire wissel-
werking
2. Relativistische kinetische theortf"
2.1. Quantumsystemen; leptongassan
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2.2. Plasmatheorie; transportcoëffi-
ciënten
2.3. Transportvergelijking; convergentie-
onderzoek
Groningen - Afdeling voor Theoretische
Natuurkunde, prof. dr. N. M.
Hugenholtz
1. Ergodentheorie van oneindige klas-
sieke en quantumsystemen, in het
bijzond r bestudering van een oneindig
harmonisch rooster
2. Renormalisatie van klassieke en
quantumsystemen; kritische ver-
schijnselen
3. Dynamica van oneindige systemen;
voorwaarden dat evenwichtstoestand
bestaat (buiten FOM-verband)
4. Stabiliteit van evenwichtssystemen
voor ':leine storingstermen (buiten FOM-
verband)
Leiden - Instituut-Lorentz, prof. dr.
P. Mazur
1. Meervoudige verstrooiing in het
kritische gebied
2. Fluctuerende hydrodynamica en
instabiliteiten
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 dikte, bestaande uit een
medium met onregelmatig variërende
diëlektrische constante

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

WERKGROEP MIX
Utrecht - Fysisch Laboratorium,
prof. dr. C. Th. J. Alkemade
1. Botsingsverbreding en -verschuiving
van rotatielijnen in gassen
2. Energie-relaxatiemetingen m.b.v.
dubbel-instraling
3. Bepalingen van differentiële door-
sneden voor verstrooiing van m.b.v. een

laser geëxciteerde natriumatomen aan
edelgasatomen
4. Bepaling van totale werkzame door-
sneden voor ionisatie van geëxciteerde
natrium- en kaliumatomen door bot-
singen met stikstofmoleculen (buiten
FOM-verband)
5. Lamb-dip in microgolfspectroscopie
(buiten FOM-verband)

WERKGROEP M X
Nijmegen — Fysisch Laboratorium, prof.
dr. A. Dymanus
1. Toestandsgeselecteerde waterstof -
moleculen, waterstof-dimeren en de niet-
bolvormigheid van de intermoleculaire
wisselwerking
2. Botsingsonderzoek met toestands-
geselecteerde NO-moleculen
3. Cluster-ionen-onderzoek
4. Onderzoek aan OH-radiealen

WERKGROEP M XI
Amsterdam - Van der Waals-laborato-
rium, prof. dr. N. I. Trappeniers
1. Moleculaire dynamica
Delft - Laboratorium voor Technische
Natuurkunde, prof. dr. J. M. J. van
Leeuwen
1. Moleculaire dynamica van ruwe
bollen (met toepassing van neopentaan)
2. Renormalisatietheorie voor spin-
systemen

WERKGROEP MXII
Eindhoven - Afdeling der Technische
Natuurkunde, dr. H. M. Gijsman
1. Mengkoeler met meer dan een meng-
kamer

3. Publikatics

W. Mandema, N. J. Trappeniers: Proton-
spin-lattice relaxation in ammonium
bromide at high pressure. Physica 81B
(1976) 285.
N. J. Trappeniers, T. Wassenaar, G. J.
Wolkers: Isotherms and thermodynamic
properties of ethylene at temperatures
between 0 and 150 °C and at densities
up to 500 amagat. Physica 82A
(1976) 305.
J. G. Oldenziel, N. J. Trappeniers: High
resolution nuclear magnetic resonance
spectroscopy in liquids and gases at
pressures up to 2500 bar. I. High
pressure nmr spectrometer and
experimental technique. Physica 82A
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resonance spectroscopy in liquids and
gases at pressures up to 2500 bar.
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the Netherlands. 513.
W. de Haas, H. van Beelen: A synthesis
of flow phenomena in helium II.
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sound pulses of extremely long pulse
length. Physica 84B (1976) 334.
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results on scattering and absorption of
phonons in dilute 3He-4He mixtures.
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refrigerator. Proefschrift, Leiden,
3 november.
W. J. P. de Voogt: Experiments on
phononpulses and second sound indilme
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ergodicity of the infinite harmonic
crystal. Groningen, 4 juni.
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A. P. J. van Deursen: Experimental
investigation of small clusters. Proef-
schrift, Nijmegen, 18 maart.
J. J. ter Meulen, W. L. Meerts, G. W.
M. van Mierlo, A. Dymanus:
Observations of population inversion
between the A-doubtet states of OH.
Phys. Rev. Lett. 36 (1976) 1031.
} . i. ter Meulen: Beam maser
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Translational energy dependence of the
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4990.

M. H. Ernst, E. H. Hauge, J. M. J. van
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M. P. M. den Nijs, A. M. M. Pruisken,
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539.
Th. Niemeyer, J. M. J. van Leeuwen:
Renormalization theory for Ising-like
spin systems. Phase Transitions and
Critical Phenomena VI, M. S. Green and
C. Domb Editors, Academic Press Inc.
(London) (1976).
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4. Bijdragen aan conferentie» e.d.

R. de Bruyn Ouboter: Serie lessen over
Macroscopische quantum verschijnselen
in supergeleiders. Nato Advanced Study
Institute on small scale superconducting
devices in Gardone Riviera, Lago di

Garda, Italië, augustus-september.
K- W. Taconis: De Leidse verdunnings-
koelmachine. Europhysics Study
conference on Dilution Refrigeration,
Lancaster, U.K. 25-27 september.
L. J. F. Hermans: The viscomagm'tic
heat flux: an experimental study in the
Burnett regime. 10th Int. Symp. on
Rarefied Gas Dynamics, Snowmass at
Aspen, Colorado, USA, juli.
J. J. M. Beenakker: Molecular inter-
actions and effective cross sections for
rotating molecules. Gordon Conference
on Atomic and Molecular Interactions,
Wolfeboro, New Hampshire, USA,
augustus.
S. Hess: Non-equilibrium phenomena
in liquid crystals. Vosbergen Conferentie.
Vlieland, 13 mei.
J. Korving: Angular momentum align-
ment in Nas beams. 10th Int. Symp. on
Rarefied Gas Dynamics, Snowmass at
Aspen, Colorado, USA, juli.
J. van der Elsken, G. H. Wegdam,
D. Frenkel, R. M. van Aalst: Far
infrared spectroscopie contributions to
the understanding of molecular dynamics
in dense fluids. Proc. of the 12th
European Congress on Molecular
spectroscopy, Strassbourg, 1975, p. 529.
J. van der Elsken, D. Frenkel: Rotational
relaxation of solute molecules in dense
noble gases and the relation with local
anisotropy fluctuations. Faraday
Symposium II on Newer Aspects of
Molecular relaxation processes, London.
13 en 14 december.
A. Vrij, J. A. de Feyter, W. G. M.
Agterof, H. M. Fijnaut: Interaction
forces in soap films. FOAMS. An inter-
national conference organized by the
Colloid and Surface Chemical group
of the Society of Chemical Industry,
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A. Vrij: Thermal Ripple fluctuations on
the surfaces of thin, free liquid films.
Conf. on Statistical Mechanics and
Thermodynamics of the Interfacial
Region, Sheffield, Engeland, 22 sep-
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A. Vrij: Interaction forces in thin liquid
films. EUCHEM Conference, Collioure,
Frankrijk, 29 april.
A. Vrij: Onderzoek aan Zeepvliezen.
KNCV-NNV-symposium, Eindhoven,
18 augustus.
M. P. Nightingale: Singularities in the
crilical surface near the Baxter model.
Zomerschool/Symposium: 'Renormalisa-
tion group methods in Physics', Trond-

hcim, Noorwegen. 17-26 juni.
J. M. M. van Deventer: Multidirectional
Doppler pumping of a sodium atomic
beam. IXth Int. Conf. on Quantum
Electronics, Amsterdam, 14-18 juni.
A. van Deursen, J. Kcuss, S. Stollc:
Dimcrs in free jets and their total
collision cross section. Tenth Int. Symp.
on Rarefied Gas Dynamics, Snuwmass.
Col., USA. 18-23 juli.
H. Thuis. S. Stolte. J. Reuss, A.
Dymanus: Experimental investigation
of angular dependent interactions
between NO and inert gases. Fifth
International Conference on Atomic
Physics, Berkeley, Cal.. USA, 26-30 juli
J. M. J. van Leeuwen: Lectures on phase
transitions in spin systems. Zomerschool
Trondheim, 17-23 juni.
J. M. J. van Leeuwen: Crilical properties
for spin systems with triplet interactions
on a triangular lattice. Symposium on
Renormalization Theory, Trondheim,
24-26 juni.

H. J. Hilhorst: Real space renormali-
zation of the self-avoiding walks on a
lattice. Symposium on Renormalization
Theory, Trondheim, 24-26 juni.
A. Th. A. M. de Waele, A. B. Rcekers,
H. M. Gijsman: A :'He circulating
dilution refrigerator with more than one
mixing chamber. Proc. 6th Int.
Cryogenic Engineering Conf. Grenoble,
1976. p. 112.

5. Voordrachten

N. J. Trappeniers: Gas-gas equilibrium
in mixtures of noble gases. Wenen,
30 maart.
N. J. Trappeniers: The study of phase
transitions in some solids by NMR at
high pressure. Bochum, 2 april.
N. J. Trappeniers: Het onderzoek van
fase-overgangen in moleculaire kristallen
met behulp van NMR. Delft, 4 mei.
F. S. Stibbe, N. J. Trappeniers: ESR of
Cr3*- in NHiCl single crystals. XlXth
Congres Ampère, Heidelberg,
28 september.
A. J. Nijman, N. J. Trappeniers: A NMR
study of solid methane: 'The theory of
spin-lattice-relaxation'. XIXth Congres
Ampère, Heidelberg, 29 september.
G. de Brouckère: Calcul des observables
mono-et-biélectroniques dans les com-
plexes metalliques par la methode des
orbitales moléculaires. Université Libre
de Bruxelles, 8 juni.
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Frühjahrstagung DPG/NNV, Freuden-
stadt, 5-9 april.
S. A. G. Peerdeman: A new phase
transition in NHJ Cl at very high
pressures.
L. J. F. Hermans: Investigations on
transport phenomena in rarefied gases
using external magnetic fields.
J. J. M. Beenakker: Experiments on the
influence of a magnetic field on the
thermal diffusion in a dilute gas mixture.
S. Hess: Pre- and post-transitional
behavior of the Cotton-Mouton effect,
flow birefringence and acoustic bire-
fringence in liquid crystals.
K. D. van den Hout: Temperature
dependence of collisional broadening
of rotational Raman lines of hydrogen
isotopes.
B. S. Douma: Experimental investigation
of the non-equilibrium distribution
function in a heat conducting gas.
D. Frenkel: Molecular dynamics cal-
culations on time dependent anisotropic
density fluctuations.

T. R. Geballe: Infrared observations of
ionized neon in the galactic center.
European Space Research and
Technology Center, Noordwijk, 27
februari; Max Planck Institute for
Radioastronomy; and Astronomy
Institute of Bonn University, Bonn,
16 juli.
T. R. Geballe: Infrared observations of
stellar and circumstellar carbon
monoxide. Max Planck Institute for
Extraterrestrial Physics, Munich,
19 maart.
T. R. Geballe: Isotopic ratios of carbon
and oxygen from 5 Micron stellar
spectroscopy. University College
London, London, 10 mei.
T. R. Geballe: Isotopic ratios of carbon
and oxygen in cool, evolved stars.
Institut fur Theoretische Physik der
Universitat Erlangen-Nürnberg,
Erlangen, 13 juli.
A. G. Visser: Angular momentum
polarization in molecular beams.
Spring meeting of the Molecular Beam
Kinetics Group, Eindhoven, april.
A. G. Visser: Laser-induced alignment:
een nieuwe methode voor het produceren
van georiënteerde moleculaire bundels.
Najaarsconferentie NNV-sektie Atomaire
Botsingsfysica, Noordwijkerhout, 18-19
oktober.
J. Korving: Angular momentum
alignment in Nas beams. University

of Waterloo, 27 juli.
R. de Bruyn Ouboter: Superfluiditeit in
de He Il-film. TH-Eindhoven,
29 januari; Univ. van Amsterdam,
19 februari; RU-Groningen, 8 april.
W. J. P. de Voogt: Second sound in
3He-4He mixtures. Jiilich, W.-Duitsland,
november.
N. H. .Pennings: The Leiden dilution
refrigerator. Jiilich, W.-Duitsland,
december.
L. J. F. Hermans: Experiments on gas
transport properties in a magnetic field.
University of British Columbia,
Vancouver, 16 juli.
S. Hess: Non-equilibrium alignment in
gases. Ehrenfest Colloquium, Leiden,
14 januari.
S. Hess: Irreversible thermodynamics
of molecular liquids and liquid crystals.
Landelijk Seminarium Statistische
Mechanica, Leiden, 17 januari.
S. Hess: Nicht-Gleichgewichtsphanomene
in flüssigen Kristallen. Erlangen,
12 januari; F.U. Berlin, 23 april.
S. Hess: Flow birefringence and related
phenomena in gases. Nijmegen,
13 maart.
D. A. Coombe: A kinetic theory of
microwave coherent transient spec-
troscopy. Institut für Theoretische
Physik der Universitat Erlangen-
Nürnberg, Erlangen, 9 december.
A. Vrij: Interaction forces in soap
films. CNRS, Mulhouse, Frankrijk,
9 november.
M. P. Nightingale: Renormalisatiegroep-
theorie voor het 8-vertex model. Inst. v.
theor. fysica, Amsterdam, februari.
A. Gaaff: A Igebraic invariants for the
sixteen vertex model. Landelijk semina-
rium Statistische Mechanica, Amsterdam,
24 september.
M. P. Nightingale: Niet-universali'eit in
kritieke verschijnselen. Inst. v. theor.
fysica, Amsterdam, november.
J. Hijmans: Globale analyse van
dynamische systemen en katastrofe-
theorie. College, Inst. v. theor. fysica,
Amsterdam, februari.
A. J. Kox: Relativistic kinetic gas theory.
Part I: Principles. Centre de Recherches
Mathématiques, Université de Montreal,
28 september.
A. J. Kox: Relativistic kinetic gas theory.
Part II: Applications. Département de
Physique, Université de Montreal,
1 oktober.
A. J. Kox: Relativistic kinetic gas
theory. Department of Physics, Stevens

Institute of Technology, Hoboken N.J.,
22 oktober.
A. J. Kox: Relativistic kinetic gas theory,
with applications to astrophysics.
Department of Physics, Georgetown
University, Washington D.C.,
15 november.
S. R. de Groot: Relativistic kinetic
theory and applications, in particular to
the transport coefficients of neutrino
gases. Dubna, 26 oktober; Moskou,
28 oktober; Leningrad, 29 oktober;
Tbilisi, 1 november.
S. R. de Groot: Calculation of transport
coefficients in relativistic kinetic theory.
Calcutta, 30 december.
Ch. G. van Weert: Relativistic kinetic
theory of quantum systems. Rockefeller
University, New York, 1 maart.
Ch. G. van Weert: Quantum-dynamical
foundation of relativistic kinetic theory.
College de France, Parijs, 22 juni.
N. M. Hugenholtz: Equilibrium states
in statistical mechanics. Institut für
Theoretische Physik, Universitat
Göttingen, april,

M. Winnink: Spectra of Liouville
operators. Instituut voor Theoretische
Fysica, Universiteit Leuven, december.
J. L. van Hemmen: Fermi lattice systems
with bilinear hamiltonians. Institut für
Theoretische Physik, Universitat zu
Köln, februari.
J. L. van Hemmen: Dynamica en
ergodiciteit van het oneindige harmo-
nische kristal. Seminarium Instituut
voor Theoretische Natuurkunde,
Groningen, mei.
J. L. van Hemmen: Dynamics and
ergodicity of the infinite range harmonie
crystal. Brussel, Université libre de
Bruxelles, Chimie Physique II, juni.
J. L. van Hemmen: Dynamics and
ergodicity of the infinite range harmonie
crystal; the classical KMS-condition.
Instituut voor Theoretische Natuur-
kunde, Amsterdam (landelijk semina-
rium), september.
R. Pasmanter: The ballast resistor: an
electro-thermal instability in conducting
wires. Stationary states and fluctuations.
Chemistry Dpt. Hebrew University,
Jerusalem, januari; Chemistry Dpt.
Tel-Aviv University, Tel Aviv, januari;
Theoretical Physics jfnstitute, Stuttgart
University, november.
P. Mazur: Sur une instabilité electro-
thermique. Université Libre de Bruxelles,
3 februari; Université Paris VII et Ecole
Normale Supérieure, mei; Université
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Paris XI (Orsay), 4 oktober.
P. Mazur: De ballastresistor: een
elektro-thermische instabiliteit. Amster-
dam, 4 maart; Utrecht, 20 oktober.
P. Mazur: Mouvement Brownien.
Université Paris VII, mei (7 voor-
drachten).
P. Mazur: Der Ballast Resistor: eine
elektro-thermische Instabilitat. Erlangen,
14 juni; Aachen, 8 november.
P. Mazur: Renormalisalion de coeffi-
cient de transport. Université Paris VII
et Ecole Normale Supérieure, 15 sep-
tember - 15 oktober (7 voordrachten).
J. Reuss: Me 'ïgen aan clusters. Collo-
quium, Un. van Amsterdam, 26 februari.
A. van Deursen: Total collision cross
section measurements with cluster
molecules. Frühjahrstagung der Deutsche
Physikalische Gesellschaft, Hannover,
23-27 februari.
L. Zandee: Angular dependent potentials
from total collision cross sections.
Frühjahrstagung der Deutsche Physika-
lische Gesellschaft, Hannover, 23-27
februari.
S. Stolte: Scheikunde met bundels te
Nijmegen. SON, Reactieve verstrooiing,
Amsterdam, 10 maart.

Meeting Molecular Beam Kinetics group,
Eindhoven-Nijmegen, 12-13 april.
A. Dymanus: Molecular beams in
spectroscopy.
H. Thuis, S. Stolte: New results on the
anisotropy of the NO-inert gas systems.
J. Verberne, L. Zandee: The strange
behaviour of Hs-COs and similar
systems, what concerns the total
collision cross section for state selected
Hi molecules.
L. van Deursen: The production of
dimers in nozzle beams and their total
collision cross section.
J. J. M. van Deventer: Scattering of
excited alkali atoms.
L. Zandee: Angle dependence of the
intermolecular potential for Hi-noble
gas systems. Meeting of the Faraday
Discussions of the Chemical Society,
no. 62, 2 September.

Najaarsconferentie van de NNV-Sektie
Atomaire Botsingsfysica, Noordwijker-
hout, 18 en 19 oktober.
Monique Jacobs: Close coupling be-
rekeningen voor Hi.
D. Klaassen: Glory quenching.
M. Waaijer: Neutrale clusters.
L. Zandee: Vergelijking van anisotrope

intermoleculaire potentialen voor Hs-
edelgas systemen afkomstig van metingen
van IR-absorptie en totale botsings-
doorsnede met georiënteerde moleculen.
S. Stolte: Het effect van rotatie-energie
op de 'branching' fractie F/t van het
reactieve verval van het CsF+K
complex.
H. Thuis: Experimentele resultaten van
de hoekafhankelijke interacties tussen
NO.

J. M. J. van Leeuwen: Niet-ferromagne-
tische fase-overgangen in Ising-achtige
spinsystemen. Nijmegen 4 februari;
Utrecht, 10 maart.
H. J. Hilhorst: Real space renormali-
zation of the self-avoiding walk on a
lattice. Delft, 27 februari; Saclay, 17 mei.
J. M. J. van Leeuwen: Critical exponents
for triplet interactions. Leiden, 25 maart.
J. M. J. van Leeuwen: Phase transitions
in spin systems. Lausanne, 8 juni.
J. M. J. van Leeuwen: Universiteit van
kritische verschijnselen. Amsterdam,
26 september.

6. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap
voor Molecuulfysica was op 31 december
samengesteld uit:
prof. dr. P. Mazur, voorzitter, leider
MVl-L
drs. F. R. Diemont, secretaris
prof. dr. J. J. M. Beenakker, wetenschap-
pelijk secretaris, leider werkgroep
M I - L en MH - L/HL
prof. dr. C. Th. J. Alkemade, leider
werkgroep M IX
prof. dr. J. de Boer, leider werkgroep
MVl-Al
prof. dr. R. de Bruyn Ouboter, leider
werkgroep Mil -LI KOL
prof. dr. A. Dymanus, leider werkgroep
MX
prof. dr. J. van der Elsken, leider werk-
groep Mlll-FCh
prof. dr. S. R. de Groot, leider werkgroep
M VI-All
dr. H. M. Gijsman, leider werkgroep
MXll
dr. J. Hijmans, leider werkgroep
MVl-Al
prof. dr. N. M. Hugenholtz, leider werk-
groep MVI-G
prof. dr. N. G. van Kampen, leider
werkgroep MVl-U
prof. dr. H. F. P. Knaap, leider werk-

groep Ml -L en M II - L/HL
prof. dr. J. M. J. van Leeuwen, leider
werkgroep M XI-D
prof. dr. J. Los
prof. dr. J. Th. G. Overbeek, leider werk-
groep M V - U
prof. dr. I. F. Silvera
prof. dr. A. J. Staverman, leider werk-
groep M V — L
prof. dr. K. W. Taconis, leider werkgroep
M II - L/KOL
prof. dr. N. J. Trappeniers, leider werk-
groep Ml -A, Mil -A, Mill - VdW,
M Vlll en MXI-A
prof. dr. ir. E. J. Verboven, leider werk-
groep M VI - N

De vergaderingen werden bijgewoond
door dr. A. A. Boumans en dr. C. Ie Pair
(directie FOM), door dr. H. A.
Dijkerman en dr. Ch. G. van Weert (als
plaatsvervangend werkgroepleiders van
resp. M IX en M VI-A II, door mevr.
drs. E. W. A. Elenbaas en drs. W. A.
Wensink (vertegenwoordigers FPR) en
door drs. 1. Heijn, ter assistentie van de
secretaris.
In de loop van het verslagjaar werd de
groep M XII opgericht naar aanleiding
van een gehonoreerd beleidsruimte-
project. Indiener dr. H. M. Gijsman werd
voor de duur van het project tot werk-
groepleider en tevens tot lid van de
commissie benoemd.
Door het opheffen van M XI - U
verviel het lidmaatschap van prof. dr.
J. A. Tjon.
De taak van de commissie is nader om-
schreven in 'Bestuurstaken van de Com-
missies van de Werkgemeenschappen'.
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1. Algemeen

1.1. Doelstelling

De Werkgemeenschap voor de Vaste
Stof heeft tot doel het inzicht in de
vaste toestand te verdiepen, zowel door
experimenteel als door theoretisch
werk. Hierbij wordt gestreefd naar
fundamenteel begrip in termen van
energieniveaus, wisselwerkingen en
overgangswaarschijnlijkheden van de
elektronen, koppelingen van spins, enz.
Door deze beperking wordt het terrein
van onderzoek enigszins afgebakend
ten opzichte van dat van de oudere
werkgemeenschappen 'Metalen FOM-
TNO' en 'Molecuulfysica' aan de
ene kant en ten opzichte van het werk
van FOM RE en SON aan de
andere kant. De werkgemeenschap stelt
zich mede tot doel het fundamentele
onderzoek van de vaste stof aan
universiteiten en hogescholen te stimu-
leren en een zo goed mogelijk 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 fysica van de vaste stof is één van
de grootste deelgebieden van de natuur-
kunde, kent vele facetten en verenigt
verscheidene andere disciplines. Zo
worden de grote deelgebieden van de
theoretische natuurkunde, de quantum-
mechanica, de statistische mechanica en
d^ elektrodynamica, op uitgebreide
schaal toegepast, in het bijzonder bij
het onderzoek van stoffen die door hun
eenvoudige structuur een model zijn
voor een bepaald verschijnsel. Ander-
zijds is in onderzoek van stoffen met
extreme of meer complexe eigenschap-
pen een directe aansluiting aanwezig
met de scheikunde, de toegepaste
wetenschappen en de technologie.
Voorts zijn er raakvlakken met meer
biofysisch gericht onderzoek in onder-
zoek aan organische kristallen. Talloze
toepassingen van onderzoek van de
vaste stof komt men in het dagelijks
leven tegen (of gebruikt men onbewust!),

zodat de term 'maatschappelijk relevant'
voor de vastestoffysica vanzelfsprekend
is. Een ander kenmerk van vastestof-
fysica is de beoefening door groepen
van meer individueel werkende onder-
zoekers. Door het samenkomen van
andere disciplines, de rijke scala van
toepassingen en het individuele karakter
van werken is vastestoffysica bij uitstek
geschikt om jonge fysici in contact te
brengen met de meest verschillende en
modernste methoden van onderzoek en
hen op te leiden tot zelfstandige
wetenschapsmensen met relatief goede
kansen in de huidige arbeidsmarkt. Het
is dan ook geen toeval dat aan alle
Nederlandse universiteiten en hoge-
scholen afdelingen voor onderzoek aan
de vaste stof bestaan, welke op enkele
uitzonderingen na door de FOM-
Werkgemeenschap van de Vaste Stof
worden gesteund.

In de coördinatie van de Nederlandse
vastestoffysica speelt de FOM-Werk-
gemeenschap een centrale rol, niet
alleen wat betreft het direct door FOM
gesteunde onderzoek, maar op indirecte
wijze, door het stimuleren van per-
soonlijke contacten, ook van het uni-
versitaire onderzoek. In het belang van
de coördinatie van het speurwerk
onderhoudt de Commissie van de
Werkgemeenschap via de led>*n a litre
personnel bovendien intensieve con-
tacten met de buiten-universitaire
instituten en de industrie. Op nationale
schaal werden de contacten, in het
bijzonder met de scheikunde van de
vaste stof, voorts bevorderd door een
gemeenschappelijke wetenschappelijke
bijeenkomst van de FOM- en SON-
werkgemeenschappen van de vaste stof
op 12 en 13 januari 1976 in Lunteren.

Door de veelzijdigheid en verscheiden-
heid van de vastestoffysica is het niet
verwonderlijk dat de projecten van
onderzoek waaraan in de Werkgemeen-
schap wordt gewerkt, uiteenlopen als de
figuren in een kaleidoscoop. Dit geldt
zowel voor de doeleinden van
onderzoek, de onderzochte stoffen, als
de toegepaste technieken. Dit kort
overzicht moet zich beperken tot een
gedeeltelijke opsomming en aanduiding
van uitersten. Het programma van de
Werkgemeenschap reikt van chemisch-
preparatief onderzoek via diëlektrische
verschijnselen, luminescentie, elektron-

fononinteracties, vloeibare kristallen,
supergeleiding, bandenstructuur en
lager-dimensionaal magnetisme tot
renormalisatietheorie van kritische
verschijnselen en vier-dimensionale
groepentheorie van de kristalstructuur.
De lijst van onderzochte stoffen loopt
van eenvoudige structuren, zoals vast
waterstof, zuivere metalen en vierkante
lagenroosters, die fundamentele toetsing
van effecten mogelijk maken, tot
gecompliceerde stoffen zoals organi-
sche verbindingen en vloeibare kris-
tallen, waarvan men tracht belangrijke
eigenschappen te analyseren. Evenzeer
verscheiden is het arsenaal van experi-
mentele lechnieken, dat onder meer
omvat soortelijke warmte, magnetische
en elektrische susceptihiliteit, zeer lage
temperaturen (millikelvingebicd). dyna-
mische polarisatie van kernspins (micro-
kelvingebied), magnetische resonantie
(kernspinresonantie, elektronspin-
resonantie, ENDOR), Mössbauer-effect.
gammastralenspectroscopie. ionen-
implantatie met behulp van een
versneller, neutronenspectroscopie,
sterke, gepulste en continue magnetische
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, luminescen-
tie), ESCA, fonon-pulsen, tunnel-
spectroscopie, m mochromatische
ultrahoogfrequente fononen, elektrische
en thermische weerstandsmetingen en
hoge drukken.

De tweejaarlijkse evaluatie van de
programma's van de werkgroepen, d e
de Werkgemeenschap nu tweemaal
heeft uitgevoerd met een zorgvuldig
geplande methode alsmede externe
deskundigen, vond het laatst in het
najaar van 1975 plaats. Het jaar 1976
was bijgevolg een rustig jaar wat
betreft wetenschappelijke coördinatie,
met de resultaten van de evaluatie in
1975 als verzekering voor een ook
volgens internationale maatstaven hoog
niveau van de in uitvoering zijnde
projecten. Hoewel er geen verschui-
vingen in het officiële onderzoek-
programma plaatsvonden, was men wel
waakzaam voor nieuwe ontwikkelingen
en ideeën, de kiemen waaruit latere
onderzoekprogramma's moeten voort-
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komen. Als voorbeelden mogen hier
worden genoemd een grotere belang-
stelling voor optische experimenten,
meer aandacht voor amorfe stoffen en
directe meting van de fonontoestands-
dichtheid in edelmetalen. Tenslotte zij
nog vermeld dat de verheugende ont-
wikkeling van de laatste jaren tot
samenwerking van verschillende groepen
in den lande zich heeft voortgezet, niet
alleen voor het doen van een kort
specifiek onderzoek, maar ook voor
projecten op langere termijn.

3. Onderzoekonderwerpen

WERKGROEP VS - A I
Amsterdam - Natuurkundig Labo-
ratorium, Universiteit van Amsterdam,
prof. dr. I. F. Silvera, prof. dr.
G. de Vries
1. Magnetische susceptibiliteit
2. Itinerant ferromagnetisme, soorte-
lijke warmte
3. Onderzoek met 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 van zeldzame-aardmetalen
in sterke magnetische velden
8. Onderzoek in vaste moleculaire
waterstof door middel van laser-
Raman-verstrooiing
9. Onderzoek in vaste waterstof door
middel van ver-infrarood-absorptie-
spectroscopie
10. Onderzoek naar moleculaire water-
stof geadsorbeerd op oppervlakten
d.m.v. neutron- en laserverstrooiing
11. Onderzoek atomaire waterstof in de
gecondenseerde fase
12. Ontwikkeling van hogedrukappara-
tuur voor gecondenseerde gassen
13. Roosterdynamicaberekcning quan-
tum solids
14. Berekening van rcnormalized inter-
actions in quantum solids
15. Bepaling van intermoleculaire
wisselwerking en thermodynamische
eigenschappen van waterstof
16. Order-disorder, fee-hep fase-over-
gang in vaste waterstof
17. Metingen van isochoren in vaste
waterstof en zijn isotopen
18. Raman-verstrooiing van moleculen

en clusters in nozzle jet beams
19. Berekening van ortho-para-meta
conversie in vast methaan

WERKGROEP VS - A II
Amsterdam — Natuurkundig Labora-
torium, Vrije Universiteit, dr. A. Lo " der
1. Elektronentoestanden en transport in
metalen
1.1. Onderzoek van elektron-fonon-
verstrooiing in metalen met het
Gantmakher-effect
1.2. Magneto-akoestische effecten
1.3. Onderzoek van metaalhydriden met
het De Haas-Van Alphen-effect
2. Theorie van de vaste stof (buiten
FOM-verband)
2.1. Kristalelektrontoestanden
2.2. Elektrische transportgrootheden

WERKGROEP VS - A III
Amsterdam - Van der Waals-labora-
torium, prof. dr. N. J. Trappeniers
I. Elektronenspinresonantie onder hoge
druk

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

WERKGROEP VS - D II
Delft - Laboratorium voor Technische
Natuurkunde, dr. ir. J. E. Mooij
1. Gap-vergroting in supergeleiders door
microgolfstraling
2. Eigenschappen supergeleidende micro-
bruggen
3. Onderlinge beïnvloeding van micro-
bruggen
4. Fase-slip centers in supergeleidende
strips

WERKGROEP VS - DN
Delft — Laboratorium voor Technische
Natuurkunde, prof. dr. ir. P. M. de
Wolff, prof. dr. A. G. M. Janner
1. Neutronendiffractie-onderzoek van de
structurele fase-overgang in RbüZnBn
2. Idem aan NasCOs, voorbereidende
metingen
3. Meting van de diëlektrische constante
van beide stoffen als functie van fre-
quentie en temperatuur
4. Symmetrie-operaties en bravaistralies
voor gemoduleerde structuren (biiiten
FOM-verband)
5. Het kweken van grotere kristallen van
NaoCO:i (buiten FOM-verband)
Nijmegen - Instituut voor Theoretische

Fysica, Katholieke Universiteit, prof. dr.
A. G. M. Janner, prof. dr. P. M. de
Wolff
1. Geladen deeltjes in elektromagne-
tische velden
1.1. Groepentheoretische analyse van
de bewegingsvergelijkingen van geladen
deeltjes in uitwendige elektromagne-
tische velden
1.2. Projectieve representaties van
symmetriegroepen van elektromagne-
tische velden
1.3. Coherente toestanden en het pro-
bleem van een elektron in een magneet-
veld
2. Gemoduleerde kristalstructuren
2.1. Statistisch-fysische aanpak:
model voor ionogene gemoduleerde
kristallen
2.2. Groepentheoretische aanpak:
symmetrie van gemoduleerde kristallen
3. Gebruik van theta-functies in band-
structuurberekeningen
4. Mathematische fysica
4.1. Projectieve representaties van
Shubnikov-ruimtegroepen
4.2. Representaties geïnduceerd vanuit
een nilpotente normale ondergroep

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

WERKGROEP VS - G
Groningen - Laboratorium voor Vaste
Stof Fysica, prof. dr. A. J. Dekker
1. Mössbauer-effect, magnetisme
1.1. Ordening in binaire legeringen
1.2. Ongeordende ijzerlegeringen
1.3. Spin- en ladingsdichtheden in ijzer-
verbindingen
1.4. Amorfe legeringen
2. Vloeibare metalen
2.2. Knight shifts
2.2. Weerstand en thermokrachten
2.3. Structuuronderzoek
2.4. Theorie van structuur- en vorm-
factoren
3. Defecten in ionenkrisiallen
3.1. Kleurencentra in SrCL> en SrFs
3.2. ITC-metingen
3.3. IR-metingen aan H~-oscillatoren
3.4. Kleine ionen
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3.5. EPR aan S-type ionen
3.6. Kleurcentra in chloorapatiet
4. Vloeibare kristallen
4.1. Experimenteel onderzoek aan
binaire cholesterische systemen
4.2. Experimenteel onderzoek aan
nematische vloeibare kristallen
4.3. Theoretisch onderzoek aan vloeibare
kristallen

WERKGROEP VS - L I
Leiden - Kamerlingh Onnes Laborato-
rium, prof. dr. ir. N. J. Poulis
1. Elektronspin-roosterrelaxatie en
kernspin-roosterrelaxatie
2. Dynamische polarisatie en ENDOR
3. Ferro- en antiferromagnetische
ordering van kernspins
4. Kernresonantie in metalen en super-
geleiders
5. Kernrescnantie en relaxatie aan
lineaire ketensystemen in magneetvelden
lot 75 kOe en hoger en bij temperaturen
tot 0,01 K
6. Optica
7. Fase-overgangen in sterke magneet-
velden
8. Bestudering van superexchange
paden

WERKGROEP VS - L 11
Leiden - Huygens Laboratorium,
prof. dr. J. H. van der Waals
1. Elektronspin-echo's in aangeslagen
moleculen in afwezigheid van een uit-
wendig veld
2. Transient resonantie-experimenten
aan aangeslagen moleculen en kort-
levende radicalen
3. Spin-roosterrelaxatie tussen de spin-
nivcaus in de laagste tripplettoestand van
vlakke veelatomige moleculen

WERKGROEP V S - L U I
Leiden — Kamerlingh Onnes Labora-
torium, prof. dr. W. J. Huiskamp
1. Magnetische fase-overgangen en
soortelijk warmtemetingen beneden
1 keivin
2. Magnetisatie en susceptibiliteits-
metingen in hoge magneetvelden
3. Kernresonantie
4. Kernspinordeningsverschijnselen

WERKGROEP VS - N
Nijmegen - Fysisch Laboratorium,
prof. dr. P. Wyder
1. Vastestofonderzoek in het verre
infrarood
1.1. Opbouw van apparatuur

1.2. Moleculaire laser
1.3. Supergeleiders
1.4. Lagenstructuren, fononen, fase-
overgangen
1.5. Fotogeleiding in ultrazuiver ger-
manium
1.6. Cyclotronresonantie in hoge mag-
neetvelden
2. Quantumvloeistoffen
2.1. Helium II
2.2.Fononengeneratie en detectie m.b.v.
supergeleidende tunnel-juncties in het
10»-Hz-gebied
2.3. Fononen in helium
2.4. Tunneleffect in supergeleiders
3. Metalen
3.1. Elektrische geleiding en warmte-
geleiding in hoge magneetvelden
3.2. Quantumeffecten - kleine deeltjes
3.3. Puntcontacten tussen normale
metalen

WERKGROEP VS - U I
Utrecht — Fysisch Laboratorium,
prof. dr. G. Blasse, prof. dr. H. W.
de Wijn
1. Tweedimensionale antiferromagneten
1.1. Subroostermagnetisatie
1.2. Raman-verstrooiing
1.3. Spin-roosterrelaxatie
1.4. 'Impurity'-effecten
1.5. Paramagnetische resonantie
1.6. Verdunde systemen
1.7. Antiferromagnetische resonantie
2. Fononen
2.1. Warmtegeleiding en fononpulsen
2.2. 29-cm-'-fononen in robijn
2.3. Brillouin-verstrooiing
3. Theorie van de vaste stof
4. Zeldzame aarden in intermetallische
verbindingen
5. Oppervlakteverschijnselen
5.1. Elektroreflectie en golflengte-
gemoduleerde reflectie
5.2. Foto-emissie
6. Elektrische geleiding van metaal-
fluoriden (buiten FOM-verband)
6.1. Fotogeleiding
6.2. Elektrische polarisatie
6.3. Elektrische geleiding van lood-
fluorohalogeniden
6.4. Fluoride-iongeleiders
7. Luminescentie
7.1. Luminescentie van loodhalogeniden
7.2. Optisch en elektrisch onderzoek aan
loodwolframaat en -molybdaat
7.3. Luminescentie van de wolframaat-
groep
7.4. Luminescentie van titanaten en
niobaten

7.5. Luminescentie van hoge-drukfasen
7.6. Luminescentie van centra in

7.7. Luminescentie van zeswaardig
uranium

WERKGROEP VS - U II
Utrecht - Fysisch Laboratorium,
dr. R. J. J. Zijlstra
1. Ruis in luminescentiestraling
2. Ruisonderzoek aan piézoëïektrische
halfgeleiders
3. Vloeibare kristallen
4. Transportruis in halfgeleiders (buiten
FOM-verband)
5. Statistisch onderzoek van stralings-
velden (buiten FOM-verband)

WERKGROEP VS - THEORIE
Delft — Laboratorium voor Technische
Natuurkunde, dr. Th. Niemeijer
1. Bepalen van het karakter van de
grondtoestand van kristallen met voor-
namelijk magnetische dipool-dipool-
wisselwerking. Op grond hiervan ont-
wikkelen van een theorie van elemen-
taire excitaties
Leiden — Instituui-Lorenlz, prof. dr.
P. W. Kasteleyn
1. Exacte theorieën voor veeldeeltjes-
systemen met interacties
1.1. Systemen met interacties van
extreem lange dracht (separabele
potentiaal)
1.2. Systemen met interacties van korte
dracht (generalisaties van het 1-dimen-
sionale XY-model)
1.3. Relaties tussen spin-correlatie-
functies voor lsing-systemen
1.4. Relaties tussen klassieke rooster-
modellen en quantummechanische
spinmodellen
Utrecht — Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. J. A. Tjon
1. Renormalisatie-groep en kritische
verschijnselen

WERKGROEP VS - BSB
Nijmegen - Fysisch Laboratorium,
prof. dr. A. R. de Vroomen
1. Electronic band structure
2. Phononic band structure
3. Electron-phonon interaction
4. Superconductivity
5. Defects and impurities

4. Publikalies

O. V. Nielsen, T. Johansson, G. J. Cock,
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temperatures in paramagnets and S = 'Is
one-dimensional antiferromagnets.
A. Gevers, N. J. Poulis: («homogeneous
spin relaxation in some A 15 inter-
metallic compounds,
J. v. Houten. W. Th. Wenckebach,
N. J. Pouli:;: A quantitative study of the
thermal coupling between the nuclear
Zeeman system and the electron dipole-
dipole interaction system.
S. F. J. Cox, S. F. J. Read, W. Th.
Wenckebach: Nuclear dipolar relaxation
in highly polarized dilute paramagnets.
J. Schmidt: Optical detection of
magnetic resonance in photo-excited
triplet stairs in zero-magnetic field.
P. J. F. Verbeek: Spin-lattice relaxation
in photo-excited triplet states in zero-
magnetic field.

A. J. van der Wal, B. Schutte, H. W.
de Wijn: Nuclear relaxation of 'SF
nuclei in the two-dimensional anti-
ferromagnel KzMnFi.

J. E. Mooij, G. M. Daalmans, T. M.
Klapwijk Superconducting mic-obridges
in Delft. Invited paper. Applied Super-
conductivity Conference Stanford,
California, 17-20 augustus.
J. E. Mooij, P. Dekker: Current-phase
relations of two and three dimensional
superconducting constrictions. Inter-

national Conference on Superconducting
Quantum Devices, Berlijn 5-8 oktober.
J. E. Mooij: Recent experiments in
Delft. Supraleiter bei hohen Strom-
dichten. Hirsau, Duitsland,
U-12 oktober.
P. M. de Wolff: Symmetry of modulated
structures. 5th School of crystal analysis,
Trzebiesowice (Polen), 22-25 september.

