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Deel van ile opstelling waarin molecu-
laire fluorescentie wordt gebruikt om
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De moleculen worden gevormd door
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gevormd. Een laserbundel, die van
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naar een specifieke aangeslagen toestand.
Door botsingen met omringende atomen
worden naburige aangeslagen niveaus
bereikt, waarna fluorescentie optreedt.
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Fonnation, 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 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 dr.
H. Bruining (secretary of the Minister-President).
As appears from article 2 of the Statutes, the object of
the Foundation is to promote fundamental scientific
research in the Netherlands concerning matter, in the
general interest as well as in the interest of university
education.

The Foundation 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 operates through the Governing Council,
the Executive Board, the Board of Directors and the
Committees, which lead working-communities created
by the Governing Council for research work in special
fields. The working-communities consist of so-called
working-groups, which are groups of scientific
co-workers and technicians, directed by one or more
working-group leaders.
These working-communities, seven in number, are
named after 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 is now part of the National
Institute for Nuclear Physics and High Energy Physics.
The FOM-Institute for Atomic and Molecular
Physics in Amsterdam maintains relations with the
working communities for Solid State Physics, Atomic
Physics, Molecular Physics, Thermonuclear Research
and Plasma Physics.
The whole FOM-Institute for Plasma Physics, at
Rijnhuizen, Nieuwegein (in the province of Utrecht)
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 has as its object 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 conducted by a Board of
Governors. The laboratories are situated in Amsterdam.

The central office of the Foundation FOM is in Utrecht.
Lucasbolwerk 4 (Tel. 030-317747).



Oprichting, doel en werkwijze

Ds 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.
Rcinink, secretaris-generaal van het Ministerie van
O. K, & W., en dr. H. Bruining, secretaris van de
toenmalige Minister-President.
De Stichting stelt zich, blijkens artikel 2 van de statuten,
ten doel: 'de bevordering van het fundamenteel-
wetenschappclijk 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 hst 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 Commissie, 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. Van de laatste werk-
gemeenschap is inmiddels het experimentele gedeelte
afgesplitst, dat nu als de sectie Hoge-energiefysica deel
uitmaakt van het Nationale Instituut voor Kernfysica en
Hoge-energiefysica,
Het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
te Amsterdam onderhoudt relaties met de werkgemeen-
schappen voor de Vaste Stof, Atoomfysica, Molecuul-
fysica en Thermonucleair Onderzoek en Plasmafysica.
Het FOM-Instituut voor Plasmafysica, gelegen op het
landgoed Rijnhuizen te Nieuwegein, maakt a's 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 juli 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-wetenschappclijk 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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Raad van Bestuur

Uitvoerend Bestuur

Directie

prof. dr. J. de Boer, voorzitter
prof. dr. K. W. Taconis, ondervoorzitter
prof. dr, J. J. M. Beenakker
prof. dr. J. Blok
prof. dr. H. Brinkman
prof. dr. A. Dymanus
prof. dr. P. M. Endt
prof. dr. J, A. Goedkoop
dr. E. F. de Haan
prof. dr. D. Harting
prof. dr. ir. J. J. J. Kokkedee
dr. C. van der Leun
prof. dr. J. J. van Loef
dr. ir. E. L. Mackor
prof. dr. F. van der Maesen
D. A. van Meel, vertegenwoordiger TNO
prof. dr. ir. B, Okkerse, vertegenwoordiger van
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen*
prof. dr. L. H. Th. Rietjens
prof. dr. J. Volger
prof. dr. H. de Waard
prof. dr. ir. W. J. Witteman

prof. dr. J. de Boer, voorzitter
prof. dr. K. W. Taconis, ondervoorzitter
prof. dr. A. Dymanus
prof. dr. J. J. van Loef
prof. dr. H. de Waard

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

* Namens prof. Okkerse worden de vergaderingen bijgewoond door dr. R. F. Heyn.
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Verslag van het Uitvoerend
Bestuur
1. Algemene beschouwingen