FOM-SON-bijeenkomst, Lunteren,
12-13 januari 1976.
C. J. Pater: Experimenteel onderzoek
betreffende fase-overgangen in gemodu-
leerde kristallen.
W. J. Huiskamp: Moleculaire rotaties in
vaste stoffen.
A. B. van Oosterhout: Luminescentie
van de wolfraamaatgroep, experiment
en berekening.
F. M. Mueller: Bandstructure of
transition metal compounds.
H. W. den Hartog: SrCh, een embryo-
naal ferroëlektricum?
P. Wyder: Supergeleiding en het verre
infrarood.
A. R. Miedema: Welke intermetatlische
verbindingen absorberen grote hoeveel-
heden waterstof?
A. Janner, T. Janssen: Geometrical inter-
pretation of the symmetry of modulated
crystals. Invited lecture (I, 91). Int.
Symp. on Mathematical Physics, Mexico-
City, 5-8 januari.
R. P. Griessen: Stress dependence of the
spin-density wave in chromium. Int.
Conf. on Itinerant Magnetism, Oxford,
England, september.
A. Janner: Modulated space groups.
Invited lecture, 5th International
Colloquium on Group Theoretical
Methods in Physics, Montreal, 5-9 juli.
A. Janner, T. Janssen: Properties of
lattices associated with a modulated
crystal. Abstracts p. 67. 5th International
Colloquium on Group Theoretical
Methods in Physics, Montreal, 5-9 juli.
A. Janner, T. Janssen: Space groups
associated with a modulated crystal.
Third European Crystallographic
Meeting, Zurich, 6-10 september.
Collected Abstracts I15M, p. 130.
M. Boon: The completeness of
translation-generated basis sets in
Hilbert space. First Advanced Studies
Center Society Symposium, Köln,
27 november.
A. Janner: Symmetry of modulated
crystals. First Advanced Studies Center
Society Symposium, Köln, 27 november.

A. S. Schaafsma, F. van der Woude:
Transformation of some amorphous
FePC alloys during isothermal aging.
Second Int. Symp. on Amorphous
Magnetism, Troy, New York, August
25-27.

Sixth International Liquid Crystal
Conference, Kent, Ohio, USA, 23-27
augustus.
J. G. J. Ypma, G. Vertogen: A molecular
statistical calculation of pretransi'ional
effects in nematic liquid crystals.
H. Hanson, A. J. Dekker, F. van der
Woude: Composition and temperature
dependence of the pich in binary
cholesteric mixtures.
B. W. van der Meer, G. Vertogen, A. J.
Dekker, J. G. J. Ypma: Towards a
molecular statistical theory of the
cholesteric phase.
H. Jansen, G. Vertogen: A Monte-Carlo
calculation of the nematic-isotropic
phase transition.
F. Leenhouts, F. van der Woude,
A. J. Dekker: Elastic constants of
nematics as a function of temperature.
D. C. van Eck: Visco-elastic prupertUs
of some nematic-liquid crys; -tls.

Conferentie van de British Radio
Spectroscopy Group. Oxford, 7-9 april.
S. F. J. Cox, S. F. J. Read, W. Th.
Wenckebach: The behaviour of nuclear
spins near paramagnetic defect centres.
H. W. den Hartog: Off-center Mns* in
BaCh.
K. E. Roelfsema: Electric field effect on
cubic Mn-* in SrCU.
E. J. Bijvank: EPR experiments of
Gd3*-Me complexes in alkaline earth
halides,
C. A. van 't Hof: Vibronic relaxation in
a polyatomic molecule as studied by
EPR and electron spin echo spectro-
scopy.
A. S. Schaafsma: Transformation of
some amorphous FePC alloys during
isothermal aging. 10de Minimetalen
congres, Utrecht, 23 november.
G. Vertogen: Cholesterische vlceibare
kristallen. Vosbergen-conferentie, Vlie-
land, mei.

International Conference on the
Applications of the Mössbauer Effect,
Corfu, Greece, September 13-17.
K. W. Maring, A. J. Algra, F. Stubbe.
F. van der Woude: Mössbauer study of
dilute FeX alloys, with X the non-
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transition elements Al, Si, Ga, Ge, As,
Sn and Sb. J. Physique, Colloq. 37,
C6-393 (1976).
J. W. Drijver, F. van der Woude:
Systematic behaviour of "'Ni, 53CO and
"Fe hyperfine fields in some close-
packed alloys. J. Physique, Colloq. 37,
C6-385 (1976).
J. W. Drijver, A. S. Schaafsma, F. van
der Woude, G. A. Sawatzky: Charge
transfer in N13AI. J. Physique, Colloq.
37, C6-415 (1976).
C. Boekema, F. van der Woude, G. A.
Sawatzky: A high pressure investigation
of the conduction in ilmenite. J.
Physique, Colloq. 37, C6-603 (1976).
C. Blaauw, F. Leenhouts, F. van der
Woude: Mössbauer effect of STFe in
ThO3. J. Physique, Colloq. 37, C6-607
(1976).

Micro-Mössbauer conferentie,
Eindhoven, 17 december.
A. S. Schaafsma: Mo'ssbauer-experi-
menten aan amorf FemBio en
FemPviC?.
P. C. Jonker: Covalentie-effecten en
exchange wisselwerking in

S. A. Georgiev: Mössbauer study of
A-site doped FesOi.
J. K. van Deen: Mössbauer-onderzoek
aan inhomogeen NisAUFe.
J. W. Drijver: Vorm- tn volume-effecten
in NhAl.
M. J. Huijben, W. van der Lugt:
Structure factors of liquid caesium and
sodium-caesium alloys. Second Int.
Conf. on Liquid Metals, Bristol, 12-16
juli.
P. D. Feitsma, T. Lee, W. van der
Lugt: Thermopower and electrical
resistivity of liquid Na-Li, Na-Cs and
Li-Mg alloys. Second Int. Conf. on
Liquid Metals, Bristol, 12-16 juli.
B. J. Botter: The 'mini-exciton' in the
CioHs naphthalene pair in a CioDs host
as studied by electron spin echo and
ODMR techniques. Conf. on Organic
Solids, Elmau, 19 oktober.
L. Bevaart, E. Frikkee, L. J. de Jongh:
Neutron diffraction study of the
influence of anisotropy on the d = 2
and d — 3 magnetic ordering in
larger-type antiferromagnets
K-2 Mn,-X Fex FJ. Proc. Conf. Neutron
Scattering, Gatlinburg.
G. Blasse: Luminescence of hexavalent
uranium in oxides. Coll. Int. du
CNRS, Lyon, 28 juni-3 juli.

A. G. M. Jansen, F. M. Mueller, P.
Wyder: Direct measurement of a~F in
normal metals using pointcontacts:
Noble metals. Invited paper. Proc. of
the Second Rochester Conference on
Superconductivity in d- and f-band
metals (Plenum Press, New York, 1976)
edited by D. H. Douglass.
P. W. Kasteleyn: Combinatorial lattice
problems in statistical physics.
Proceedings of the International School
of Mathematical Physics, Camerino,
Sept. 30-Oct. 12, 1974. Universita di
Camerino.

6. Voordrachten

I. F. Silvera: Deviations of interacting
Hs molecules from free molecule
properties: Rotational mixing and the
independent polarizability approxim-
ation. Huygens Laboratorium, Leiden,
10 februari.
I. F. Silvera: Light scattering in solid
hydrogen under pressure. Giessen, BRD,
20 februari.
I. F. Silvera: Solid hydrogen: Phases
and speculations. ESTEC, Noordwijk,
26 maart.
I. F. Silvera: Adsorbed molecular Hs:
A two-dimensional rotor? Fysisch Lab.,
KU-Nijmegen, 30 maart.
I. F. Silvera: Molecular hydrogen
adsorbed on alumina: A one-dimensional
or two-dimensional rotor? Danish
Atomic Energy Comm., Ris0, Dene-
marken, 3 juni.
I. F. Silvera: Adsorbed molecular
hydrogen: A two dimensional rotor or a
one dimensional vibrator? RU-
Groningen, 28 oktober.
I. F. Silvera: Determination of
properties of a molecular jet beam by
Raman scattering. Nat. Lab., U. v.
Amsterdam, 7 oktober.
1. F. Silvera: Raman scattering in
molecular jet beams. NNV - najaars-
vergadering, 19 oktober.
M. Nielsen: Neutron scattering studies
on adsorbed monolayers of the gases
02, Hi and 'He. Brookhaven, USA,
27 december.
A. J. Berlinsky: Organic metals. Leiden,
21 januari; Delft, 2 maart; Antwerpen,
6 mei; Jiilich, 14 mei.
A. J. Berlinsky: Microwave properties
of TTF-TCNQ. IBM, San José, Cal.,
USA, 13 juli.
A. J. Berlinsky: The microwave spectrum

of solid hydrogen. Justus Liebig-Univ.,
Giessen, BRD, 10 juni.
R. D. Etters: Properties of small atomic
cluster. Nat. Lab., Univ. van Amsterdam.
november.
R. D. Etters: Recent theoretical and
experimental developments on the
behaviour of bulk atomic triplet
hydrogen. Univ. van Stuttgart, BRD,
4 november.
R. D. Etters: Calculations of structures
and thermodynamic properties of small
atomic clusters. FOM-Instituut,
Amsterdam, 20 december.
R. D- Etters: Thermodynamic behaviour
of small atomic cluster. KU-Nijmegen,
21 december.

Voorjaarsvergadering Nederlandse
Natuurkundige Vereniging, Amsterdam,
26 en 27 april 1976.
E. G. Sieverts: ESR aan stralingsdefecten
in zwaar fosfor-verontreinigd silicium.
R. Jochemsen, F. Verspaandonk, A. J.
Berlinsky, I. F. Silvera: Bepaling van de
ordeparameter in de vaste waterstojfen
met behulp van verinfraroodabsorptie.
D. L. Randies: Anisotropy of the elec-
tron-impurity scattering in dilute alloys
of indium.
A. Lodder: Clusler-faseverschuivingen
en onzuiverheidsverstrooiing in ver-
dunde legeringen.
A. B. M. Hoff: Anisotropie van de
elektron-fononverstrooiing over het
Fermi-oppervlak van indium.
T. M. Klapwijk: Verhoging van de gap
in een supergeleider d.m.v. microgolf-
straling.
A. Janner: Interpretatie van de vier-
dimensionale symmetrie in y-NasCOs.
J. A. J. Basten, A. L. M. Bongaarts:
Magnetische ordening in
CoBn.6 [xD<O, (I-x)H<O].
C. H. W. Swüste, W. J. M. de Jonge,
K. Kopinga: Spingolfanalyse van de
pseudo een-dimensionale antiferromag-
neet CsMnCh.2HiO.
A. L. M. Bongaarts, W. J. M. de Jonge:
Experimentele test van de smoothness-
hypothese in het fase-diagram van de
metamagneet CsCoCh.2DaO.
K. Kopinga, P. van der Leeden, W. J. M.
de Jonge: De rooster-soortelijke warmte
van verbindingen met een grote
kristatlografische anisotropie: een
pseudo-elastische benadering.
J. A. van Winsum: Off-center Mn-* in
BaCh.
M. J. Huijben, W. van der Lugt:
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Structuurfactoren van vloeibare
alkalimetalen.
L. Bevaart, L. J. de Jongh, E. Frikkee:
Magnetische neutronenverstrooiing aan
2-dimensionale antiferromagneten.
H. A. Algra, L. J. de Jongh, W. J.
Huiskamp: Experimentele voorbeelden
van magnetische XY modellen.
J. G. Bartolomé, L. J. de Jongh, R.
Navarro: Phase transitions in NH7C0F3
and NHi ZnFs.
J. M. Suter: Thermal conductivity in
the intermediate state and Andreev's
reflection of quasiparticles by a normal/
superconductor interphase boundary.
H. W. H. M. Jongbloets: Foto-thermische
geleiding in ultra-zuiver germanium.
i. H. J. M. Ribot: Elektron-elektron
verstrooiing in de elektrische weerstand
van kalium.
J. I. Dijkhuis, A. van der Pol,
H. W. de Wijn: Breedte van optisch
gegenereerde 29 cm-' fononen in robijn.

A. Lodder: Impurity scattering in dilute
alloys with lattice distortion. Informal
Meeting on Computational Physics,
Berg en Dal, 24-25 mei.
A. Lodder: Verstrooiing van elektronen
in vaste stoffen aan onzuiverheids-
klusters. KU-Nijmegen, 9 maart.
D. L. Randies: Anisotropy of the
electron-impurity scattering in dilute
InPb and inSn alloys. KU-Nijmegen,
mei.
R. P. Griessen: Hydrogen in metals.
Eidgenössische Technische Hochschule
Zurich, Zwitserland, mei.
R. P. Griessen: The palladium-hydrogen
system. Université de Lausanne, Zwitser-
land, mei.
P. J. van der Valk, N. J. Trappeniers:
Effect of pressure on the '/.-transition in
NDiCl, studied by ESR. Bijeenkomst
DPG/NNV, Freudenstadt, 5-9 april.
J. E. Mooij: Gap-enhancement in super-
conductors by microwave radiation.
Argonne National Laboratory, Argonne,
Illinois, 30 augustus.
J. E. Mooij: Enhancement of critical
current of superconducting microbridges.
IBM, Thomas J. Watson Research
Center, Yorktown Heights N.Y.,
7 september.
C. J. de Pater: Neutron diffraction
study of the modulation phase
transition in RbiZnBrt. Neutron
diffraction Seminar, Antwerpen,
5 november.
M. Boon: Pippard network and coherent

states. Instituut-Lorentz, Leiden, 4 maart.
M. Boon: The theory of magnetic
symmetries. Dept. of Physics, Technion,
Haifa, 26 mei.
C. M. Fortuin: Can the modulated phase
transition of soda be seen as a
polarizability catastrophe? Theor. Sem.
Nijmegen, 19 februari.
C. M. Fortuin: Elektrostatisch model
voor modulatie-fase-overgang. Landelijk
Sem. Stat. Meen., Nijmegen, 2 april.
C. M. Fortuin: Structuurmodulatie van
soda. Natuurkundig Laboratorium, U. v.
Amsterdam, 24 juni.
C. M. Fortuin: On the structural
modulation of NasCO3. Institut für
Festkörperforschung der Kernfor-
schungsanlage, Jülich, 20 juli.
C. M. Fortuin: Is Ewalds berekening
van dipool-sommen optimaal? Theor.
Sem. Utrecht, 15 december.
N. Giovannini: Symmetries in the
problem of a charged particle in an
external e.m. field. Theor. Sem. Nij-
megen, 29 September; Institut de
Physique, Neuchatel, 27 oktober.
W. J. M. de Jonge: Criticallity in
CsCoCh.2DsO. Summerschool on critical
Phenomena and Phase Transitions,
Banff. Canada, augustus.
W. J. M. de Jonge: Experimental test of
the smoothness hypothesis. Symposium
Statistische Fysica. Amsterdam, oktober.
W. J. M. de Jonge: Experimentele be-
paling van kritische exponenten nabij
het trikritische punt in CsCoCh.2DaO.
Colloquia van de afdeling der Tech-
nische Natuurkunde, Technische Hoge-
school, Delft, november.
T. Lee: Structure and thermodynamics
of liquid metals. Bijeenkomst Werkgroep
Vloeibare Metalen, Nat. Lab. Philips,
Eindhoven, 5 november.
H. W. den Hartog: EPR aan kleine ver-
ontreinigingen in ionenkristallen.
Universiteit van Amsterdam, 22 juni.
H. W. den Hartog: EPR oin kleine ver-
ontreinigingen in ionenkristallen.
RU-Utrecht, 19 november.
G. Vertogen: Korte-afstandscorrelaties
in nematische vloeibare kristallen.
Landelijk seminarium Statistische
Mechanica, Leiden, februari; Collo-
quium, Nijmegen, februari.
A. J. Dekker: Research on liquid
crystals in Groningen. Freiburger
Arbeitstagung Flüssigkristalle, Freiburg,
Duitsland, 1-2 april.
A. J. Dekker: Fysica van vloeibare
kristallen. Colloquium, Nijmegen, 13

april.
R. A. Schadee: De kinetiek van de
laagste triplettoestand van tetramethyl-
pyrazine (TMP). Wetenschappelijke
bijeenkomst Werkgemeenschap voor
Molecuulspectroscopie (SON), Lunteren,
10 februari.
J. H. van der Waals: Spectroscopie en
fotochemie van porfyrines in kristailijne
matrices bij 4, 2 K. Zomercongres 1976
KNCV en NVV, Eindhoven, 20 augustus.
J. Schoonman: lonengeleiding en foto-
geleiding in relatie lot folochemische
processen. KNCV-NNV-zomercongres,
Eindhoven, 18 augustus.
J. H. van der Waals: Electron spin
resonance of photo-excited triplet states
in zero-field. Electron Spin Resonance
Symposium, Nijmegen, 24 augustus.
J. Schmidt: Electron spin echo
spectroscopy on photo-excited triplet
states. Electron Spin Resonance
Symposium, Nijmegen, 25 augustus.
J. H. van der Waals: Porfyrines als
object voor fysisch onderzoek.
Colloquium Ehrenfestii, Instituut-
Lorentz, Leiden, 3 november.
J. H. van der Waals: The study of the
excited states of porphyrins in single
crystals by electron resonance and
optical spectroscopy at 1.5 K.
Universitat Basel, 12 november.
J. H. van der Waals: Spectroscopie en
fotochemie van porfyrines in kristailijne
matrices bij 4,2 K. Genootschap ter
bevordering van de Natuur-, Heel- en
Geneeskunde, Amsterdam, 10 december.
L. J. de Jongh: Crystal engineering or
the approximation of magnetic models
of different spin- and lattice-dimen-
sionality in experimental compounds.
Technische Universitat Hannover,
9 april.
L. J. de Jongh: Antiferromagnetic
double-layers in K3MmF7, RbsMmFr
and RbsMnüCh. E.T.H. Zurich, 23 april.
W. J. Huiskamp: Hindered rotations of
NHs-molecules in solids at low
temperatures. Cracow, 25 april.
L. J. de Jongh: De reeksverbindingen
MLeXs (met M1+ = 3d metaal ion;
L = CMsNO; X = BF4 of ClOi).
Een bron van verschillende magnetische
modelsystemen. Vaste-stofseminarium,
RU-Utrecht, 8 oktober.
L. Bevaart: Experimenten aan de 2-
dimensionale antiferromagneet
KiMn,-x FexFi m.b.v. neutronen-
verstrooiing. Kamerlingh Onnes
Laboratorium, Leiden, 6 februari;
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IRI, Delft, maart.
P. Wyder: KI fine Systeme in der Fest-
kó'rperphysik. Max-Planck-lnstitut für
Festkörperforschung, Stuttgart, maart.
P. Wyder: Some size- and dimension-
effects in normal metals, super-
conductors and dielectrics. IBM-TJ.
Watson Research Laboratory, Yorktown
Heights, USA, juni.
P. Wyder: Dimensional and size effects
in solid state physics. Department of
Physics, University of Delaware,
Newark, USA, augustus.
P. Ullersma: Modell fiir eine Bottleneck-
situation. Friihjahrstagung Deutsche
Physikalischen Gesellschaft, Freuden-
stadt, april.
A. F. M. Arts: Sublattice and net
magnetization of the low-dimensional
system KiMnFt and KnMmFi, Meeting
on Halide Perovskite Layer Structures,
Zurich, 23-24 april.
H. W. de Wijn: Current research on
low-dimensional systems in Utrecht.
Meeting on Halide Perovskite Layer
Structures, Zurich, 23-24 april.
H. W. de Wijn: Samarium in crystal
fields, a case of strong S-mixing.
Polish Academy of Sciences, Wroclaw,
26 november.
H. W. de Wijn1. Spin waves in two-
dimensional antiferromagnets. University
of Cracow, 29 november.
H. W. de Wijn: Phonon bottlenecking
of the Orbach relaxation. University of
Cracow, 3 december.
H. W. de Wijn: Magnetism of Sm5+ in
crystal fields. University of Cracow,
4 december.
R. J. J. Zijlstra: Noise in single injection
solid state diodes with hot carriers.
Instituto di Fisica dell'Universita,
Modena, 27 augustus.
R. J. J. Zijlstra: Oriëntatiefluctuaties in
nematische vloeibare kristallen. Fysisch
Laboratorium Utrecht, 11 maart.
H. W. Capel: Equilibrium properties of
systems with separable many-particle
interactions. Landelijk Seminarium voor
Statistische Mechanica, Leiden, 23
januari.
H. W. Capel: Generalized XY-models
(Critical behaviour for T=O).
Colloquium Ehrenfestü, Leiden, 28
januari
B. Nienhuis: Tricritical phenomena in
Ising metamagnetic lattice. Trondheim
Zomerschool, 24 juni.

7. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap
voor de Vaste Stof was op 31 december
samengesteld uit:
prof. dr. P. Wyder, voorzitter,
leider werkgroep VS - N
drs. F. R. Diemont, secretaris
prof. dr. H. W. de Wijn, wetenschappelijk
secretaris, leider werkgroep VS -UI
dr. J. Bergsma
prof. dr. G. Blasse, leider werkgroep
VS-U I
prof. dr. A. J. Dekker, leider werkgroep
VS-G
prof. dr. C. Haas, vertegenwoordiger
SON-Werkgemeenschap voor Chemie
van de Vaste Stof
prof. dr. W. J. Huiskamp, leider
werkgroep VS-LUI
prof. dr. A. G. M. Janner, leider
werkgroep VS-DN-N
prof. dr. P. W. Kasteleyn, leider
werkgroep VS — th-L
dr. A. Lodder, leider werkgroep
VS-AU
prof. dr. J. J. van Loef, leider werk-
groep VS-Dl
prof. dr. F. van der Maesen, leider
werkgroep VS-E
dr. A. R. Miedema
dr. ir. J. E. Mooij, leider werkgroep
VS-DU
prof. dr. F. M. Mueller
dr. Th. Niemeijer, leider werkgroep
VS - th-D
prof. drs. D. Polder
prof. dr. ir. N. J. Poulis, leider
werkgroep VS-LI
dr. G. A. Sawatzky
prof. dr, I. F. Silvera, leider werkgroep
VS-AI
prof. dr. M. J. Sparnaay
prof. dr. J. A. Tjon, leider werkgroep
VS - th-U
prof. dr. N. J. Trappeniers, leider
werkgroep VS - A III
prof. dr. J. Volger
prof. dr. G. de Vries, leider werkgroep
VS -AI, vertegenwoordiger van de
Commissie van de Werkgemeenschap
'Metalen FOM-TNO'
prof. dr. A. R. de Vroomen, leider
werkgroep VS-BSB
prof. dr. J. H. van der Waals, leider
werkgroep VS-LU
prof. dr. ir. P. M. de Wolff, leider
werkgroep VS-DN-D
dr. R. J. J. Zijlstra, leider werkgroep
VS-UU

De vergaderingen werden bijgewoond
door dr. A. A. Boumans en dr. C. Ie
Pair (directie FOM), door prof. dr.
H. de Waard (Uitvoerend Bestuur
FOM), door dr. H. W. Capel,
en prof. dr. C. Th. J. Alkemade (adjunct-
werkgroepleiders van resp. VS — th-L en
VS-U II), dr. L. S. J. M. Henkens en
drs. E. G. Sieverts (vertegenwoordigers
FOM-personeelsraad) en door
drs. J. Heijn, ter assistentie van de
secretaris.
In de loop van het verslagjaar wisselde
het Dagelijks Bestuur van de Werk-
gemeenschap voor de Vaste Stof van
samenstelling. Voorzitter prof. dr. A. J.
Dekker werd opgevolgd door prof. dr.
P. Wyder, die daarvoor het weten-
schappelijk secretariaat verzorgde. De
nieuwe wetenschappelijk secretaris werd
prof. dr. H. W. de Wijn. Dr. A. R.
Miedema bleef het derde lid van het
Dagelijks Bestuur.
Prof. dr. C. Th. J. Alkemade en
dr. R. J. J. Zijlstra wisselden hun
functies zodat de laatste thans werk-
groepleider en de eerste adjunctleider is
van V S - U 11.
Prof. dr. B. R. A. Nijboer verliet de
commissie in verband met het neerleggen
van het werkgroepleiderschap van
VS — th-U. In die functie werd hij
opgevolgd door prof. dr. J. A. Tjon, die
tevens tot lid van de commissie werd
benoemd.
De taak van de commissie is nader
omschreven in 'Bestuurstaken van de
Commissie van de Werkgemeen-
schappen'.
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1. Algemeen

/./ . Doelstelling

De Werkgemeenschap voor Thermo-
nuclcair 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
thermonucleaire reacties; in het
bijzonder:
a. de fysische eigenschappen van
plasma's die van belang zouden kunnen
zijn voor thermonucleaire toepassingen
te onderzoeken;
b. technisch onderzoek en 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. onderzoek 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

3e twee in de naam van de werkge-
meenschap genoemde vakgebieden, het
thermonucleaire onderzoek en de
plasmafysica, overlappen elkaar voorals-
nog grotendeels. Naarmate het onder-
zoek voortschrijdt zal evenwel het
thermonucleaire onderzoek steeds meer
met problemen buiten de plasmafysica

worden geconfronteerd, terwijl 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, waarin het zwaar-
tepunt van haar activiteiten ligt, ook
de niet-thermonudeaire plasmafysica
en het niet-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 TH-Eindhoven
en de TH-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. Onder
auspiciën van dit contract wordt het
onderzoek in beide FOM-Instituten
uitgevoerd, waarbij de kosten door beide
partners worden gedragen. Met betrekking
tot de onder 1 b en 1 c 'genoemde punten
wordt samengewerkt met het ECN.

2. Speurwerk

Ket experimentele werk aan SPICA
heeft zich geconcentreerd op het lange-
termijngedrag van het plasma. De
constante-spoedconfiguratie, die wordt
opgebouwd tijdens de implosiefase en
de daaropvolgende adiabatische
compressiefase, blijkt over een groot
deel van de buisdoorsnede langdurig in
stand te blijven. De gedurende 100 /is
stabiele ontladingen zijn gekarakteri-
seerd door zeer lange vervaltijden van
de toroïdale stroom (tot 700 its), goed
evenwicht en een maximale /? van 25%.
De gunstige invloed van krachtvrije
stromen buiten de plasmakolom op

stabiliteit en evenwicht is hiermee
duidelijk gedemonstreerd.
In de inmiddels gereedgekomen schroef-
pinch met langgerekte buisdoorsnede,
SP lVb, kan de vormingsfase van een
niet-cirkelvormig plasma worden bestu-
deerd. In het experiment is reeds aan-
getoond dat ook hier configuraties
kunnen worden geproduceerd waar een
groot deel van de stroom vloeit in een
ijl plasma buiten de eigenlijke kolom.
Deze stromen blijken een langgerekter
plasma in stand te kunnen houden dan
in vacuümconfiguraties het geval is.
De FOM-ECN-KEMA-reactorstudie-
groep heeft de systeemstudie van een
schroefpinchreactor met cirkelvormige
doorsnede en ft = 25% afgesloten.
De voornaamste conclusie is, dat de
efficiency van de reactor te laag is ten
gevolge van ohmse verliezen in de
spoelen. De niet-cirkelvormige schroef-
pinch kan hierin verbetering brengen,
o.a. omdat de maximaal bereikbare fi
hoger kan zijn.

De studie van de implosieverhitting van
een circulaire plasmakolom is met
succes afgesloten en wordt nu uitgebreid
tot de niet-circulaire kolom.
Het gasdekenonderzoek (dat, strikt
genomen, zowel een gas- als een koud-
plasmadeken betreft) concentreerde zich
in belangrijke mate op de invloed van
emissie en re-absorptie van lijnstraling
op de deeltjes- en energiebalansen. In
de Ringboog-ontladingen werd een
instabiliteit waargenomen, waarvan het
optreden werd gecorreleerd met het
ontstaan van een hol drukprofiel, dat
op zijn beurt schijnt samen te hangen
met de reabsorptie in het buitengebied
van Lyman-a-straling uit het centrum
van de plasmakolom. Dergelijke pro-
cessen werden daarom mede in aan-
merking genomen in numerieke studies
van het stationaire Ringboog-plasma.
Een verbouwing van Ringboog werd
voorbereid, die ten doel heeft, de glazen
wand te vervangen door een metalen,
het volume te vergroten en de elek-
trische bekrachtiging uit te breiden. In
de nieuwe Ringboog-opstelling zal
skin-verhitting van de plasmakolom
worden bestudeerd. Bovendien zal het
mogelijk zijn ontladingsregimes te
bestuderen die aansluiten bij de normale
en de hoge-dichtheids Tokamak-regimes.
Door middel van turbulente plasma-
verhitting in een op een Tokamak ge-
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lijkende toroïdale opstelling is de
plasma-energie binnen enkele micro-
seconden meer dan vertienvoudigd (van
circa 0,6 kj/m3 tot 8 kj/m3). Turbu-
lentie wordt verkregen doordat de
plasmastroom snel boven de geluids-
snelheid van het plasma wordt gedreven.
De turbulente — zeer effectief dissi-
perende — stroom is voornamelijk
geconcentreerd in een laag van enkele
centimeters aan de buitenzijde van het
plasma (de skin). De opgenomen energie
wordt via beëindiging van de turbulentie
door een aantal processen (convectief
en golftransport) radiaal over het hele
plasmaprofiel gemengd. De verhittings-
methode op zich leidt niet tot grote
energieverliezen naar de wand. Het
blijkt echter dat de huidige kwarts-
wand van het opsluitvat niet bruikbaar
is om het effect van de turbulente ver-
hitting op de plasma-opsluiting te eva-
lueren: de kwartswand levert door
desorptie ten gevolge van stralings- en
deeltjesbombardement desastreuze
hoeveelheden waterstofgas na, waardoor
te sterke koeling optreedt, in toekom-
stige experimenten kan deze extreme
wandbelasting worden vermeden door
een uitstookbare roestvrijstalen vatwand
te gaan gebruiken, dun genoeg om de
turbulente velden door te laten. De op-
sluiting zal tevens worden verbeterd
door het in gebruik stellen van een
nieuw toroïdaal magnetisch veld
(30 kG), verkregen met vooikeursteun
van Euratom. Het 20-kanaaIssysteem
ter verwerking van meetgegevens is
stellig een van de meest geavanceerde
van het moment.

Het enige nu lopende experiment bij
TN III in Amsterdam is de studie van
plasma«erhitting met relativistische-
elektronenbundels (REB's). De metingen
door P. Jurgens met de 0,5 kA-REB
zijn per 31 december beëindigd en
hebben laten zien dat deze bundel
ongeveer 10% van zijn energie kan
afdragen aan het plasma, wat resulteert
in een elektronentemperatuur van
107 K. Het experiment wordt nu geschikt
gemaakt voor een 5 kA-REB met een
veel langere pulsduur. Verwacht wordt
dat er nu ook aanzienlijke ionenver-
hitling mogelijk wordt.
Het BP Ill-project voor verhitting met
een 80 kA-REB van een plasma met
een zeer hoge dichtheid (1016 cm -a) is

officieel bij Euratom ingediend voor
voorkeursteun. In de vergadering van
de Groupe de Liaison van 26 en 27
oktober is besloten een speciale
Advisory Group in te stellen met dr.
R. Balescu als voorzitter. Van vele
zijden kwamen daarna positieve beoor-
delingen van het BP Hl-project bij dr.
Balescu binnen.

De hoofdlijnen van het onderzoek in de
theoretische werkgroep TN I zijn in
1976 onveranderd gebleven, te weten
magnetohydrodynamische studies
betreffende het evenwicht en de stabili-
teit van toroïdale plasma's, de theorie
van transportverschijnselen en de dyna-
mica van golven. Het is bevestigd dat
wat betreft stabiliteit het stroomdicht-
heidsprofiel zeer belangrijk is.
Om deze reden zijn de beperkingen van
de kinetische druk en de plasmastroom
voor schroefpinch-configuraties minder
streng dan voor stationaire toestanden
van Tokamaks. Het werk over trans-
portverschijnselen in toroïdale plasma's
in het botsingsbepaalde regime heeft
tot de conclusie geleid dat er meerdere
subregimes moeten worden onderschei-
den. Voor hogere botsingsbepaaldheid
of grotere Larmor-straal neemt de
ionenwarmtegeleiding af. De klassieke
transporttheorie is ook toegepast op het
gasdekenprobleem. Een nieuw onder-
zoek is begonnen naar mogelijke ano-
male transportprocessen gedurende de
fase van stijgende plasmadichtheid bij
gasbijvulling in een Tokamak-ontlading.
De studie over de mogelijkheden om
neutron-arme kernreacties toe te passen
in fusiereactoren is voortgezet en over
de stand van zaken is gerapporteerd.

Experimentele en theoretische onder-
zoekingen in TN VI (Twente) aan de
amplitude-gemoduleerde 'mode-locked'
hogedruk-COs-laser hebben nieuwe
mogelijkheden en resultaten opgeleverd
voor de bepal'ng van de lijnbreedte
onder de relevante omstandigheden
van gasontlading en laserwerking.
Lijnbreedten en pulsbreedten (in het
nanosecondegebied) zijn nauwkeurig
bepaald voor een aantal experimentele
omstandigheden. Voorts zijn atmosfe-
rische single-mode COs-lasers met hoge
spectrale zuiverheid ontwikkeld. In het
afgelopen jaar is het gelukt een hoge-
druk-xenonlaser met een golflengte van

1730 A naar eigen ontwerp in werking
te krijgen.

Het in 1975 aangevangen onderzoek
(TN VI, Eindhoven) naar fluctuatie-
verschijnselen in botsingsgedomineerde
en botsingsarme plasma's kon in 1976
mede dank zij TH-steun en de Beleids-
ruimte van FOM verder worden uitge-
breid. Het belooft tevens een extra
stimulans te krijgen dankzij het goed-
gekeurde MHD-energieconversie-
project.
Met behulp van TH-steun kon de
holle-kathodeboog voor de werkgroep
worden behouden. Na een uitgebreide
serie metingen (o.l.v. F. Boeschoten)
betreffende de boogparameters en de
rotatie is deze opstelling met TH-steun
verplaatst en met nieuwe diagnostiek
(w.o. 5-kanaaIs Thomson-verstrooiing)
opnieuw in gebruik gesteld. Met de
optische methode ter bepaling van het
niveau van laagfrequente ionenakoes-
tische fluctuaties zijn rotatie-instabili-
teiten duidelijk waarneembaar. Bij grote
driftparameters is een anomale verbre-
ding van de ionenenergieverdeling door
staartvorming waargenomen m.b.v. de
looptijdmethode. In 1977 kan door
middel van het uit de Beleidsruimte
mogelijk gemaakte collectieve COj-
verstrooiingsexperiment het hoogfre-
quente deel van het ionenakoestische
spectrum worden nagegaan. De niet-
lineaire interactie tussen ionenakoes-
tische golven blijkt elegant te kunnen
worden beschreven met het ontwikkelde
formalisme van tweede-orde-
Van Kampen-modes.
De beschrijving van het evenwicht van
de roterende plasmaboog is uitgebreid
met een model voor het rotatieprofiel;
hierbij zijn viskeuze krachten en ionen-
neutralen-wrijving meegenomen. Ook
de invloed van de Z-afhankelijkheid op
de energiebalans is beschouwd. Oplos-
singen van de reeds eerder opgestelde
dispersierelatie suggereren dat de op-
tredende instabiliteiten een gemengd
karakter Rayleigh-Taylor/Kelvin-
Helmholtz hebben. Begonnen is met een
studie van de niet-lineaire stabilisatie
van deze golven.

Meting van de fluctuaties van karakte-
riv:eke plasmagrootheden (Ne, Te) in
het MHD-kanaal wijzen op variaties van
15 resp. 30%. Deze fluctuaties leiden
tot een wijziging van de effectieve
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transportgrootheden; deze zijn ook
gemeten en zijn ongeveer in overeen-
stemming met de berekende waarden.
Dank zij de Beleidsruimte-1976 kan nu
het theoretische onderzoek naar fluc-
tuaties in deze botsingsgedomineerde
plasma's verder worden uitgediept.
Door nadere afschatting van de bot-
singsintegraal kunnen nauwkeuriger
uitdrukkingen worden gevonden voor
transportcoéfficiènten van plasma's met
niet te kleine plasmaparameter.

3. Onderzoekonderwerpen

FOM-1NSTITUUT VOOR
PLASMAFYSICA
Nieuwegein - Rijnhuizen, prof. dr.
C. M. Braams
1. Toroïdale pinches
1.1. SP1CA
1.2. Beltvormige schroefpinch
1.3. Theoretische ondersteuning
1.4. Hoog-/)' reactorstudie (gezamen-
lijk met ECN en KEMA)
2. Turbulente verhitting
2,! He! toroïdale experiment
TORTUR [
2.2. TORTUR II
2.3. Metingen van de ionentemperatuur
2.4. Werk in Marylunj
3. Gasdekenonderzoek
3.1. Ringboog
3.2. De herbouw van het Ringboog-
expc r . ;nt
3.3. i merieke berekeningen
3.3.1. Simulatie van gasdeken- en
tokamak-experimenten
3.3.2. De energiebalans van een cilin-
drische plasmakolom met een 'gasdeken'
4. Lange-termijnplanning van fusie-
onderzoek
5. Diagnostiek
5.1. Röntgendiagnostiek
5.2. Vacuüm ultraviolet-spectroscopie
5.3. COs-laser interferometrie
5.4. Detectie van neutrale deeltjes
5.5. Thomson-verstrooiing
5.6. Optische diagnostiek
6. Elektrotechniek
6.1.1. Bijzondere ontwerpstudies,
algemeen
6.1.2. Bijzondere ontwerpstudies samen-
hangend met het Joint European Torus-
project
6.2. Elektronica en elektrochemie
6.3. Digitale instrumentatie
6.4. Rekenfaciliteiten

6.4.1. Verwerking van experimentele
data
6.4.2. Ondersteuning van fysische
modelberekeningen
6.5. Hoge vermogens en spanningen
7. Mechanische techniek

WERKGROEP TN I
Nieuwegein - Rijnhuizen, prof. dr.
F. Engelmann
1. Magnetohydrodynamica
1.1. Evenwicht en stabiliteit van hoog-/;'
tokamaks, schroefpinches en bdtpinches
2. Dynamica van golven
2.1. Golfdynamica in inhomogene
plasma's
2.2. Niet-lineaire golven in een Vlasov-
plasma
3. Transportverschijnselen
3.1. Tijdafhankelijke klassieke diffusie
in ééndimensionale geometrieèn
3.2. Botsingsbepaald transport in
toroïdale geometrie
3.3. Stationaire toestanden van toroïdale
plasma's met klassieke transporteigen-
schappen
3.4. Anomaal transport van koud
plasma
4. Quantummechanische methoden
4.1. Quasi-lineaire theorie
5. Reactorproblemen
5.1. Alternatieve reactorbrandstoffen

WERKGROEP TN III
Amsterdam - FOM-Inslituut voor
Atoom- en Molecuulfysica, prof. dr.
J. Kistemaker
1. Ionenbundelexperiment
2. BP-II
2.1. Technische Zaken
2.2. Metingen
2.3. Automatisering
2.4. 0-pinch plasma
2.5. Theorie
3. Modelstudie aan lineaire reactoren
4. Gaswervel experiment
4.1. Inleiding
4.2. Elektrische metingen
4.3. Optische en probe-metingen
4.4. Plannen

WERKGROEP TN VI
Enschede - Technische Hogeschool
Twenle — Lasersystemen, prof. dr. ir.
W. J. Witteman
1. Gepulste hoogvermogen COa-lasers
1.1. Single-mode-constructies met
behulp van snelle blumlein-ontladingen
1.2. Mode-lock-technieken voor het

bereiken van nanoseconde-pulsen
1.3. COj-laserversterkers
2. Hogedruk-edelgaslasers
2.1. Coaxiale lasersystemen die d.m.v.
een zeer snelle marx-generator geëxci-
teerd worden
2.2. Planaire excitatietechnieken die
d.m.v. coaxiale blumlein-constructies
zeer korte pulsen moeten kunnen geven

WERKGROEP TN VII
Eindhoven — Technische Hogeschool —
Plasmaturbulentie, dr. ir. D. C.
Schram, prof. dr. M. P. H. Weenink
1. Turbulentie in botsingsarme plasma's
1.1. Energieoverdracht (elektronen
naar ionen); buiten FOM-verband: ro-
tatie, plasmatransport
1.2. Ionen-akoestische turbulentie
1.3. Ionen-akoestische turbulentie in
meer-componenten-plasma's en niet-
lineaire theorie (buiten FOM-verband)
2. Theoretisch onderzoek roterende
plasmakolom (gedeeltelijk buiten FOM-
verband)
2.1. Evenwicht van roterende plasma-
kolom
2.2. Lineaire en niet-lineaire theorie van
laagfrequente oscillaties
3. Turbulentie in MHD-generatoren
3.1. Theoretisch en experimenteel
onderzoek aan fluctuaties in MHD-
generatoren
4. Kinetische theorie (buiten FOM-
verband)
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H. W. Piekaar: Eerste metingen van de
plasma-parameters in de T-J0 door: A.
B. Berlizov et al.; I. V. Kurchatov,
Instituut voor Atoom Energie te
Moskou, (vertaling H. W. Piekaar). IR
76/022.
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D. Spruijt: Lijst van de belangrijkste
publikaties van FOM-medewerkers,
chronologisch gerangschikt per onder-
werp. Periode 1958 - sept. 1976. IR
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A. Nijsen-Vis: Turbulente verhitting van
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D. A. D'Ippolito, J. P. Freidberg, J. P.
Goedbloed, J. Rem: Maximizing fi in
a tokamak with force-free currents.
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C. M. Braams: Hoever zijn we mn
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L. Th. M. Ornstein: RINGBOOG (ring-
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plasmas in the presence of large-
amplitude waves. Rijksuniversiteit
Utrecht, 5 mei.
F. Engelmann: Diffusion de neutres
dans le plasma. Centre d'Etudes
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W. J. Witteman: Hoogvermogen-
COi-laserpulsen. TH-Delft, Laborato-
rium voor Technische Natuurkunde,
30 maart.
J. P. Mondt: Hybrid-kinetic stability
properties of high-beta-plasmas. Uni-
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7. 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-Instituut
voor Plasmafysica
dr. ir. H. L. Becke:s
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 UI
prof. dr. A. A. Kruithof
prof. dr. ir. S. Radelaar
dr. ir. D. C. Schram, leider werkgroep
TN VII
prof. dr. J. A. Smit
prof. dr. ir. J. A. Stekjtee
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. le
Pair (directie FOM), prof. dr. P. M.
Endt (Uitvoerend Bestuur FOM),
drs. J. Hovestreijdt (beheerder instituut),
dr. C. Bnbeldijk, dr. H. de Kluiver en
dr. L. Th. M. Ornstein (stafleden
instituut), drs. P. C. de Jagher en dr.
A. A. M. Oomens (vertegenwoordigers
FOM-personeelsraad), en door drs. J.
Heijn, ter assistentie van de secretaris.

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.
De vergaderingen werden voorts bijge-
woond door prof. dr. C. M. Braams
en prof. dr. F. Engelmann (leider TN I),
(FOM-Instituut vcor Plasmafysica),
prof. dr. J. Kistemaker (leider TN III),
dr. C. le Pair (directie FOM), prof. dr.
P. M. Endt (namens het Uitvoerend
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Bestuur van FOM) en door drs. J. Heijn,
ter assistentie van de secretaris.
De Beleidscommissie is een adviserende
subcommissie van de Commissie van
de Werkgemeenschap voor Thermonu-
cleair Onderzoek en Plasmafysica.

Het Beheercomité, dat in het kader van
het associatiecontract Euratom-FOM
werd opgericht, was op 31 december
samengesteld uit:
Voor FOM:
prof. dr. L. H. Th. Rietjens, voorzitter
dr. A. A. Boumans
dr. H. Weijma
Voor Euratom:
dr. D. Palumbo
dr. M. Salvat
drs. F. R. Diemont vervulde de taak
van secretaris.
De vergaderingen werden voorts bijge-
woond door prof. dr. C. M. Braams
(FOM-Instituut voor Plasmafysica),
prof. dr. J. Kistemaker (leider TN III)
en door drs. J. Heijn, ter assistentie van
de secretaris.
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1. Algemeen

1.1. 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
meetmethode 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 versnellingsmachines 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
hoogenergetische botsing van twee pro-
tonen kunnen ontstaan, hetzij uit de
ontstane deeltjes als vervalprodukten
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
alleen door hun vervalprodukten mani-
festeren.
Zoals 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 het
fundamentele karakter van de probleem-

stelling in de elementaire-deeltjesfysica
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
de hoge-energiefysica bij FOM
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 FOM, de Stichting IKO,
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 uitsluitend met het theo-
retisch onderzoek bezighoudt.

Het doel van de Werkgemeenschap voor
Theoretische Hoge-energiefysica 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. Door 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.

De sectie H van het NIKHEF, waarin
de voormalige FOM-werkgroepen H I,
H IV en H V thans genoemd resp.
werkgroep Amsterdam, werkgroep
Genève en werkgroep Nijmegen, 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 het oog
op de voltooiing vari de 400-GeV-proton-
versneller (SPS) te Genève. De plannen

om dit doel te verwezenlijken omvatten
o.a. de volgende punten:
- het vormen van groepen voor het ver-

richten van experimenten aan hoge-
energieversnellcrs;

- het bouwen van apparatuur voor deze
experimenten;

- het beschikbaar stellen van reken-
machines en meetapparatuur voor het
uitwerken van gegevens, verkregen
tijdens experimenten met versnellers
van CERN en van ar.dere instituten in
het buitenland;

- de constructie van een nieuw gebouw
voor de sectie H.

Met het Instituut voor Kernphysisch On-
derzoek, dat als sectie K in het NIKHEF
zal opgaan, zal in de naaste toekomst een
steeds nauwere samenwerking ontstaan.

2. Speurwerk

2.1. Experiment

De werkgroepen in Amsterdam en
Nijmegen hebben hun gestage produktie
van publikaties en proefschriften over
de velerlei aspecten van de K~~p-
wisselwerking bij 4,2 GeV/c voortgezet.
Mede door de inspinning van CERN
en Oxford is dit bellenvatexperiment
uitgegroeid tot het grootste ter wereld,
met 120 gebeurtenissen per microbarn
werkzame doorsnede. Onderwerpen aïs
eigenschappen van deeltjes, reactie-
mechanismen van exclusieve reacties en
inclusieve reacties staan in de
belangstelling van de onderzoekers.
Met het automatische meetinstrument
HPD wordt in Amsterdam gemeten
aan de bellenvatfoto's van antiproton-
protonwisselwerkingen bij 7 en 12
GeV/c. Aan de eerste publikaties
wordt gewerkt.

In Nijmegen zijn voorbereidingen ge-
troffen voor het uitmeten van foto's
van bestraling van K+-mesonen in
waterstof bij 70 en 150 GeV/c. Hierbij
zal vanzelfsprekend zwaar gesteund
worden op het in Nijmegen bestaande
PEPR-systeem. Deze foto's zullen een
voorproefje geven van de potentie van
de beilenvattechniek in het nieuwe
energiegebied dat Joor het Super
Proton Synchrotron (SPS) in CERN
voor Europa toegankelijk is gemaakt
en waar Nijmegen in de toekomst ook
op andere wijze nog in wil deelnemen.
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In Amsterdam wordt een nieuwe
analyseketen opgebouwd voor de be-
studering van neutrino- en antineutrino-
interacties in het grote bellenvat BEBC
in CERN, dat voor deze bestraling zal
worden gevuld met deuterium. Er wordt
medegewerkt aan het opbouwen van de
hiervoor benodigde bundels bij CERN.
De werkgroep Genève beëindigt zijn
meetfase aan de proton-opslagringen.
De analyse is begonnen van o.a. de
energieafhankelijkheid van diffractie-
excitatie van een proton en van de
produktie van mesonresonanties bij deze
hoge energieën.
Een tellergroep uit Amsterdam heeft in
een collaboratie, luisterend naar het
acroniem ACCMOR, een spectrometer-
opstelling opgebouwd bij het nieuwe
SPS te CERN en aan het eind van het
jaar enige proefdata verzameld. Het is
de bedoeling o.a. de .-r.-r-, KK-
en .Tr7.-r-wisselwerking te bestuderen.
Voor de toekomst zijn enkele opties
genomen, waarvoor voorbereidende
werkzaamheden worden verricht. Deze
behelzen deelname aan de European
Hybrid Spectrometer, een neutrinoteller-
experiment en een experiment bij
PETRA.

2.2. Theorie

In het jaar 1976 heeft zich de
elementaire-deeltjesfysica, ook wat de
theorie betreft, sterk ontwikkeld. Het
bestaan van het nieuwe quantumgetal
'charm' is aan geen redelijke twijfel
meer onderhevig. Naast de in 1974
ontdekte deelcjes (resonanties) met ver-
borgen charm zijn nu mesonen en
baryonen gevonden met openlijke charm
en met een zodanig lange levensduur dat
ze identificeerbare sporen kunnen achter-
laten. Het quark-model, dat nu vier
'flavors' kent in plaats van drie, leidt
dan tot een nieuwe hadronspectroscopie
waarin de nieuw gevonden deeltjes hun
plaats zullen hebben.
Ook leidt de ontdekking van charm tot
een versterking van de betekenis van
geünificeerde ijkveldentheorieën in de
hoge-energiefysica. Het accent ligt
hierbij op niet-perturbatieve methoden
van onderzoek die zich meer en meer
gaan ontwikkelen. Deze hebben geleid
tot de bestudering van 'solitonen' en
'instantonen' die tot een mogelijke
verklaring van quark-opsluiting kunnen
leiden.

Hiermee in verband ontwikkelt zich dan
ook een toenadering tussen elementaire-
deeltjesfysica en statistische fysica,
doordat de onmogelijkheid om vrije
quarks te creëren in verband h n staan
met 'long-range' correlaties die ander-
zijds weer in verband staan met kritische
verschijnselen.

3. Onderzoekonderwerpen

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

WERKGROEP AMSTERDAM
Amsterdam - Zeeman-laboratorium,
prof. dr. D. Harting
1. Interacties van 4,2 GeV/cK mesonen
in het 2 meter CERN waterstofbellenval
2. Interacties van antiprotonen van
7,3 GeV/c en van 12 GeV/c in het
2 meter CERN waterstofbellenvat
3. Analyse van de resultaten verkregen
met de CERN-München bosonspectro-
meter
4. Het ACCMOR-experiment
5. Bellenvatonderzoek aan neutrino's
6. De rekeninstallatie
7. De produktie van dradenkamers
8. Theoretische analyse

WERKGROEP GENEVE
Genève-CERN-bezoekersteam, prof. dr.
ir. J. C. Sens.
1. Proton-protonbotsingen bij ISR-
energieën
1.1. Energie-afhankelijkheid van
diffractie-excitatie
1.2. Onderzoek naar inelastische
botsingen waarbij twee hoogenergetische
protonen in de eindtoestand worden
gevormd
1.3. Onderzoek naar stabiele negatieve
deeltjes met massa's hoger dan de
protonmassa; verificatie dat negatieve
deeltjes met massa 1,8 GeV werkelijk
antideuteronen zijn
2. Experiment bij FNAL (buiten FOM-
verband): produktie van elektron-
positron- en hadron-hadrontoestanden
met massa's groter dan ongeveer 3 GeV.

WERKGROEP NIIMEGEN
Nijmegen - Fysisch Laboratorium, prof.
dr. R. T. Van" de Walle _
1. Bellenvatonderzoek van K p-wissel-
werkingen bij 4,2 GeV/c
1.1. Scan- en meetinspanningen

1.2. Analyse
2. Bellenvatonderzoek van K+p-wissel-
werkingen bij 150 GeV/c
3. Bellenvatonderzoek van K+p-wissel-
werkingen bij 70 GeV/c
4. PEPR-project, ontwikkeling en uit-
bouw van apparatuur en programmatuur
voor het uitmeten van bellenvatfoto's
4.1. PEPR-I
4.2. PEPR-II
5. Voorbereiding EHS-experimenten
(European Hybrid Spectrometer)

WERKGROEP H-NI
Amsterdam - tijdelijk gehuisvest in het
Zeeman-laboratorium, dr. A.N.Diddens.
1. European Hybrid Spectrometer
2. Neutrino-experiment betreffende
neutrale stromen
3. Interferentie van elektromagnetische
en zwakke wisselwerking bij PETRA

Werkgemeenschap voor Theoretische
Hoge-energiefysica.

WERKGROEP H - THEORIE
Amsterdam — Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. S. A. Wouthuysen
1. Fenomenologie der sterke wissel-
werkingen
2. Interacties van velden met hogere spin
3. Velden met alternatieve uitwendige
symmetrie
3.1. Helicitcit en statistiek
3.2. Fermion-boson-symmetrie
Groningen - Afdeling voor Theoretische
Natuurkunde, prof. dr. D. Atkinson
1. Faseverschuivingsmeerduidigheden bij
deeltjesverstrooiing
2. .-r.T-verstrooiing met de Roy-
vergelijkingen
3. Regge-polen en crossing-symmetrie
Leiden - Instituut-Lorentz, prof. dr.
J. A. M. Cox, dr. F. A. Berends.
1. Algebraïsche methoden in de
quantum-veldentheorie
2. Semi-fenornenologische beschrijving
van elektromagnetische interacties van
hadronen
3. Faseverschuivingsdubbelzinnigheden
(buiten FOM-verband)
4. Quantumtheorie van de gravitatie
(buiten FOM-verband)
Nijmegen - Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. ir. J. J. de Swart.
1. Symmetrieën en quarkmodel
2. Baryon-baryoninteractie
3. Eigenschappen van strooiingsampli-
tuden in modellen met permanent



Zakelijk / organisatorisch verslag 109

gesloten karalen (buiten FOM-verband)
4. Niet-abelse ijkveldentheorieën in de
hoge-energiefysica
5. Veldentheorie en kritische verschijn-
selen
Utrecht - Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. Th. W. Ruijgrok, prof.
dr. M. J. G. Veltman
1. IJksymmetrieën en effectieve
Lagrangeanen
2. Niet-abelse ijktheorieën; instantons
3. Unitariteit van ijktheorieën
4. Exceptionele Lie-groepen
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5. Bijdragen aan conferenties e.d.

VHth International Colloquium on
Multiparlicle Reactions, Tutzing/Munich
21-26 June 1976
AMSTERDAM-CERN-NIJMEGEN-
OXFORD COLLABORATIE.
Dual analysis of target fragmentation
in K~p -* AX and K~p ->• 2*X at 4.2
GeV/c.
Spin-parity structure of the (Rïtnf
system produced in the charge-exchange
K~p -> (R°ji+x-)n at 4.2 GeV/c.
The fragmentation reactions pK+ A,
K P-* A and two body total cross
sections KR, pp.
A study of inclusive E~ production from
fCp interactions at 4.2 GeVlc.

Study of £±(1385) inclusive production
in K~p interactions at 4.2 GeV/c.

Topical Conference on Baryon
Resonances, Oxfoid, July 1976
AMSTERDAM-CERN-NIJMEGEN-
OXFORD COLLABORATIE:
Search for high mass Y* in K p
reactions at 4.2 GeV/c.
QT production in K~p reactions at
4.2 GeV/c.
E * (2030) production in K p reactions
at 4.2 GeV/c.
Partial wave analysis of the diffractively
produced p.-r.t system in K p —•
px+.-i—K- at 4.2 GeV/c.
Production and decay of Z * (1820) in
K~p reactions at 4.2 GeV/c.
Production of 2 (1660) in K~p inter-
actions at 4.2 GeV/c.
Partial wave analysis of the low mass
(x+x—p) system produced in K~p inter-
actions at 4.2 GeV/c.
Observation of a pu> enhancement near
threshold in K~p -* K~x+Tt—.-i"p at
4.2 GeV/c.

Third European Symposium on
Antinucleon-Nucleon Interactions,
Stockholm, July 9-13, 1976
AMSTERDAM-CERN-NIJMEGEN-
OXFORD-COLLABORATIE
The fragmentation reactions p &• A,
K~ 2* A and two body total cross
sections KR, pp.
A study of inclusive E~ production
from K~p interactions at 4.2 GeV/c.
Study of lambda polarization in 4.2
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Triple Regge analysis of the fragmen-
tation processes p K~2+ and K~ E*
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i) production in K p reaction at 4.2
GeV/c.
Study of lambda polarization in 4.2
GeV/c K~p and 5.7 GeV/c pp inter-
actions.
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mechanisms from a multi-channel
analysis of the reaction K p —- K°px~
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H. de Bock, M. Raaymakers, T.
Schouten: Performance of the Nijmegen
PEPR-syslem. Proc. of the Conference
on Computer Assisted Scanning, Padova,
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R. T. Van de Walle: Bubble chamber
application - an introduction. Proc. of
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Van de Walle, G. P. Vooys: First results
using a PEPR CRT scanner in cervical
smear screening. Proc. of the Conference
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W. Kittcl: Progress in multidimensional
analysis of high energy data. Proc. of
the 4th International Winter Meeting
on Fundamental Physics, La Baqueira
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R. P. Van Royen: On the scaling
behaviour of phase transitions. Landelijk
seminarium, Nijmegen, 2 april.
R. P. Van Royen: On the scaling
behaviour of second order phase
transitions. Landelijk seminarium,
Utrecht, 5 maart.
J. J. de Swart: SU<3) en de micleon-
vormfactoren. Black Forest Meeting,
Todtnauberg, 11 juni.
J. J. de Swart: Nucleon-nucleon inter-
action. 1976 European Symposium on

Few Particle Problems in Nuclear
Physics, Vlieland, 14 september.
R. P. Van Royen: New developments in
field theory (Tbilisi Conference). Lande-
lijk seminarium, Amsterdam, 17
december.

6. Voordrachten

J. C. Kluyver: High energy physics in
the Netherlands, planning and
organisation. Stockholm, september 1976.
J. C. Sens: A search for narrow
resonances in proton-proton collisions
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CERN, 11 maart; DESY, Hamburg,
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RU-Antwerpen, 6 januari.
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talk at the Topical Conf. on Multidimen-
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R. T. Van de Walle: Study of 70 GeV/c
K+p-interactions in BEBC with an
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ments at Fermilab energies: Recent
developments in strong interactions.
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W. Metzger: The low-mass p.-ix and
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W. Kittel: Inclusive reaction at medium
energies. Mini-rapporteur's talk at the

XVIIIth Int. Conf. on High Energy
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W. Kittel: Production of baryon
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W. Kittel: Final states in K N-inler-
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Physics, Tbilisi (USSR), 17 juli.
W. Kittel: Selected topics from a high
statistics K p experiment at 4.2 GeVlc.
Colloquium Universiteit Bielefeld
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D. Zahniser: Nijmegen PEPR system and
its application to cervical cancer.
Colloquium TH-Aachen, 16 november.
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statistics K p experiment at 4.2 GeVIc.
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i. Smit: SU(4). Zeeman-laboratorium.
Amsterdam. 18 juni.
D. Atkinson: Phase-shift ambiguities.
Universiteit Zurich; CERN, Geneve,
februari; Rockefeller University New
York; Univ. of N.Y., Stoneybrook,
september; Univ. of Indiana,
Bloominglon; Univ. of Chicago;
Syracuse Univ., N.Y., oktober; Mc Gill
Univ., Montreal, december.
D. Atkinson: Crossing-symmetric Regge
poles. Univ. of Indiana, Bloomington,
oktober; Univ. of Toronto, november;
Mc Gill Univ., Montreal, december.
D. Atkinson: Regularization of Roy's
equations. Univ. of Indiana, Blooming-
ton, oktober; Mc Gill Univ., Montreal,
oktober.
T. P. Pool: The Roy equations for the
.T.-T system. RU-Groningen, 12 januari;
Université de Lausanne, 23 januari;
Universita't Zurich, 26 januari;
Universitat Kaiserslautern, 27 januari;
Gesamthochschule Wuppertal, 29
januari.
T. P. Pool: Applications of the Roy
equations to the .-i.t scattering
amplitude. Universiteit van Amsterdam,
17 december.
A. C. Heemskerk: Iteration methods for
Roy's equations. University of Durham,
mei.
F. A. Berends: The standard QED
reactions at Petra energies. Petradag
NNV, Leiden, 8 oktober.
F. A. Berends: The QED reactions in
e+e— collisions. University of Man-
chester, 11 november.
P. J. M. Bongaarts: Maxwell's equations
in axiomatic quantum field theory.
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Landelijk Seminarium HEF, Instituut-
Lorentz, Leiden, 9 januari; Mathemati-
cal Institute, University of Oxford,
Engeland, 26 januari; Department of
Mathematics, University of Nottingham,
Engeland, 28 januari; Department of
Mathematics, Bedford College, Londen,
Engeland, 29 januari.
P. J. M. Bongaarts: Maxwell's vergelij-
kingen in de axiomatische veldentheorie.
Instituut voor Theoretische Fysica,
Nijmegen, 12 mei; Instituut voor
Theoretische Fysica, Amsterdam, 4
november.

P. J. M. Bongaarts: De quantumtheprie
voor veldgrootheden; een wiskundig
probleem. Mathematisch Instituut,
Leiden, 4 juni.
P. J. M. Bongaarts: Mathematische
problemen der veldentheorie.
Mathematisch Instituut, Amsterdam,
20 oktober.
G. J. Komen: Dimuon-gebeurtenissen in
neutrinoreacties. Zeeman-laboratorium,
Amsterdam, 23 januari.
G. J. Komen: Recente ontwikkelingen in
de deeltjesfysica. Instituut voor
Theoretische Fysica, Amsterdam,
5 februari.
G. J. Komen: Some remarks on the
XVIII International Conference on High
Energy Physics. Landelijk seminarium
HEF, Amsterdam, 17 december.
S. N. M. Ruijsenaars: Relativistische
deeltjes in uitwendige velden. Instituut-
Lorentz, Leiden, 28 oktober.
P. Ford: Potential model for nucleon-
antinucleon scattering. Groningen,
6 februari.
J. J. de Swart: Charme in de hoge-
energiefysica, een gekleurd verhaal.
Theoretisch seminarium in Universiteit
van Amsterdam, 26 februari.
P. Ford: The helicity amplitude approach
to two particle intermediate states.
Instituto de Fisica, University of
Mexico, 3 maart.
P. Ford: Van der Waals forces in
hadron-hadron scattering. Instituto de
Fisica, University of Mexico, 5 maart.
P. Ford: Potential models of nucleon-
nucleon scattering. Mexical Center for
Nuclear Studies, Mexico, 8 maart;
Brandeis University, Waltham, Mass,
23 maart.
J. J. de Swart: Charm and colour in
high energy physics. State University,
New York (Albany), 4 mei.
C. Dullemond: Confining potentials and
Regge poles. Instituut voor Theoretische

Natuurkunde, Groningen, 31 mei;
Instituut voor Theoretische Natuur-
kunde, Nijmegen, 2 juni.
J. J. de Swart: SU(3) en de nucleon-
vormfactoren. Theoretisch seminarium,
Nijmegen, 16 juni.
C. Dullemond: Regge poles in coupled
confining and non-confining channels.
CERN, Genève, 12 augustus.
J. J. de Swart: The nucleon-nucleon
interaction .Theoretisch seminarium,
Nijmegen, 22 september.
L. H. Karsten: Fermi-Bose-symmetrie.
Groningen, 26 januari.

7. Bestuur, commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap
voor Theoretische Hoge-energiefysica
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. A. N. Diddens
prof. ir. J. J. de Swart, leider
werkgroep H-th-N
prof. dr. J. A. Tjon
prof. dr. H. A. Tolhoek, leider
werkgroep H-th-G
dr. R. P. Van Royen
prof. dr. Th. W. Ruijgrok, leider
werkgroep H-th-U
prof. dr. M. J. G. Veltman, leider
werkgroep H-th-U

De vergaderingen werden bijgewoond
door dr. A.A. Boumans (directeur FOM),
dr. P. J. M. Bongaarts en dr. G. J. Komen
(vertegenwoordigers FOM-personeels-
raad) en door drs. I. Heijn, ter assis-
tentie van de secretaris.
In de loop van het verslagjaar werd
dr. A. N. Diddens tot directeur van de
sectie H van het NIKHEF benoemd, en
daarmee tevens tot lid van de commissie.
De taak van de commissie is nader om-
schreven in 'Bestuurstaken van de Com-
missie van de werkgemeenschappen'.

Het Interimbestuur van de sectie H van
het Nationaal Instituut voor Kernfysica

en Hcge-energiefysica bestaat uit 6
door het FOM-bestuur te benoemen
leden. De Katholieke Universiteit
Nijmegen en de Universiteit van
Amsterdam dragen elk twee leden voor.

Op 31 december was het Interimbestuur
als volgt samengesteld:
prof. dr. H. Brinkman (FOM) voorzitter,
dr. C. J. M. Aarts (KUN)
prof. dr. ir. J. J. Kokkedee (FOM)
dr. H. L. Polak (UvA)
dr. K. O. Prins (UvA)
prof. dr. R. T. Van de Walle (KUN);
dr. A. A. Boumans vervulde de taak van
secretaris.
De vergaderingen werden voorts bijge-
woond door dr. A. N. Diddens
(directeur sectie H-NIKHEF en weten-
schappelijke secretaris), prof. dr.
D. Harting (voorzitter bouwcommissie)
en door dr. W. Hoogland, drs. M. C. T.
Raaymakers en D. A. Sastradiwiria
(voorlopige personeelsvertegenwoor-
digers).

De Wetenschappelijke Programma
Commissie van het Interimbestuur was
op 31 december als volgt samengesteld:
prof. dr. D. Harting
prof. dr. E. W. Kittel
dr. J. Mulvey
prof. dr. ir. I. C. Sens
prof. dr. M. J. G. Veltman



113

SPECIALE COMMISSIES



115

Speciale Commissie voor de
Theoretische Natuurkunde

De Speciale Commissie voor de Theoretische Natuur-
kunde (SCThN) is in 1973 ingesteld in hoofdzaak om
het FOM-bestuur bij te staan bij de beoordeling van
voorstellen op het gebied van de theoretische natuur-
kunde en om het FOM-bestuur te adviseren in algemene
zin bij beleidskwesties, die de theoretische fysica
betreffen.
Het beleid van FOM 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 werk-
gebieden.
Het is niet de bedoeling van het FOM-bestuur dit beleid
te wijzigen. Er heeft zich echter een aantal ontwikke-
lingen voorgedaan, die alle direct of indirect verband
houden met het krapper worden van de budgetten voor
onderzoek. Deze maken het nodig scherper dan voor-
heen onderzoekvoorstellen te selecteren 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 experi-
mentele onderzoeken vaak wel het geval is, hierdoor bij
de selectieprocedure in de werkgemeenschappen niet
die steun zou verkrijgen die de nodige continuïteit zou
verzekeren.
Het FOM-bestuur achtte het daarom wenselijk derge-
lijke voorstellen ook te laten beoordelen door een breed
samengestelde groep van theoretici, waardoor tegelijk
de mogelijkheid werd geopend om de theoretische voor-
stellen onderling af te wegen.

In de tweede plaats bestaat in tijden van schaarste
bij verschillende werkgemeenschappen de neiging om
hun programma scherp af te grenzen. Dit kan een
gevaar betekenen voor onderzoek dat zich op een grens-
gebied tussen twee werkgemeenschappen bevindt, of
dat anderszins moeilijk in het programma van een
bestaande werkgemeenschap kan worden ingepast. Het
FOM-bestuur stelt zich op het standpunt, dat de
natuurkunde in zijn geheel door FOM moet kunnen

worden bestreken. Ook daarom was het wenselijk voor-
zieningen te treffen, die in dergelijke gevallen een
adequate kwaliteitsbeoordeling van voorgestelde theo-
retische onderzoekingen zou waarborgen.
De commissie bestaat uit de werkgroepleiders en
adjunctwerkgroepleiders van de FOM-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
Beleidsruimte van FOM.
Eén voorstel daarbij, gehonoreerd in 1973, dat niet in
een bepaalde werkgemeenschap was in te passen, is toen
onder de directe verantwoordelijkheid van de SCThN
gebracht, die dus in weerwil van haar speciale karakter
toch een onderzoekproject 'beheert'.

De SCThN kwam in het voorjaar, zoals gebruikelijk
sinds haar oprichting bijeen en besprak en beoordeelde
de 11 voorstellen voor de Beleidsruimte 1976, die op
het theoretische vlak iagen.
De verstrekkende richtlijnen die de commissie in het
vorige verslagjaar met betrekking tot de benoemingsJ-
procedure bij de bezetting van vaste posities voor theo-
retici opstelde, werden voor commentaar toegezonden
aan de theoretische instituten en afdelingen van
hogescholen en van FOM. De commentaren liepen
nogal uiteen en de commissie zocht vervolgens naar
minder verstrekkende richtlijnen die wel landelijk
konden worden onderschreven.
Het Uitvoerend Bestuur van FOM nam in het verslag-
jaar de aanbevelingen echter niet over.
Een commissie ad hoc bestudeerde de mogelijkheden
om extra 'vaste' theoretische researchposities beschik-
baar te kunnen krijgen. Alleen het omzetten van
'doorstroom'-posities in posities voor onbepaalde tijd
werd een reële mogelijkheid geacht. Een daartoe
strekkend voorstel vormde voor het UB aanleiding een
nota op te laten stellen, waarin de geschetste proble-
matiek in breder verband binnen FOM aan de orde
kwam.
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WERKGROEP THEORIE I
Eindhoven, Technische Hogeschool,
prof. dr. L. J. F. Broer
1. Kanonieke vergelijkingen en be-
wegingsconstanten
1.1. Lineaire vergelijkingen: commuta-
tor-algebra's en bewegingsconstanten die
niet door een ruimtelijke symmetrie
bepaald worden
1.2. Algemene vergelijkingen: ladder-
operatoren in de verzameling van
behouden grootheden
2. Lange golven (buiten FOM-verband)
2.1. Stabiele Hamiltonse benaderingen
voor lange watergolven bij vlakke of
flauw hellende bodem
2.2. Splitsing in en interactie van naar
links en rechts lopende golfpakketten
3. Dynamica van draden (buiten FOM-
verband)
3.1. Niet-lineaire interactie van trans-
versale en longitudinale golven in een
elastische draad
3.2. Draden met bewegingsstijfheid

Publikaties

L. J. F. Broer: Approximate equations
for long water waves. Appl. Sci. Res.
31 (1975) 177.
L. J. F. Broer: On the momentum of
potential waves. Physica 83A (1976) 471.
E. W. C. van Groesen: Variational
methods for nonlinear operator equations
in nonlinear analysis. N. M. Temme
(cd.). Nonlinear Analysis, M. C. Sylla-
bus 26. vol. 2; Mathematisch Centrum
Amsterdam, 1976, biz. 100-191.

Voordrachten

L. J. F. Broer: Kanonieke vergelijkingen
met enkele toepassingen op watergolven.

Wiskundig Colloquium, Delft,
23 februari.
L. J. F. Broer: Hamiltonian equations
for long water waves. Euromech.
Colloquium Darmstadt, september.
E. W. C. van Groesen: Simple wave
interaction of an elastic string.
Euromech. Colloquim Darmstadt,
september.

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 VI-A I
dr. H. J. Boersma
prof. dr. L. F. J. Broer, leider werkgroep
Thl
dr. P. J. Brussaard, leider werkgroep
K VI-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 werjcgroep
H-th-N
prof. dr. F. Engelmann, leider werkgroep
TN l
prof. dr. S. R. de Groot, leider werk-
groep M VI-A II
prof. dr. J. Hilgevoord
dr. J. Hijmans, leider werkgroep

M VI-A I
prof. dr. N. M. Hugenholtz, leider
werkgroep M VI-G
prof. dr. A. G. M. Janner, leider
werkgroep VS-DN-N
prof. dr. C. C. Jonker, leider werkgroep
Kil
prof. dr. P. W. Kasteleyn, leider
werkgroep VS-th-L
prof. dr. ir. J. J. J. Kokkedee
dr. A. Lande, leider werkgroep K VI-G
prof. dr. J. M. J. van Leeuwen, leider
H erkgroep M Xl-D
prof. dr. P. Mazur, leider werkgroep
MV1-L
dr. Th. Niemeijer. leider werkgroep
VS-th-D
prof. dr. Th. W. Ruijgrok, leider
werkgroep H-th-U
prof. dr. ir. i. J. de Swart, leider
werkgroep H-th-N
dr. A. Tip
prof. dr. J. A. Tjon, leider werkgroep
M XI-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-th-U
prof. dr. R. van Wageningen, leider
werkgroep K II
prof. dr. M. P. H. Weenink, leider
werkgroep TN VII
dr. Ch. G. van Weert, adjunctleider
werkgroep M VI-A II
prof. dr. S. A. Wouthuysen, leider
werkgroep H-th-A

De vergadering werd bijgewoond dooi
dr. C. Ie Pair (directie FOM), drs.
R. B. J. Pijlgroms (vertegcnwoora. er
FPR) en door drs. J. Heijn, ter assis-
tentie van de secretaris.
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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 kon
worden toegeschreven. Daarnaast adviseert de commissie
het FOM-bestuur over algemene beleidszaken die op de
technische natuurkunde betrekking hebben.
In haar voorjaarsvergadering bracht de commissie
advies uit over liefst 29 projecten, ingediend voor de
Beleidsruimte van FOM.
Drie verdere vergaderingen waren gewijd aan een
bijzonder belangwekkend onderwerp.
De besturen van de afdelingen Technische Natuur-
kunde van de technische hogescholen en de vakgroep
Technische Fysica van de RU-Groningen hebben zich
in het begin van het verslagjaar tot FOM gericht met
het verzoek mogelijkheden te openen om de tweede
geldstroom ook naar het technisch-fysische onderzoek
te kanaliseren Daar deze tak van onderzoek was ge-
troffen door bezuinigingsmaatregelen, zocht men naar
landelijke structuren om tot een gedegen afweging te
komen van welk onderzoek steun verdient en welk niet
of minder. De SCTF adviseerde het FOM-bestuur de
uitgestoken hand van de zijde van de technische natuur-
kunde te grijpen en te trachten een organisatie tot stand
te brengen die de gehele natuurkunde omvat. Voorts
adviseerde de commissie over de afbakening van het on-
derzoekterrein over de wenselijk geachte organisatie-
vorm van het programma, en ontwierp de SCTF een
set criteria waarmee naar haar mening verantwoord
met het programma voor technische fysica van start
zou kunnen worden gegaan, Het meest in het oog
springende verschil tussen de bij FOM gebruikelijke
criteria is de introductie van het begrip 'utiliteit' teza-
men met de indicatie van een 'gebruikersgroep'. Over
de hoogte van het bedrag dat voor het nieuwe initiatief
beschikbaar zou moeten komen - zonder financiële
middelen is het erg moeilijk, zo niet onmogelijk in een
bepaalde tak van onderzoek coördinerend beleid te
voeren - werd eveneens door de commissie geadvi-
seerd.

De Speciale Commissie voor de Tech-
nische Fysica was op 31 december als
volgt samengesteld:
prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn, voorzitter
dr. C. Ie Pair, secretaris a.i.
prof. dr. C. M. Braams
prof. dr. ir. H. J. Frankena
prof. dr. ir. J. B. Le Poole
prof. dr. ir. A. Wegener Sleeswijk
prof. dr. ir. W. J. Witteman

De vergaderingen werden bijgewoond
door ir. S. B. Luitjens en dr. W. Tur-
kenburg (vertegenwoordigers FPR) en
afwisselend door drs. J. Heijn en drs.
H. G. van Vuren, ter assistentie van de
secretaris ad interim.
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TRENDARTIKELEN
On? de omvang van het Jaarboek en de daarmee samenhangende
inspanning te reduceren, heeft het Uitvoerend Bestuur 5 artikelen
gekozen uit de door de werkgemeenschappen, het FOM-Instituut
voor Atoom- en Molecuulfysica en het IKO aangeboden bijdragen.
Een trendartikel dient niet meer te worden gezien als gepresenteerd door
een bepaalde subdiscipline. In verband daarmee ook is voor de
trendartikelen een aparte rubriek geopend.
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C. Dullemond
Instituut voor Theoretische Fysica,
Nijmegen

De quarks herrezen?
Om een goed inzicht te krijgen in de lotgevallen van een fysische theorie
zou men twee parameters moeten invoeren, waarvan de eerste, de
populariteitsindex r\ (0 <J 1 < °=) gedefinieerd is als het aantal
pagina's druk dat per tijdseenheid verschijnt over dat onderwerp en de
andere, de geloofwaardigheid X (0 sï X <, 1) aan de hand van een
enquête onder fysici zou moeten worden vastgesteld.

Het ligt voor de hand enige correlatie tussen beide grootheden te
vermoeden en wel zo dat kleine waarden van X vergezeld gaan van
eveneens geringe waarden van r\, maar er zijn typische voorbeelden waar
een dergelijk verband afwezig schijnt te zijn. Zo is er het tachyon-model.
dat het bestaan aanneemt van deeltjes die zich met grotere snelheid dan
het licht in vacuum voortbewegen. Voor dit model in r\ bepaald niet
verwaarloosbaar, maar X is identiek gelijk aan nul.

Het zou interessant zijn om het quarkmodel aan een dergelijke analyse
te onderwerpen. Quarks, de hypothetische oerbouwstenen van alle sterk-
wisselwerkende materie, met elektrische ladingen die fracties zijn van de
lading van het proton, en met een baryongetal dat eveneens een fractie
is van het baryongetal van het proton, zijn nooit vrij in de natuur waar-
genomen en zullen dat vermoedelijk ook nooit worden. Niettemin is ei
een haast overweldigende getuigenis van het bestaan van quarks. En
omdat niemand ze in vrijheid heeft waargenomen is iedere beschrijving
ervan gebaseerd op indirecte aanwijzingen, zoals een portret van een
misdadiger vaak moet worden verkregen uit verbale aanwijzingen van
getuigen.

Het beeld dat men zich van de quarks heeft gevormd heeft om deze
reden in de loop van de tijd veranderingen ondergaan. Steeds echter is
hun optreden met dermate bizarre eigenschappen gepaard gegaan dat de
quarks vanaf hun verschijnen in 1964 tot op de dag van vandaag met
een waas van mystiek zijn omgeven. Vermoedelijk om deze reden heeft
de parameter r\ altijd grote, zij het schommelende waarden aangenomen
en is ook X in de loop der tijd sterk aan schommelingen onderhevig
geweest. Er waren dieptepunten en hoogtepunten. We leven nu, sinds
1974, in een soort bloeitijdperk. Misschien dat we spoedig weten waarom
quarks zich schuilhouden, waarom ze zijn zoals ze zijn. Als dat het geval
is zal een theorie zijn ontworpen, mooier dan enige fysische theorie die
we tot nu toe hebben gekend.

In dit artikel zal getracht worden om een idee te geven van de ups en
downs van het quarkmodel.
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Het naieve quarkmodel

Ter verklaring van wat toen bekend was van het baryon-
en mesonspectrum postuleerde Gell-Mann in 1964 het
bestaan van drie quarks, u, d, en s (u=up; d = down;
s = strange of sideways) samen met hun antideeltjes
0, d en s, alle met spin V2, maar met baryongetai
± 1/3 en ladingen ± 1/3 en ± 2/3. Twee quarks, u en
d hadden een 'vreemdheid' nul en vormden een isospin-
doublet, terwijl de derde, een isospin-singlet, een
vreemdheid -1 met zich droeg '). Tabel I geeft een
samenvatting van deze quantumgetallen.

Tabel I

'i

d
s

o-
a
s

I* =
Q =
B =

s =
1 ~

h

1/2
-1/2

0
-1/2

1/2
0

Q

2/3
-1/3
-1/3
-2/3

1/3
1/3

3e component van
lading

baryongetai
vreemdheid
spin

B

1/3
1/3
1/3

-1/3
-1/3
-1/3

isospin

S

0
0

- 1
0
0
1

i

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

Alle mesonen werden opgevat als gebonden toestanden
van het type qq, terwijl men zich de baryonen moest
voorstellen als gebonden toestanden van het type qqq.
De quarkspins kunnen evenwijdig of tegengesteld aan
elkaar staan en er is een grote verscheidenheid aan
relatieve beweging mogelijk zodat h..ït mjdel naast
grondtoestanden ook reeksen aangeslagen toestanden
toelaat, waarvan de karakteristieken zoals baryongetai,
lading, vreemdheid, spin, pariteit en ook 'C- en G-pari-
teit' eenvoudig uit de interne structuur van de gebonden
toestand kunnen worden afgelezen. Het succes van dit
model, nu bekend als het naieve quarkmodel, was
althans wat de klassificatie van de elementaire deeltjes
betreft zeer groot. Om deze reden zullen we iets dieper
op dit model ingaan.

Quarkdynamica wordt beheerst door de interne
symmetriegroep SU(3) waarbij de quarks transformeren
als de fundamentele representatie {3} en de antiquarks
als de representatie {3*}. Is deze symmetriegroep onge-
broken, dat wil zeggen is de symmetrie exact in de
natuur aanwezig, dan zijn de drie quarks weliswaar

verschillend maar volkomen gelijkwaardig. Deze
gelijkwaardigheid wordt tot uiting gebracht in zgn.
gewichtendiagrammen van de quark- en antiquark-
representaties, waarin deze deeltjes worden voorgesteld
door de hoekpunten van een gelijkzijdige driehoek (zie
figuur 1).

Fig. 1 a) Quark-triplet {3}

In werkelijkheid is de natuur niet exact SU(3)-sym-
metrisch, maar is de symmetrie gestoord door zwakke,
en elektromagnetische wisselwerkingen en door een deel
van de sterke wisselwerkingen, waardoor onderscheid
mogelijk is op grond van verschillen in lading en
vreemdheid. Exacte SU(3)-symmetrie vereist ook exact
gelijke quarkmassa's, als men daarvan zou kunnen
spreken, en als mede-oorzaak van symmetriebreking kan
de massa-ongelijkheid van de quarks gelden. Men stült
zich dan voor dat de u en d gelijke massa bezitten, maar
de s een grotere.