Met merendeel van de onderzoekingen die in het kader van FOM plaats-
vinden is van fundamentele aard en ligt op het gebied van de natuurkunde.
Daaronder bevindt zich in toenemende mate ook technisch-fysisch onder-
zoek. Daarnaast vindt in het kadei van FOM bovendien radiochemisch
onderzoek plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd in enkele, voornamelijk
door FOM gefinancierde, instituten en in 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 een werkgemeenschap. Er zijn zeven van deze werk-
gemeenschappen, genoemd naar hun gebied van onderzoek: kernfysica,
atoomfysica, metalen, molccuulfysica, vaste stof, thermonucleair onderzoek
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 leidinggevende 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
Kcrnphysisch Onderzoek (IKO) te Amsterdam, dat
onder beheer staat van de Stichting 1KO, die vrijwel
geheel door FOM wordt gesubsidieerd en geadmini-
streerd. Het zal de sectie Kernfysica gaan vormen van
het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-energie-
fysica (NIKHEF). Het experimentele onderzoek op het
gebied van de hogc-energiefysica bij universiteiten en
FOM in respectievelijk Amsterdam en Nijmegen, alsmede
in Nederlandse teams bij buitenlandse versnellers, is
gebundeld in de sectie Hoge-energiefysica van dit
NIKHEF. Van het gebouw voor deze sectie, dat in
Amsterdam in aanbouw is, kwam een gedeelte gereed.
Het experimentele onderzoek op het gebied van de
kernfysica en hoge-energiefysica bij universiteiten, hoge-
scholen en FOM is bijeengebracht in een nationaal plan
voor dit gebied van onderzoek. Het leeuwedeel van dit
onderzoek is geconcentreerd in drie centra: het eerder
genoemde IKO te Amsterdam, het Kernfysisch Ver-
sneller Instituut te Groningen, dat door de Rijks-

universiteit aldaar en FOM samen wordt gefinancierd en
beheerd en het Robert J. Van de Graaff-laboratorium
van de Rijksuniversiteit te Utrecht waar FOM een van
haar grote werkgroepen heeft. Het FOM-Instituut voor
Plasmafysica, gevestigd op het landgoed Rijnhuizen te
Nieuwegein, is het Nederlandse centrum voor ther-
monucleair onderzoek en maakt deel uit van de Werk-
gemeenschap voor Thermonucieair Onderzoek en
Plasmafysica. Het FOM-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica te Amsterdam heeft banden met ver-
schillende werkgemeenschappen.

Elk van deze instituten heeft nauwe relaties met
verschillende universiteiten. Hun onderzoekingen zijn
via werkgemeenschappen.of langs andere weg ge-
coördineerd met die van universitaire groepen. Hun
directeuren en andere stafleden zijn veelal door
bijzondere of buitengewone leerstoelen aan universiteiten
verbonden, studenten kunnen er als onderdeel van hun
opleiding een stage doorbrengen en doctorandi kunnen
er onderzoek verrichten waaruit een proefschrift kan
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Verslag van het Uitvoerend Bestuur 13

voortkomen. Het FOM-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica, het FOM-Instituut voor Plasmafysica,
de sectie Hoge-energiefysica van het NIKHEF, het IKO
en het KVI hadden in 1979 tezamen van FOM 622
personeelsplaatsen, waarvan 219 voor wetenschappelijke
medewerkers en een budget van 68 miljoen gulden,
waarvan 60 miljoen voor exploitatie. Buiten deze
instituten waren er in 1979 85 weikgroepen met tezamen
van FOM 320 personeelsplaatsen, waarvan 237 voor
wetenschappelijke medewerkers en een totaal budget
van 28 miljoen gulden. Het bureau beschikte over 43
personeelsplaatsen, de kosten zijn omgeslagen over de
instituten en werkgemeenschappen. De werkgroepen
zijn gehuisvest bij de Rijksuniversiteiten te Groningen,
Leiden en Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de
Vrije Universiteit te Amsterdam, de Katholieke
Universiteit te Nijmegen, de Technische Hogescholen te
Delft, Eindhoven en Enschede en het ECN te Petten.
Ze worden in het algemeen geleid door hoogleraren of
lectoren van de desbetreffende universiteit of hoge-
school 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. Uit het voor-
gaande volgt dat het totale FOM-budget voor exploitatie-
kosten en investeringen in 1979 96 miljoen gulden beliep.
Daarvan stelde de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-
Wctcnschappelijk Onderzoek (ZWO) 90 miloen beschik-
baar. Euratom droeg 4 miljoen bij in de kosten van het
thcrmonucleaire onderzoek. Uit verschillende andere
bronnen waaronder het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, de Minister voor Wetenschapsbeleid,
het Ministerie van Economische Zaken, het Rijksinstituut
voor de Volksgezondheid en de NV Philips' Gloei-
lampenfabrieken kwam in totaal nog 2 miljoen
beschikbaar.