De formules
{3}® {3*} = {1>0<8}
en
{3} ® {3} ® {3} = {i} e {8> e {8} e uo\

bekend uit de theorie van de SU(3)-symmetriegroep, la-
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ten zien dat indien mesonen en baryonen op de aange-
geven wijze zijn samengesteld uit quarks, de mesonen
slechts in singletten en octupletten en de baryonen slechts
in singletten, octupletten en decupletten kunnen voor-
komen. Ook hiervan kunnen gewichtendiagrammen
worden gemaakt, die alle een driezijdige of hogere
symmetrie vertonen, maar waarvan het opvalt dat van
differentiatie en rolverdeling binnen zo'n multiplet
sprake is. Er kan sprake zijn van meervoudigheid, zoals
die bijvoorbeeld optreedt in het centrum van het oc-
tuplet, dat door twee deeltjes wordt bezet (zie figuur 2).

De genoemde constructie garandeert heeltallige lading
en heeltallig baryongetal, precies wat steeds weer in de
natuur wordt gevonden. Bovendien zijn de spins van de
deeltjes die tot eenzelfde multiplet behoren alle gelijk.
Datzelfde is het geval met de massa's, maar dan alleen
als de symmetrie ongebroken is. Welke die spins en die
massa's zijn, wordt door de natuur bepaald en kan niet
uit de symmetrie worden afgeleid. De waargenomen

Fig. 2

K
a) Meson-octuplet {8}

-1

-2

b) Baryon-octuplet {8}

tendens dat vreemdere deeltjes ook zwaarder zijn is
ruwweg terug te voeren tot de grotere massa van s
vergeleken met die van u en d.

Opvallend is ook dat de fundamentele rol die het
neutron en proton tot nu toe in de fysica gespeeld
hebben, verloren is gegaan. Ze zijn leden van een
octuplet geworden en bevinden zich op de plaatsen als
in figuur 2b aangegeven. De grote rol die zij in de
natuur spelen danken zij aan hun grote stabiliteit.

Waarom zijn er eigenlijk geen vrije quarks?
Deze vraag is binnen het kader van de veldentheorieën,
zoals die rond 1964 bekend waren niet te beant-
woorden, omdat volgens deze theorieën de quarks
geen fundamentele rol kunnen spelen als ze niet vrij
kunnen voorkomen. Het ligt dus voor de hand dat alle
mogelijke moeite werd gedaan om vrije quarks te vinden.
Als ze werke. lk bestonden zouden ze stabiel moeten
zijn. Bovendu n maakt de gebroken lading detectie
betrekkelijk r.envoudig, omdat ze bij doorgang door
materie een karakteristiek ionenspoor achterlaten en ook
direct opvallen in een verbeterd Millikan-experiment -)
Niettemin waren alle naspeuringen, in aardse materie,
kosmische straling, enz. tevergeefs3).
Opgemerkt dient te worden, dat op deze wijze ook
hooit het tegendeel kan worden bewezen. Daarvoor is.
merkwaardig genoeg, het vinden van een vrije magne-
tische monopool noodzakelijk. Zij namelijk G de totale
magnetische poolsterkte van een bepaald object en Q de
totale elektrische lading van een hiervan fysisch te
scheiden ander object, dan geldt de volgende een-
voudige betrekking 4)

GQ = Vz ft c n (n = 0, ± 1, ± 2, . . .)

en zo vindt men voor de elementaire magnetische en
elektrische ladingen n = ± 1. Zou nu een magneti-
sche monopool worden gevonden met een G-waardc
overeenkomende met n = ± 3 indien voor Q de gebrui-
kelijke elementairlading wordt gekozen, dan laat dat
ruimte om de lading van de als 'echte' elementair-
lading op te vatten en de quark is gered. Is daarentegen
n gelijk aan ± 1, dan bewijst dat de onmogelijkheid van
vrije quarks. Het ligt dus eveneens voor de hand dat het
uiterste werd gedaan om vrije magnetische monopolen
te vinden.
Detectie is ook nu betrekkelijk eenvoudig vanwege
de stabiliteit en vanwege het karakteristieke magnetische
veld dat de polen omringt. Ook nu werd gezocht in
maanstof, kosmische stralen, zeewater, ijzermijnen. enz.
zonder enig positief resultaat5). De consensus is nu dat
vermoedelijk noch vrije quarks, noch vrije magnetische
monopolen bestaan, wat het dilemma onaangetast laat.
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Naast bovengenoemde principiële moeilijkheid deden
zich nog andere voor van minder ernstige aard en het is
nuttig die in het kort te bespreken omdat ze een rol
hebben gespeeld bij de ontwikkeling van het quarkmodel.
Opvallend is de voorkeur voor het optreden van
quarkdrietallen naast quark-antiquark combinaties.
Waarom zijn er geen mesonen van het type qqqq of
baryonen van het type qqqqq? Er is lang gezocht naar
dergelijke exotische toestanden zonder enig duidelijk
positief resultaat. Het onderzoek is onder meer gecon-
centreerd op het vinden van baryonen met positieve
vreemdheid, voorlopig aangeduid met de letter Z* ").
Potentiaalmodellen van het gebruikelijke type doen
gekunsteld aan, willen ze de voorkeur van quarks voor
combinatie met heeltallige lading verklaren. Ernstiger is
dat de quarks als spin-Vi-deeltjes niet schijnen te
voldoen aan de Fermi-Dirac-statistiek. Het baryon-
decuplet heeft spin 3/2 waardoor de eenvoudigste
aanname van evenwijdige spins en relatieve S-toestand
leidt tot een totaal symmetrische golffunctie, in strijd
met het veronderstelde Fermi-karakter.
Ook de levensduur van het it" gaf moeilijkheden. Het
vervalproces jt° — 2y wordt beheerst door driehoeks-
diagrammen zoals geschetst in figuur 3 ").

Fig. 4

De vervalsamplitude F is de som van diagrammen
van dit type, waarbij alleen de quarks u en d bijdragen.
Het resultaat is

F = C (l„3 Q„3 + I,,., Q,,s) = (C/2) (Q„* - Q,|2) = C/6

waarin de constante factor C vrij nauwkeurig kan
worden berekend met behulp van de jiNN-koppelings-
constante. De uit F te berekenen levensduur van het
ji"-meson bleek ongeveer 10 maal groter dan de
experimentele waarde.
Tenslotte trad nog een discrepantie op in de reactie

e+ + e— — hadronen

In de hoge-energie-limiet kan men zich dit diagramma-
tisch voorstellen als aangegeven in figuur 4.

De in eerste instantie gevormde quark en antiquark
worden als essentieel vrije, massaloze deeltjes beschouwd.
De totale werkzame doorsnede wordt bepaald door het
proces

e+ + e - — q + q

en is evenredig met het kwadraat van de quarklading.
De diverse soorten quarks leveren incoherente en dus
additieve bijdragen aan de totale werkzame doorsnede.
Een directe vergelijking is nu te maken met een proces
waarbij een geladen muonpaar gevormd wordt:

e+ + e— —• u.+ + u—

wat uitsluitend kan plaatsvinden volgens het diagram
van figuur 5.

Fig. 5

Voor de verhouding R van de werkzame doorsneden
vindt men dan in de hoge-energie-limiet

R -* Ro = lim g-j-(e+e~—• hadronen)

= Q,.2 + Q.r + Q.-2 = 2/3

Tot voor enkele jaren geleden scheen R echter de
waarde 2 te benaderen.
Beide laatste verschijnselen wijzen erop dat het aantal
quark-vrijheidsgraden te gering is verondersteld.

Quarks met kleur

De meeste van de in de vorige paragraaf genoemde
moeilijkheden werden formeel opgelost door het
invoeren van 'kleur'8). De aanname is dat iedere quark
in drie verschillende (basis)kleuren kan worden uitge-
voerd in analogie met het kleurbegrip in de fysiologie.
De bijbehorende antiquarks zouden dan in de overeen-
komende complementaire kleuren zijn uitgevoerd. Alle
overige eigenschappen zoals massa, lading, spin,
vreemdheid en baryongetal blijven verder onveranderd.
De vergroting van het aantal quark-vrijheidsgraden
met een factor 3 heeft onmiddellijk tot gevolg dat de
verhouding R en de vervalsamplitude F beide met 3
worden vermenigvuldigd, hetgeen deze grootheden veel
dichter in de buurt van de experimentele waarden
brengt.
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De leden van eenzelfde kleurentriplet zijn gelijkwaar-
dig en deze gelijkwaardigheid vind zijn oorsprong in een
nieuw in te voeren ongebroken SU(3)-symmetrie, aan-
geduid met SUc(3) (C = color). Deze gaat nu optreden
naast de tot nu toe gehanteerde, gebroken SU(3)-sym-
metrie die aangeduid zal worden als SUF(3) (F = fla-
vor, smaak). De quarks, waarvan er nu dus 9 zijn,
transformeren blijkbaar de fundamentele representatie
van zowel SUC(3) als SUK(3).
Door te eisen dat alleen SUt(3) singletten, dus 'witte'
configuraties, vrij in de natuur voorkomen, ontstaat het
gewenste effect dat vrije mesonen en baryonen steeds
heeltallige lading bezitten.

b)
Zclfintcractiediagrammen Fig. 6

Planair diagram Fig. 7

Niet-planair diagram Fig. 8

De gelijkwaardigheid van leden van eenzelfde
kleurentriplet houdt tevens een vorm van ononder-
sc eidbaarheid in, maar deze is van wezenlijk ver-
schillende aard dan de ononderscheidbaarheid waarop
Bose- en Fermi-statistiek berust. Was het mogelijk om
slechts één gekleurd vrij deeltje te produceren, dan zou
dit als sonde kunnen worden gebruikt voor het ver-
krijgen van kleurinformatie. In tegenstelling tot het
naieve quarkmodel bestaat het baryon nu uit verschil-
lend gekleurde en dus onderscheidbare quarks, waar-
door het statistiekvraagstuk is opgelost. Bovendien is de
voorkeur voor qq- en qqq-configuraties te verklaren uit
een begrijpelijke neiging van identiek gekleurde quarks
om elkaar uit de weg te gaan.

Onopgehelderd blijft de vraag hoe de binding van de
quarks tot stand komt en in het bijzonder de vraag
waarom de vrije natuur wit is.

Gluons en strings

De binding van quarks zal tot stand moeten komen
doordat ze gekoppeld zijn met een vectorbosonveld in
analogie met de koppeling van elektrische lading aan
het foton veld. De vectorbosonen mogen zelf geen lading
hebben omdat ze via elektromagnetische wisselwerkingen
niet als constituenten van het baryon detecteerbaar zijn.
Ze moeten echter wel in staat zijn om kleur te transpor-
teren. De conclusie is daarom dat ze zich moeten
gedragen als SU(,(3)-singlets en als SUc(3)-octuplets
eventueel gecombineerd met singlets.

Een ijkveldentheorie waarin gekleurde vectorbosonen
een rol spelen is noodzakelijkerwijs niet-abels van
karakter 9). Dat heeft gevolgen die in de begindagen
van het quarkmodel niet waren voorzien en die het
waarschijnlijk mogelijk maken dat quarks een funda-
mentele rol spelen in een veldentheorie zonder dat ze in
vrije toestand optreden. Eén van die gevolgen is dat
zelfinteractie van het type zoals in figuur 6 aangegeven
noodzakelijk wordt en dat nauwelijks van 'uitwisseling'
van vectorbosonen tussen quarks kan worden gesproken.

Feynman-diagrammen voor quark-antiquark wissel-
werkingen zijn typisch van tweeërlei soort: 'planair' of
'niet-planair' (zie de figuren 7 en 8). In planaire dia-
grammen kruisen de bosonlijnen elkaar niet, in niet-
planaire diagrammen vindt wel kruising plaats, ofschoon
dat in mindere of meerdere mate het geval kan zijn.

De bijdragen van niet-planaire diagrammen worden
onderdrukt ten opzichte van de planaire diagrammen
ten gevolge van de aanwezigheid van kleurvrijheids-
graden. Deze onderdrukking neemt toe naarmate kleur-
vrijheidsgraden worden toegevoegd en is louter van
groeptheoretische oorsprong 10). Als men aanneemt dat
de niet-planaire diagrammen volledig zijn onderdrukt
dan kan men spreken van vectorbosonen die elkaar
creëren en annihileren op een beweeglijke kromme die
beide quarks verbindt. Zo ontstaat het 'stringmodel' ") .
De vectorbosonen waaruit deze 'Iijmdraad' is opgebouwd
worden om die reden 'gluonen' genoemd 12).
Is de onderdrukking van niet-planaire diagrammen
niet volledig dan zal het in geringe mate mogelijk zijn
dat gluonen elkaar passeren, v/aardoor de draad zich
minder scherp aftekent.

Een kenmerk van de draad is dat deze een constante
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spanning blijkt te voeren, onafhankelijk van de lengte.
Dit geeft weer aanleiding tot een lineaire effectieve
potentiaal tussen de quarks. Een ander aspect is dat de
c'raden kunnen trillen en daarbij grond- en boventonen
kunnen voeren. De uit een dergelijk model te berekenen
quasigebonden toestanden die zich als mesonen en
mesonresonanties manifesteren zullen daarom mede zijn
gekenmerkt door de trillingsconfiguratie van de draad.

Overigens is het idee dat quarks door draden verbonden
zijn niet nieuw. Reeds in 1968 is dit model ontwikkeld
om een alternatieve verklaring te vinden voor de deeltjes-
spectra zoals die voortkomen uit de zeer mathematische
duale modellen van Veneziano en Virasoro 13) Deze
spectra zijn geheel gebaseerd op de trillingsconfiguraties
van een oneindig soepele draad van constante lengte en
spanning.
Bij baryonen moet men zich voorstellen dat de quarks
gebonden zijn aan draden die elkaar in een punt
ontmoeten zodat de situatie ontstaat als in figuur 9
aangegeven.

Voorstelling van baryon CJ Fig. 9

Voorstelling van meson

Het zou ook kunnen zijn dat het aantal kleurvrijheids-
graden te gering is om een merkbare onderdrukking van
niet-planaire diagrammen te verkrijgen. In dat geval is er
geen sprake van een lijmdraad maar van een lijmbal,
waarin de quarks rondwentelen. Zolang ze zich binnen
de bal bevinden bewegen ze zich relatief vrij; de wand
kunnen ze echter niet passeren.

Vanwege de grote complicaties die zich in een volledig
gekwantiseerd model van dit type voordoen, streeft men
naar vereenvoudigingen in de vorm van semi-klassieke
ijkvelden theorieën. De gluonen zou men bijvoorbeeld
door een klassiek gluonenveld kunnen vervangen. De
lijmdraden en lijmballen krijgen dan een homogene
structuur waarmee beter valt te werken. Sommige 'bag'-
modellen zijn van deze soort14). De centrale moeilijk-
heid is steeds dat de sterke wisselwerking toepassing van
storingsrekening onmogelijk maakt. Daarentegen kunnen
de vergelijkingen aanleiding geven tot interessante
bijzondere oplossingen zoals solttonen l s).

Gluons en niet-abelse ijkveldentheorieën zijn waar-
schijnlijk de sleutel tot 'quark-confinement'. Een beter
begrip van het in dit verband gesignaleerde verschijnsel,
bekend onder de naam 'infrared slavery', is echter
noodzakelijk.

Nieuwe moeilijkheden

Het quark-gluon-model dat in de jaren 1972-1973 tot
ontwikkeling kwam was een duidelijke verbetering ver-
geleken met het naieve quarkmodel. Echter bleek rond
de jaren 1973-1974 dat nieuwe resultaten van de e+e~
colliding-beam experimenten, verkregen bij hogere
energie, hiermee niet te rijmen vielen.
Ook kwamen verontrustende signalen uit andere
richting. Het gedrag van de transversale impulsover-
dracht in p-p botsingen bleek anomaliteiten te vertonen
bij hoge energie. Daarentegen was de toename van de
totale p-p werkzame doorsnede, ofschoon op zichzelf
onverwacht, te rijmen met het quarkmodel omdat deze
gepaard ging met een toename van de totale meson-
proton werkzame doorsnede.
Centraal stond weer de verhouding R, die ingeval er
sprake was van 'scaling' onafhankelijk moest zijn van de
energie. Het bleek daarentegen dat R opliep van 2,5 tot
5. Dit laatste getal kon weliswaar worden benaderd met
het Han-Nambu-modelln), waarin de quarks heeltallige
lading bezitten, maar onbegrijpelijk was dat R zo snel
kon veranderen. De reproduktie in figuur 10, over-
genomen uit Physics Today van maart 1974 geeft een
indruk van de in die tijd heersende verontrusting. De
geloofwaardigheid X, van het quarkmodei die al meer
schommelingen had getoond, was tot een dieptepunt
gedaald. In ieder geval was het zeker dat de diverse
anomalieën erop wezen dat bij hogere energie nieuwe en
interessante fysica was te verwachten. Deze fysica
kondigde zich in het najaar van 1974 aan met de
ontdekking door Richter en Ting van de JAJJ -resonantie.

Quarks met charm

De ontdekking van de JAp-resonantie 17) met massa
3,105 GeV was daarom van bijzondere betekenis omdat
de breedte ervan zeer klein is (1,9 MeV) voor deeltjes
met een dergelijke massa. De enig redelijke verklaring
voor de grote stabiliteit van de JAp is de aanwezigheid
van een nieuw quantumgetal, analoog aan vreemdheid
en behouden bij sterke en elektromagnetische wissel-
werkingen. Algemeen wordt dit quantumgetal nu met
'charm' (tover) aangeduid 18). De manier waarop sta-
biliteit tot stand moet komen is echter indirect omdat
de productiewijze van de J/iJ> verbiedt dat dit deeltje
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Colliding-beam results upset quark advocates
NYvv experiment nn eleclmn positron
imnhilalmn are caiiMni: irn-:it evcilc-
n\ent :mti >-miie cnnsiernntton nnior
id\<>c:il r-* of <piarks. parlnits, lic.h

e alu'eltra ;iinl JI^\ niplnl ie Irccdon
All l ln-c theorie-, predict th.it the nil
/i ' " I (he crn'-s ^ccltnn for producing h;
drons tu thc cross section |nr producing
livii miiuns should lie a constant for
suthciontlv hi^h rnrrpv. The constant
rnn 1)0 anywhere from % to fï, in
f henries nmv in viifjup. It was ceneral-
ly lielipvi'd (hat \vp acre alrpailv ut suf-
f i c i en l l y h i ^h ennruv fnr (his a s v m p l o t -

Fig. 10

re^ultt;, nhlniiH'd first nl fhc
'Icctrnn Accelerator cfilliil-

uei\l, and snhs<'<|tipiit-
it SI'KAU. tho cnl-

SI .AC show ttiat
n aliout 2.-r) to 0

erpy i;oes from
"KAR results

irhter at the
American
'iinry and

tiiiR on
^mher.

ï re-
• • • ! • .

E 3

CEA

Frascatl "y r

Frascall ",< »

SLAC-LBL

- Bonn conference

1 2 3 4 5
CENTEROFMASS ENERGY (GcV)

R<nlio of cross section for hadron produclion to cross scclion for producing two muons as
n function ot centor-ol-mass energy. Many theories predtct thai the ratio should be a
conslant. Thn barbor-pole errors shown on the SLAG-IDL dnln are systematic, not
statistical. The statistical errors are believed lo bo much smaller, namely about 6 or 7%.

drager is van dat nieuwe quantumgetal. Deze wordt
namelijk gevormd onder andere in de reactie

e+ + e— ->• ]/•>)) -* vervalsprodukten

dus niet in 'geassocieerde produktie' met een ander
deeltje dat eventueel tegengestelde charm kan bevatten.
Hetzelfde geldt voor de spoedig na de JA|> ontdekte
ip' bij 3,684 GeV die eveneens een zeer geringe breedte
heeft.

Ofschoon de charm-hypothese ook uit andere richtingen
wordt gesteund en zelfs voor de ontdekking van de JAp
is geformuleerd onder andere ter verklaring van het
niet-optreden van neutrale, vreemdheid-veranderende
stromen 1B), kan bevestiging slechts worden verkregen
door het experimenteel aantonen van deeltjes met
'openlijke charm', die in grote verscheidenheid zouden
moeten bestaan. De kracht van de charm-hypothese
rechtvaardigt een uitgebreid systematisch onderzoek dat
onlangs zeer positieve indien niet geheel conclusieve
resultaten heeft opgeleverd 20).

De consequentie -voor het quarkmodel is dat quarks nu

in vier in plaats van drie 'flavors' voorkomen. Naast de
u, d en s treedt een nieuwe quark c op die als enige van
de vier charm bevat. Een groot aantal nieuwe combina-
tiemogelijkheden wordt hierdoor geschapen.
De volgende eigenschappen die aan de c worden
toegekend, hebben ogenblikkelijk experimentele conse-
quenties:
1) de massa van de c bepaalt in belangrijke mate de
massa's van de nieuwe elementaire deeltjes;
2) is voor de nieuwe deeltjes isospin een goed quantum-
getal dan is c een isosinglet. Is ook SUp(3) een goede
symmetrie, dan gedraagt c zich als een SUpOJ-singlet;
3) ijktheorieën 'voorspellen' voor de c een lading van
+ 2/3. Dit kan echter direct aan de hand van werkelijke
ladingen van elementaire deeltjes worden geverifieerd:
4) ook de spin (!4) en het aantal kleuren waarin c
voorkomt (3) wordt door ijktheorieën 'voorspeld';
5) kleur en lading bepalen een nieuwe waarde van de
verhouding Ro die nu op grond van bovengenoemde
voorspelde waarden van spin, lading en aantal kleuren
gelijk wordt aan 3'/3 in plaats van 2.

Het is noodzakelijk om aan deeltjes met charm ook een
waarde van S toe te kennen om op deze wijze een voor
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sterk wisselwerkende deeltjes universele betekenis aan
het begrip vreemdheid te geven. Men kan volstaan met
het toekennen van een waarde S aan de quark c. De
keuze is willekeurig, maar het ligt voor de hand de
waarde S = 0 te kiezen waardoor wordt bereikt dat
vreemde deeltjes in het algemeen zwaarder zijn dan hun
niet-vreemde soortgenoten met dezelfde charm. De
meeste auteurs hebben deze conventie op dit ogenblik
aangenomen. In tabel II i<; een overzicht gegeven van de
quantumgetallen van de vier quarks in het nieuwe
schema.

Tabel II

B j

u
d
s
c
D

a
s
c

1/2
-1/2

O
O

-1/2
1/2
O
O

2/3
-1/3
-1/3

2/3

1/3
1/3
1/3
1/3

-2/3 -1/3
1/3 -1/3
1/3 -1/3

-2/3 -1/3

O
O

- 1
O
o
o
1

o
o
o
1
o
o
o

O - 1

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

I, = 3e component van isospin
Q = lading
B = baryongetal
S = vreemdheid
C = charm
j = spin

Een belangrijke vraag is wat de eigenschappen zijn van
de wisselwerkingen waaraan de nieuwe quarks deel-
nemen.

Over de elektromagnetische wisselwerkingen zullen geen
problemen bestaan. Wat is de aard van de 'sterke'
wisselwerkingen? Zijn ze inderdaad sterk en indien dit
het geval is, hoe sterk zijn ze? Behouden ze isospin? De
vraag rijst ook of de pariteit en de zogenaamde C-pari-
teit behouden blijven. Dit is allemaal niet vanzelf-
sprekend meer en de mogelijkheid van niet-behoud van
deze grootheden moet voortdurend onder ogen worden
gezien.
Nemen we behoud van deze grootheden aan en ver-
onderstellen we dat c inderdaad een SUF(3)-singlet
vormt, dan is het eenvoudigst denkbare interactie-
schema dat welke uitgaat van de symmetriegroep
SUF(4) ® SUC(3) (C nu weer in betekenis van 'color').
Deze groep is uiteraard sterk gebroken.
Een van de merites van SUF(4) is dat ondanks de

massa- en ladingsverschillen nog een herinnering aan de
'principiële gelijkwaardigheid' van de vier quarks
bewaard blijft. Deze gelijkwaardigheid wordt onder-
streept door de quarks te plaatsen in de hoekpunten van
een regelmatig viervlak in een diagram waarin op
aangepaste wijze de charm C tegen S en I3 is uitgezet
(zie figuur 11).

Of expliciet gebruik van de eigenschappen van SU|.(4)
zin heeft is nog niet bekend. De breking is zo sterk dat
de massaverschillen lussen deeltjes uit eenzelfde SUj.-(4)-
multiplet zelfs veel groter kunnen zijn dan de massa-
verschillen tussen multipletten onderling.

Wat is de aard van de zwakke wisselwerkingen waaraan
de c deelneemt?
Indien intermediaire vectorbosonen bestaan dan zijn
ze gekoppeld aan hadronstromen waarvan de geladen
componenten in het klassieke quarkmodel schematisch
als volgt kunnen worden weergegeven:

J+ = üd cos*,. + us sin *(. = qC+q
J— = du cos dc + su sin *(. = qC~q

u II |j 0 cos dc sin V
met q = d , q = ]| ü 3 s l| en C+ = |! 0 0 0

si !o o o
= (C—)t, waarin *c de Caribbo-hoek is.

De neutrale stroom J° is van vorm q"C°q en is nu geheel
bepaald door de eis dat C» = [C+, C~] waardoor

111 0
C» = 0 -cos2 d„

II 0 -cos *c sin
-cosftc s i n * c |

- sin2 ftc i

Blijkbaar bevat J(l een term van het type:

-(Ets + sd) cos 0c sin dc

en dit is een neutrale, vreemdheidveranderende stroom.
Door toevoeging van een vierde quark c kan een
dergelijke stroom worden onderdrukt, mits deze quark
dezelfde lading heeft als u, dus 2/3. We schrijven weer

J± = qC±q

nu echter met

en
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a) Quark-quadruplet Fig.

/ ' S

b) Antiquark-quadruplet
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Deze neutrale stroom is niet aljeen S-behoudend maar
ook C-behoudend!

Experimenteel is d(. betrekkelijk klein. Schrijven we

J+ = (üd + Cs) cos ft,. -f ( u s - cd ) sin ö,.
J - = (Su + se) cos flc + (su - de) sin ftc

dan vinden we dat u en d bij voorkeur in elkaar
overgaan, terwijl dat eveneens het geval is met s en c.
Verandering van charm is daarom bij voorkeur
gekoppeld aan verandering van vreemdheid en dat moet
experimenteel verifieerbaar zijn.

Om inzicht te krijgen in het hadronenspectrum is hel
misschien raadzaam de groeptheoretische aspecten,
voor zover ze op SU(4) betrekking hebben, te omzeilen
en de mesonen en baryonen letterlijk op te vatten als qq
en qqq gebonden toestanden.
Er zijn 16 onafhankelijke manieren om 4 quarks en
4 antiquarks te binden in toestanden met dezelfde
ruimtelijke configuratie. Deze kunnen in een diagram
analoog aan die van figuur 11 worden uitgezet. Zo
ontstaat voor de pseudoscalaire mesonen het diagram
van figuur 12.

. n

F'g. 12

i D-» viervoudig bezet
" m e t TI°,T).T]' en i)c

Meson-hexadecuplet

Onder de aanname dat ruimtelijke configuraties, gunstig
voor niet-gecharmeerde deeltjes, ook gunstig zijn voor
deeltjes met charm, houdt het nieuwe quarkmodel de
voorspelling in van het bestaan van nieuwe pseudo-
scalaire mesonen, zoals die in de figuur zijn aangegeven.
Deze zijn een isodoublet (D°, D+) met S = 0 en C = 1,
een isodoublet (D—, D°) met S = 0 en C = - 1 , een iso-
singlet F+ met S = 1 en C = 1 en een isosinglet F ~ met
S = -1 en C = - 1 . Bovendien is er een extra neutraal
meson met 'verborgen charm' te verwachten, een deeltje
met de configuratie cc.
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De verklaring voor de stabiliteit van de J/ip en de
ip' kan nu worden gevonden door te veronderstellen dat
beide deeltjes de configuratie cc" bezitten. Volgens de
empirische regel van Okubo, Zweig en Iizuka (OZI)21)
zullen ze via sterke wisselwerkingen bij voorkeur uiteen-
vallen in deeltjes die hetzij een c, hetzij een c" bevatten.
Deze hebben echter openlijk of verborgen charm en
zullen dientengevolge zwaar zijn. Indien nu de lichtste
van deze deeltjes zwaarder is dan de helft van de
ip'-massa kan verval slechts in sterk onderdrukte kanalen
plaatsvinden waardoor stabiliteit wordt verkregen. De
ondergrens voor de massa's van de nieuwe deeltjes is
dus 1842 MeV.
Genoemde OZI-regel, die geformuleerd is ter 'ver-
klaring' van de onderdrukking van de vervalswijze
cp — Q + JI (de (f heeft de configuratie ss, terwijl de Q
en de n geen vreemde quarks bevatten) blijft echter
onbegrepen.
Bovengenoemde interpretatie houdt nu echter in dat
JAp en ip' niet alleen isosinglets zijn, maar ook SUj.-(3)-
singlets. Deze klassificatie blijkt in overeenstemming te
zijn met het experiment 25>27).

Aanwijzingen voor het bestaan van D° en D+-mesonen
met openlijke charm zijn zeer sterk. Vrijwel zeker is een
D° samen met een D°* in geassocieerde produktie
verkregen in een e+e— annihilatie-experiment in
SLAC 20). De massa van het D° is vastgesteld op
(1865 ± 15) MeV, dus juist boven de grenswaarde!
Ook zijn er experimentele aanwijzingen voor het bestaan
van baryonen met openlijke charm —).

eventueel aangevuld met fenomenologische spinaf-
hankelijke termen; r is hier de quarkafstand.
Oplossen van de Schrödinger-vergelijking levert een
oneindig spectrum van toestanden op waarvan een groot
aantal experimenteel herkenbaar moet zijn. Deze toe-
standen worden gekenmerkt door het totale impuls-
moment J, de pariteit P en de C-pariteit die met C zal
worden aangeduid.
Deze wijze van klassificeren is slechts mogelijk indien
de drie genoemde grootheden bij sterke wisselwerkingen
behouden blijven. Voor P en C zal dit moeten worden
getest. Is er behoud van C-pariteit dan zal de vervals-
wijze

slechts voor even n (C = + 1) of oneven n (C = - 1)
kunnen plaatsvinden.
Zij s de totale spin van de quarks (s = 1 voor even-
wijdige en s = 0 voor tegengestelde spins) en ( het
basisimpulsmoment, dan geldt:

P = C = (-l

waaruit s kan worden gevonden. Is s = 0, dan is ook /
bepaald.
Een test van P- en C-behoud kan worden verkregen
door bestudering van de vervalswijzen van J/ip en
ip'. Deze resonanties worden gevormd in reacties van
het type:

e+ +e— ->• y -~ c + c

Charmonium

Aangezien JAp en ip' beide de configuratie cc bezitten
is het verleidelijk deze resonanties op te vatten als
excitaties van één en hetzelfde deeltje, het 'atoom'
charmonium M).
Een directe vergelijking kan gemaakt worden met het
"atoom' positronium dat een gebonden toestand is van
een elektron en een positron. Ofschoon in beide gevallen
sprake is van een aantrekkende potentiaal die binding
mogelijk maakt, is er toch een essentieel verschil. De in
het geval van positronium optredende Coulomb-
potentiaal laat dissociatie toe; de potentiaal die de
quarks bindt, maakt scheiding van de quarks
onmogelijk.
Op grond van theoretische overwegingen, waarvan
enkele in de paragraaf over gluons en strings genoemd
zijn, wordt aangenomen dat de quarkpotentiaal ruwweg
van de volgende vorm is:

V(r) = o/r + V„ + ar

waardoor ze de quantumgetallen van het foton moeten
hebben:

JI'C= 1 - -

Dit is inderdaad geverifieerd 24).

Interessant is dat het charmonium-model ook deeltjes
met andere quantumgetallen voorspelt, waaronder
deeltjes met positieve C-pariteit. Deze kunnen in
principe gevonden worden in reacties van het type:

i p ' - 7 + X
of J/ip -> 7 + X

mits een dergelijke reactie energetisch mogelijk is. De
bij een 'colliding beam' experiment gevormde J/ip en
ip' zijn praktisch in rust en de vrijkomende 7 is mono-
chromatisch. Het onbekende deeltje X kan nader worden
getest op verval in 2 fotonen, op verval in 7 en JAp
of in leptonen of hadronen.
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Bovengenoemde experimenten zijn uitgevoerd en hebben
een aantal nieuwe smalle resonanties opgeleverd waar-
onder één met massa 2,83 GeV, dus kleiner dan de
JAjj-massa -'•). Neemt men aan dat geen spinafhankelijke
wisselwerkingen optreden, dan moet de JAJ> ontaard
zijn met een pseudoscalair meson met C = t l . Het
ligt daarom voor de hand om de nieuwe resonantie de
quantumgetallen J1'1' = 0—+ toe te kennen, dus dezelfde
quantumgetallen als het Tj-meson. Om die reden wordt
de notatie r),. gebruikt (zie figuur 12). Het nog vrij grote
verschil in massa tussen TJ,. en JA|> wordt op rekening
geschoven van een spinafhankelijke potentiaal van lange
dracht211).
De tot nu toe verrichte experimenten wijzen erop dat
het charmoniummodel een zinvol spectrum oplevert. De
hoge-cnergiefysica heeft dan eindelijk zijn 'waterstof-
atoom' gekregen.

Conclusie

Een nieuwe spectroscopie is bezig zich te ontwikkelen
rond een nieuw quantumgetal, charm genaamd. Een
doorbraak naar werkelijk nieuw en fundamenteel inzicht
in de natuur staat voor de deur. Inzicht dat alle inter-
acties omvat, ook gravitatie.
De quark is in ere hersteld en zal in het donker zijn
mysterieuze rol in de fysica blijven spelen. Misschien
zijn zelfs nog meer quarks nodig, met 'waarheid' en
'liefde' zoals eens is voorspeld.
De rol hierbij gespeeld door de nieuwe deeltjes-
versnellers en opslagringen is essentieel.
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voor het meten van fotonen bij bom-
bardement van gassen met elektronen.
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Fig. 1

Een opstelling werd gebouwd voor het meten van
van energieverlies van elektronen in gassen ten gevolge
van de aanslag van discrete niveaus in de moleculen.
Deze experimenten hebben geleid tot de identificatie
van vele bekende en onbekende elektronenniveaus.
Tegelijkertijd was het mogelijk om een inzicht te
verkrijgen in botsingsverschijnselen waarbij resonantie
optreedt. De andere opstelling werd gebouwd voor het
observeren van emissie van fotonen vanuit aangeslagen
elektronenniveaus in organische moleculen, gevormd

Emissie van fotonen bij
botsingen tussen elektronen
en moleculen
10 Jaar SON-FOM Onderzoek

Omstreeks 1967 startte de samenwerking tussen de afdeling Theoretische
Organische Chemie van wijlen prof. dr. L. J. Oosterhoff in Leiden en
het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica te Amsterdam.
De belangrijkste interesse van de chemische groep lag op het gebied van
aanslag van organische moleculen waarbij elektronenovergangen van
singulet- naar tripletniveaus plaatsvinden. Deze overgangen kunnen niet
via fotonabsorptie, maar wel door beschieting met elektronen worden
geïnduceerd. Het overleg leidde tot een SON-FOM-programma dat zou
worden uitgevoerd op het FOM- Instituut. In tien jaar tijd werden
twee types van opstellingen ontwikkeld, waarin verschillende experi-
menten werden uitgevoerd. Het onderzoek zal thans in SON-verband in
Leiden worden voortgezet.

bij beschieting va? deze moleculen in de gasfase met
elektronen. Daar ik zelf betrokken ben geweest bij deze
laatste experimenten wil ik mij daartoe beperken. De
emissie van licht kon worden gemeten tussen 1000 en
9000 A. We leerden dat bij organische moleculen de
meeste straling afkomstig is van aangeslagen frag-
menten, die via dissociatieve excitatie tijdens het
botsingsproces ontstaan.
Bovendien gaan stralingsloze overgangen een steeds
grotere rol spelen naarmate het molecuul groier vordt.
Dit heeft tot gevo'g gehad dat het optisch onderzoek
voor een groot deel aan kleine organische en anorgani-
sche moleculen heeft plaatsgevonden.

Experimenteel

In figuur 1 wordt de opstelling schematisch weer-
geven waarbij elektronen in een gas worden geschoten
dat zich in een botsingskamer bevindt. De geprodu-
ceerde fotonen worden loodrecht op de bundel
gedetecteerd met behulp van een monochromator die
van een fotomultiplicator is voorzien. De energie van
de elektronen kan naar keuze worden gevarieerd tussen
0 en 2000 eV en de stroom (0 - 1000 |iA) wordt ge-
meten op een Faraday-kooi. Het gas wordt via een
variabel lek in de botsingskamer toegelaten en de druk



134 F. J. de Heer

(ongeveer 10"4 - 10~3 torr) wordt gemeten met een
baratron. De intensiteit I (aantal fotonen/seconde) van
de straling is evenredig met de werkzame doorsnede
voor emissie van de relevante fotonen, (jem, of in
formule

I = S (X) / k (K) = C aem(X) (1)

waarbij 1 de golflengte is van de fotonen, S het signaal
van de fotomultiplicator en k de gevoeligheid van het
detectiesysteem. C is een factor die evenredig is met
het produkt van de ruimtehoek waarin de fotonen
i/orden gemeten, de observatielengte in de botsings-
•amer, de elektronenstroom, de gasdruk en de correc-
tiefactor voor de anisotrope verdeling van de fotonen
bij gepolariseerde straling.
De gevoeligheid k wordt vaak bepaald met behulp
van het fotonencontinuum van een geijkte wolfraam-
bandlamp. Beneden ongeveer 300 A geeft deze echter
relatief te weinig intensiteit. Er is geen eenvoudige
andere standaardlamp voor dit gebied en men moet
zijn toevlucht nemen tot andere methoden. Heeft men
echter de beschikking over een elektronsynchrotron, dan
kan men het fotonencontinuum daarvan tot zeer korte
golflengten gebruiken. De eigenschappen van dit
continuum kunnen worden berekend als de fysische
condities waaronder het synchroton werkt bekend zijn.
In een andere methode maakt men gebruik van
een extra monochromator om monochromatische stra-
ling te produceren. De intensiteit ervan wordt gemeten
met een gevoelige thermozuil, welke is geijkt en in het
vacuum kan werken. Nadat de intensiteit van de mono-
chromatische straling bekend is, kan deze worden ge-
bruikt om de optische apparatuur op gevoeligheid te cali-
breren. Bovenstaande methode is toegepast tussen onge-
veer 1000 en 2000 A.

Straling van het moedermolecuul(ion); levensduren

In figuur 2 laten we de relatie zien tussen de excitatie-
doorsnede, 0exi., en de emissiedoorsnede, aem. We nemen
als voorbeeld een twee-atomig molecuul dat zich in de
grondtoestand bevindt met vibratie-quantumgetal v = 0.
Bij de botsing met elektronen kan het molecuul aan-
geslagen worden naar de aangegeven elektronentoestand
met vibratie-quantumgetallen v' = 0, 1, 2. Ieder van
deze v'-niveaus kan spontaan vervallen zoc's in figuur
2 wordt aangegeven. Uit het schema volgt dat de
excitatiedoorsnede voor v' kan worden berekend, als
men alle emissie meet die in v'-v" overgangen
(v' constant) uitgezonden wordt, ofwel in formule

Tevens volgt uit zo'n meting de verhouding van de
overgangswaarschijnlijkheden Av- v- en een v"-pro-
gressie (v' constant) volgens

Oem(v'-V") = (A v V7 2 A v v ) <W(V') (3)
V

Voor moleculen kunnen deze overgangswaarschijnlijk-
heden worden geschreven als

Av v- = C' | fi» v(r) Rc(r) y v-(r) dr ! V \ v-v3 (4)

Rji(r) is het dipoolmoment voor de elektronen-
overgang, ilv (r) en tj)v - (r) zijn de vibratiegolffuncties
in de twee relevante elektronentoestanden, r is de
afstand van de kernen in het molecuul, X is de golf-
lengte van het uitgezonden foton en C' is een bekende
constante. Als het dipoolmoment onafhankelijk is
van de kernafstand, kan Av- v- worden geschreven als
produkt van R| en de gekwadrateerde overlapintegraal
van de vibratie-golffuncties, de zogenaamde Franck-
Condon-factor. Dit is de benadering van Born-Oppen-

(1 boventoestand

uitzending van
straling

v"
?1 benedentoestand

a,.xi. (v') = 2 a,.ln (v'—v"). (2)

grondtoestand v=0
Schematisch diagram om het proces
van aanslag en stralingsverval te

Fig. 2 demonstreren.

heimer. Bij vele onderzoeken is echter gebleken dat er
koppeling is tussen de beweging van de elektronen en de
kernen en men heeft daarom formule (4) als volgt
benaderd:

Av v = C'| Re(fw") Ia I ƒ1» v' W 1» v-W dr | K (5)

Rtffv'v") is een geleidelijk variërende functie van rv'v",
het gewogen gemiddelde van de kernafstand waarbij de
overgang tussen de niveaus plaatsvindt. Met behulp
van formule (5) en de experimentele relatieve Av< ,.-
waarden hebben we de variatie van Re(f\- v») afgeleid



Botsingen tussen elektronen en moleculen 135

voor de overgangen die worden geïllustreerd in figuur 3.
Bij deze afleiding worden theoretisch bekende Franck-
Condon-factoren en fv- v-waarden gebruikt. Omdat de
relatieve A,-v--waarden (zie vergelijking 3) zich beper-
ken tot één progressie zijn de relatieve experimentele
R,.(fv-v~)-waarden van verschillende progressies aan el-
kaar aangepast in de overlappende FV „"-gebieden. We
zien dat voor één van beide bandsystemen in figuur 3
R,(rv'v") sterk varieert.

De meting van A v v of RetiVv") a ' s functie van
r v v , zoals hiervoor beschreven, is niet alleen van
fundamenteel maar ook van praktisch belang.
We hebben reeds opgemerkt dat beneden 3000 A geen
eenvoudige standaardlichtbron bestaat om de gevoelig-
heid van de optische apparatuur te ijken. Een aantal
groepen heeft in dit gebied intensiteitsijkingen van hun
optische apparatuur uitgevoerd. Zij gebruikten daarbij
een extra monochromator om monochromatische foto-
nen voor dit doel te produceren (zie vorige sectie), en
een thermozuil voor de intensiteitsbepaling. Deze groe-
pen hebben voor een aantal v"-progressies van mole-
culaire bandsystemen de intensiteitsverhoudingen van
v'— v"-emissies gemetci. Hiermee kan men de relatieve
gevoeligheid k(̂ .) van een optisch detectiesysteem over
een bepaald golflengtegebied bepalen. In het algemeen
kan men de relatieve k(J.)-waarden van verschillende
progressies aan elkaar aanpassen, omdat de correspon-
derende golflengtegebieden elkaar overlappen. Deze
progressies breiden zich vaak uit over een gebied van
honderden angstroms. De bovenstaande methode
wordt de 'branching ratio' methode genoemd, omdat hij
betrekking heeft op de vertakkingen van het v'-niveau
(zie figuur 2).

Om de relatieve waarden van A v v (zie vergelijking 3)

op een absolute schaal te brengen zijn levensduur-
metingen nodig aan het bovenniveau met vibratie-
quantumgetal v'. De levensduur TV- wordt gegeven door

»/rv-= 2 Av-, (6)

We hebben levensduurmetingen uitgevoerd met de
methode van de 'delayed coincidence'. De elektronen-
bundel wordt gepulst en in de uit-periode worden de
uitgezonden fotonen van het niveau v' als functie van
de tijd geregistreerd op een veelkanalenanalysator.

Tot zover hebben we de rol laten zien van de 'branching
ratios' (vertakkingsverhoudingen) bij het vervalproces
vanuit aangeslagen niveaus. Omgekeerd (zie figuur 2)
kunnen wij ook naar de vertakkingsverhoudingen kijken
bij het aanslagproces vanuit de grondtoestand naar de
verschillende vibratieniveaus v' van de boventoestand.
We gebruiken daartoe de experimentele excitatiedoor-
sneden (zie formule 2). Op dezelfde wijze'als bij
formule (5) kan men bij de excitatie-overgang de
beweging van elektronen en kernen scheiden. Bij het
excitatieproces met elektronen kunnen ook optisch
verboden overgangen worden geïnduceerd. Het voert
ons hier te ver om onze resultaten over 'branching
ratios' in het excitatieproces in details te bespreken.
Andere aspecten van het excitatieproces worden
verderop behandeld.

Benzeen

Een van de typisch organisch-chemische onderzoekingen
werd uitgevoerd aan het 'B^u —* 'Ai,, spectrum van
benzeen, dat in figuur 4 wordt gegeven tezamen met
het niveauschema. Bij voldoende hoge energie van de

1.5-

1.0-

0.5-

Re(willekeurige
eenheden)

CO*(B2Z*-X2Z*)

1.1 1.2 1.3

C0(b3I*-a3n)

~\2

fvV.(A)

Fig. 3

Relatieve variatie van het elektron-
dipoolmoment Rc voor de overgang
B22+ - X22+ in CO+ en b32+ - a»n
in CO als functie van de r-centroid
O, #, A : ons werk; • ->• werk van
Robinson en Nicholls.
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Fig. 4 Int.
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'B2U —> 1A l j ; fluorescentiespectrum van
benzeen ten gevolge van bombarde-
ment met elektronen van ÏOO eV
(spectrale oplossing — 1,5 A);
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invallende elektronen op benzeen kunnen alle singulet-
niveaus worden aangeslagen vanuit de grondtoestand
'Ai,,. Toch zien we in het spectrum alleen straling
vanuit 'Ba,, en niet vanuit 'Bi„ en Eiu niveaus. Dit
komt omdat in een groot organisch molecuul een aan-
geslagen elektronentoestand bijna volledig stralingsloos
kan vervallen, onder andere door interne conversie van
elektronen- na; r vibratie-energie.

Het blijkt dan ook uit analyse van onze experimenten dat
een klein gedeelte (ongeveer 10"3) van de 'Biu en 'Ei„
niveaus bijdragen aan de 'B>U--*'AK straling na een
voorafgaande interne conversie naar de lager gelegen
'Bo„ toestand. Dat deze bijdrage merkbaar is komt
omdat de aanslagdoorsnede voor de 'Bi„ en 'Ei„
toestanden relatief groot is.

Een tweede bekend verschijnsel in de organische chemie
is 'intersystem crossing', dat wil zeggen menging van
niveaus van verschillende spin. In het algemeen zijn dit
niveaus die dicht bij elkaar liggen wat betreft de aan-
slagenergie. In ons niveauschema (zie figuur 4) zijn dat
<B>„ en 'E,,,.
We hebben bij lage botsingsenergie gevonden, dat na
aanslag van een :!Ei„ niveau extra 'B>„ — 'AiK straling
wordt uitgezonden. Het effect bleek echter bij voldoen-
de lage druk te verdwijnen. Men kan aantonen dat
we hier met een botsingsgeïnduceerde 'intersystem
crossing' te maken hebben, waarbij 'B*,, wordt gevormd
na botsing tussen een benzeenmolecuul in de grond-
toestand en een in de :lEi toestand.

Verschijnselen als hierboven besproken zijn karakteris-
tiek voor de aanslag van verschillende grote organische
moleculen.

Excitatiefuncties

We hebben ons tot nog toe hoofdzakelijk beziggehouden
met fotonemissie van het moedermolecuul(ion) en de
daarmee samenhangende eigenschappen van de aange-
slagen elektronentoestanden in het molecuul. Zowel om
fundamentele als praktische redenen is het van belang
de werkzame doorsnede voor emissie van fotonen te
meten als functie van de botsingsenergie (E,.|) van de
primaire elektronen. Men spreekt hierbij vaak van
exettatiefuncties. Deze functie heeft een vorm welke
wordt bepaald door de aard van de overgang in het aan-
slagproces (zie fig. 2). We noemen de boventoestand M*
en de grondtoestand M. We onderscheiden drie soorten
overgangen van M -• M* in het aanslagproces; optisch
toegestane overgangen, symmetrie-verboden overgangen
en spin-verboden overgangen. In het heliumatoom cor-
responderen deze overgangen respectievelijk met
l 'S-^n'P (AL = 1), I'S— n'S, 'D, ' F , . . . ( A L = É 1 )
en US-^n3S, 3P, 3D . . . (AS + 0). De excitatiefunctie
is natuurlijk onafhankelijk van de manier waarop M*
vervalt. De beschouwingen hier gegeven zijn algemeen
en gelden ook voor dissociatieve excitatie (zie volgende
sectie). In figuur 5 laten we de algemene eigenschappen
van excitatiefuncties zien. Voor alle gevallen is de
drempelencrgie, de laagste botsingsenergie waarbij de
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excitatie of de corresponderende fotonemissie gaat
optreden, hetzelfde genomen. De spin-verboden over-
gang vereist het omklappen van de spin van tenminste
één der moleculaire elektronen. Dit kan alleen door
uitwisseling van een moleculair elektron en het opval-
lende elektron met antiparallelle spins. Deze processen
bereiken hun maximum in de werkzame doorsnede vlak
boven de drempel gevolgd door een snelle afname van
deze doorsnede bij hogere energieën. De optisch toege-
stane overgangen bereiken hun maximum bij de relatief
hoogste energie (ongeveer 4 x de drempelenergie). Het is

Dissociatieve processen

Tot nu toe hebben we ons beperkt tot die gevallen
waarbij het aangeslagen molecuul(ion) in een gebon-
den elektronentoestand M* is en door fotonenemissie
kan vervallen naar een lager gelegen elektronentoestand
van het molecuul. Is M* een niet-gebonden toestand of
een gebonden toestand die energetisch boven de disso-
ciatielimiet van het molecuul ligt, dan zal dissociatie
optreden. Omdat we ons beperken tot optische experi-
menten zullen we de gevormde fragmenten alleen waar-
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gebruikelijk bij hoge energieën de doorsneden in de vorm
van een zogenaamde Fano-grafiek te geven in verband
met de eenvoudige relaties die uit de Bethe-theorie
en de Born-Ochkur-benadering volgen. Hierbij
zet men o,.,nEF| uit tegen In Eel. De grootheid oerjlE,,i
blijkt volgens deze theorie evenredig te zijn met de
optische oscillatorsterkte van M* in geval van optisch
toegestane aanslagprocessen. Deze oscillatorsterkte
kan men dan afleiden uit de positieve helling van de
rechte in de Fano-grafiek. V-x>r symmetrie-verboden
overgangen is cr,.|,,E,.| coi.stant en voor spin-verboden
overgangen neemt a,.,„Et,] af met Et.f

a. We zullen de
beschouwing van excitatiefuncties verder beperken
tot dissociatieve processen (zie volgende sectie.)

nemen als zij fotonen emitteren, bijvoorbeeld
M* — A* + B gevolgd door fotonemissie vanuit A*.
Het is mogelijk dat de aanslagenergie (E) van M*
groter is dan de ionisatie-energie (I) van het molecuul.
In dit geval spreekt men van een supergeëxciteerde
toestand. Bij het verval van M* kunnen zowel (pre)-
dissociatie als preïonisatie (ook autoionisatie genoemd)
optreden. Supergeëxciteerde toestanden spelen een be-
langrijke rol in het dissociatieve excitatieproces.

Uit hetgeen over excitatiefuncties in de vorige sectie
werd gezegd volgt dat de drempelenergie voor
emissie vanuit het fragment A* overeenkomt met de
excitatie-energie van M* en dat de vorm van de
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excitatiefunctie informatie geeft over de symmetrie van
M*. Bij dissociatie is het echter mogelijk dat verschil-
lende aangeslagen toestanden van M tot hetzelfde
eindprodukt A* leiden. In zo'n geval is deconvolutie
van de excitatiefunctie wenselijk. Ook kunnen aange-
slagen ionen M+ * tot vorming van dezelfde disso-
ciatieprodukten A* bijdragen.

Emissiedoorsneden van Ha en CH(A2A — X-Il) voor
clektronenbeschieting van koolwaterstoffen

In figuur 6 geven we onze resultaten van emissiedoor-
sneden voor H(n = 3 ^ 2 ) straling. De H(n = 3)
fragmenten worden gevormd bij bombardement van
een reeks koolwaterstoffen door elektronen. We zien
hierbij markante verschijnselen, waarvan sommige een
algemene betekenis hebben.
a) De emissiedoorsneden nemen sterk af met een toe-
nemend aantal atomen in het moedermolecuul. Aan de
andere kant is het bekend dat ionisatie en excitatie-
doorsneden toenemen met het aantal atomen in het
moedermolecuul. Echter tengevolge van de toename
van het aantal atomen in de zwaardere koolwater-
stoffen neemt het aantal vibratie-vrijheidsgraden toe.
Dit betekent dat de waarschijnlijkheid voor stralings-

loze overgangen groter wordt; interne conversie van
elektronen- in vibratie-energie leidt tot relatief kleinere
doorsneden voor aangeslagen fragmenten die fotonen
emitteren.
b) Bij geen van de koolwaterstoffen behalve benzeen
werd in ons spectraalgebied 2000 - 8000 A straling
gevonden van het moedermolecuul. Dat hangt ook
samen met de stralingsloze overgangen in organische
moleculen (zie ook de sectie 'Benzeen').
c) De drempel voor de H2-straIing ligt tussen 15 en
25 eV, hetgeen overeenkomt met de aanslagenergie van
de relevante toestanden M*. De ionisatie-energie van de
koolwaterstoffen is lager, zodat de M*-toestanden super-
geëxciteerd zijn. De dissociatie verloopt dus via super-
geëxciteerde niveaus.
Soms kan men een 'tweede drempel' zien in de excitatie-
functie, bijvoorbeeld voor CeHi4 bij ongeveer 30 eV.
Dat wil zeggen dat H-,-straling via een andere aange-
slagen toestand van het molecuul(ion) wordt gevormd.
d) In de Fano-grafiek voor Ha-straling ziet men dat
in alle gevalen ae,Jie\ tot een constante nadert. Het
aanslagproces loopt dus via een symmetrie-verboden
overgang van M-*M* (zie vorige sectie). Dit
betekent dat de processen die hier domineren bij de
dissociatieve excitaties in fotoabsorptie- (fluorescentie-)
experimenten niet ku-:nen worden waargenomen. We
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laten hier geen resultaten zien voor CH(A2A—X2II)
straling, maar in dit geval vertoont de Fano-grafiek
rechten met positieve helling voor CH4, C2H2 en C2H4.
In de andere gevallen wordt 0e,„Ee| weer constant.
Voor de eerete drie moleculen is er dus een belangrijke
optisch toegestane bijdrage in het relevante excitatie-
proces van M — M*.
e) Er is een aanwijzing dat bij de dissociatieve vorming
van H2-straling spin-verboden overgangen van M -* M*
onbelangrijk zijn, anders zouden we in de buurt van
de drempel een veel stijlere toename moeten zien in de
cmissiedoorsnede gevolgd door een snelle afname.
f) De toestanden M* die na dissociatie tot stralings-
verval van H* leiden hebben vaak een typisch Rydberg-
karakter. We hebben namelijk voor verschillende mole-
culen de doorsneden voor H^-, Mp-, Hy-, en Hö-straling
vergeleken (bovenniveaus n = 3, 4, 5, 6). We vinden
dat de drempels voor deze emissies dichtbij elkaar
liggen en dat de corresponderende doorsneden afnemen
als functie van het hoofdquantumgetal n.

Isotopie-effecl in de dissociatieve excitatie van H» en D->

In figuur 7 zien we dat de doorsneden voor Balmer-y-
cmissie, dat wil zeggen emissie van H(n = 5-^2) voor
elektronen geschoten op Ho en van D(n = 5-*2) voor
elektronen geschoten op D2, groter zijn voor Ha. Dit
isotopie-effect is relatief groot in de buurt van de
drempelenergie en neemt af bij grote energieën (^80 eV).
Voor het dissociatieve aanslagproces is zoveel energie
nodig, dat alle relevante intermediaire M*-toestanden

van Ha en D2 in het ionisatiecontinuum liggen. De
M*-toestanden zijn dus 'supergeé'xciteerd" (zie ook
sectie 'Dissociatieve processen"). Dit betekent dat bij
verval van de M*-toestanden zowel (pre-)dissociatie als
preïonisatie kunnen optreden. Het feit dat het isotopie-
effect afhankelijk is van de botsingsenergie hangt samen
met twee 'drempels' of twee corresponderende toe-
standen M* die een rol spelen. Nadere studie van het
moleculaire niveauschema leert dat de drempel bij 17
eV is toe te schrijven aan enkelvoudig gebonden Ryd-
berg-toestanden, lsaKnU, en de drempel bij 27 eV aan
dubbel aangeslagen repulsieve Rydberg-toestanden
n'l'/.'nl /.. Nadere studie van de experimentele resul-
taten wijst erop dat het isotopie-effect voornamelijk sa-
menhangt met de enkelvoudig aangeslagen toestanden.
Omdat het zogenaamde Franck-Condon-gebied voor
excitatie smaller is voor D2 dan voor H-> kan men
afleiden dat minder (pre-)dissociatie plaatsvindt voor D;.
Dit is in overeenstemming met het waargenomen
isotopie-effect. Voor Balmer-a (n = 3->2)- en Balmer-P
(n = 4-*2)- emissie werd hetzelfde effect gevonden.

Rotatiedistributie in fragmenten na dissociatieve
excitatie

We hebben de rotatiestructuur bestudeerd van het
CH(A2A - X2TJ) spectrum voor elektronen invallend op
C2H2 en het OH(A25+ -X-'II) spectrum voor elektro-
nen invallend op HaO. Omdat de gasdruk vrij laag is
(ongeveer 10'2 torr) kan de rotatiedistributie verschillen
van een thermische evenwichtsdistributie bepaald door
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de omgeving. In ons geval wordt de rotatiedistributie
bepaald door het energie-overschot van M* ten opzichte
van de dissociatielimiet en door de geometrie van de
potentiaaloppervlakken die bij de dissociatie een rol
spelen. Volgens het theoretisch model van Horie zal het
energie-overschot zich statistisch over de vibratie- en
rotatie-vrijheidsgraden verdelen. We hebben experimen-
teel gevonden dat de rotatiedistributie kan worden be-
schreven door een Boltzmann-distributie (of een super-
positie van zulke distributies) met distributieparameter
T. Deze T correspondeert niet met de thermodynamische
temperatuur.

z
-x'n .0-0)

200 «10
N(N.l)

Grafiek van lnd/Sv») tegen N' (N' + l)
voor CH(A=A — X2Ü; 0 - . 0)
straling bij bombardement van
acclhyleen door elektronen.
N' is het rotatie-quantumgetal. Fig. 8

De Boltzmann-distributie van rotatieniveaus in een
vibratietoestand v' wordt gegeven door:

R(N') = exp [- ' (N' + l)/kTv<]. (7)

N' is het rotatie-quantumgetal, —hcBv-N' (N' + 1) de
de rotatie-energie, k de Boltzmann-constante en Tv- de
Boltzmann-temperatuur. Wanneer er fotonovergangen
optreden naar een lager gelegen vibratietoestand, dan
bestaat er een lineair verband tussen In (I/Sv3) en
N' (N' + 1) voor overgangen in een rotatietak.
I is de corresponderende fotonflux. S is de lijnsterkte
voor de rotatie-overgang en v de corresponderende

frequentie. In de relevante grafiek (zie figuur 8) is de
helling gelijk aan —hcBv'/kTv'. In figuur 8 worden
de resultaten gegeven voor de rotatiedistributie in
het CH(A2A - X-'II; v'= 0 — v" = 0) systeem. We
zien duidelijk een lineair verband en de negatieve helling
blijkt overeen te komen met een parameter Tv- =
2700 K. Zo'n hoge 'temperatuur' is mogelijk door het
grote energie-overschot bij het dissociatieproces. We
zullen hier niet ingaan op de deconvolutie en convo-
lutie-methoden die nodig waren om het spectrum te
analyseren, omdat bij de gebruikte spectrale oplossing
overlapping optrad van de Q en R. rotatietak van de
0 - 0 overgang.

In geval van het OH(A22 + - X-'IT) spectrum bij
dissociatieve excitatie van water was de ana yse van de
rotatiestructuur gecompliceerder. We vonden hierbij
dat het rotatiespectrum, gemeten voor de v =0— v" = 0
overgang, in vorm afhankelijk was van de botsings-
energie, in tegenstelling tot wat gevonden werd door
een Japanse groep. Nadere analyse leerde ons dat er
drie toestanden M* waren die na dissociatie OH(A22+)
opleverden, één triplettoestand en twee singulet-
toestanden met distributieparameters gelijk aan respec-
tievelijk 4800 K, 30000 K en 3300 K. Het optreden
van M*-toestanden van verschillende symmetrie en
dientengevolge verschillende excitatiefuncties verklaart
de energie-afhankelijkheid van het rotatiespectrum.

Een beter fysisch beeld krijgt men van de rotatie-
distributie als men de fluorescentie produceert met
fotonabsorptie in plaats van aanslag met elektronen.
Bij fotonabsorptie kan men één geselecteerd niveau in
M* aanslaan. Bij elektronenaanslag kunnen meerdere
niveaus worden aangeslagen zoals hierboven werd
gevonden.

Conclusie

De optische experimenten die in SON-FOM-verband
werden uitgevoerd hebben een inzicht gegeven in elek-
tron-molecuul botsingen en in de rol van de moleculaire
structuur bij het aanslag- en vervalproces van 'hoogener-
getische toestanden' in moleculen. Hoewel in principe
meer gedetailleerde gegevens over deze niveaus kunnen
worden verkregen in fotoabsorptie- en fotofluorescentie-
experimenten zijn deze laatste technieken toch te
beperkt, omdat men alleen optisch toegestane niveaus
(ten opzichte van de grondtoestand) produceert in het
aanslagproces aangeduid door M->-M*. Daarnaast is men
met de meeste fotonenbronnen beperkt in aanslag-
energie, tenzij men zijn toevlucht neemt tot een elek-
tronsynchrotron. Recentere technieken maken het
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echter ook mogelijk in foto-absorptie en fotofluores-
centie symmetrie-verboden niveaus (ten opzichte van de
grondtoestand) waar te nemen als men van tweefoton-
absorptie gebruik maakt met behulp van lasers.

De SON-FOM-samenwerking heeft het contact tussen
fysische en chemische groepen in Nederland bevorderd.
Zij heeft tot gevolg gehad dat men zich in de chemische
groep in Leiden meer is gaan verdiepen in de theorie van
de botsingsprocessen en dat men daar de ervaring heeft
opgedaan voor het ontwikkelen van nieuwe experimen-
tele opstellingen om deze processen te onderzoeken.
Anderzijds heeft het onderzoek op het FOM-Insti-
tuut voor Atoom- en Molecuulfysica zich uitgebreid op
het gebied van de moleculen en heeft men daarbij pro-
fijt gehad van de ervaring van de Leidse groep.

Het bovenstaande werk werd voor een groot deel als
promotie-onderzoek verricht en wel respectievelijk
door J. F. M, Aarts, C. I. M. Beenakker en G. R.
Möhlmann. Behalve in hun dissertaties zijn de resultaten
gepresenteerd in een veertigtal artikelen verspreid over
Physica. J. Chem. Phys., Chem. Phys., Chem. Phys.
Lett.. J. Opt. Soc. Am., J. Q. R. S. T. en in verschil-
lende confcrentievcrhandelingen. Wij zijn uitermate
dankbaar voor het initiatief van wijlen prof. dr. L. J.
Oosterhoff voor het tot stand brengen van de hiervoor
beschreven samenwerking tussen SON, FOM en de
Leidse Afdeling Theoretische Organische Chemie en
voor zijn stimulerende invloed op het onderzoek.
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j . Reuss en s. stoite Hoe 'on-rond' zijn moleculen?
Fysisch laboratorium
Katholieke Universiteit van Nijmegen

Toen Beenakker in 1970 zijn trendartikel voor de molecuulfysica schreef,
begon hij met de vraag: „Hoe rond zijn moleculen?". Hij vermeldt als
voornaamste bron van informatie voor moleculaire wisselwerking en het
niet bolvormig zijn van moleculen, de bestudering van transport-
verschijnselen.
In de afgelopen zes jaar hebben alternatieve methoden resultaten
opgeleverd die nu een toespitsing van de vraag toestaan, namelijk hoe de
afwijking van de bolvorm er nu precies uitziet bij meeratomige moleculen.
In principe echter is de situatie nog steeds paradoxaal: terwijl chemici
praten over gerichte valenties en molecuulmodellen ter beschikking heb-
ben, waarmee zij grotere complexen componeren door via drukknoppen
de verschillende atomen gewoon aan elkaar vast te maken op de hiervoor
uniek bepaalde plaatsen, terwijl biochemici de grote biologische
moleculen als puzzelstukken in elkaar schuiven en hierbij betrekkelijk
precieze kennis van de zigzagvorm van de componenten bezitten, begint
de fysicus pas heel langzaam en aarzelend het eenvoudige knikkermodel
van de kinetische gastheorie te verlaten en inzicht te verkrijgen in de
anisotropie van de moleculaire wisselwerkingen.

De voornaamste reden hiervoor is dat het niet-rond zijn van moleculen
bij veel effecten een ondergeschikte rol speelt. De vertrouwde isotrope
Lennard-Jones-potentiaal voldoet vaak even goed als hij theoretisch
slecht gefundeerd is.
Toch zijn er verschijnselen die men alleen maar kan begrijpen uit het
niet bolvormig zijn der moleculen. De dichtste bolstapeling in een kristal
zou universeel moeten zijn als er niet hoekafhankelijke krachten aanwezig
zouden zijn die zo iets als gerichte valenties veroorzaken. Ook zou een
molecuul rotationeel niet kunnen worden aangeslagen als men er geen
handvat, geen greep op zou hebben juist via het hoekafhankelijke
gedeelte van de intermoleculaire potentiaal.

Op heel grote afstanden van een meeratomig molecuul
is de zaak betrekkelijk eenvoudig - en wederom ook
niet. Theoretici kunnen hier middels storingsrekening
het niet rond zijn van de moleculen uitdrukken in een
reeksontwikkeling, waarin de hoekafhankelijkheid via
multipolen (dipooltermen, quadrupooltermen, enz.)
wordt uitgedrukt. Iedere multipool brengt zijn eigen
welbekende hoekafhankelijkheid mee en de hele zaak
ziet er indrukwekkend geleerd uit. Echter al zeker tien
jaar geleden rezen er gegronde twijfels over de bruik-
baarheid van deze multipoolreeks: zoals iedere fatsoen-
lijke reeks diende zij te convergeren, en niet ergens,
maar daar waar men de verkregen uitdrukking wilde
toepassen, namelijk op afstanden kleiner dan 8-10 A.

Vandaag schrijft men aan deze multipoolreeks alleen
een asymptotische geldigheid toe, dat wil zeggen haar
coëfficiënten onttrekken zich aan een experimentele
toetsing maar moeten op grote afstanden zonder meer
als juist worden beschouwd.
Op hele korte afstanden wordt de zaak betrekkelijk
eenvoudig. Bij sterke repulsie spelen fijne effecten zoals
het zich arrangeren van de elektronen op de ene
wisselwerkingspartner afhankelijk van waar zich de
elektronen op de tweede partner bevinden nauwelijks
een rol. Echter ook hier moeten wij erkennen dat de
simpel te verkrijgen resultaten alleen asymptotische
geldigheid hebben waar bij thermische energieën de
partners elkaar niet meer 'voelen'.
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Juist in de buurt van het potentiaal-minimum waar
repulsie en attractie elkaar in balans houden, waar zich
het leven afspeelt bij botsingen met thermische energieën
en waar kristalbindingen tot stand komen, is een
theoretische behandeling heel erg moeilijk en kostbaar.
Met een beetje overdrijving zou men kunnen stellen dat
men tot op heden alleen het systeem H2 - He heeft
kunnen berekenen voor die systemen waarvan tenminste
één partner niet bolvormig is.
Als wc ons even beperken tot atoom-diatoom syste-
men, dan kunnen wij a priori bepaalde verwachtingen
uitspreken wat de hoekafhankelijkheid van de wissel-
werking betreft. Op grote afstanden waar de potentiaal
door een R-6-afhankelijkheid wordt gekarakteriseerd,
weten wij dat een lineaire (i) configuratie energetisch
voordeiiger is dan een loodrechte (T) configuratie. Dit
volgt uit het feit dat de wisselwerking evenredig is met
de polariseerbaarheid van het molecuul en dat a„ groter
is dan «x. In figuur 2 is dit argument verwerkt. De
theoretische multipoolontwikkelingen waar wij het boven
over hadden leveren vrij betrouwbare afschattingen die
door metingen van K = (a//-€ij_)/5 via de depolarisatie
van het Raleigh-licht aan gasmonsters worden aangevuld.

Op korte afstanden, bijvoorbeeld R = a waar de
isotrope, over alle hoeken gemiddelde potentiaalkromme
door nul gaat en waar de repulsie overheerst, moet de
situatie omgekeerd zijn: in de (i) configuratie moet de
repulsie sterker zijn dan in de (T) configuratie omdat
hier overlapeffecten groter zijn. Als gevolg hiervan
vindt men nu dat in figuur 2 de V -kromme hoger ligt
dan de V^-kromme, een verschil van AV(R) voor R <. o.
Tussen R = 2Rm en R = o moeten beide krommen
elkaar dus snijden. Wij spreken af dat dit bij er, gebeurt,
zie figuur 2. Waar precies het punt R = a., ligt is
moeilijk te voorspellen. Er is nog een interessant punt
aan te geven met betrekking tot de onderlinge ligging
van de twee potcntiaalkrommen in figuur 2; als men van
oit naar grotere afstanden gaat zal de afstand tussen de
twee potentiaalkrommen eerst toenemen om hierna op
grotere afstanden naar nul te gaan; hiertussen verwacht
men, laten we zeggen bij R = R:„ een maximum E., in
de afstand tussen beide krommen, zie figuur 2.
Met deze drie grootheden a„, R;l en E;I (en met
AV(R) voor R < a) is de onderlinge topologie der
potentiaalkrommen te beschrijven. Voor andere dan de
twee beschreven configuraties kan men de potentiaal-

Toestandsselectie bij moleculaire bundels.
Het bedienend personeel van de hamer,
dat wil zeggen Maxwells demon is

weggelaten. De zware pijlen geven de
veld'richting aan langs welke het hoek-
momentum is georiënteerd.
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kromme afleiden mits men een veronderstelling
introduceert omtrent een analytische uitdrukking voor
de hoekafhankelijkheid van de wisselwerking. In
principe kan men de atoom-diatoom wisselwerking (voor
homonucleairc diatomen) beschrijven door een expansie
in Lcgendre-polynomen met even indices, zodat de
eerste hoekafhankelijke term evenredig met P2 (cosd)
wordt; d is de hoek tussen de as van het diatoom en de
verbindingslijn tussen atoom en diatoom, dus 0 = 0
voor de (i) configuratie en d = 90° voor de (T)
configuratie. Indien wij alle hogere-orde bijdragen
weglaten - en er zijn indicaties dat dit geen slechte
procedure is - dan liggen met \„ en VL de potentiaal-
waarden voor alle hoeken en afstanden vast. Figuur 2
bevat dan de volledige informatie voor atoom-
homonucleair diatoom-systemen.
Als we nu terug gaan naar onze titel dan luidt de
vraag naar het niet-rond zijn van moleculen: Hoe groot
zijn a„, R., en E., voor bijvoorbeeld Ar-H„? Welnu, in
de laatste tien jaar is duidelijk vooruitgang geboekt met
betrekking tot het antwoord. Twee methoden begonnen
vruchten af te werpen, metingen van infraroodabsorptie
aan dimeren en metingen van de boisingsdoorsnede met
behulp van bundels met georiënteerde moleculen. Deze
tweede methode werd in Nijmegen ontwikkeld en zal
daarom in hoofdzaak worden besproken.
Georiënteerde moleculaire bundels kan men op
velerlei wijze produceren. In figuur \ is de situatie
schematisch beschreven. Een niet-georiënteerde bundel
passeert de een of andere toestandoselector waar
moleculen met ongewenste oriëntaties uit de bundel
worden verwijderd en /of moleculen met de gewenste
oriëntatie worden verrijkt. In Nijmegen berust de
toestandsselectie op het verschil in Zeeman-
respectievelijk Stark-effcct voor moleculen met
verschillende oriëntaties. Moleculaire waterstof bijvoor-
beeld laat zich in een magneet van het Stern-Gerlach
type verschillend afbuigen naar gelang zijn oriëntatie.
Het lijkt een beetje op de demonen van Maxwell die de
toegang tot het detector-volume bewaken en ongewenste
moleculen met een tik van een magnetische hamer uit
de bundel verwijderen. Bij NO gebruiken wij in
Nijmegen een soort elektrische hamer, niet zo zeer om
de ongewenste moleculen uit de bundel te tikken, maar
meer om de gewenste moleculen een convergerende
weg te laten volgen: inhomogene elektrische velden
functioneren wat minder perfect maar in principe toch
als een optische lens, waarmee de bron-opening op de
detector-opening wordt afgebeeld door de gewenste
moleculen, hetgeen in een enorme verrijking resulteert
(factor 100) van de moleculen met een bepaalde
voorkeursoriëntatie. Weer een andere mogelijkheid
wordt sinds kort in Leiden uitgebuit. De moleculen
worden met fotonen met een bepaalde frequentie en

polarisatie beschoten - een optische hamer - waarbij
ongewenste moleculen overgangen naar hogere niveaus
ondergaan, van waar zij binnen 10' s weer terugvallen.
Belanden zij bij deze terugval in een gewenste oriëntatie
dan worden ze verder met rust gelaten. Belanden ze
echter in een ongewenste oriëntatie dan worden ze nog
een keer (en eventueel nog een keer) naar 'boven'
gepompt totdat ook hier een georiënteerde bundel
ontstaat.

Fig. 2

°a/Rm

Topologische karakterisering van de
potentiaal-krommen, voor de lineaire (')
en loodrechte (J_) configuraties.

Met deze georiënteerde bundels hebben wij in Nijmegen
uitvoerig bundelverzwakkingen gemeten ten gevolge van
verstrooiing aan een gas. Deze bundelverzwakkingen zijn
een maat voor de totale botsingsdoorsnede. Het speciale
aan het werk met georiënteerde bundels is dat men met
magnetische of elektrische velden de voorkeursoriëntatie
van de moleculen naar iedere willekeurige richting kan
draaien. Deze bij benadering homogene velden dienen
als een soort vangrail die de voortbewegende moleculen
een bepaalde oriëntatie opdwingen, overigens, en in
tegenstelling met de vangrails, bij gelijkblijvende
richting van de snelheid. Het is alsof de cabine zich ten
opzichte van het onderstel vrij kan oriënteren in
uitwendige velden. Van dit effect maken wij nu gebruik
om de bundel in verschillende oriëntaties met de
moleculen van het gastarget te laten botsen.
Het ligt voor de hand dat niet-ronde moleculen
verschillende bundelverzwakkingen vertonen, afhankelijk
van de gekozen oriëntaties. Wat misschien niet meteen
te begrijpen valt, is het feit dat men met deze
verzwakkingen inzicht verkrijgt in niet alleen de
'buitenkant' van het niet-ronde molecuul maar ook in
de wisselwerkingspotentiaal 'ver binnen', voor R = Rm
(zie figuur 1).
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Fifi. 3

Hoogtelijnen voor hoekafhankelijke
L.J.-I2.6 potentialen. De stippellijn geeft
de positie van het potentiaal-minimum

weer: a, b, c, d, e en f corresponderen
met de hoogtes (V/f = 1,0; 0.8; 0,6; 0,4;
0,2; 0.0). Voor de verschillende kwa-
dranten werden de volgende sets aniso-
tropie parameters (q2 9 en q2 ] 2) gebruikt:

-1.5 -

(ref. 1): (0,239, 0,514) in het eerste,
(0,164, 0,271) in het tweede, (0,110,
0,090) in het derde en (0.239, 0.700) in
het vierde kwadrant. Deze keuze komt
overeen met de aangegeven systemen.

Als je in de taal van het dagelijks leven over botsings-
processen praat, dan beschrijf je banen van klassieke
deeltjes die met elkaar in wisselwerking treden en een
afbuiging ondervinden. Wat door deze afbuiging uit de
bundel verdwijnt en dus niet in de detector terechtkomt,
wordt als bijdrage tot de bundelverzwakking gemeten.
Interessant bij deze bundelverzwakking is de vraag bij
welke impactparameter het botsende deeltje nog net uit
de bundel getikt wordt. Deze maximale botsings-
parameter is bepalend voor de totale botsingsdoorsnede.
Als gevolg van het niet-rond zijn van de moleculen
verschijnt in dit klassieke beeld de oriënlatie-
afhankelijkheid van de totale botsingsdoorsnede als de
gezochte grootheid van de Nijmcegse experimenten.

De werkelijkheid echter is op een verrassende wijze
aanzienlijk interessanter. Moleculen gedragen zich maar
zeer ten dele als klassieke knikkers. Hun Broglie-
golflengte is weliswaar kleiner maar nog steeds
vergelijkbaar met atomaire dimensies, bij thermische
energieën. Bijgevolg moeten wij de quantummechanica
serieus nemen en spreken over een golfpakket dat met
een krachtcentrum (beschreven door een potentiaal-
kromme) wisselwerkt. Dit golfpakket heeft aanzienlijk
grotere dimensies dan een atoom. Een botsing met één
krachtcentrum is dan ook slechts in staat om een klein
gedeelte van het golfpakket af te buigen. Essentieel
voor ons verhaal is nu dat stukjes golfpakket die onder
dezelfde hoek worden afgebogen, maar hierbij
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verschillende delen van het krachtcentrum gevoeld
kunnen hebben, met elkaar interfereren, en wel
constructief of destructief naar gelang het relatieve
faseverschil dat ze bij het passeren van het kracht-
centrum hebben opgelopen.
In voorwaartse richting heeft men nu stukjes
golfpakkct die op grote afstand langs het krachtcentrum
heen zijn gezeild, praktisch zonder verstoring van hun
fase. Er zijn echter ook andere stukjes golfpakket die
zodanig zijn beïnvloed door attractie en repulsie dat zij
het krachtcentrum precies in voorwaartse richting
verlaten, maar met een faseverschil. Interferentie tussen
deze twee soorten stukjes van het golfpakket zijn
meetbaar en leiden tot het zogeheten glory effect: een
oscillerende energie-afhankelijkheid van de totale
botsingsdoorsnede. En via dit glory effect wordt de
intermoleculaire potentiaal binnen afgetast, dat wil
zeggen daar waar repulsie en attractie elkaar in balans
houden.

Wat wij voor een aantal systemen nu hebben geleerd
zijn waarden voor de parameters R;i (DJ en £a. Als
botsingspartners werden hierbij edelgasatomen gebruikt;
moleculaire waterstof en het NO-molecuul dienden als
bundelprojectielen. Moeilijkere botsingspartners (bijv.
N.,) hebben zich tot nu onttrokken aan een eenvoudige
analyse in termen van onze 'topologische1 potentiaal-
parameters. De plaatsen R:l en a:l liggen tamelijk dicht
bij elkaar; de potentiaal-vorm ligt in het algemeen
dusdanig vast dat bepaling van bijv. Ra ook een
benaderende waarde van a.A oplevert, en omgekeerd.
Ook voor de best begrepen systemen durven we geen
harde uitspraak te doen over AV(R) voor R < a omdat
wij nog niet bij voldoende hoge energie hebben kunnen
meten waar de repulsie overheerst en waar dit soort
informatie binnen het bereik van de mogelijkheden
komt, op het systeem H2-He na, waar wij tengevolge .
van de uitzonderlijk zwakke attractie wel de ab initio
berekende repulsieve anisotropie (ref. 2) hebben kunnen
toetsen.

R;l/R,„
a,/R„,
oja
E,/e

H.,-Xe
\,W
0,91
1,01
0,123

H2-Kr
1,04
0,93
1,05
0,109

H2-Ar
1,04
0,95
1,08
0,099

H2-Ne
1,09
0,98
1,09
0,10

H2-He
1,08
0,97
1,09
0,099

NO-edelgas systemen zijn eveneens in Nijmegen
gemeten; hier is de analyse nog niet voltooid. De
verwachting is dat binnenkort dezelfde soort informatie
ter beschikking komt als in de tabel voor H2 is
verzameld.
Wat tot nu toe noch uit de infrarood-absorptiemetingen
aan dimeren noch uit de Nijmeegse metingen aan
systemen met zwaardere edelgassen als botsingspartner

te halen valt, is informatie omtrent AV(R) voor R < o.
Op dit moment wordt echter in Göttingen gemeten aan
Da-Ne om differentieel de inelastische botsingsdoorsnede
te bepalen (rotatie-aanslag j = 0 -• j ' — 2). Deze
metingen kunnen de missende informatie over de
repulsieve anisotropie leveren, zodat wij voor de
eenvoudigste systeme.i kunnen concluderen dat men
erachter begint te komen hoe on-rond de moleculen nu
eigenlijk zijn.
De aldus verkregen resultaten laten zich terugbrengen
in een hoogtelijnen-beeld zoals dit met behulp van een
eenvoudig potentiaalmodel is gebeurd, in figuur 3.
De hoogtelijnen laten duidelijk zien hoe verschillend
on-rond moleculen zijn. In het eerste kwadrant wordt
met twee minima de situatie weergegeven zoals die
ongeveer correspondeert met NO-Ar. In het tweede en
vierde kwadrant komt er maar één minimum voor,
echter 90° verdraaid ten opzichte van elkaar. De situatie
in het vierde kwadrant correspondeert met een geval met
zeer sterke repulsieve anisotropie (bijv. COs-Ar, ref. 3),
waarentegen de hoogtelijnen in het tweede kwadrant
ongeveer overeenkomen met Ha-He. In het derde
kwadrant tenslotte vindt men de situatie geschetst die
overeenkomt met H2-Xe, een bijna-rond systeem dat
echter kwalitatief weer duidelijk verschillend is van ""..'
andere geschetste situaties. Het niet-rond zijn van
moleculen kan dus op vele kwalitatief verschillende
wijzen zijn beslag krijgen.