De onderwerpen van onderzoek waaraan de instituten
en werkgroepen in 1979 hebben gewerkt zijn elders in
dit jaarboek vermeld. Hetzelfde geldt voor de 2S9
publikaties in de internationale wetenschappelijke
vakliteratuur en de 56 proefschriften van FOM-mede-
werkers die in 1979 verschenen en waarin de resultaten
van hun onderzoek zijn neergelegd. In de volgende
paragrafen van dit verslag wordt nader ingegaan op de
bestuurlijke en organisatorische aspecten van het werk.
Om daarbij «en beeld te geven van de organisatie-
structuur van FOM is een organisatieschema bijgevoegd.

2. De financiële situatie

De iNcderlandse Organisatie voor Zuiver-Weten-
schappelijk Onderzoek kende aan het begin van het jaar
aan de Stichting FOM een exploitatiesubsidie toe van
ƒ 79.000.000, waarvan ƒ 62.800.000 werd geacht te zijn
bestemd voor personeelskosten tot een salarisniveau dat
0,7% boven dat van 1 juni 1978 lag. Voor loonronden
en verhogingen van sociale lasten die daar bovenuit
gingen werd een suppletoir subsidie van / 2.308.000
aangevraagd. In het subsidie was voor incidentele loon-
kostenstijgingen een compensatie van 1% over het aan
personeelskosten toegerekende deel opgenomen, maar
het bevatte geen compensatie voor prijsstijgingen. Het
subsidie bevatte wel in verband met vroeger gedane
toezeggingen een accres van ƒ 1.400.000 voor de sectie
Hoge-energiefysica van het NIKHEF, maar er was tevens
een algemeen decres van ƒ 300.000 toegepast. Dit decres
moest worden gerealiseerd door op de instituten tezamen
ƒ 500.000 te korten en daarvan ƒ 200.000 te bestemmen
voor werkgroepen bij universiteiten en hogescholen,
met name op het gebied van de technische fysica. Dit
laatste werd via de beleidsruimte verwezenlijkt.

Het investeringssubsidie voor grote apparatuur werd
vastgesteld op ƒ 2.763.000. Als laatste termijn voor de
investeringsgelden, die in 1979 nodig werden geacht
voor de bouw van de versneller met behuizing voor de
sectie Kernfysica van het NIKHEF, werd ƒ 350.000
aangevraagd. In paragraaf 4 van het jaarverslag 1977
werd melding gemaakt van het overleg tussen O en W,
ZWO, FOM en IKO over de financiering van het
basisinstrumentarium, dat nodig is om met de versneller
onderzoek te kunnen verrichten. Dit overleg leidde begin
1978 tot overeenstemming. In het kader daarvan stelde
het Ministerie van O en W een aanvullend investerings-
subsidie ter beschikking van ƒ 5.000.000 voor 1979.

Naast de eerder genoemde subsidies stelde ZWO in 1979
ƒ 45.000 beschikbaar als laatste termijn voor een project
op het gebied van energiegelieerd onderzoek. In het
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica vond een
onderzoek plaats over de laminaire supersone gaswervel.
Dit project werd gefinancierd door het Ministerie van
O en W, dat via ZWO in 1979 f 25.107 voor afronding
ter beschikking stelde. Voorts verleende het Ministerie
van O en W, ten behoeve van reizen in het kader van
samenwerking met CERN een bijdrage van ƒ 300.000,
waarvan ƒ 224.565 te verrekenen via FOM.

Naast subsidies van O en W en ZWO heeft FOM nog
enkele andere bronnen van inkomsten. De belangrijkste
daarvan is de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen, waarmee FOM samenwerkt in het kader
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van een associatiecontract (Euratom-FOM) op het
gebied van plasmafysica en kernfusie. De daaruit voor
1979 voortvloeiende baten worden geraamd op
ƒ 3.800.000.

Het Ministerie van Economische Zaken verleende naast
de steun voor een drietal projecten op het gebied van de
technische fysica waarmee in het kader van de beleids-
ruimte 1978 een begin werd gemaakt, steun voor drie
nieuwe projecten die in 1979 van start gingen. De in
1979 voor de zes projecten tezamen benodigde middelen
werden begroot op / 332.000. De Minister voor Weten-
schapsbeleid verleende voor technisch-fysisch onderzoek
een subsidie waarvan in 1979 ƒ 540.000 werd
opgenomen.