De medewerkers van de Nijmeegse groep die aan dit
probleem werken zijn: Monique Jacobs, Dick Klaassen,
Cor Sikkens, Henk Thuis (FOM), Jan Verberne en Lex
Zandee (FOM).
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De invloed van thermische
vibraties van roosteratomen
op de verstrooiing
van laagenergetische ionen
(ongeveer 2-10 keV)
Een van de methoden voor het onderzoek van de compositie en de
topografie van oppervlakken van vaste stoffen berust op de analyse van
verstrooiing van laagenergetische edelgasionen. Het voordeel van deze
methode is de grote gevoeligheid voor de allerbuitenste laag atomen.
Gegevens over atomaire samenstelling van het oppervlak worden
verkregen uit de energieverdelingen van ionen die slechts met één atoom
van het oppervlak in interactie zijn geweest. De energie- en de ruimtelij-
ke verdelingen van ionen, die met meer dan één atoom hebben gebotst,
verschaffen informatie over de onderlinge positie van die atomen, dus
over structuren op atomaire schaal. Het aantonen van bepaalde structuren
gebeurt indirect door experimenten te vergelijken met berekeningen
waarin bepaalde structuren zijn opgenomen. Gedurende het laatste
decennium is deze methode van oppervlakte-onderzoek met succes
kwalitatief toegepast. Met uitzondering van enkele geschikt gekozen ge-
vallen blijkt echter een kwantitatieve toepassing in het huidige stadium
niet mogelijk. Dit probleem wordt veroorzaakt door onvoldoende kennis
van mogelijke ladingsomwisselingen tijdens het verstrooiingsproces, van
de ion-atoom interactiepotentiaal en van thermische vibraties van de
oppervlakte-atomen. In dit trendartikel worden uitsluitend de
consequenties van thermische vibraties met betrekking tot laagenergetische
edelgasionenverstrooiing belicht. Voorts wordt de mogelijkheid besproken
om uit experimenten de grootte van de uitwijkingen van de trillende
atomen te bepalen.

Eenvoudigheidshalve wordt de discussie beperkt tot een
wisselwerking van het ion met één rij atomen. Er kan
worden aangetoond dat dit model een goede beschrijving
geeft van verstrooiing van laagenergetische edelgasionen
langs laag-geïndiceerde richtingen op een monokristallijn
oppervlak. De experimenten, die ter ondersteuning van
de opgestelde modellen zijn uitgevoerd, betroffen een
koper-(100)-oppervlak. Het trefplaatje bevond zich in
een botsingskamer met een restgasdruk van ca. 1010 torr.

Bij het ionenverstrooiingsonderzoek wordt de invloed
van thermische vibraties in het algemeen verwaarloosd.

Chicherov ') heeft echter reeds in 1969 aangetoond dat
deze invloed onder bepaalde omstandigheden groe* is.
In 1970 hebben Kivilis en medewerkers 2) getracht deze
invloed kwalitatief te verklaren met een simpel model.
De rij atomen wordt hierin verondersteld te trillen
loodrecht op het oppervlak met een 'golflengte' van
twee maal de interatomaire afstand. Op grond van dit
model voorspellen ze onder andere een uitbreiding van
de hoekverdelingen van de gereflecteerde ionen met
toenemende temperatuur. Deze globale voorspelling is
experimenteel bevestigd in recent werk, uitgevoerd in
onze groep 3). Het eenvoudige model faalt echter in het
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geven van een meer exacte beschrijving van de
waarnemingen. Het huidige artikel beschrijft de
vergelijking van experimenten met Monte-Carlo-
berekeningen aan een meer realistisch model.

Kwalitatieve beschouwing thermische effecten

Hoe ziet de energieverdeling eruit van ionen die zijn
verstrooid aan een starre rij atomen? Voor het
beschrijven van de vorm van energiespectra biedt het
voordelen de strooihoek constant te houden. In een
beperkt gebied van invalshoeken rondom spiegelende
reflectie (d.w.z. de invalshoek is de helft van de
strooihoek) voorspelt het rijenmodel een spectrum dat
uit twee smalle pieken bestaat. Figuur la toont het
verband tussen de energie van de ionen, verstrooid over
een hoek §, en de invalshoek if. In figuur lb is het
energiespectrum geschetst van spiegelend (d=Tj>/2)
gereflecteerde ionen. De twee pieken corresponderen
met botsingsprocessen van het ion met één of twee
harde botsingen en enkele zwakkere. Deze processen
worden resp. QS (quasi single)- en QD(quasi double)-
botsingen genoemd en zijn schematisch weergegeven in
figuur lc.

• intensiteit•t
QD

QS
S

®

—-P^*=

i

inconstant

"I—J

• i
Vmin Vmax

©

OS-botsing QD-botsing

Verstrooiing van jonen over een con-
stante hoek aan een starre rij atomen.
a) verband tussen energie en invalshoek,
b) energievcrdeling van spiegelend
gereflecteerde ionen en c) mogelijke
ionenbanen.

Vervolgens moet de vraag worden beantwoord wat de
consequenties zijn van thermische vibraties van atomen
in de rij. Daartoe bekijken we eerst een QD-botsing.
Gemakshalve beperken we de discussie tot de twee
atomen die (bijna) volledig de QD-botsing bepalen,
zoals de atomen D en E in figuur lc. In het algemeen
zijn deze atomen verplaatst uit hun evenwichtspositie.
In dit geval worden ze geacht te liggen op een nieuwe
starre rij atomen. Dit leidt tot een verandering van de
invalshoek op atomaire schaal. Tengevolge van ther-
mische vibraties wordt in de tijd een bepaald gebied van
atomaire invalshoeken (Alp,) bestreken, gelegen rond de
macroscopische invalshoek ip. Dit leidt tot een ver-
breding van de QD-piek, zoals valt af te leiden uit
figuur la. Soortgelijke argumenten kunnen worden
toegepast voor het verklaren van de verbreding van de
QS-piek met toenemende temperatuur. De momentaan
starre rij wordt in dit geval gevormd door het atoom dat
betrokken is bij de harde botsing en zijn twee buren,
resp. de atomen B, A en C uit figuur lc. (De spreiding
in de momentane invalshoek is aangegeven in figuur la

Fig. 2

®

a) Symmetrische botsingen aan struc-
turen gevormd door drie atomen en b)
de corresponderende energie van het
verstrooide ion.

Fig. 1

-dtg(%) O h .

(Aiji2)). In het algemeen liggen deze 3 atomen echter
niet op een rechte lijn. In figuur 2a bijvoorbeeld is
geschetst de reflectie aan configuraties van 3 atomen,
waarbij de buuratomen steeds gelijkwaardig bijdragen
aan het verstrooiingsproces. De corresponderende
energie van het verstrooide ion wordt getoond in
figuur 2b. Voor 'grote' hoogtes h van het centrale
atoom treedt hieraan enkelvoudige verstrooiing op
(situatie 1) met als energie van het ion S (= single). Bij
het dalen van het centrale atoom wordt de rol van de
buren belangrijker. Dientengevolge neemt de energie van
het verstrooide ion toe totdat de drie atomen evenveel
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Berekende energieverdelingen van
6-kcV-Ar+-ionen, spiegelend verstrooid
over 30° aan een Cu-<100>-rij. Fig. 3

bijdragen aan het strooiproces (situatie 2). Dit proces
noemen we, naar analogie met het voorgaande, een QT
(quasi triple)-botsing. In dat geval is h gerelateerd aan
de strooihoek ift via de uitdrukking:

h = - d tg (-9/6) (1)

waarin d de interatomaire afstand in de rij is. Bij het
verder dalen van het middelste atoom krijgt de botsing
steeds meer een QD-karakter (situatie 3) en neemt de
energie van het ion af tot QD, zoals geschetst in figuur 2b.

Berekeningen

De berekeningen zijn uitgevoerd met het in 4) be-
schreven computerprogramma. Ten aanzien van de
thermische vibraties wordt het volgende verondersteld:
1) De interactietijd van het ion met de rij is klein ten
opzichte van de vibratieperiode van de atomen. Met
andere woorden we nemen steeds een 'momentopname'
van het oppervlak.
2) De uitwijkingen van de atomen zijn normaal verdeeld.
3) Het verband tussen de standaarddeviatie o van deze
normale verdeling en de temperatuur T van het tref-
plaatje wordt gegeven door:

a-' = P T ( m k O5) -1 (2)

waarin fi de constante van Dirac is, m de massa van de
vibrerende atomen, k de constante van Boltzmann en
©i) de zgn. oppervIakte-Debije-temperatuur.
4) De grootte van de uitwijkingen loodrecht op het
oppervlak is 1,5 x groter dan die in het oppervlak.
5) De uitwijkingen van de atomen zijn niet gecorrigeerd.

Figuur 3 toont berekende energieverdelingen van
argonionen verstrooid aan de koper-<100>-rij
(d = 3,61 A) voor verschillende temperaturen. De
primaire energie is 6 keV, de invalshoek 15°, de
strooihoek 30° en 0 ^ is 111 K. Als interactiepoten-
tiaal is gekozen een Thomas-Fermi-potentiaal in de
benadering van Molière; de screeninglengte is 0,875
maal de theoretische waarde. De vorm van de spectra
blijkt uitgesproken gevoelig te zijn voor de temperatuur.
De oorspronkelijke (T = 0 K) dubbele piekstructuur
(zie figuur lb) is al sterk verbreed bij T = 25 K en
verdwijnt bij hoge temperaturen.
Interessant is bovendien het verschijnen van een rug
aan de hoge-energiekant van het spectrum. Nadere
beschouwing leert dat deze rug wordt veroorzaakt door
QT-botsingen (zie ook figuur 2). Het blijkt dat de
berekeningen goed overeenstemmen met de hierboven
beschreven kwalitatieve beschouwing.

Experimenten

Figuur 4 toont gemeten energiespectra van kryptonionen
verstrooid langs een <100>-richting op een koper-(lOO)-
oppervlak en voor verschillende temperaturen van het
trefplaatje. De primaire energie is 10 keV, de invalshoek
15° en de strooihoek 30°. In de energieverdelingcn is
naast de QS- en de QD-piek, duidelijk een QT-piek te
onderkennen, welke toeneemt met de temperatuur.

Uitgebreide berekeningen hebben aangetoond dat de
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karakteristieke eigenschappen van hoekverdelingen en
energiespectra sterk afhangen van de thermische
vibraties van de atomen. Veelal treedt echter simultaan
een uitgesproken gevoeligheid op voor de keuze van de
ion-atoom interactiepotentiaal. Een belangrijke uit-
zondering wordt gevormd voor de grootte van de
temperatuur waarboven de QT-piek verschijnt *); deze
berekende waarde is in goede benadering onafhankelijk
van de keuze van de potentiaal (zie figuur 5). Dit feit
schept de mogelijkheid om uit deze temperatuur de
grootte van de uitwijkingen van de atomen te schatten
ofwel, met behulp van uitdrukking (2), de oppervlakte-
Debije-temperatuur.

i intensiteit QTpiek (willekeuhoe eenheden)

Gemeten energieverdelingen van
10-keV-Kr+-ionen, spiegelend verstrooid
over 30° langs een <100> -richting op
het Cu-(100)-oppervlak.

Fig. 4

0,60 0.68 0,76 0.84 °-9 2 E/Eo

Hoe werkt nu deze schatting? Hierbij dienen we ons te
realiseren dat de QT-piek ontstaat door verstrooiing
aan putjes, gevormd door drie atomen. Deze put-
structuren zijn momentaan op het oppervlak aanwezig
ten gevolge van thermische vibraties. De diepte van de
betrokken putjes wordt bepaald door de geometrische
verstrooiingscondities, gegeven door uitdrukking (1).
Met behulp van uitdrukking (2) is de standaarddeviatie o
van de uitwijkingen van de trillende atomen te
berekenen als voor de Debije-temperatuur een bepaalde
waarde 0n,ber wordt aangenomen. De hoogte van de
QT-piek kan dan worden berekend met computer-

I 10 keV Kr*—»Cu(100)
-exp.<310>

. ber < 1O0>; 0 O i = 111 K; 0D// = 169 K
• a = 0,875 x a t h

o a = 0,75 x a t h

1 1 , 1

10 20 30

Fig. 5

Intensiteit van de QT-piek in de spectra
van 10-keV-Kr+-ionen, spiegelend
gereflecteerd over 30°, als functie van
de wortel uit de temperatuur.

simulaties. De QT-piek zal afnemen bij verlaging van de
temperatuur en bij Trl))|,er, de berekende afsnijtempe-
ratuur, verdwijnen. Deze afsnijtemperatuur kan ook
experimenteel worden bepaald: T(.„;exp Voor het bepa-
len van de experimentele waarde van de Debije-tempe-
ratuur wordt nu de berekende o gelijkgesteld aan de
experimentele o. Via (2) kan dan de volgende
uitdrukking worden afgeleid:

= ©D.bei TCD ,,er) (3)

De voorgestelde procedure is uitgevoerd voor
10-keV-Kr+-ionen, spiegelend verstrooid over 30° aan
een koper-(100)-oppervlak. In figuur 5 is de hoogte van
de QT-piek gegeven als functie van de wortel uit de
temperatuur van het trefplaatje. De streeplijnen tonen
berekeningen langs de <100>-richting, uitgevoerd met
verschillende potentiaalparameters welke liggen rond de
geschatte waarde 4). Hieruit blijkt duidelijk dat de
afsnijtemperatuur vrijwel onafhankelijk is van de keuze
van de potentiaal. De berekende afsnijtemperatuur voor
de <100>-richting is 87 K. Op grond van experimentele
beperkingen zijn de experimenten uitgevoerd voor
verstrooiing langs een <310>-richting. Deze metingen
zoals gerepresenteerd door de getrokken lijn in figuur 5,
leveren een afsnijtemperatuur op van 380 K. Toepassing
van uitdrukking (3) resulteert in een waarde voor de
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oppervlakte-Debije-temperatuur van 147 ± 9 K.
(Hierbij is rekening gehouden met verschillende inter-
atomaire afstanden in de <100>- en de <310>-rij).
Voor de standaarddeviatie van de uitwijkingen van de
atomen loodrecht op het oppervlak volgt dan:
OL = 0,006 J/T A. Dat wil zeggen bij kamertemperatuur
is O}= 0,10 A, een waarde die zeer klein is ten opzichte
van de interatomaire afstanden (3,61 A voor een koper-
<100>-rij). Des te opmerkelijker is de grote invloed van
de temperatuur op zowel de berekeningen als de
metingen. Dit kunnen we begrijpen als we bedenken dat
een verandering van 0,10 A in de botsingsparameter
voor een 10-keV-argonion, verstrooid over 30° aan een
koperatoom, een karakteristieke variatie in de strooihoek
van ca. 15° veroorzaakt. Dit verschijnsel speelt uiteraard
alleen een rol als buuratomen een afschermende rol
spelen.

De uit het bovenbeschreven experiment verkregen
waarde van de Debije-temperatuur kan worden
vergeleken met de waarde van 133 ± 4K bepaald
met behulp van LEED (Low Energy Electron Diffrac-
tion)-metingen 5). Deze discrepantie suggereert het
bestaan van correlaties tussen de thermische uitwijkingen
van buuratomen. Deze suggestie wordt ondersteund uit
metingen van de hoekverdelingen van verstrooide ionen
als functie van de temperatuur4).

Zoals al eerder opgemerkt treedt veelal een simultane
gevoeligheid op van de verstrooiingsresultaten voor de
interactiepotentiaal en voor thermische vibraties. De

hierboven beschreven bepaling van de Debije-tempe-
ratuur, die niet afhangt van onzekerheden omtrent de
ion-atoom interactiepotentiaal, opent dus mogelijkheden
voor het schatten van potentiaalparameters. De aldus
bepaalde interactiepotentiaal blijkt een aanzienlijk
kortere dracht te hebben dan de theoretische
uitdrukking 4).

Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat het kennen
van de vibratie-eigenschappen van oppervlakte-atomen
belangrijke additionele informatie verschaft over de
atoom-atoom potentiaal. Deze potentiaal is van belang
bij veel fysische- en chemische processen aan het
oppervlak.

Het koperéénkrislal, waarmee de energieverdelingen
zijn gemeten, is ons beschikbaar gesteld door dr. B.
Knook (Mr IV, Leiden).
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Elektronenband-
structuurberekeningen in de
vastestoffysica

Enige jaren geleden betoogde Miedema1) in een jaarboek van FOM dat
in de metaalfysica een ernstige behoefte bestond aan een fenomenolo-
gische en semi-empirische beschrijving van de vaste stof. Zijn standpunt
kwam hierop neer, dat maar al te vaak de theoretici zich verloren in
technische details en jargon en het zicht op eenvoudige verbanden,
correlaties en trends waren kwijtgeraakt. In het onderzoekoverzicht dat
hij daarbij gaf, toonde hij aan, dat de fasestabiliteit van binaire roosters
voor een verbazingwekkend groot deel kon worden begrepen op basis
van empirische parameters. In het daaropvolgende jaarboek voerde De
Chatel2) dit idee door en besprak het verband tussen Miedema's
parameters en beschrijvingen in termen van het dichtheidsformalisme.
Zijn conclusie was, dat, ofschoon dit formalisme nuttig leek "het niet
duidelijk is waar voor theoretici de beste kans ligt om met een schema
te kunnen komen, welk in algemeenheid en nauwkeurigheid vergelijk-
baar is met dat wat op louter empirische gronden werd verkregen".

De directe toepassing van bandstructuurberekeningen op het probleem
van de fasestabiliteit van binaire roosters wordt bemoeilijkt door drie
factoren:

a) bandenergieën liggen in de orde van enkele elektronvolts, terwijl
bindingsenergieën in metalen twee of drie ordes kleiner zijn;

b) de dynamische krachten (buiten de statistische grondaannamen van
het bandmodel) zijn in grootte vergelijkbaar met de bindingsenergieën en
mogen niet worden verwaarloosd;

c) in binaire roosters, ofschoon ze vaak als éénkristallen voorkomen,
zijn de atomen niet gerangschikt volgens een periodiek rooster, zoals bij
het bandenmodel wordt voorondersteld.

Al deze problemen van numerieke precisie, veeldeeltjes-correcties en
aperiodiciteit zijn onderwerpen van actief onderzoek, niet alleen bij de
FOM-groep VS-BSB maar bij een groot aantal groepen, verspreid over de
gehele wereld. Wat is dan het nut van bandstructuurberekeningen? Zoals
ik in het hiernavolgende hoop aan te tonen, kan men, ofschoon men
thans de fasestabiliteit niet kan voorspellen, toch de resultaten van band-
structuurberekeningen reeds gebruiken om een grote verscheidenheid
van experimentele resultaten met elkaar te vergelijken.
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In 1931 vervingen Kronig en Penney de in
werkelijkheid complexe periodieke structuur van vaste
stoffen door een ééndimensionaal, rechte-putpotentiaal
model. De hamiltoniaan ervan werd beschreven door

H = - (W2m)(d2/d x2) + V (x) (1)

waarbij V (x) een ééndeeltjes, lokale potentiaal was, met
van 0 tot a/2 de waarde nul en van a/2 tot a de waarde
V., en daarbuiten periodiek voortgezet. De 'roostercon-
stante' of periodiciteitsconstante van de hamiltoniaan
was dus a. Een uiterst belangrijk resultaat hierbij was
de energie-impuls dispersierelatie. Wat zij vonden was,
dat het klassieke resultaat (met potentiaal gelijk aan
nul)

E = p72m (2)

waarbij E de energie, p de impuls en m de massa was,
bij aanwezigheid van een eindige potentiaal, een reeks
van quantummechanische onderbrekingen of gaps
vertoonde voor impulswaarden nn/a, waarbij n een
oneven, geheel getal voorstelde. Wanneer een golfpakket
met gemiddelde energie E het systeem werd ingebracht,
dan werd het golfpakket of exponentieel gedempt óf
verder voortgeplant, al naar gelang E binnen of buiten
het gebied van de gaps lag. In moderne terminologie
omgezet, waren zij met niets anders bezig dan met het

onderzoek naar de bandstructuur - een naam waarin
men het kwalitatieve verschil tussen de twee soorten
energiegebieden van een eendimensionaal rooster vindt
gespiegeld. In figuur 1 vindt men deze resultaten
geïllustreerd. (De getoonde figuur is afkomstig van een
publikatie3), handelend over de kwaliteit van golf-
functies en de volledigheidseigenschappen van theta-
functies als basis.) Zoals men kan zien wordt, als de
putdiepte (hoogte) toeneemt, de laagste dispersierelatie
vlakker; meer lijkend op een dispersieloos atomair
niveau. De aanwezige shift reflecteert de gemiddelde
afname (toename) van de potentiële energie. Model-
berekeningen zijn uiteraard zeer nuttig voor het
verkrijgen van inzicht in fysische systemen, doch voor
een dieper begrip zijn a priori berekeningen nodig. Het
eenvoudigste metaal dat men zich kan voorstellen is
wellicht dat, dat is gebaseerd op waterstof. Dit
probleem, voor het eerst door Wigner onderzocht, is
onlangs weer in de belangstelling komen te staan,
vanwege een reeks theoretische voorspellingen over een
hoge supergeleidingsovergangstemperatuur. Volgens
de huidige schattingen moet die liggen tussen 0,300 K
en 300 K. Bij 1 atmosfeer en beneden 21 K. verkeert
waterstof in de vloeistof fase tot het beneden 16 K
vast wordt. De vastestoffase, gebaseerd op het Ho-mole-
cuul, is een isolator. De verwachting is, dat wanneer
dit vaste waterstof wordt samengedrukt, bij ongeveer 2
a 4 megabar een overgang naar een metaal plaatsvindt.

Fig. 1

De bandstructuur van het model van
Kronig en Penney voor drie keuzen van
de interstitiele potentiaal (V.t). WAVE NUMBER ( I T / Q )
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N P
De bandstructuur van metallisch
waterstof in de lichaam-gecentreerd-
kubische fase. De onderbroken lijn is
de bandstructuur voor het vrije elektron

H

Deze metallische fase zou dan metastabiel en een
zogenaamde hoge temperatuur supergeleider zijn.
Ofschoon het uitermate moeilijk is om zulke hoge
drukken statisch in het laboratorium tot stand te
brengen (meestal moet men daartoe zijn toevlucht
nemen tot explosieve compressietechnieken) heeft
Vclashagin uit de Sovjet-Unie onlangs enige successen
kunnen melden. Het is natuurlijk veel gemakkelijker
om door berekeningen zulke hoge drukken te produ-
ceren - men past gewoon de roosterconstante aan!
Figuur 2 toont de resultaten van zo'n bandstructuur-
berekening - corresponderend met de druk van onge-
veer 1 megabar en gebruikmakend van theta-functies4).
De getrokken lijnen stellen de elektronenenergieën voor
onder aanname van een bcc-rooster voor de waterstof-
ioncn; de gestreepte lijnen zijn afkomstig van het
vrije-elektronenmodel onder aanname van een poten-
tiaalwaarde nul. (De grote overeenkomst tussen de
twee structuren geldt voor alle alkalimetalen uit de
eerste kolom van het periodiek systeem.) De golffunc-

ties voor het waterstofmetaal zijn echter duidelijk ver-
schillend van die van het vrije-elektronensysteem. De
ionen blijken grote afschermende effecten te vertonen.
Wij zijn thans bezig om de consequenties ervan te
onderzoeken, onder andere voor wat betreft de elck-
tron-fonon-intcractie en de supergeleidingseigen-
schappen van het metallische waterstof. Bandstructuren
zijn nuttig, maar zij vormen slechts een onderdeel in
het begrijpen van de vaste materie. In het algemeen
wordt de bandstructuur van een vaste stof rijker en
ingewikkelder naar gelang:
a) de atomen, die in het kristal rooster worden gebruikt,
een complexere structuur vertonen (s—-p—>d̂ -f);
b) de gebruikte roosterstructuur een complexere en
lagere symmetrie bezit;

c) de aanwezige aantallen en soorten atomen com-
plexer worden, zoals bij de vorming van legeringen;
d) het concept van de chemische binding een
belangrijke rol gaat spelen.
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In zulke gevallen wordt de bandstructuur zo inge-
wikkeld, dat die slechts voor experts of enthousiaste-
lingen van belang is. Evenals in de figuren 1 en 2
vindt men ook dan niveaus, lijnen en symmetrieën,
maar met soms tot 75 onderling verbonden banden in
de betreffende belangwekkende gebieden. In de rest van
dit artikel willen we, in plaats van de banden zelf, een
eenvoudiger en afgeleide grootheid beschouwen - de
dichtheid van de elektronentoestanden.
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De toestandsdichtheid wordt gedefinieerd door:

N(Ë) = (2/(2.i)3) 2 j dk ö (E„ (k) -E) (3)

waarbij men de som neemt over het aantal banden n
en de integraal over de Brillouin-zone. De Dirac-delta-
functie beperkt de te beschouwen bandenenergieën
E„(k) tot slechts die punten k in de Brillouin-zone,
welke een energie E bezitten. Het is nu ook mogelijk

Fig.

12
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ENERGY(RY)

1.1 13 1.5

De gefactoriseerde toestandsdichtheid
van Mo. De factorisatie is uitgevoerd
met de puntgroepsymmetrie van een
atoompositie. De 'inzet' toont het
lichaam-gecentreerd-kubisch rooster.

Fig. 4
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0.0 0.2 0.11
De toestandsdichtheid van Pd-Sb. De
'inzet' toont de Ni-As-kristalstructuur
(de gesloten bollen zijn de Ni-posities).
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om soortgelijke integralen te beschouwen met een
golffunctie-afhankelijkheid

N,. (E) =
>< clH>jf>6 (Efc-E) (4)

waarbij de projectie-operator | c > < c | uit iedere Bloch-
golffunctie ty ft (r), het symmetrie-gedeelte c projec-
teert. Figuur 3 toont zo'n uitgeprojecteerde toestands-
dichtheid, gebaseerd op de kubische puntgroep voor
bcc-molybdeem, vlakbij het Fermi-niveau bij 0,750 Ryd.
(Men dient erop te letten, dat deze projectie een veel
nuttiger en subtieler ontleding geeft, dan die gebaseerd
op de energieniveaus n.) Ruwweg worden in zo'n
projectie de bijdragen aan de toestandsdichtheid
afkomstig van de atoomachtige s-, p- en d-niveaus, van
elkaar onderscheiden. De grootte van de twee d-achtige
representaties r )2 en IV,, is veel groter dan die van
de s- en p-achtige representaties resp. r i en r 15.
Recentelijk werden deze ontledingen vergeleken5) met
het belangrijke parameterprodukt /.M<co2> uit de
theorie der supergeleiding voor Nb-Mo-Te binaire roos-
ters. (Dit zijn roosters waarvoor het rigid-band model
geldig is.) Hierbij is X de elektron-fonon renormalisatie-
parameter. M is de gemiddelde massa van de ionen en
<Ü)S> is het gemiddelde tweede moment van de toe-
standsdichtheid van de fononen. De variatie van
XM <(>)-'> had de hoge correlatiecoëfficiënt van 0,997
met de partiële toestandsdichtheid van slechts een der
subtypen, namelijk Ti2. Een 'fit' aan

= 2 b,.N,(E)K) (5)

voor een reeks binaire roosters in dit gebied, gaf binnen
de statistische fout, een nulwaarde aan voor alle
coëfficiënten b,., behalve voor die van het subtype Ti2.
Aangezien de d-achtige r!2, (x2-y2) subtypes functies
zijn, waarvan in de vaste stof de lobben hun maxima
langs de tweede-naaste-buur [ 100] richtingen hebben,
en niet in de eerste-naaste-buur [111] richtingen, toont
dit resultaat het belang van het chemische bindings-
concept en het concept van de ineenstorting (break
down) van de bolsymmetrie in de supergeleiding van
overgangsmetalcn, duidelijk aan. Figuur 4 laat zien
de totale toestandsdichtheid voor PdSb»). De 'inzet'
toont het Ni-As kristalroostersysteem, met 4 atomen per
eenheidscel. Vele stoffen die in deze structuur uit-
kristalliseren, vertonen interessante faseovergangen
van verschillende aard: PdSb is er echter een, die deze
verschijnselen niet vertoont - en vormt als zodanig
dus een nuttige referentieverbinding. Om deze reden is
het in Nijmegen uitgebreid onderzocht. Door een verge-
lijking met De Haas-Van Alphen-metingen van het Fer-
mi-oppervlak en metingen van optische eigenschappen
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Fig. 5

De toestandsdichtheid var. LaB6 (on-
onderbroken lijn) en YB6 (onderbroken
lijn). De resultaten zijn zó verschoven
dat de Fermi-energieé'n samenvallen.
De 'inzcv' toont de hexaboride
kooislructuur.

uitgevoerd door De Vroomen en medewerkers, zal het
model nog worden aangescherpt. Dezelfde techniek
zal ook worden toegepast op een der systemen met
faseovergangen. Figuur 5 toont ') de totale toestands-
dichtheid van LaB6 (getrokken lijn) en YBe (gestreepte
lijn), vlak bij het Fermi-niveau Ef. Deze materialen
vormen een reeks van uiterst harde, hoog geleidende,
stabiele metalen, die tegen intense hitte zijn bestand.
Zij worden alle gekarakteriseerd door sterke, covalente
bindingen. (De inzet laat zien hoe in deze structuur
de kubische 'kooi' van atomen de grote lanthaanionen
omgeven.) Semi-empirische, theoretische modellen
voorspellen dat de driewaardigheid van de La-ionen
het metallisch gedrag veroorzaken.
Onderzoek van de optische en elektrische eigenschappen
van LaB8 heeft aangetoond dat dit inderdaad het geval
is. LaBe is een goede thermionische emitter en vindt
nieuwe toepassing als een elektronenmicroscoop-
kathode. De resultaten van bandstructuurberekeningen
zijn vergeleken8) met metingen van of aan Fermi-opper-
vlak, röntgen-foto-emissie, optische eigenschappen,
specifieke warmte, susceptibiliteit en supergeleiding.
Uiterst belangrijk voor chemici zijn de hardheid en
bindingseigenschappen van de bonumkooi.
Ruwweg zijn die in figuur 5 waar te nemen: de brede
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scheiding tussen de niveaus gegroepeerd rondom
— 0,5 Ryd en die bij +0,1 Ryd en 0,2 Ryd correspon-
deren met bonding en antibonding borium orbitais. Deze
bovenste niveaus, alsmede die bij EF bevatten ook
interagerende en hybridiserende La d-banen. Wanneer
een dubbel waardige, aardalkali (Ca of Ba) op de
La-plaats wordt aangebracht, verdwijnen de bandstruc-
tuurniveaus nabij Ep en het materiaal verandert in een
isolator. Dit toont het belang van borium s, p-Ianthaan
d hybridisatie bij de formatie van het hooggeleidende
metaal LaB«. Recente berekeningen in de literatuur

hebben de nadruk gelegd op het belang van La-La
s-overlap. Dat blijkt niet uit wat wij vinden: onze
resultaten tonen aan dat andere mechanismen belang-
rijk zijn, en stemmen overeen met de semi-empirische
resultaten van Longuet-Higgins en Roberto uit 1954.
Wat niet begrepen is in beide materialen is de super-
geleiding: LaBB is een supergeleider met lage T,.
(0,45 K) terwijl YB« een supergeleider met matig hoge
Tc. (7,0 K) is. Kijkt men alleen naar de tocstands-
dichtheid (figuur 6), dan zijn beide materialen praktisch
identiek.
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a) De toestandsdichtheid van Nb3Sn.
0.6 De 'inzet' toom de kristalstructuur

(de open bollen zijn de Nb-posities).
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ENERGY (Ry)

0.0 0.2 0.1 0.6
b) De toestandsdichlheid van Nb3Sb.
Globaal stemmen deze twee toestands-
dichlhcden met elkaar overeen.
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Twee mogelijkheden dringen zich op: De eerste
mogelijkheid is dat 'soft-phonon modes' voorkomen.
Hot fononenspectrum van LaBe en YBe wordt zowel
in Jü'Iich als in de Verenigde Staten onderzocht met
behulp van neutronenverstrooiingstechnieken. Ook in
Nijmegen wordt eraan gemeten met behulp van de
nieuwe °) puntcontactmethode van Jansen en Wyder.
Een andere mogelijkheid is het belang van virtuele
f-niveaus in het geval van La. Het feit dat dit materiaal
diamagnetisch is, schijnt de aanwezigheid ervan uit te
sluiten - maar de Natuur is soms sluw.
Figuur 6 laat de voorlopige resultaten zien '")
van de totale toestandsdichtheid van twee verbindingen,
die beide de wolfraam-kristalstructuur vertonen,
(zie inzet). Dit is het meest gecompliceerde mate-
riaal, dat thans door ons wordt onderzocht. De be-
langstelling voor deze kristalstructuren is zeer groot
omdat supergeleiders met de hoogst bekende kritische
temperatuur (NbsGcv Ali-x, T, = 23 K), deze struc-
tuur bezitten. NbsSn (T,. = 17 K) wordt uitgebreid
gebruikt bij de produktie van supergeleidende magneten.
NbaSb is een lage T,. (0,45 K.) supergeleider. Geopperd
werd dat hierbij de supergeleiding wordt bepaald door
de toestandsdichtheid bij het Fermi-niveau. Onze
resultaten schuiven een concrete grondslag onder deze
ideeën. Concluderend is naar mijn mening heden de
juiste functie van bandstructuurberekeningen hierin
gelegen, dat ze de onderlinge vergelijking tussen
experimentele resultaten vergemakkelijkt en nieuwe
lijnen van aanpak kan suggereren.
Hopelijk zal eens de wetenschap zo volledig zijn, dat
men 's morgens bij de koffie een nieuwe structuur kar.
bedenken, 's middags een paar berekeningen van de
eigenschappen ervan kan maken, begrijpen waarom de
structuur wel of niet kan bestaan om na de benodigde
modificaties 's avonds aan een experimentator een
concreet voorstel te kunnen doen.

Prof. dr. A. R. de Vroomen, die het bandstructuur-
project initieerde, e drs. M. Ament, drs. A. Th. van
Kessel en dr. H. W. Myron, medewerkers van VS-BSB,
wil ik hierbij danken voor hun toestemming enkele
van hun nog niet gepubliceerde resultaten hier te
mogen tonen.
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Personeelsbezetting
WM/V — wetenschappelijk medewerker
in vaster verband
WM/O = wetenschappelijk medewerker
in gewoon verband
WM = wetenschappelijk medewerker
(buitenlandse gast) met toelage
Wet. ass. z= wetenschappelijk assistent
(a) geeft aan, dat de persoon in het
verslagjaar werd aangesteld of dat zijn
toelage werd toegekend;
(o) geeft aan, dat de persoon zijn
functie in het verslagjaar heeft neer-
gelegd, of dat zijn toelage werd inge-
trokken;
(r) geeft aan, dat de persoon in het
verslagjaar in rang werd verhoogd;
(v) 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 gehele verslagjaar of een deel ervan
was uitgezonden.

Bureau

Directeur:
dr. A. A. Boumans
A djunct-directeur:
drs. F. R. Dieniont
dr. C. Ie Pair
Directiemedewerker:
drs. J. Heijn
drs. H. G. van Vuren
Centrale personeelfunctionaris:
drs. L. C. Peek (a)
Rechtspositieregelingen:
F. Troost
A dministrateur:
B. J. M. Staffhorst
Assistent administratieve org.:
P. T. M. van Schaik

Boekhouding, materiële kredieten e.a.
Hoofd:
]. G. van Eysbergen
Plv. hoofd, boekhouder:
M. Teunissen
A dministratief medewerk(st)er:
A. J. de Baar
mej. H. W. J. de Boer (a)
mej. T. B. M. Broekhuizen
R. G. van Elk (o)
J. B. Kuhlemeier (a)
J. van Osenbruggen (a)

J. A. Repi
F. M. Soeters (a)

Personeels- en salarisadministratie
Hoofd:

Plv. hoofd, loonadministrateur:
E. de Vries
Loonadministratie:
N. G. van Arnhem
F. J. Doorn
R. E. da Graca
H. M. Vening
Correspondentie:
I. G. Heinsman
W. P. van der Kraats (o)
T. Rietveld (a)
A Igemeen medewerker:
W. P. van der Kraats (a)

Secretariaat
Secretaresse:
mej. E. H. Bolte
mej. J. M. J. Maas
mej. H. P. M. de Vries (a)
mej. J. A. IJkelenstam

Type-afdeling
Hoofd:
mevr. S. M. van Wandelen
Typiste:
mevr. J. A. M. v. d. Berg-v. d. Sluys (o)
mej. M. G. C. van den Bremer (a)
mej. J. M. van Maurik
mej. M. L. Sandel (a)
mevr. E. J. Verhoef-Hekel

Reproduktie/receptiej'telefoon
Hoofd:
A. Froon
Plv. hoofd:
L. J. Koel man (a)
Medewerk(st)er:
F. J. Buis (o)
mej. J. Stiel
mej. C. E. G. Wakelkamp
Huishoudelijke dienst
Hoofd:
mevr. F. Lagemaat-Zeedijk
mevr. W. H. Roep-van Riet (a)
Medewerkster:
mevr. A. Bosman-Sanders
mevr. F. Froon-Heil (a)

Evaluaticproject:
drs. C. J. G. Bakker

drs. D. G. B. J. Dieks (o)
mevr. M. Orme-Savage (a)
C. A. M. de Vries

Kernfysica

WERKGROEP K II
dr. J. Rethmeier, WM/V
drs. J. N. L. Akkermans, WMIG (a)
drs. P. W. F. Alons, WMIG
drs. P. J. Blankert. WMIG
ir. B. O. ten Brink, WMIG
drs. J. Bron, WMIG
dr. J. Bruinsma, WMIG (o)
drs. J. Doornbos, WMIG
drs. P. H. L. Groenenboom, WMIG
dr. W. F. van Gunsteren, WMIG (o)
drs. H. van Haeringen, WMIG
drs. P. Hofstra, WMIG
drs. E. J. Kaptein, WMIG
drs. A. van Poelgeest, WMIG
drs. C. D. van Rooden, WMIG
ir. C. K. Wafelbakker, WMIG (a)
3. J. den Bekker, Teclm. ass.
J. Bouma, Techn. ass.
R. Mooy, Techn. ass. (a)
ing. L. A. Paanakker, Techn. ass. (o)
ing. A. J. M. Ponjée, Techn. ass.
ing. J. J. Welling, Techn. ass.
J. Zevering, Techn. ass.
prof. dr. J. Ludziejewski, WM (a)
dr. V. Paar, WM (a,o)

WERKGROEP K III
dr. F. Iachello, WMIV
dr. J. van Klinken, WM/V (v)
dr. J. P. F. Mulder, WMIV
dr. C. P. Sikkema, WMIV
dr. A. van der Woude, WM/V
drs. K. van der Borg, WMIG
drs. S. J. Feenstra, WMIG
dr. J. M. Greben, WMIG f o)
drs. W. Heeringa, WMIG
drs. R. Kamermans, WMIG (a)
drs. T. Koeling, WMIG
dr. E. H. du Marchie van Voorthuysen.
WMIG
dr. R. J. de Meijer, WMIG
drs. W. J. Ockels, WMIG
ir. J. van der Plicht, WMIG (a)
drs. O. Scholten, WMIG (a)
drs. J. W. Smits, WMIG
drs. R. Spanhof, WMIG
drs. R. J. Vader, WMIG
ir. C. J. Vermeulen, WMIG
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dr. S. Y. van der Werf, WMIG (o)
dr. M. 1. Canty, WM (a)
dr. M. N. Harakeh, WM (o)
prof. dr. T. Ishimatsu, WM (a,o)
prof. dr. J. V. Maher, WM (a,o)
dr. H. P. Morsch, WM (a)
T. F. L. Armbrust, Techn. ass.
W. T. L. Bisseling, Techn. ass.
ing. H. A. P. van der Duin, Techn. ass.
H. Fraiquin, Techn. ass.
H. F. Gorter, Techn. ass.
ing. J. Mulder, Techn. ass.
G. A. Nolmans, Techn. ass.
W. W. P. Olthuis, Techn. ass.
H. Pater, Techn. ass.
J. L. W. Petersen, Techn. ass.
H. Post, Techn. ass.
F. Rengers, Techn. ass.
W. J. Uytenbogaardt, Techn. ass.
A. Geertsma, volontair (a,o)
J. W. Heeringa, volontair (a,o)
D. Lont, volontair (o)
J. Molenberg, volontair (aj
K. J. Oosterhuis, volontair (o)
J. Philips, volontair (o)
H. Poelman, volontair (a)
J. A. Ruiter, volontair (a)
S. Ruiter, volontair (a,o) '-•
H. Sportel, volontair (ai

WERKGROEP K V
dr. G. A. P. Engelbertink, WMIV
dr. G. van Middelkoop, WMIV
drs. H. J. M. Aarts, WMIG (a)
dr. C. Alderliesten, WMIG (v)
drs. H. H. Eggenhuisen, WMIG
drs. R. J. Elsenaar, WMIG
dr. F. E. H. van Eijkern, WMIG (o)
drs. J. A. J. Hermans, WMIG
drs. A. Holthuizen, WMIG (a)
dr. R. E. Horstman, WMIG (o)
drs. J. W. Maas, WMIG (o)
ir. G. J. L. Nooren, WMIG (a)
dr. J. A. G. de Raedt, WMIG (a)
drs. W. A. Sterrenburg, WMIG
R. i. Sparks, M.Sc., WMIG (o)
dr. P. C. Zalm, WMIG
dr. P. L. Ekström, WM
dr. J. A. G. de Raedl, WM (a,o)
ing. C. J. J. M. den Adel, Techn. ass.
D. Balke, Techn. ass.
3. P. van der Fluit, Techn. ass.
T. S. A. Gerrits, Techn. ass.
ing. A. P. de Haas, Techn. ass.
H. L. Krielen, Techn. ass.
ing. J. J. Langerak, Techn. ass.
G. W. M. van der Mark, Techn. ass.
A. J. Michielsen, Techn. ass.
C. J. Oskamp, Techn. ass.
ing. B. Rector, Techn. ass.

ing. W. Smit, Techn. ass.
B. A. Strasters, Techn. ass.
A. i. Veenenbos, Techn. ass.

WERKGROEP K VI
drs. J. F. Haak, WMIG
dr. G. A. Timmer, WMIG
dr. H. F. de Vries, WMIG (o)

WERKGROEP K VIII
drs. S. D. Wassenaar, WMIG
ir. G. J. Witteveen, WMIG (o)
G. P. H. Hamers, Techn. ass.
P. J. M. Teunisse, Techn. ass.
F. P. J. M. Timmers, Techn. ass. (o)

WERKGROEP K IX
drs. J. R. Balder, WMIG
dr. i. J. Bosman, WMIG (o)
drs. P. P. J. Delheij, WMIG
drs. J. B. M. de Haas, WMIG
drs. R. Vennink, WMIG
H. J. Ligthart, Wet. ass.
E. Kools, Techn. ass.

WERKGROEP K/VS X-G
dr. S. A. Drent je, WMIV
drs. W. J. J. Spijkervet, WMIG ia)
ir. D. Visser, WMIG
dr. S. Bukshpan, WM (a,o)
G. Andries, Techn. ass. (a)
M. H. Menninga, Techn. ass.
B. J. Rigterink, Techn. ass.
H. S. Rutgers, Techn. ass.
R. L. Schotanus, Techn. ass.
1. J. Smit, Techn. ass.

WERKGROEP K/VS X L
drs. N. de Boo, WMIG (o)
dr. J. A. Konter, WMIG
dr. F. J. van Steenwijk, WMIG (o)
drs. E. J. Veenendaal, WMIG (a)
R. Hulstman, Techn. ass.
J. N. Hovenier, volontair (a,o)

INSTITUUT VOOR ATOOM- EN
MOLECUULFYSICA

Directeur:
prof. dr. J. Kistemaker
Onderdirecteur:
prof. dr. J. Los
Bedrij f singenieur/Beheerder:
dr. ir. J. G. Bannenberg
Wetenschappelijk medewerker in
vaster verband:
dr. ir. A. J. H. Boerboom
dr. F. J. de Heer
dr. M. J. Offerhaus

dr. F. W. Saris
dr. A. Tip
dr. C. A. Visser
dr. A. E. de Vries
dr. M. J. van der Wiel
in gewoon verband:
dr. N. P. F. B. van Asselt (r,o)
drs. J. A. Aten
ir. M. J. M. Beerlage (a)
drs. H. J. Blaauw
drs. E. W. P. Bloemen (a)
drs. C. W. A. Evers
dr. J. W. R. Fennema (u)
dr. ir. E. H. A. Granneman (r)
drs. T. P. Hoogkamer
drs. D. Hoonhout (a)
dr. M. M. Hubers (r,o)
dr. A. Hurkmans (r,o)
drs. J. P. J. Kaandorp
dr. C. B. W. Kerkdijk
drs. A. W. Kleyn
drs. U. C. Klomp (a)
dr. W. H. Kool (r,o)
ir. P. J. K. Langendam
ir. G. J. Louter (al
dr. J. G. Maas (r,o)
drs. E. G. Overbosch
ir. H. Overeijnder
dr. J. B. Sanders
drs. C. M. Smits
ir. H. H. Tuithof (o)
dr. W. C. Turkenburg (r,o)
drs. N. J. A. van Veen
drs. J. F. van der Veen
ir. J. Verhoeven
drs. C. de Vreugd (a)
drs. M. S. de Vries
drs. L. W. Wiggers
drs. B. van Wingerden
drs. P, H. Woerlee
drs. R. W. Wijnaendts van Resandt
Gastmedewerker met toelage:
dr. R. S. Bhattacharya
prof. dr. R. L. Champion (o)
dr. R. Fortner (a)
prof. dr. M. Gavrila
dr. R. Kay (a)
dipï. ing. M Klewer
prof. dr. F. R. McCourt (a)
dr. K. Shima (o)
dr. M. Szymonski (a)
dr. S. Tomoda (a)
dr. G. R. Wight (o)
dr. H. Winter (a)
Wetenschappelijk assistent:
T. Bos (o)
B. G. Colenbrander (o)
drs. T. Lanting-Knoek (r,o)
P. i. C. M. Nowak
R. G. Smeenk
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R. R. Tol
R. W. Wagenaar fa)
Detachering RU-Leiden:
drs. G. R. Möhlmann, WM/G
drs. H. van Sprong, WMIG (a)
Student:
E. van der Leeuw
J. N. M. van Wunnik
Project 'Flash Pyrolyse':
dr. H. L. C. Meuzelaar, WMIV
drs. W. Eshuis, WM/G
drs. G. Halma (gedetacheerd Landb.
Hogeschool, Wageningen) (a)
dr. P. G. Kistemaker, WM/G
M. Lens, student (a)
B. M. Neering, studente (o)
dr. M. A. Posthumus (gedetacheerd
Analytisch Lab., A'dam)
dr. C. Siiz Jimenez (gastmedewerker
met toelage (a,o)
G. Wieten, student (a)
W. Winding, student (a)
ing. J. N. van Eist, Techn. ass.
Project 'Laminaire Supersone
GaswerveV:
ir. M. S. van den Berg, WMIG
ir. M. M. B. Wijnakker, WMIG
J. de Bree, Techn. ass.
ing. J. W. van Dijk, Techn. ass. (a)
ing. R L. Groenewegen, Techn. ass.
ing. T. A. Schotvanger, Techn. ass.
A dviseur:
prof. dr. C. J. Joachain
dr. H. E. Roosendaal
Project 'ZWOIEGO':
ir. M. J. P. C. Nieskens (a)

Technisch personeel
Laboratoriumassistent:
ing. D. H. Barends
ing. W. P. J. Heubers
H. H. Holsboer
ing. F. H. Jonker
ing. H. H. Kersten
ing. A. Mayers
ing. C. H. van Oven
C. R. J. Schonenberg
ing. N. C. M. Strieker
ing. M. van Tilburg
Elektronische afdeling
Hoofd:
ing. P. J. van Deenen
Elcktronicus:
ing. H. P. Alberda
ing. W. G. D. M. Braun
ing. C. J. de Bruyn
ing. A. N. Buyserd
ing. H. A. Dekker
T. van der Hauw
J. ter Horst

Elektromonteur:
G. A. de Ruyter

Afdeling Informatieverwerking
Elektronicus:
ing. C. 3. van Doornik
ing. F. Wijmer
Systeemprogrammeur:
ing. C. B. Okhuysen
Mechanische afdeling
Hoofd:
A. F. Neuteboom
Instrumentmaker:
W. J. Barsingerhorn
R. Boddenberg
W. H. Brouwer
J. W. M. van Dorsselaer
J. Hoekstra
R. Hoep
P. T. Kea
H. Neerings
L. Sekeris
C. van der Zweep
Glastechnicus:
J. A. van Wel
Hoofdanalist:
A. Haring
A naliste:
mevr. A. Torn
Hoofdoperator/ technicus:
S. Doorn
F. L. Monterie
Operator/ technicus:
H. van den Brink
T. van Dijk
mej. C. Jansen (a)
R. Kemper
E. G. Steginga
W. J. M. Teunisse
O. de Vries
Leerling:
R. Buis (a)
A. Timmerman (o)

Constructiebureau
Hoofd, tevens hoofd technische dienst:
ing. E. de Haas
Tekenaar/constructeur:
M. Hoogervorst
ing. A. P. de Jongh
Calqueuse:
mevr. J. J. Vanenburg-Smid (a)
V acuümtechnicus:
G. P. A. Frijlink
Leerling:
P. Pronk (o)
Wetenschappelijk rekenaar:
W. E. van der Kaay
F. Vitalis
Volontair:

R. de Bie (o)
J. F. J. van den Brand (a)
A. H. E. Breuls (a,o)
N. W. van Dijk (a)
C. A. M. Faber (a)
T. G. N. J. van der Hagen (a)
P. J. de Jong (a,o)
J. M. P. Pieterse (o)
G. J. van der Veldt (a,o)
F. H. J. van Vroonhoven (a,o)
Adviseur:
J. P. J. Janssen (meester-instrument-
maker)
Administratief personeel en
algemene dienst
Hoofd van de administratie:
M. J. J. van Gelderen
Boekhoudkundig typiste:
mevr. N. C. M. Luik-Batjes
Hoofd van het secretariaat:
mevr. L. Roos
Secretaresse:
mej. H. C. Priester
mej. W. J. C. Wolthers
Bibliothecaresse:

mevr. M. E. Harlaar-Scholten (al
mevr. J. van Leeuwen-Schier
Telefoniste/typiste:
mej. S. H. Muije
mevr. A. H. L. Nolen-Alleman
Typiste:
mevr. C. J. Kó'ke-van der Veer
mevr. K. Wünsche (al
Magazijnmeester:
J. F. Stiel
Magazijnbediende:
H. J. M. van der Schot
Onderhoudsdienst
Hoofd, tevens conciërge:
A. I. Akkermans
Monteur:

C. Fokke
Drukker:
H. A. Okhuizen
Huishoudelijke dienst
Hoofd:
D. Larooi
Werkman:
H. Sodenkamp
Werkster:
mevr. C. van Gaveren-de Ronde
mevr. A. G. Hartog-Blase
mevr. F. M. van Huystee-Ceelen
mevr. B. A. Niedekker-Liscaljet (o)
mevr. W. van Nigtevegt
mevr. H. J. de Boer
mevr. B. C. Polstra
mevr. M. Servais-Brence
mevr. C. Weernink-van der Werf
Dame van de huishouding
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mevr. J. Wiemer-Koster

WERKGROEP A II
dr. J. M. Fluit, WM/V, ad], leider
drs. L. G. J. Boesten, WM/G (o)
drs. R. P. N. Bronckers, WM/G (a)
drs. F. B. Kets, WM/G
drs. K. W. Reus, WM/G (o)
drs. G. A. van de Schootbrugge, WM/G
drs. A. G. I. de Wit, WM/G
drs. G. de Roos, WM/G (o)
ing. G. B. Crielaard, Techn. ass.
P. Engels, Techn. ass.
D. L. Eleveld, Techn. ass.
G. Heijnekamp, Techn. ass.
W. P. Ingenegeren, Techn. ass.
W. C. N. Post, Techn. ass.

WERKGROEP A III
ir. S. B. Luitjens, WM/G
ir. L. K. Verhey, WM/G (o)
dr. ir. B. Poelsema, WM/G
ing. R. D. Alkema, Techn. ass.
ing. G. van der Kruk, Techn. ass.

WERKGROEP A IV
dr. J. van Eek, WM/V, adj. leider
drs. W. Duinker, WM/G (a)
drs. A. Langenberg, WM/G (o)
dr. A. F. J. van Raan, WM/G (o)
drs. W. B. Westerveld, WM/G
ing. K. J. Goslinga, Techn. ass.
ing. J. van der Weg, Techn. ass.

Metalen FOM-TNO

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

WERKGROEP Mt III
drs. G. J. T. den Otter, WM/G

WERKGROEP Mt IV
dr. B. Knook, MWIV
drs. H. D. Dokter, WM/G
drs. A. W. A. van der Hart, WM/G
drs. H. P. Lengkeek, WM/G
dr. G. J. Nieuwenhuys, WM/G {o)
drs. B. H. Verbeek, WM/G
dr. H. A. Zweers, WM/G (o)
dr. D. Davidov, WM (a,o)
ing. T. J. Gortenmulder, Techn. ass.
C. E. Snel, Techn. ass.
ing. H. J. Tan, Techn. ass.
ing. G. L. E. van Vliet, Techn. ass.

WERKGROEP Mt V
drs. L. A. Hennen, WM/G
drs. W. C. M. Mattens, WM/G (a)

drs. A. H. van Ommen, WM/G (a)
drs. F. Reuling, WM/G (o)
drs. N. A. Stolwijk, WM/G
dr. J. Veerman, WM/G
P. H. M. van Berge Henegouwen,
Techn. ass.
A. J. Riemersma, Techn. ass.
F. A. Slagt, Techn. ass.

WERKGROEP Mt VI
ir. W. H. M. Alsem, WM/G (a)
dr. J. T. M. de Hosson, WM/G (v,o)
dr. ir. G. Hut, WM/G (o)
drs. D. H. Plantinga, WM/G (a)
drs. E. W. van Royen, WM/G
dr. M. R. James, WM (a)
J. Harkema, Techn. ass.
U. B. Nieborg, Techn. ass.

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

WERKGROEP Mt IX
dr. J. W. Drijver, WM/G (a)

Molecuulfysica

WERKGROEP M I
dr. J. Korving, WM/V
drs. B. S. Douma, WM/G
dr. T. R. Geballe, WM/G
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. T. Klein Wolterink, Techn. ass.
G. Lubbers, Techn. ass.
P. Zwanenburg, Techn. ass.

WERKGROEP M II
drs. H. R. van den Berg, WM/G
drs. A. G. M. van der Boog, WM/G
drs. A. Hartoog, WM/G
drs. J. H. B. Hoogland, WM/G (a)
drs. R. G. Jurriëns, WM/G
dr. W. E. Kohier, WM/G (a,o)
drs. W. Koops, WM/G (o)
drs. C. A. Linse, WM/G
drs. L. K. van der Meij, WM/G (a,
drs. J. C. A. Offringa, WM/G (o)
drs. P. Oudeman, WM/G
drs. R. P. Slegtenhorst, WM/G (a)
drs. B. J. Thijsse, WM/G
drs. B. W. Tiesinga, WM/G
drs. R. R. IJsselstein, WM/G
dr. S. Hess, WM (o)
dr. A. F. Turfa, WM (a)

P. T. M. Groenewege, Techn. ass. (o)
B. L. Remmelzwaal, Techn. ass. (a)
F. A. Robbers, Techn. ass. (a)
J. de Bruin, volontair (o)

WERKGROEP M III
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. 1. N. Spiekerman, WM/G
W. van Bemmel, Techn. ass.
W. N. Bruyn, Techn. ass. (o)
A. C. Holsbeeke, Techn. ass.

WERKGROEP M V
drs. W. G. M. Agterof. WM/G
drs. P. H. G. M. van Blokland, WM/G
dr. S. Sche, WM/G (a)

WERKGROEP M VI
drs. W. P. H. de Boer, WM/G
drs. H. M. J. Boots, WM/G (o)
drs. A. C. D. van Enter, WM/G lat
drs. A. Gaaff, WM/G
di. J. L. van Hemmen, WM/G (<>]
dr. A. J. Kox, WM/G
dr. W. A. van Leeuwen, WM/G
dr. M. A. J. Michels, WM/G (o)
drs. B. H. M. Mooy, WM/G
drs. M. P. Nightingale, WM/G
dr. T. J. Siskens, WM/G
dr. ir. T. M. M. Verheggen, WM/G
dr. M. M. P. Fannes, WM (o)
dr. R. A. Pasmanter, WM

WERKGROEP M VIII
drs. B. Arends, WM/G
dr. G. de Brouckère, WM/G
drs. F. W. van Emden, WM/G (o)
drs. A. J. Nijman, WM/G
drs. M. H. M. Schutte, WM/G
H. Luigjes, Techn. ass.
N. B. Nooy, Techn. ass.

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

WERKGROEP M X
dr. A. P. J. van Deursen, WM/G (o)
drs. H. A. van Lumig, WM/G
drs. G. W. M. van Mierlo, WM/G
drs. H. H. W. Thuis, WM/G
drs. M. J. M. Waaijer, WM/G (a)
drs. A. P. L. M. Zandee, WM/G
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prof. dr. J. D. Poll, WM (a,o)

WERKGROEP M XI
drs. J. W. Lyklema, WM/G
drs. F. Moeijes, WM/G

WERKGROEP M XII
ir. G. M. Coops, WM/G (a)

Vastesloffysica

WERKGROEP VS-A I
drs. P. J. Berkhout, WM/G
drs. P. Bloembergen, WM/G (o)
drs. A. Driessen, WM/G (o)
drs. R. A. Elenbaas, WM/G
drs. H. P. Godfried, WM/G (a)
dr. V. V. Goldman, WM/G (o)
drs. R. Jochemsen, WM/G
drs. M. H. de Jong, WM/G (a)
drs. L. Lassche, WM/G (a)
ir. M. J. Marrenga, WM/G (o)
mej. drs. S. H. Muller, WM/G
drs. E. G. Sieverts, WM/G (o)
dr. H. L. Skriver, WM/G (o)
drs. J. T. M. Walraven, WM/G
prof. dr. R. J. Elliot, WM (a,o)
prof. dr. R. D. Etters, WM (a)
C. P. A. Alderhout, Techn. ass.
T. M. Huymans, Techn. ass.
R. Scheltema, Techn. ass.
A. G. Veen, Techn. ass.
E. O. M. Wassenaar, Techn. ass. (o)

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

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

WERKGROEP VS-D
drs. F. J. van Schaik, WM/G

WERKGROEP VS-E
ir. F. Boersma, WM/G (a)
ir. Q. A. G. van Vlimmeren, WM/G

WERKGROEP VS-G
drs. C. Boekema, WM/G
drs. J. K. van Deen, WM/G (a)
dr. J. W. Drijver, WM/G (o)
drs. P. D. Feitsma, WM/G (o)
drs. H. Hanson, WM/G
drs. F. Leenhouts, WM/G
drs. K. W. Maring, WM/G

drs. P. Mollema, WM/G {o)
drs. A. S. Schaafsma, WM/G
drs. J. G. J. Ypma, WM/G
i. F. Goldstein, Techn. ass.
ing. J. van Overbeeke, Techn. ass.
B. de Roos, Techn. ass.
L. van der Veen, Techn. ass.
G. J. B. Vinke, Techn. ass.
H. J. Hoeksma, volontair (a,o)
T. Postma, volontair (a,o)

WERKGROEP VS-L I
prof. dr. ir. N. J. Poulis, WM/V, leider
dr. W. Th. Wenckebach, WM/V,
adj.-leider
drs. K. M. Diederix, WM/G
drs. A. Gevers, WM/G
drs. J. P. Groen, WM/G (a)
drs. L. S. J. M. Henkens, WM/G
drs. J. van Houten, WM/G
drs. W. J. Looyestijn, WM/G
drs. J. Marks, WM/G
drs. J. Poot, WM/G
drs. L. A. G. M. Wulffers, WM/G (o)
dr. S. F. J. Cox, WM (a,o)
ing. H. P. J. M. van Amersfoort,
Techn. ass.
mevr. B. M. Aarts-van den Ende,
Techn. ass.
J. M. Freeze, Techn. ass.
ing. H. van der Mark, Techn. ass.
3. C. M. Kleyweg, volontair (o)
W. Rombout, volontair (a)

WERKGROEP VS-L II
drs. B. J. Botter, WM/G
ir. C. A. van 't Hof, WM/G
drs. P. J. F. Verbeek, WM/G
J. de Vreede, Techn. ass.

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

WERKGROEP VS-N
dr. J. W. Hendriks, WM/G (o)
drs. H. W. H. M. Jongbloets, WM/G
drs. J. A. A. J. Perenboom, WM/G
drs. J. H. J. M. Ribot, WM/G (a)
J. G. H. Hermsen, Techn. ass.

WERKGROEP VS-U I
dr. H. J. Krusemeyer, WM/V, adj.-leider
dr. ir. A. F. M. Arts, WM/G
drs. J. A. Groeninkk, WM/G
mevr. drs. T. Harwig-Bokx, WM/G

drs. H. A. van Hoof, WM/G
drs. J. A. van Luijk, WM/G
dr. A. B. van Oosterhout, WM/G (o)
drs. A. van der Pol, WM/G
drs. A. C. van der Steen, WM/G fa)
dr. K. Vos, WM/G
J. Beyer, Techn. ass.
T. W. L. Koch, Techn. ass.
J. G. J. van Lingen, Techn. ass.

WERKGROEP VS-U II
drs. D. C. van Eek, WM/G
drs. J. J. A. Hofmans, WM/G (o)
ir. P. A. Gielen, WM/G
F. J. M. Wollenberg, Techn. ass.

WERKGROEP VS-THEORIE
drs. J. R. Heringa, WM/G
drs. J. Nienhuis, WM/G (a)
drs. L. W. J. den Ouden, WM/G

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

WERKGROEP VS-BSB
prof. dr. F. M. Mueller, WM/V
drs. A. T. van Kessel, WM/G (a)
dr. H. W. Myron, WM/G

Thermonucleair Onderzoek en
Plasmafysica

INSTITUUT VOOR PLASMAFYSICA

Directeur:
prof. dr. C. M. Braams
Beheerder:
drs. J. Hovestreijdt
Wetenschappelijk medewerker,
in vaster verband:
dr. C. Bobeldijk
dr. H. de Kluiver
dr. L. T. M. Ornstein
dr. W. Schuurman
in gewoon verband:
ir. H. J. B. M. Broeken
drs. W. J. Goedheer
ir. R. S. de Haas (o)
ir. E. J. M. van Heesch
dr. J. A. Hoekzema
drs. H. W. Kalfsbeek
dr. ir. L. C. J. M. de Koek
dr. J. Lok
dr. ir. J. A. Markvoort (o)
drs. A. F. G. van der Meer (a)
mevr. drs. A. L. Nijsen-Vis
dr. D. Oepts
dr. A. A. M. Oomens
dr. ir. H. W. Piekaar
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dr. ir. R. W. Polman
dr. W. R. Rutgers (u)
dr. W. J. Schrader
dr. H. Schrijver
dr. F. C. Schüller
ir. J. W. A. Zwart (u)
in Euralom-FOM-verband:
dr. E. P. Barbian
dr. B. Brandt (a)
dr. G. G. Lister (u)
Gastmedewerker:
prof. dr. H. W. H. van Andel (a)
dr. M. Mimura (o)
dr. A. E. Prinn (o)
Laboratoriumassistent:
ing. C. J. Barth
W. van den Boom
ing. G. J. Boxman
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. A. Ravestein
P. H. M. Smeets
B. de Stigter
ing. H. W. van der Ven
ing. A. Verheul
T. G. A. Winkel
Wetenschappelijk assistent:
H. W. Luijsterburg (a)
zonder toelage:
G. W. Alberda (o)
H. van Deukeren (<t)
R. G. Haarsma (o)
P. M. E. van Hooff (a,o)
P. R. Jonkers (a)
A. M. F. J. van de Laar (a,o)
H. W. Luijsterburg (o)
A. F. G. van der Meer (o)
C. J. van der Poel (a)
H. G. Polderman (o)
H. M. Schram (o)
T. Timmers (a)

Elektrotechnische afdeling
Hoofd:
ir. A. M. van Ingen, WM/V
Documentatie/administratie:
H. T. G. Spitholt
Bijzondere ontwerpstudies:
ir. A. C. A. van Wees, WM/G .

ing. P. Hellingman
ing. P. Manintveld,
Dienst voor elektronica
Elektronicus:
ing. A. Agterberg
C. A. J. van der Geer, MIERE
F. T. M. Koenen
J. Pouwelse
ing. A. J. Putter
H. T. 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
Technicus:
A. F. van der Grift
M. van der Kaay
S. W. T. de Kroon

Mechanisch technische afdeling
Hoofd:
ir. M. F. van Donselaar, WM/V
Assistent:
P. de Rijcke

Instrumentmakerij
Hoofd:
F. A. Meeuwissen
Souschef:
W. J. H. Nobbenhuis
Instrumentmaker:
J. W. Bode
J. A. M. Delpeut
B. S. Q. Elzendoorn (a)
G. E. Godschalk
L. de Jong
W. Kersbergen
A. H. Kragten
J. Nienhuis
W. J. F. Nieuwhoff
G. A. Wildschut
Magazijnbediende:
C. T. Kuppens

Constructie-tekenkamer
Hoofd:
ing. A. van Haasteren
Constructeur:
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 vaeuümfysica en technologie
Hoofd:
ing. W. J. J. Wolfis
Technicus:
O. R. Blogg
E. C. de Bruin
P. F. M. Delmee
D. L. Wardenaar
Glasblazer:
H. Warsen

Secretariaat
Hoofd:
mevr. H. Toft-Betke
Medewerkster:
mevr. P. C. van Geuns-de Bruine
mevr. J. M. Hamers-Smit
mevr. W. G. M. Meyer-Roelofs (01
mej. E. Postma
mevr. F. Stenfert-Bouman
mevr. H. J. C. Thoden-van Velzen
mevr. L. P. M. van Veenendaal-
van Uden
mej. G. Verweij
Bibliothecaris:
D. Spruijt
Personeelfunctionaris:
H. J. Lammers (a)

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

Algemene dienst
Hoofd:
ing. D. A. Bergman

Financiële administratie
Hoofd:
E. M. van Kelegom (tevens plv. hoofd
Algemene dienst)
Boekhouder:
M. J. van Schelt
Administratief assistente:
mej. A. P. de Gier (o)
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mevr. P. M. Sesink-Zwezerijnen
TelefonisteIremeptioniste:
mevr. L. A. M. Maurer-Ording

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

Terreinen en tuin
Hoofd:
W. P. J. Helsdingen (o)
I. M. Klees (a)
Tuinlieden:
J. C. Casant (o)
W. C. van Wijk

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

Praktikanten van hogere en middelbare
technische school
i. Boersma (a,o)
W. A. W. J. M. Camps (a,o)
A. C. van Dieren (a,o)
F. J. Frielink (a,o)
M. J. Goedkoop (o)
O. C. van de Graaf (a,o)
J. A. Hazel zet (o)
E. G. van Kalles (o)
C. R. de Kok (a)
C. J. Ladage (a,o)
C. G. M. van Leuken (o)
E. G. van Leusden (a)
F. P. van der Meer (a,o)
A. C. J. Meesters io)
S. P. Rijk (o)
R. Simons (a,o)
W. Soede (a,o)
A. Tal ia)
H. G. Walstra (o)
J. J. Zweedijk (a,o)

Werkgroep TN I

WERKGROEP TN I
Leider:
prof. dr. F. Engelmann
(in Euratom-FOM-verband)
Wetenschappelijk medewerker,
in vaster verband:
dr. ir. R. W. B. Best
dr. ir. J. P. Goedbloed
dr. J. Rem (u)
in gewoon verband:
dr. J. J. Lodder
mevr. drs. A. E. P. M. van Maanen-
Abels
ir. J. W. Mugge
dr. ir. T. J. Schep
Gastmedewerker:
dr. A. Nocentini
dr. D. A. d'Ippolito

WERKGROEP TN III
dr. H. J. Hopman, WM/V
dr. ir. E. H. A. Granneman, WM/G ir)
drs. P. C. de Jagher, WM/G
drs. B. Jurgens, WM/G
dr. J. A. Markvoort, WM/G ia)
dr. J. H. A. van Wakeren, WM/G (o)
P. H. de Haan, Wet. ass.
J. B. Vrijdaghs, Wet. ass. <o)
R. Wagenaar, student
In Euratom-FOM-verband:
dr. P. Massmann
Technisch assistent:
ing. J. ter Beek
ing. P. Boereboom
ing. H. G. Ficke
ing. E. F. Gerlofsma
ing. J. de Graaf
ing. P. J. H. Jansen
J. Ladru
ing. L. M. C. Muijtjens
J. Piepenbroek
ing. J. D. E. Platvoet
W. Tebra
H. J. Timmer
H. van der Veen
ing. A. J. M. Vijftigschild
Gastmedewerker met toelage:
dr. I. S. Baikov io)

WERKGROEP TN VI
ir. A. H. M. Olbertz, WM/G
ir. G. L. Oomen, WM/G ia)

WERKGROEP TN VII
ir. B. F. M. Pots, WM/G
ir. P. A. E. M. Jansen, WM/G

Hoge-energiefysica

WERKGROEP H-THEORIE
drs. A. T. M. Aerts, WM/G
dr. ir. R. M. F. Houtappel, WM/V
dr. P. J. M. Bongaarts, WM/G
drs. A. C. Heemskerk, WM/G
drs. M. J. Holwerda, WM/G
dr. P. W. Johnson, WM/G io)
drs. L. H. Karsten, WM/G
dr. G. J. Komen, WM/G
drs. M. E. Lemoine, WM/G
drs. P. J. G. Mulders, WM/G (a)
dr. M. M. Nagels, WM/G (o)
drs. C. M. E. Otten, WM/G
drs. T. P. Pool, WM/G
drs. R. B. J. Pijlgroms, WM/G
dr. S. N. M. Ruijsenaars, WM/G
dr. J. Smit, WM/G
dr. B. Q. P. J. de Wit, WM/G (o)
drs. M. J. Zuilhof, WM/G ia)
dr. D. J. Darby, WM (a)
dr. D. A. Ross, WM (o)

SECTIE H VAN HET NIKHEF

WERKGROEP AMSTERDAM
dr. A. N. Diddens, WM/V, directeur
dr. D. J. Holthuizen, WM/V
dr. W. Hoogland, WM/V
dr. B. Jongejans, WM/V
dr. G. F. Wolters, WM/V
drs. R. Blokzijl, WM/G
drs. P. A. J. van Deurzen, WM/G
drs. J. P. Dorenbosch. WM/G
drs. J. G. H. de Groot, WM/G
drs. F. G. Hartjes, WM/G
drs. R. T. Jongerius, WM/G ia)
ir. J. Knapik, WM/G ia.o)
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
drs. M. M. H. M. Rijssenbeek, WM/G
drs. T. E. Schouten, WM/G ia)
dr. D. Z. Toet, WM/G (a)
mevr. drs. J. M. Warmerdam-de Leeuw,
WM/G
dr. M. E. J. Wigmans, WM/G ia)
Gedetacheerd Universiteit van
A msterdam:
R. Leeuwerink (a.o)
F. W. van Vuuren (a,o)
Rekenmachine-operateur:
P. Heymens-Visser
N. C. G. MacNack
A. F. J. Meijer
W. L. Oosterhuis
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F. W. van Rijn
F. de Zwart
Elekironicus:
G. H. M. ten Dam (a)
G. N. M. Kieft (a)
W. Panneman (a)
P. A. M. Rewiersma (a)
Technicus:
M. J. M. Kroezen (a)
I. C. M. Stam
E. G. M. Zijlstra (a)
Hoofdprogramineur-systeemanalist:
D. A. Sastradiwiria
Assistent(e) meel- en scanwerk:
J. D. van de Berg f o)
J. J. van den Berg (a)
mevr. L. M. Bon-Visser
W. P. S. van Braam
W. Brogt (u)
E. Euwe (a)
E. de Graaf (o)
A. E. van Griethuijsen (a)
mevr. F. C. H. Huyser

mevr. S. M. de Jong-van Zanten (a)
W. A. Kaspers (o)
mevr. G. C. Kind-Renskers
mevr. E. G. Koek-Tippmann
drs. T. J. van der Linde
R. G. Musch
D. Otto (a,o)
mevr. A.. Reus
R. M. J. Roth (o)
H. J. Steeman (o)
A. M. J. M. Turlot
R. Tweehuysen (o)
mevr. H. E. van Vliet-Hempel
A. Voorbraak (a)
mevr. J. H. Wischoff-Bos

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)
dr. J. J. M. Timmermans, WM/G
drs. J. S. M. Vergeest, WM/G
mevr. A. J. T. M. van Duuren-

Kloppenburg, Techn. ass.
mevr. T. M. Onstein-Rutten, Techn. ass.
mevr. J. E. G. Oosterhof-Mey, Tech. ass.
mej. J. Paulsen (a,o)
mevr. C. G. H. van de Veerdonk-
Elbers (a)

WERKGROEP GENèVE
prof. dr. ir. J. C. Sens, WM/V, leider
dr. C. Daum, WM/V
dr. ir. F. C. Erné, WM/V
dr. G. J. Bobbink, WM/G (a)
dr. M. A. van Drie!, WM/G (a)
drs. P. M. Kooijman, WM/G
drs. J. Timmer, WM/G
dr. P. Benz, WM (a)

Theoretische Natuurkunde

WERKGROEP THEORIE I
drs. L. C. J. M. Mooren, WM/G
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IKD STICHTING INSTITUUT
VOOR KERNPHYSISCH
ONDERZOEK
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Curatorium prof. dr. J. Blok, voorzitter
prof. dr. J. C. Kluyver, secretaris
dr. A. A. Boumans, penningmeester
prof. dr. G. den Boef
dr. E. F. de Haan

Directie instituut prof. dr. A. H. Wapstra, algemeen
wetenschappelijk directeur
dr. J. Schutten, technisch en
beherend directeur
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Verslag van het Curatorium

Het Curatorium vergaderde het verslagjaar driemaal en
had twee vergaderingen met de Ondernemingsraad.

De Gemeente Amsterdam wees als zijn vertegen-
woordiger in het Curatorium prof.dr. G. den Boef aan
als opvolger van drs. R. van der Velde. De bouw van de
300-MeV-eleHronenversneller MEA bereikt dit jaar
twee belangrijke mijlpalen. In september leverde de
injector voor het eerst elektronen, die in één sectie
werden versneld. In november werden de gebouwen
voor de vei sneller door de aannemer opgeleverd.

De 85-MeV-elektronenversneller EVA werd per
1 januari 1976 stilgelegd, het cyclotron is nog slechts
voor enige chemische experimenten in gebruik. De
omschakeling van nagenoeg alle medewerkers naar het
bouwen van MEA en het ontwerpen van experimenten
voor deze versneller kreeg zijn beslag.

De in 1975 ingevoerde reorganisatie werkte na enig
wennen bevredigend. De organisatie-adviseur van het
Curatorium kon zijn werkzaamheden met een eind-
rapport afsluiten.
Op 1 januari 1977 gaat het IKO-personeel in zijn tota-
liteit in FOM-dienst over en wordt samen met het
FOM-personeel in het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds opgenomen. Hierdoor wordt een belangrijke
sociale vooruitgang geboekt. Het IKO-personeel reageer-
de met een overweldigende meerderheid positief op een
enquête over deze regeling. De positie van het Curato-
rium in personeelszaken wordt door de overgang tot
een adviserende teruggebracht. De Stichting IKO en het

Curatorium zullen in ieder geval blijven bestaan, totdat
het IKO over enkele jaren opgaat in het Nationaal
Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica.

De technisch directeur dr. J. Schutten werd benoemd
tot IKO-vertegenwoordiger in de Bouwcommissie
van het NIKHEF en tevens (door ZWO) tot coördi-
nator van de bouwplannen van NIKHEF, SARA en
Mathematisch Centrum op aangrenzende terreinen in de
Watergraafsmeer.

Het wetenschappelijk werk concentreerde zich op
het uitwerken van voorradige meetgegevens en het deel-
nemen van individuele medewerkers aan experimenten
bij buitenlandse versnellers. Aan het eind van het jaar
werd de groep fi- en y- kernspectroscopie ontbonden.
Experimenten op dit gebied hebben vanaf de oprich-
ting van IKO een voorname plaats ingenomen en zijn
een bijzonder vruchtbaar wetenschapsgebied geweest.

De leegkomende hallen van de EVA-versneller makci.
het mogelijk door eenvoudige verbouwingen, de
radiochemie, de bibliotheek en de kantine meer ruin.te
te geven.

Het Curatorium is zich ervan bewust, dat in de
moderne samenleving het naleven van veiligheids- en
milieuvoorschriften een dwingende eis is. Dit onderwerp
was een weerkerend punt op de vergaderingen.

J. C. Kluyver



176



177

Algemene inleiding
De omvang van de experimentele fysica nam in 1976
verder af: per 1 januari 1976 werd de 85 MeV lineaire
elektronenversneller gesloten. Het cyclotron-bedrijf
werd verder gereduceerd; alleen de chemische afdeling
kon nog over een aantal experimenteeruren beschikken.
Een klein aantal fysici werkte eerder verrichts waarne-
mingen uit. Het merendeel werkte aan het voorbereiden
van experimenten met de nieuwe versneller MEA: het
ontwerpen van de grote EMIN-spectrometers, het
muonenkanaal, de afbuigsystemen, de detectiesystemen.
Een hoogtepunt was, dat het eerste deel van MEA een
aantal duurproeven met goed gevolg heeft doorstaan.
In september werd een bundel van 20 MeV met goede
eigenschappen verkregen (pulsduur 45 (js, bundel-
diameter ca 1 mm).

MEA

Over de stand van zaken bij de MEA-projecten kan
het volgende worden vermeld. De bouwkundige werk-
zaamheden werden in november afgerond; behalve
de behuizing van de versneller vallen hieronder de
experimenteerhallen voor elektronenverstrooiing,
pionen-muonenonderzoek en radiochemie.
De injectorbundeltest is voorspoedig verlopen. Dit
betekent, dat de combinatie van injector, modulator,
besturing, koeling en Varian-sectie goed werkt. Het
bouwtempo van het resterende deel van de versneller
wordt nu voornamelijk bepaald door de mogelijkheden
tot uitbesteden van de produktie van grote onderdelen.
Door de betrekkelijk geringe belangstelling en een
gebrek aan flexibiliteit van een groot deel van de in
aanmerking komende Nederlandse bedrijven waren de
vorderingen op dit gebied nog teleurstellend, en achter-
gebleven bij de verwachtingen. In de loop van het jaar
werd meer aandacht besteed aan het basisinstrumen-
tarium voor de lage-energiehallen. De bestaande
spectrometer, die tot voor kort gebruikt werd bij expe-
rimenten met EVA, werd overgebracht naar de lage-
energiefysicahal (LEF).

Het voorbereidende werk aan het instrumentarium
voor de hoge-energiehallen resulteerde in het verstrek-
ken van een opdracht aan Bruker Physik voor de bouw
van twee grote spectrometers. Een van de spectro-
meters krijgt een hoog scheidend vermogen voor de
detectie van elektronen, de andere een grote openings-
hoek voor de detectie van hadronen. Met het
Schweizerisches Institut für Nuklearforschung (SIN)
zijn besprekingen gestart over technische ondersteuning
bij de bouw van een muonenkanaal volgens SIN-
ontwerp.

Wetenschappelijk programma

In de radiochemische afdeling werden de met EVA
verkregen experimentele gegevens verder uitgewerkt.
Met het cyclotron werden afsluitende experimenten
verricht, in verband met de naderende sluiting per
1 april 1977. Fysische experimenten hadden enerzijds
betrekking op reeds eerder verkregen resultaten in de
kernspectroscopie- en kernreactiegoepen. Anderzijds
werd meegewerkt aan een aantal experimenten bij
andere laboratoria voornamelijk ter voorbereiding van
experimenten met MEA.
Zo namen fysici uit de elektronenverstrooiingsgroep
deel aan experimenten in Saclay, M IT (de Bates-versnel-
ler) en Mainz. De pion-muongroep nam deel aan het zgn.
Omicron-experiment in CERN, en onderhield nauwe
contacten met SIN (Zurich). De theoretische afdeling
hield zich, behalve met de begeleiding van de experi-
mentele groepen, bezig met berekening van effecten in
quasi-elastische elektronenverstrooiing en knock-out
reacties. Tussen IKO en de Vrije Universiteit te
Amsterdam ontwikkelde zich een groeiende samenwer-
king op het gebied van de intermediaire-energiefysica.

Organisatie

De wijzigingen in de organisatiestructuur werden goed-
deels afgerond. Belangrijk waren hierbij de adviezen
van de organisatiedeskundige, drs. H. W. ten Dam.
Er bleef echter behoefte bestaan aan deskundige
opvang van de problemen van medewerkers die ander
werk moeten gaan doen. Ook de problemen rond de
'doorstromers' vereisten veel aandacht. Er is een perso-
neelfunctionaris aangesteld, die onder meer deze
begeleidingsproblematiek tot zijn taak rekent. Het op-
zetten van een modern personeelsbeleid door FOM met
daaruit af te leiden duidelijke richtlijnen is daarbij
onontbeerlijk.
Er zijn twee cursussen vergadertechniek gehouden, die
werden geleid door de heren Wils (zelfstandig adviseur)
en Ten dam. Hieraan werd door 'gemengde' groepen
IKO-medewerkers deelgenomen, in totaal 20 man.
De cursussen werden door de deelnemers positief erva-
ren. Toch bleek het moeilijk te zijn, het geleerde direct
in de dagelijkse werkomgeving toe te passen. In novem-
ber vond een evaluatie plaats, en werden enkele 'model-
cases' uitgewerkt.
Van de 'lichamen van inspraak en medezeggenschap'
functioneert de OR het best. Onderwerpen van bespreking
in de OR waren o.m.: de overgang van IKO-personeel in
FOM-dienst, aanpassing van het reglement, aanstellings-
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procedures, medische keuringen, het functioneren van
de personeelafdeling, het eindrapport Ten Dam, de
relatie OR-FPR, veiligheidsvoorschriften, het NIKHEF-
contract en de BPZ.
De veiligheid zal in de komende jaren vooral met het
oog op de strengere overheidseisen, meer aandacht
dienen te krijgen. De beherend directeur heeft daarom
een veiiigheidscommissie ingesteld, die een actieprogram-
ma voor de korte termijn en een voor de lange termijn
heeft opgesteld. Een eerste serie maatregelen is intussen
getroffen. Hiertoe behoren de uitvaardiging van voor-
schriften voor radioactieve veiligheid, en voor gebruik
en opslag van gassen en vloeistoffen.