Het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
voert in samenwerking met het Rijksinstituut voor de
Volksgezondheid (RIV) onderzoekingen uit die
betrekking hebben op identificatie van kleine hoeveel-
heden biologisch materiaal door middel van fysische
technieken. Het RIV droeg in 1979 ƒ 200.000 bij in de
kosten van analyses. De Minister voor Wetenschaps-
beleid verleende in 1979 voor onderzoek op dit gebied
een subsidie van ƒ 100.000.

De NV Philips1 Gloeilampenfabrieken verleende een
bijdrage van ƒ 210.000 in de kosten van het onderzoek
over de implantatie van ionen in vaste stof in het
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica. Op het
terrein van het Instituut voor Kernphysisch Onderzoek
is een ontwikkelingsgroep van genoemde NV gehuisvest.
Deze verleent aan IKO een jaarlijkse vergoeding voor
kosten van dienstverlening alsmede een bijdrage voor
aankoop van apparatuur. In 1979 waren deze vergoeding
en bijdrage tezamen ƒ 204.000.

In verband met werkzaamheden voor JET, onderzoek
ten behoeve van LEP (Laboratoires d'Electronique et de
Physique Appliquée) en analyses voor de Technische
Hogeschool Delft kwam in totaal nog ƒ 84.000 ter
beschikking.

Tot slot moet worden opgemerkt dat ook dit jaar nog
geen zekerheid werd verkregen over een structurele
compensatie in het subsidie van de kostenverhogingen
die voortvloeien uit de eind 1973 vervallen mogelijkheid
om bij invoer van wetenschappelijke apparatuur vrijdom
van invoerrechten en omzetbelasting te krijgen en uit
de invoering van de onroerend-goedbelasting. Wel
ontving FOM voor de extra lasten voortvloeiend uit de
invoering van de onroerend-goedbelasting over de jaren
1977 en 1978 in 1979 ƒ 168.512.

3. Wetenschapsbeleid en onderzoekbeleid in FOM

3.1. Beleidsruimte en werkgemeenschappen

In de begroting 1979 werd ƒ 1.500.000 uitgetrokken voor
nieuwe aanvragen in het kader van de beleidsruimte.
Er werden 64 aanvragen ingediend, waarvan 47 voor het
gewone programma en 17 voor het programma tech-
nische natuurkunde.

Van de 47 aanvragen voor steun uit het gewono pro-
gramma hadden 7 betrekking op voortzetting van
lopende projecten en 40 op nieuwe projecten. Van de
7 continueringen werden er 5 goedgekeurd, van de
40 nieuwe aanvragen werden 18 geheel en 1 gedeeltelijk
gehonoreerd.

De 17 technisch-fysischc aanvragen waren alle nieuw.
Aangezien het technisch-fysischc programma in 1978
werd geopend en goedkeuringen van beleidsruimte-
projecten voor twee jaar gelden, komen eventuele
continueringen in dit programma pas in 1980 aan de
orde. Van de 17 aanvragen werden er 12 gehonoreerd,
waarvan 8 uit ZWO-subsidie, 3 ten laste van EZ en 1 uit
WB-gelden.

Van de in totaal 31 nieuwe projecten die in het kader
van de beleidsruimte 1979 werden goedgekeurd, werden
er 20 ondergebracht bij bestaande werkgroepen. Voor
de overige 11 werden nieuwe werkgroepen in het leven
geroepen. Deze nieuwe werkgroepen zijn:

A IX
A X
Mt X
Mt XI
M VI-U II
VS-P
TF IV
TF V
THFE I
THFE II
THFE III

prof. dr. ir. J. B. Le Poolc
prof. J. M. Greenberg
prof. dr. ir. F. J. Kievits
dr. L. M. Caspers
dr. M. H. J. J. Ernst
dr. ir. P. E. Mijnarcnds
prof. dr. ir. C. J. D. M. Verhagen
prof. dr. L. C. van der Marel
prof. dr. J. F. Verwey
prof. dr. O. W. Memelink
prof. dr. ir. S. Middelhoek

THD
RUL
THD
THD
RUU
ECN
THD
THT
RUG
THT
THD

De beleidsruimte werd in 1971 in hoofdzaak ingesteld
om een antwoord te geven op de vraag naar een ver-
delingsmethode die zou kunnen differentiëren naar
werkgemeenschap. Daarnaast heeft de beleidsruimte
nog meer functies: het beschermen van onderzoek dat
zich in een grensgebied tussen werkgemeenschappen
bevindt of dat weinig aanrakingspunten heeft met het
programma van bestaande werkgemeenschappen; het
uitbreiden van mogelijkheden voor onderzoekers die
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nog niet bij FOM zijn betrokken, om FOM-steun te
verwerven; het geven van een indicatie over de kwaliteit
van onderzoek dat wordt gesubsidieerd en van voor-
stellen die wegens ontoereikende middelen moeten
worden afgewezen.