Conclusie

Het IKO begon de gevolgen van de schok, veroorzaakt
door het sluiten van EVA en cyclotron, te boven te
komen. Men richtte het oog duidelijker op de toekomst:
het werken met MEA. Het werken met deze nieuwe
versneller moet echter nog geleerd worden. Daarbij zal
zal veel aandacht moeten worden besteed aan oplei-
dingsaspecten.
Daarnaast streefde het IKO in toenemende mate naar
samenwerking met derden. Duidelijke mogelijkheden
ontstonden er voor samenwerking met de Vrije Univer-
siteit Adviseurs van SLAC, MIT, Saclay en SIN speel-
den een belangrijke rol zowel in het opzetten van weten-
schappelijke programma's als bij het ontwerpen van
instrumenten. De samenwerking met deze en andere
buitenlandse en binnenlandse instituten zal duidelijker
gestalte kunnen krijgen door de uitwisseling van bezoe-
kersgroepen. De wederzijds te behalen winst in de vorm
van een verrijking aan ideeën, kennis en enthousiasme
wordt van groot belang geacht.

J. Schuiten
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Verslag IKO-ondernemingsraa<

In 1976 heeft zich een aantal ontwikkelingen voor-
gedaan, die bepalend zijn geweest voor de onder-
werpen die in de ondernemingsraad zijn behandeld.

De overgang van Centraal Beheer Pensioenverzekering
(vroeger Pensioen-Risico geheten) naar het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds per 1 januari 1977 had voor
het IKO-personeel grote consequenties. Niet alleen kon
men instemmen met de overgang naar het ABP, maar
men moest daarvoor ook collectief in dienst treden van
de Stichting FOM. De ondernemingsraad heeft ernaar
gestreefd om regelingen te treffen, waarbij het IKO-
personcel geen enkel nadeel zou ondervinden bij doze
overgang.

Ook voor de ondernemingsraad zelf had deze over-
gang diverse gevolgen. FOM moest de 1KO-OR er-
kennen als FOM-OR, hetgeen in het najaar gebeurd is.
Het voorlopige reglement, dat inmiddels door de SER-
bedrijfscommissie was goedgekeurd, moest wederom
gewijzigd worden. Hierover waren op het eind van het
verslagjaar nog onderhandelingen tussen de OR via zijn
reglementscommissie en het FOM-bestuur gaande.
Hierbij maakte de OR dankbaar gebruik van de ad-
viezen van zijn juridisch adviseur.

Overleg over de financiële situatie en de toekomst
van het IKO heeft ook dit jaar weer plaatsgevonden
tussen Curatorium en ondernemingsraad. In het najaars-
overleg is met name het beleidsvoorstel 'De Kernfysica
na 1978' van de Werkgemeenschap voor Kernfysica ter
sprake gekomen. De ondernemingsraad heeft het Cura-
torium kenbaar gemaakt dat hij wenste dat het IKO-
vijfjarenplan in deze beleidsvoorstellen verwerkt zou
worden. Het deed de OR genoegen te constateren dat
het Curatorium dezelfde mening was toegedaan.

Het jaarverslag en de eerste twee veiligheidsvoor-
schriften (V.V. 1, V.V. 2) van de veiligheidsdienst (VD)
zijn in de OR uitvoerig ter sprake gekomen. De infor-
matie zoals die gegeven werd in het jaarverslag van de
VD werd te summier gevonden om op deze basis de
controlerende taak van de OR naar behoren te kunnen
verrichten. Met de veiligheidsvoorschriften kon men
zich in grote lijnen verenigen. De OR heeft enige wij-
zigingsvoorstellen naar voren gebracht, die door de VD
in de voorschriften verwerkt zullen worden. De OR
was tevens van mening dat de conventionele veiligheid
meer aandacht verdient. Ook het overleg tussen de VD
en de OR over zaken aangaande de veiligheid op het

instituut zal in de toekomst beter moeten worden
geregeld.

De sollicitatieprocedure voor de aanstelling van
wetenschappelijke medewerkers op niet-tijdgebonden
contract en voor niet-wetenschapppelijke medewerkers
in schaal 103 en hoger is gedurende enige vergade-
ringen onderwerp van gesprek geweest. De beherend
directeur had een voorstel ingediend om meer lijn in de
bestaande procedures te verkrijgen. Na enige amende-
menten van de OR werd er een voorlopige procedure
vastgesteld. Het leek gewenst dat op korte termijn in
bredere kring ervaring met deze procedure kon worden
opgedaan, zodat een defimiieve, door FOM nog nader
vast te stellen procedure zo goed mogelijk gebaseerd
is op de praktijk.

Vanwege de overgang van het IKO-personeel in
FOM-dienst en de daarmee gepaard gaande intrede
van een OR binnen FOM heeft de OR zich bezig-
gehouden met de wijze waarop het IKO-personeel
binnen FOM het best vertegenwoordigd zou kunnen
worden. Het leek de OR onduidelijk als hij enerzijds als
vertegenwoordiger van het IKO-personeel met de
Raad van Bestuur van FOM communiceert en ander-
zijds via de FPR óók namens het IKO mogelijk andere
standpunten bij die RvB zou verdedigen. Besloten werd
om het personeel voor te stellen geen kandidaten voor
de FPR te leveren en een OR-commissie in te stellen
die als waarnemer het contact met de FPR bij diens
vergaderingen waarborgt. Deze commissie heeft de
opdracht meegekregen om met de FPR een samen-
werkingsverband te creëren vóór 1 april 1977. Dit
samenwerkingsverband zou kunnen blijven bestaan tot-
dat de centrale ondernemingsraad een feit is geworden.
Gezien de vorderingen bij de instelling van onder-
nemingsraden op andere FOM-instituten, verwacht de
IKO-OR dat de instelling van de COR binnen afzienbare
tijd zijn beslag krijgt.

Verslag van de Structuur-Commissie Ondernemings-
raad (SCOR)

De werkzaamheden van de SCOR hebben in het ver-
slagjaar hoofdzakelijk betrekking gehad op de verande-
ring van pensioenfonds: van Centraal Beheer Pensioen-
verzekering (voorheen Pensioen-Risico geheten) naar
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De nood-
zakelijke voorwaarde hiervoor was de overgang van
IKO-personeel in FOM-dienst. De consequenties die
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hieraan verbonden waren, werden door SCOR geïnven-
tariseerd en verdeeld in vier gebieden die nader bekeken
moesten worden:
1. zuiver pensioentechnische kwesties;
2. de raadpleging van het !KO-personeel;
3. zuiver arbeidsrechtelijke aspecten van de overgang

naar FOM;
4. de structurele aspecten van de overgang naar FOM.
De SCOR vond de laatste drie gebieden tot haar werk-
terrein behoren. De pensioentechnische kwesties werden
door de pensioencommissie (PENCOR) behandeld,
doch met belangstelling door SCOR gevolgd.

Na overleg met de OR werden de genoemde gebieden
door SCOR met de heer Boumans die hiertoe door het
Curatorium was aangewezen, besproken. Vanwege de
beschikbare tijd - de overgang naar het ABP moest
vóór 1 juli vaststaan - werd door SCOR een planning
opgesteld die gedurende het verdere overleg als leidraad
heeft gediend.

De SCOR heeft na toestemming van de OR een juri-
disch adviseur geraadpleegd. Voor wat betreft de
arbeidsrechtelijke aspecten werd, na een intensief
overleg, een vorm gevonden welk de overgang in
FOM-dienst met een minimum aan administratie en een
maximum aan rechtszekerheid mogelijk maakte.
Hierover vonden in mei, op het FOM-bureau, de
afrondende gesprekken plaats. Wat betreft de structu-
rele aspecten was de SCOR van mening dat er zo
weinig mogelijk aan de bestaande structuur van het
IK.O gewijzigd diende te worden. Er moest echter wel
worden bekeken of deze overgang naar FOM bepaalde
implicaties kon hebben voor de integratie van de sectie
K in het NIKHEF. Daartoe werd in februari overleg
gestart met de directeur van FOM, die zijn visie had
neergelegd in een structuurschets. Ook over boven-
staand onderwerp werd door SCOR juridisch advies
ingewonnen. De positie van de OR splitste zich als een
apart probleem af; met name werd voor de aanpassing
van het reglement aan de nieuwe toestand door de OR
een reglementscommissie ingesteld.

Voor het raadplegen van het personeel over de over-
gang was SCOR actief bij het helpen opstellen van
de benodigde informatie en de formulering van de
enquête. De SCOR was dan ook verheugd dat de opinie-
peiling op 10 mei een gunstige uitslag vertoonde op
basis waarvan de OR op 12 mei besloot in te stemmen
met een overgang naar FOM.

Voor 1977 staat de overgang naar het NIKHEF als
belangrijkste punt op het programma van SCOR.

Verslag van de Reglementscommissie Ondernemings-
raad (RC)

De reglementscommissie heeft, na advies te hebben in-
gewonnen bij de OR, voorstellen ingediend tot wijzi-
ging van het OR-reglement. De voorgestelde wijzi-
gingen, noodzakelijk in verband met de overgang van
het IKO-personeel in FOM-dienst per 1 januari 1977,
betreffen vooral de verhouding tussen OR en zijn
(nieuwe) ondernemer het FOM-bestuur. Voorts zijn
enige veranderingen van vergadertechnische aard voor-
gesteld. De OR heeft deze voorstellen overgenomen en
ter goedkeuring doorgestuurd naar het bestuur en de
directie van FOM. Verdere besprekingen hierover, door
door de RC in opdracht van de OR met FOM te
voeren, zijn gaande.

Verslag van de Pensioen-Commissie Ondernemingsraad
(PENCOR)

De door de OR opgestelde taakomschrijving van de
PENCOR (ingesteld in februari) luidde:
1. Het verzamelen, toegankelijk maken en kritisch
analyseren van informatie, die betrekking heeft op de
pensioentechnische aspecten van de overgang naar
het ABP.
2. Het regelmatig rapporteren aan de OR over haar
werkzaamheden, en het uitbrengen van advies aan de
OR over haar werkterrein.

Om in staat te zijn een advies aan de OR te geven,
heeft de PENCOR in eerste instantie gezorgd dat ze
voldoende informatie kreeg van de mensen die tot op
dat moment met de pensioenkwestie bezig' waren
geweest, met name het FOM-bureau en de UB-rom-
missie ad hoc 'Overgang ABP'. Tevens kreeg de
PENCOR inzage in de door Pensioen-Risico gemaakte
berekeningen voor de te betalen back-service. Deze
berekening bestrijkt een tijdvak van ca. 40 jaar na de
overgang naar het ABP, en is gebaseerd op een aantal
aannamen zoals inflatie, carrière-ontwikkeling e.d.

Uitgaande van een eenmalige storting van Mf 12,5 en
een jaarlijkse bijdrage van 1,5% van het FOM-budget,
wilde PENCOR door een actuaris een aantal bereke-
ningen laten maken:
a) hoe lang zou het duren voordat deze reserve

uitgeput zou raken, in het geval dat FOM nog een
beperkt aantal jaren zou bestaan en de jaarlijkse
bijdrage aan Pensioen-Risico beëindigd zou worden;

b) het verschil dat dan zou ontstaan in pensioenop-
bouw voor de individuele medewerker in vergelij-
king met aangesloten blijven bij Pensioen-Risico;

c) een globale schatting van de gevoeligheid van de PR-
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berekeningen voor gehanteerde percentages voor
looninflatie en interest.

De resultaten van de actuaris zouden dan gebruikt
kunnen worden om het personeel enig inzicht te ver-
schaffen in zijn pensioenopbouw. Na een gesprek met
de actuaris en de door FOM gegeven garantie, kwam de
PENCOR tot de conclusie dat van zulke berekeningen
weinig effect was te verwachten op de besluitvorming
binnen het instituut. Derhalve is afgezien van het
laten uitvoeren van deze berekeningen.
Ter voorbereiding voor de uitspraak die door de
individuele IKO-medewerkers en door de IKO-OR
gedaan diende te worden, vond PENCOR het nood-
zakelijk dat het personeel over voldoende informatie
zou beschikken. Daartoe organiseerde PENCOR op 13,
14 en 20 april voorlichtingsbijeenkomsten met een
vertegenwoordiger van het ABP. Na deze bijeenkomsten
werd een opiniepeiling gehouden waaruit bleek dat
bijna het gehele personeel voor overgang naar het
ABP was.

Een van de problemen die overbleven was dat voor
medewerkers op een tijdgebonden contract een over-
bruggingsregeling gemaakt moest worden voor het eerste
half jaar in het ABP. FOM is met Centraal Beheer
Pensioenverzekering overeengekomen hiervoor een
aparte risico-verzekering af te sluiten.
De werkzaamheden van PENCOR zijn beëindigd op
12 mei 1976, toen de OR de beslissing nam over te
gaan naar FOM.

De hiervoor genoemde onderwerpen hebben de
meeste aandacht van de OR en zijn commissies

gekregen. De belangstelling voor personeelszaken en de
samenwerking met de functionarissen van de perso-
neelsafdeling zijn intenser geworden. Hoewel niet
geheel tevreden met de samenstelling en werkwijze van
van de Beleidsgroep Personeelzaken hoopt de OR -n
overleg met de IKO-personeelafdeling een positieve
bijdrage te kunnen leveren aan het verwezenlijken van
de doelstellingen van de BPZ.

Onderwerpen zoals de overgang naar het NIKHEF
zullen ook in 1977 de nodige aandacht van de OR
krijgen. Verder voelt de OR er behoefte aan om zich
enige dagen te bezinnen. Tijdens deze dagen zal de OR
zich bezighouden met o.a. zijn eigen beleid, het huidige
organisatorische functioneren van het IKO en de moge-
lijke problemen die kunnen ontstaan bij de opvolging
van de huidige OR-leden na de verkiezingen voor de OR
in mei 1977. Het overleg binnen de OR is het afgelopen
jaar erg goed verlopen en de OR heeft zich steeds meer
als een homogeen team gemanifesteerd.
Misschien nog meer dan in het afgelopen jaar werd
de tijd die men aan OR-zaken kon besteden beperkt
door de inspanningen die nodig zijn voor de bouw van
de 300 MeV lineaire elektronenversneller. Door efficiënt
te vergaderen en de taken zoveel mogelijk over alle
leden te verdelen, probeert de OR dit probleem zo goed
mogelijk op te vangen.

Namens de IKO-ondernemingsraad,

Jac. Visser
secretaris

Do ondernemingsraad en zijn commis-
sies waren in 1976 als volgt samenge-
steld:

Ondernemingsraad

J. Schutten, voorzitter
J. Visser, secretaris
mej. N. Kuijl, p/v. secretaris
L. Lapikas, voorzitter vooroverleg
K. Bakker
H. Bokman
E. C. van Dantzig
P. Faber
P. F. A. Goudsmit
K. Hogenes
A. H. Kmijer
K. D. van der Linde tot 7-1-1976
F. R. Stock vanaf 7-1-1976
P. H. Thobe

Verkiezingscommissie

K. Bakker
G. Evers
L. H. Kuijer

Pensioencommissie

K. Bakker
A. Balkenende
L. H. Kuijer
P. W. F. Louwrier
C. Lammers

Structuurcommissie

A. Balkenende
A. L. J. Boerkamp
P. F. A. Goudsmit

W. C. Hermans
E. W. A. Lingeman
J. C. Post
A. G. C. Vogel, secretaris

FPR-commissie

L. Lapikas
P. W. F. Louwrier
J. Oberski
P H. Thobe

Reglementscommissie

W. C. Hermans
L. Lapikas
P. W. F. Louwrier
F. R. Stock
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Exploitatierekening

Lasten

1975

/ f

158.000
259.809
180.291

505.000
366.074
81.442

268.000

440.770
2.520.080
180.626
544.000

9.706.233

598.100

1.220.516

3.685.476
2.514
351

7.727

15.215.889

Financieel verslag

Personeelskosten

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

1976 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

ƒ /
10.454.000

225.000
343.000
213.000

Bedrijfskosten:
Elektrische energie, gas en water 480.000
Laboratorium en werkplaatsbenodigdheden 557.000
Stralingshygiëne en -bescherming, medische controle 70.000
Rekenfaciliteiten 360.000

Bestuurskosten
Instrumenten e.a.
Overige aanschaffingen
300 MeV-versnelIer

Vervanging werktuigmachines
Begroiingsverschil 1973
Begrotingsverschil 1975

649.000
2.229.500

154.000
552.000

781.000

1.467.000

3.584.500

16.286.500

Investeringsrekening

Uitgaven

1975

91.594

309.401

400.995

*) Uitgaven inzake de sectie Kernfysica
van het Nationaal Instituut voor Kern-
en Hoge-energiefysica, zie investerings-
rekening FOM op blz. 38

Nieuwbouw en inrichting:
Rente en aflossing van leningen voor bouw e.a.
radiochemisch laboratorium

Wetenschappelijke basisaparatuur:
300 MeV-project *)

1976 (voorlopige afrekening)

89.000

175.430

264.430
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Baten

1975

/
14.714.000

169.461
3.634

15.000
4.166

f

14.906.261

100.253
211.889

Subsidies:
Stichting FOM
Philips Eindhoven
Ministerie O. en W. voor reizen
Oogheelkundig Instituut
Centr. Lab. voor de Bloedtransfusiedienst

Overige inkomsten
In 1975 vervallen reserveringen
In 1976 vervallen reserveringen
Beerotinesverschil 1974

1976 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

ƒ /
15.921.500

188.000
24.000

— — ^ ^ — ^ ^ — ^ — — 10.1JJ.JUU

120.000

10.000
23.000

2.514 Vervanging werktuigmachines

15.215.889 16.286.500

Ontvangsten

1975 1976 (voorlopige afrekening)

91.594

309.401

400.995

Subsidie van de Gemeente Amsterdam voor rente en
aflossing van leningen voor bouw e.a.
radiochemisch laboratorium
Subsidies en voorschotten FOM
voor wetenschappelijke basisapparatuur

89.000

175.430

264.430



184 IKO

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 voorafgaand 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 investeringsrekening,
die betrekking hebben op 1975 werden door Blömer en
Co. accountants te Utrecht gecontroleerd en in orde
bevonden en door de Raad van Bestuur van de
Stichting FOM 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 1975 van de Stichting IKO 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 laslen. De overige posten spreken voor zichzelf.
Buiten de eigenlijke JKO-groepen wordt gastvrijheid
verleend aan een groep van de NV Philips', werkzaam
op het gebied van ionenplantatie, o.a. met het doel
halfgeleiders te prepareren geschikt voor stralings-
detectie. De materiële en personeelskosten specifiek voor
deze groepen bestemd, die geheel voor rekening van de
NV Philips' Gloeilampenfabrieken komen, zijn niet in
de staat van lasten en baten van de Stichting IKO
opgenomen.
Onder BATEN vindt men onder andere het subsidie van
de Stichting FOM, waaruit de exploitatiekosten
worden bestreden.

Investeringsrekening

Onder dit hoofd vallen de uitgaven, die worden
bestreden uit een subsidie van de Stichting FOM: 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 subsi-
die 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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Onderzoekonderwerpen

(Inhoudsopgave van het IKO Annual
Report 1976)

1. Elektronenverstrooiing
1.1. Inleiding
1.2. Elektronenverstrooiing met EVA
1.2.1. Elastische ladingsverstrooiing
1.2.2. Inelastische verstrooiing
1.2.3. Elastische magnetische ver-
strooiing
1.3. Experimenten bij andere installaties
1.3.1. Elastische magnetische ver-
strooiing bij grote impulsoverdracht
(Saclay)
1.3.2. Multipole momenten van ladings-
en magnetische verdelingen van 25Mg
(MIT, Un. of N'ass.)
1.3.3. Inelastische elektronenver-
strooiing aan eLi (Mainz)
1.3.4. Elektronenverstrooiing aan 10O
en 1B1Ta (MIT)
1.4. Instrumentatie
1.4.1. Het 140 MeV (max) station
1.4.2. Het 500 MeV (max) bundèl-
behandelingssysteem
1.4.3. De QDD- en QDQ-spectrometers
1.4.4. Detectiesystemen
1.5. Feasibility studie van een fotonen-
bundel-opstelling

2. Pion- en muonfysica
2.1. Inleiding
2.2. De ^//(-opstelling
2.2.1. Algemene aspecten
2.2.2. Ontwerp muonenkanaal
2.3. Driftkamers
2.4. Samenwerking met externe groepen
2.4.1. Omicron
2.4.2. ,i—- vangst in 20»Bi en 181Ta
2.4.3. Het quadrupoolmoment van 181Ta
2.4.4. u—-vangst in 8Li

3. Theorie
3.1. Spectroscopische amplituden uit
hoekcorrelaties
3.2. 'Knock-out' reacties
3.2.1. Convergentie van de somregel
voor de bindingsenergie
3.2.2. Correcties op de stootbenadering
3.2.3. De (e,e'd)-reacties
3.3. Elektronenverstrooiing (e,e')
3.3.1. Quasi-elastische elektronenver-
strooiing aan 3He
3.3.2. Exchange effecten bij inelastische
verstrooiing
3.3.3. Exchange effecten bij quasi-
elastische verstrooiing

3.3.4. Elastische elektronenverstrooiing
aan hoge magnetische multipolen

4. Radio- en kernchemie
4.1. Algemeen
4.2. Radiochemie
4.2.1. Produktie van radionucliden
4.2.2. Activeringsanalyse
4.2.3. Astatium-chemie
4.2.4. 'Hot Atom' chemie
4.2.5. Pulse radiolyse
4.3. Kernchemie
4.3.1. Opbrengst in foto-kernreacties
4.3.2. Splijtingsopbrengst
4.3.3. IJkingen
4.4. Toepassingen
4.4.1. Medische toepassingen
4.4.2. Biomedische toepassingen
4.4.3. Industriële toepassingen
4.5. Project MEA
4.5.1 Lage energie chemie (LECH)
opstelling
4.5.2. Hoge energie chemie (HECH)
opstelling

5. Technische afdelingen
5.1. Inleiding
5.2. Centrale computer
5.3. Cyclotron
5.4. Elektronische afdeling
5.4.1. Algemene elektronica
5.4.2. Digitale elektronica
5.5. Mechanische afdeling
5.6. Afdeling versnellertechniek

6. MEA
6.1. Inleiding
6.2. Ontwerp en constructie van MEA
6.2.1. Contracten met derden
6.2.2. Fabricage onder direct IKO-
toezicht
6.3. Bedrijf
6.3.1. Bundelbedrijf
6.3.2. Testopstelling voor subsystemen
6.3.3. EVA-testopstelling

7. Kernreacties
7.1. Analyse van kernreactiemetingen
verkregen met het BOL-multidetector-
systeem
7.2. Drie-nucleon breakup
7.3. 3He-geïnduceerde reacties aan
•Be, "C, «Al, «"Ni en "7Au
7.4. Protongeïnduceerde reacties in 9Be

8. Kemspectroscopie
8.1. Inleiding
8.2. Instrumentatie
8.3. Niveaustructuur van ""Mo en 8BMo

8.4. Niveaustructuur van 70Ge, 84Zr en
8«Zr
8.5. Niveau-eigenschappen in 1S6Dy
8.5.1. Multipolariteiten van prompte
overgangen in I5BDy en spinpariteiten
van de 'upperband' niveaus
8.5.2. Bewijs voor het snijden van
negatieve pariteitsbanden in even-even
kernen rond A150
8.5.3. Gealigneerde rotatie van
octupool-vibratietoestanden in gede-
formeerde kernen
8.5.4. Een anomaal gedrag van de
y-vibratieband in 156Dy
8.5.5. Over de structuur van de super-
band in 156Dy
8.6. Ml-bijmengingen in collecl'-'-
E2-overgangen; een uniforme regel <. ir
teken en grootte van ö (E2/M1) en
X (E0/E2)
8.7. Het negatieve pariteitsniveau op
687,59 keV en 23«U

Publikaties

L. Lindner: Accelerators and nuclear
reactions as tools in hot atom chemistry.
Hot atom chemistry status report. Proc.
of a panel, Vienna, 13-17 May 1975.
I.A.E.A., Vienna, 1975. 1. (745a).
G. Messing, J. Stolte, E. Kwakkel: A
camac serial driverreceiver. Camac
Bull. 1975, nr. 12. 17. (745).
T. de Forest jr.: Some recent devel-
opments in electron scattering. Effet
mesoniques dans les noyaux. Diffusion
d'électron a energie intermediaire.
Rencontres de Saclay. Comptes rendus.
CEA, 1975. 223. (745b).
L. Lapikas: Elastic magnetic electron
scattering. Effet mesoniques dans les
noyaüx. Diffusion d'électron a energie
intermediaire. Rencontres de Saclay.
Comptes rendus. CEA, 1975. 337. (745c).
A. E. L. Dieperink: On the interpreta-
tion of (e,e'p) knock-out reaction. Effet
mesoniques dans les noyaux. Diffusion
d'électron a energie intermediaire.
Rencontres de Saclay. Comptes rendus.
CEA, 1975. 386. (745d).
C. de Vries: Electron scattering activities
at IKO Amsterdam. Effet mesoniques
dans les noyaux. Diffusion d'électron
a energie intermediaire. Rencontres de
Saclay. Comptes rendus. CEA, 1975.
485. (745e).

A. A. C. Klaasse: Excited states in 6>Cu
and 6iNi. Electron-scattering and decay
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studies. Proefschrift, Amsterdam, 18
februari. (746).
R. van Dantzig, H. Arnold, P. F. A.
Goudsmit, J. Konijn: Informal report
on the IKO how energy pion/muon
physics week. Amsterdam, September
16-20, 1974, vol. 1 and 2. IKO, Amster-
dam, 1975. (714a).
A. H. Wapstra: Nobelprijzen 1975.
Fysica. A. Bohr - B. Mottelson — J.
Rainwater. Intermediair 11 (1975) nr.
52. 30. (742).
A. H. W. Aten Jr.: The reaction between
Dithionite and disulphide ions. Radio-
chimica Ada 22 (1975) 93. (743).
L. Lindner, E. L. Diemer, J. C. Kapteyn:
Bereiding van 52f c voor nucleair ge-
neeskundig gebruik, Ned, T. Geneesk.
119 (1975) 1743. (744).
P. K. A. de Witt Huberts, J. B. Bellicard,
B. Frois, M. Huet, Ph. Leconte, A.
Nakada, Phan Xuan Ho, S. Turck, L.
Lapikas, H. de Vries, I. Sick: Elastic
electron scattering from the magnetiza-
tion distribution of 93Nb. Phys. Lett.
60B (1976). 157. (747).
B. J. Meijer, F. W. N. de Boer, P. F. A.
Goudsmit: The decay of 52 min ":7Lu
and the level scheme of "i7Yb. Nucl.
Phys. A2S9 (1976) 213. (748).
J. H. Sanders, A. H. Wapstra (eds.):
Atomic masses and fundamental
constants 5. Plenum Press, New York,
etc., 1976. (749).
A. H. Wapstra: The mass spectroscopie
work of L. G. Smith. Atomic masses
and fundamental constants 5. Eds. J.
H. Sanders and A. H. Wapstra. Plenum
Press, New York, etc., 1976. 162. (750).
K. Bos, N. B. Gove, A. H. Wapstra:
Atomic mass extrapolations. Atomic
masses and fundamental constants 5.
Eds. J. H. Sanders and A. H. Wapstra.
Plenum Press, New York, etc., 1976.
303. (751).
A. H. Wapstra: Present status of atomic
masses. Atomic masses and fundamental
constants 5. Eds. J. H. Sanders and A.
H. Wapstra. Plenum Press, New York,
etc., 1976. 655. (752).
C. de Vries: Experimenten met EVA
beëindigd. NTvN 42 (1976) 64. (753).
C. de Vries, P. J. T. Bruinsma: Kern-
fysica in Nederland: IKO bouwt 200 m
lange elektronenversneller. Atoom-
energie en haar toepassingen. 18 (1976)
98. (754).
B. J. Wielinga, J. R. Balder, G. J. F.
Blommestijn, R. van Dantzig, W. M.

Kloet, J. A. Tjon, I. Slaus: A '4n-type'
study of the reaction p(d,pp) at Ed =
26.5 MeV. Nucl. Phys. A261 (1976) 13.
(755).
J. Bijleveld: Koeling van de modulatoren
voor de 500-MeV-elektronenversneller
van het IKO. FOM techn. Informatie-
blad, mei 1976, no. 8. 27. (756).
A. H. W. Aten jr., E. Mulder: Radio-
bromine in neutron-irradiated carbon
tetrabomine. Radiochem. Radioanl. Lett.
25 (1976) 287. (757).
F. W. N. de Boer, P. F. A. Goudsmit, B.
J. Meijer, J. C. Kapteyn, J. Konijn, R.
Kamermans: The four quasi-particle
"*Hf isomeric state, its excitation energy
and multipolarities of deexciting
transitions. Nucl. Phys. A263 (1976)
397. (758).
L. Lindner: Kortlevende radioactieve
isotopen voor biomedische toepassin-
gen. Natuurkundige Voordrachten.
Nieuwe Reeks no. 53; Voordracht pp
3 maart 1975 voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde Dili-
gentia te 's-Gravenhage. W. P. van
Stockum, 's-Gravenhage, 1975. 87. (759).
J. Ludziejewski, H. Arnold: High-spin
levels in '3SCe and '40Nd observed in
the <a,4ny) reactions. Z. Phys. A277
(1976) 357. (760).
A. H. Wapstra, K. Bos: A 1975 mid-
stream atomic mass evaluation. At.
Data Nucl. Data Tables 17 (1976) 477.
(761).
A. E. L. Dieperink, T. de Forest jr., I.
Sick, R. A. Brandenburg: Quasi-elastic
electron scattering on 3He. Phys. Lett.
63B (1976) 261. (762).
P. Polak: Fission of neptunium-237 by
medium energy prolons. Proefschrift,
Amsterdam, 27 oktober. (763).
B. J. Meijer: Systematics of beta decays
of odd-A nuclides with 160<A<I80.
Z. Phys. A278 (1976) 365. (764).
L. Lindner: Status report on the produc-
tion of '23/ at IKO. Iodine-123 in
Western Europe. Production, applica-
tion, distribution. Proceedings of a pa-
nel discussion held at KFA, Jülich on
February 13, 1976. Eds. S. M. Quaim,
G. Stöcklin, R. Weinreich. Jiil-Conf-20,
1976. 139. (765).
G. Box: Elastic electron scattering from
the magnetization distribution of "Nb
and "5In; elastic charge scattering from
Zr, Nb, Mo, Cd, In and Sn. Proefschrift,
Amsterdam, 15 december. (766).
International Union of Pure and Applied

Chemistry. Inorganic Chemistry
Division, Commission of Atomic
Weights: E. Roth, N. E. Holden, 1. L.
Barnes, P. de Bièvre, W. H. Johnson,
R. L. Martin, H. G. Thobe, A. H.
Wapstra, A. E. Cameron, S. Fujiwara,
N. N. Greenwood, R. Hagemann, H. S.
Peiser, N. Saito: Atomic weights of the
elements 1975. Pure & Appl. Chem. 47
(1976) 75. (767).

Interne rapporten
C. de Vries: Electron scattering work
at Amsterdam, past, present and future
activities. Talk presented at the Inter-
national School of 'Electro and Photonu-
clear reactions', Erice (Sicily), 2-17 June
1976. (76/1).
MEA voortgangsrapport No. 10, Ie
halfjaar 1976. (76/2).
H. van de Watering-Obluska, H. de
Vries: Magnetic properties of the
spectrometers and bending magnets of
the 500 MeV electron facility at IKO.
A calculation with poisson. (76/3).
R. Hicks: An investigation into the
possibilities and utility of an IKO
gamma-ray facility, Part 1. (76/4).
J. C. Bergström, R. Maas: Design study
of the Amsterdam (IKO) 500 MeV
beam handling system. (76/5).

Bijdragen aan conferenties,
symposia cd.

P. de Witt Huberts: Inleiding, geplande
experimenten, eisen aan detectoren.
Miniconferentie 'Dradenkamers', IKO,
10 maart.
J. Distelbrink: Dradenkamers IKO, vnl.
MWPC's. Miniconferentie 'Draden-
kamers', IKO, 10 maart.
J. Distelbrink, P. de Witt Huberts, E.
Kok en J. Bijleveld: Dradenkamers.
Miniconferentie 'Dradenkamers', IKO,
10 maart.
T. de Forest: Theory of (e.e'p) and
(e,e'x) reactions. Gordon Conf. on
Photonuciear Reactions, Plymouth
New Hampshire, USA, augustus.
A. H. Wapstra: Determination of
Atomic Masses (3 lectures). Enrico
Fermi School on Precision Meas-
urements and Fundament Constants,
Varenna (Italië), 11-24 juli.
A. H. Wapstra, K. Bos: The 1977 table
of nucleus masses. Najaarsvergadering
sectie Kernfysica NNV, Groningen,
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22 oktober.
P. J. T. Bruinsma, G. Luyckx, i.
Schutten en A. H. Wapstra (spreker):
First operation of part of MEA, the
Amsterdam 500 MeV high duly cycle
linear electron accelerator. Najaars-
vergadering sectie Kernfysica NNV,
Groningen, 22 oktober.

Wetenschappelijke voordrachten

L. Linden Status report on the produc-
tion of >-3l at IKO. Brookhaven.
L. Lindner: Linear accelerators for
production of radionuclides. Brook-
haven.
L. Lindner: Accelerators of radio-
pharmacy. Un. of Southern California,
5 oktober.
L. Lindner: De nieuwe lKO-elektronen-
versneller; KNCV, Amsterdam,
September.
F. M. Kaspersen: Merking van radio-
pharmaceutica met '33I. KNCV,
Amsterdam.
A. E. L. Dieperink: Magnetic elastic
scattering. SIN, augustus.
A. E. L. Dieperink: Quasi-elastic scat-
tering. SIN, augustus.
A. E. L. Dieperink: Quasi-elastic
scattering on 3He. Frascati, februari;
NNV-Voorjaarsvergadering.
R. Hicks: Elect roe xcitation of giant
resonance in ""Ta. IKO, 14 mei.
J. Bergström: Electron scattering at
Saskatchewan. IKO, 13 februari.
C. W. de Jager: The proposed
experimental program for the Amster-
dam 500 MeV high duty-factor linac.
University of Illinois, Physics Depart-
ment, 15 november.
C. W. de Jager: Elastic magnetic electron
scattering from lsMg and 39K. University
of Saskatoon, 19 november.
A. H. Wapstra: Exotische metingen met
de Princeton massaspectrometer. Ko-
ninklijk Instituut van Ingenieurs, Delft,
5 oktober.
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Algemeen wetenschappelijk directeur:
prof. dr. A. H. Wapstra
Technische en beherend directeur:
dr. J. Schutten
Adviseur van de directie:
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dr. G. A. Brinkman
drs. R. Buitenhuis
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drs. K. G. Bueno de Mesquita
drs. M. T. A. Teeling
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J. S. A. M. de Boer (a,o)
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mevr. S. C. M. Spoelstra-van Balen (o)
J. Boersma
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E. L. Diemer
J. J. van Gelder
J. Heimer
mej. } . C. Kapteyn
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J. Wisse
Glasinstrumentmaker:
W. van der Veen

Elektronenverstrooiingsafdeling

Wetenschappelijk directeur:
prof. dr. C. de Vries
Wetenschappelijk medewerker:
prof. dr. J. C. Bergström (o)
dr. J. E. P. de Bie (o)
dr. G. Box
ir. J. H. J. Distelbrink
dr. R. S. Hicks
dr. A. Hurkmans (a)
dr. C. W. de Jager
drs. E. Jans (a)
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dr. H. de Vries
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Kernreactie, kernspectroscopie
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dr. F. W. N. de Boer
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dr. R. van Dantzig
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drs. J. A. Joosten
drs. P. Koldewijn
dr. ir. J. Konijn
dr. E. W. A. Lingeman
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dr. A. E. L. Dieperink
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Projectleiders
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LEF ir. J. G. Noomen (p.t.)
LECH dr. H. Arnold
en ing. A. P. Kaan
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ir. P. J. T. Bruinsma (p.t.)
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ir. R. Hoekstra
ir. J. G. Noomen (p.t.)
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H. Schwebke
ing. T. G. B. W. Sluyk
E. B. R. Steinhaus (o)
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R. P. J. Arink
A. Boucher
T. Gelderblom
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r H. Thobe
A. J. M. van Schoonhoven (o)
J. van Veen
Fijnbank werker:
M. Bron
P. Faber
G. H. Koehof
J. S. Langedijk

D. Spruit
Leerling:
E. Prins
J. J. Ronchetti
A. H. J. Soethout

Vacuümafdeling

Hoofd:
ing. A. P. Kaan (p.t.)
Vacuiimtechnicus:
H. G. Bruijne
J. A. Heemskerk
Y. Lefevere

Veiligheidsdienst

Hoofd:
dr. J. C. Post
Technisch assistent:
C. L. J. A. Audenaerde
R. H. Alfred (o)
J. A. M. Peperkamp (a)

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
T. Rinia
C. Ypma
N. H. van Zutvent
Kantine:
mevr. E. H. Vermeer-Specht
Werksters:
mevr. J. Diets-Woudboer
mevr. S. L. Greve-Blok (o)
mevr. E. Heiner-Tasma
mevr. I. F. Holwijn-Felter
mevr. S. Jovanovic-Rakic (o)
mevr. S. E. H. Moi-Thuk-Shung-
Sparendam
mevr. M. Nigtevegt
mevr. A. Vitali-Pees
mevr. V. Zeko-Simic
Bewakers:
W. K. Curvers
W. van Geene
J. L. Jansen
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W. Jelles
J. de Jong
G. Snelling Berg

Algemene dienst

Hoofd, tevens bedrijfsingenieur:
A. Balkenende
Secretaresse:
mevr. M. van den Broek-Toebes
mevr. J. van Bueren-Kooij
mevr. M. A. Dekker-Hettema (a)
mevr. V. C. M. van Engen-de Witte (o)
mevr. M. Oskam-Tamboezer
mevr. M. Warnars-Bode
Bibliothecare.sse:
mej. N. Kuijl
Boekhouder:
G. W. Briaire
Ass. boekhouder:
mej. J. J. E. Tierie
Administrateur magazijn:
G. L. Hammer
Magazijn en transport:
A. Bieshaar
J. van Lunteren
W. de Vries
H. A. M. van der Roest
Telefoniste-typiste:
mevr. W. J. Botter-Scheen
mevr. G. A. Hp.rmsen-van den Heuvel
Offsetdrukker:
H. J. Hultzer

Stafmedewerkers

Personeelfunctionaris:
C. Lammers
Beleid en organisatie:
dr. J. E. J. Oberski

Gedetacheerd door de Gemeente
Amsterdam

C. Feyen
mej. T. Kingma Boltjes (o)
T. Wester

Volontairs

Elektronische afdeling:
E. E. Ahlrichs (a,o)
E. F. van den Broek (a,o)
M. van den Broek (o)
L. A. M. Brom (a,o)
} . B. T. Coesel (a)

P. J. Drupsteen (a)
R. E. Dijkstra (o)
R. J. Nieuwenhoff (o)
L. G. van der Park (o)
B. H. Schoemaker (a,o)
A. L. Staphorst (a,o)
G. A. Weller (a)
Werkplaats:
]. R. Breeuwsma (a,o)
W. Krelekamp (a,o)
i. Krop (a,o)
F. A. M. Meerhoff (o)
C. J. A. Meljes (a,o)
R. Oostheim (o)
M. Riepen (a,o)
R. Terraneo (a,o)
Software afdeling:
M. M. A. Kroon (a)
H. J. H. Perrevoort (a,o)
H. de Roode (a,o)
P. van der Salm (a,o)
Chemie:
H. Haringa (a)

2. N.V. PHILIPS' GLOEILAMPEN-
FABRIEKEN

Wetenschappelijk en technisch
personeel

Wetenschappelijk medewerker:
dr. ir. W. K. Hofker
drsa W. J. M. J. Josquin (a)
dr. ir. J. Politiek
dr. Y. Tamminga
dr. W. F. van der Weg (o)
ir. P. Zandveld
Hoofdassistent:
P. Bakker
H. Büdgen (o)
D. P. Oosthoek
Assistent:
F. J. Ferguson
F. R. M. Hendrikse
J. G. Hoenderbos (a)
R. A. Jongkoen (a)
N. J. Koeman
R. S. Kuit (o)
H. Peters
]. H. Rector (a)
J. H. A. Schipper
P. H. Willemse

Werkplaats

Chef:
H. J. M. Akkerman
Instrumentmaker:

J. J. Arendse
H. F. R. van Doornik
P. Schreuder
Secretaresse:
mevr. G. N. Otto-Hetebrij
Volontair:
E. J. S. de Haas (o)
C. H. J. Muller (a,o)
C. P. du Pau (a,c)
G. Eigenbrood (a)
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