De beoordelings- en selectiemethode die in de beleids-
ruimte wordi toegepast, is in vorige jaarboeken (o.a.
1975) uitvoerig beschreven. De grootte van het bedrag
dat in de beleidsruimte omgaat, is in de loop van de
jaren geleidelijk toegenomen; het beliep in 1979 ruim
4 miljoen gulden. De beleidsruimte heeft bewezen een
goed instrument te zijn om in een niet groeiend systeem
de flexibiliteit te bevorderen onder handhaving van
de kwaliteit. Het zou echter een mis\erstand zijn hieruit
de conclusie te trekken dat buiten de beleidsruimte niet
nauwlettend wordt gewaakt voor flexibiliteit, vernieuwing
en kwaliteit van het onderzoek.

De werkgemeenschappen voor Atoomfysica, Metalen
FOM-TNO, Molecuulfysica en de Vaste Stof hanteren
voor de interne verdeling van de hun in principe ter
beschikking staande budgetten een beoordelings- en
selectieprocedure die veel gelijkenis vertoont met die
welke in de beleidsruimte wordt toegepast. Ook hierop
werd in vorige jaarboeken (met name ook in dat van
1975) uitvoerig ingegaan. Deze methode en de ermee
bereikte resultaten doen in geen enkel opzicht onder voor
die van de beleidsruimte.

De Werkgemeenschap voor Kernfysica opereert onder
bijzondere omstandigheden omdat het onderzoek op dit
gebied zich voornamelijk afspeelt bij grote installaties.
De beoordeling richt zich daarom mede op de vraag hoe
in de gegeven omstandigheden van deze installaties een
voor het onderzoek zo goed mogelijk gebruik kan worden
gemaakt. Daartoe wordt van tijd tot tijd een ad hoc
commissie van buitenlandse experts ingeschakeld. Een
dergelijke evaluatie leidde tot het drie-centraplan dat in
het jaarboek 1977 werd beschreven. In het jaarboek 1978
werd uiteengezet dat de Commissie van de Werkgemeen-
schap voor Kernfysica en het Uitvoerend Bestuur dit
plan ook in de toen gewijzigde financiële omstandigheden
bleven steunen. In 1979 sloot de Raad van Bestuur zich
hierbij aan.

In de Hoge-Energiefysica is de Nederlandse activiteit
gericht op het deelnemen aan onderzoek bij Europese en
Amerikaanse versnellercentra. De competitie voor
bundeltijd is daar groot, waardoor alleen goed voor-
bereide, veelbelovende experimenten een kans maken.
De beoordeling en selectie geschiedt derhalve voor een
belangrijk deel in internationaal kader.

Een analoge situatie bestaat bij de Werkgemeenschap
voor Thermonucleair Onderzoek en Plasmafysica. Het
onderzoek op dit gebied maakt deel uit van het Europees
programma dat in het kader van associatie-overeen-
komsten met de betrokken instellingen wordt uitgevoerd.

Het FOM-programma wordt op deze wijze voortdurend
op kwaliteit en produktiviteit bewaakt en daarbij wordt
over de gehele linie gebruik gemaakt van expertise in
binnen- en buitenland.

De kwaliteit van onderzoek wordt getoetst aan criteria
waarover in de fysische wereld een grote mate van
overeenstemming bestaat. Een van deze criteria is de
fysische relevantie, d.w.z. de betekenis van de resultaten
voor de natuurkunde als wetenschap. Daarnaast moet er
voor technisch-fysisch werk een goede kans zijn op
toepassing van het resultaat. Andere criteria hebben
betrekking op niveau en originaliteit: de resultaten
moeten kunnen worden gepubliceerd in internationale
tijdschriften van naam en belangstelling kunnen wtkken
op internationale conferenties. Voorts dient het onder-
zoek op de juiste schaal plaats te vinden en het team
moet in een geschikte omgeving kunnen opereren. Er
dient een adequate infrastructuur aanwezig te zijn en
coördinatie met verwant werk moet zijn gewaarborgd.

Naar aanleiding van vragen die in het jaarlijks gesprek
tussen het ZWO-Bestuur en het Uitvoerend Bestuur van
FOM werden gesteld T.s'd over het bovenstaande een
uitvoerige notitie opge. oid. Deze notitie, waarin de
samenhang tussen beleidsruimte en werkgemeenschappen
wordt belicht en waarin op de gehanteerde kwaliteits-
criteria wordt ingegaan, werd als appendix aan de nota
meerjarencijfers 1981 t/m 1985 toegevoegd.

In 1979 werd FOM vanuit de overheid en van de zijde
van een aantal onderzoekers benaderd over enkele
onderwerpen die nog niet in het FOM-programma zijn
opgenomen: atmosferisch en fysisch oceanografisch
onderzoek en stromingsonderzoek. Met betrekking tot
deze onderwerpen werden nog geen concrete stappen
ondernomen.

3.2. Technische natuurkunde

Via het programma voor technische natuurkunde en
innovatie beoogt FOM steun te geven aan technisch-
fysisch onderzoek met een gebruiksaspect. Dil betekent
dat de kennis die met onderzoekingen in het kader van
dit programma wordt opgedaan, dient te leiden tot
praktische toepassingen in de wetenschap, de techniek, de
industrie of de maatschappij. Bij de beoordeling en
selectie van de aanvragen speelt derhalve naast de
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wetenschappelijke kwaliteit ook de utilisatie een belang-
rijke rol. Met deze opzet streeft FOM ernaar de onder-
zoekers bij de instelling voor wetenschappelijk onderwijs
en in de para-universitaire instituten - meer dan in het
verleden het geval was - te stimuleren bij het kiezen van
hun onderzoekprojecten uit te zien naar een mogelijke
aanwending van hun onderzoekresultaten door anderen
dan de kring van de eigen vakgenoten. Hiertoe zullen zij
niet alleen voor het kiezen van hun onderwerpen van
tijd tot tijd de blik naar buiten moeten richten,, maar zij
zullen ook bereid moeten zijn actief mee te werken aan
het uitdragen van de nieuw verworven resultaten, die
anders via de gebruikelijke communicatiekanalen niet
gemakkelijk ter kennis van potentiële gebruikers zouden
komen. Daartoe wordt bij de meeste technisch-fysische
onderzoekprojecten een gebruikerscommissie ingesteld.
Deze heeft tot taak de onderzoeker bij de utilisatie van
diens onderzoekresultaten (het utilisatieproces, de kennis-
overdracht) behulpzaam te zijn. Uit overwegingen van
doelmatigheid bestaat een gebruikerscommissie in het
algemeen uit potentiële gebruikers en personen die
geacht mogen worden inzicht te hebben in de gebruiks-
en toepassingsmogelijkheden van het desbetreffende
onderzoek.

De wetenschappelijke coördinatie van onderzoek dat met
POM-steun wordt uitgevoerd, vindt in het algemeen
plaats in de disciplinair georganiseerde werkgemeen-
schappen. In zo'n geval zullen de activiteiten van een
gebruikerscommissie vrijwel uitsluitend beperkt blijven
tot het utilisatie-aspect; zij zullen dan ook duidelijk
verschillen van elders wel gebruikelijke 'begeleidings-
commissies'. Er is evenwel ook een categorie technisch-
fysische projecten die naar de aard van het onderzoek
niet in een FOM-werkgemeenschap kunnen worden
ingepast. Deze projecten worden onder directe supervisie
van de Speciale Commissie voor de Technisch« Fysica
geplaatst. Deze wordt voor de begeleiding bijgestaan
door de gebruikerscommissies, die met het oog daarop
niet louter hoeven te bestaan uit gebruikers 'pur sang',
maar ook uit experts waarvan verwacht mag worden
dat zij een waardevol oordeel over het onderzoek kunnen
vellen en die met hun eigen kennis ook de projectleiders
kunnen bijstaan, wanneer er bepaalde moeilijkheden
opkomen. Deze gebruikerscommissies hebben dus naast
hun gewone taak inzake de utilisatie ook een bege-
leidende functie. Er kwam een reglement voor de
gebruikerscommissies tot stand.

In het kader van het beleidsruimteprogramma voor
technische fysica waren in 1979 21 projecten in
uitvoering. Daarvan waren er 11 ondergebracht bij
werkgemeenschappen; 4 hiervan worden gefinancierd
door de Minister van Economische Zaken. Van de 10

technisch-fysische projecten die niet bij een werkgemeen-
schap konden worden ondergracht, werden er 2 door de
Minister van Economische Zaken gefinancierd en 1 uit
subsidie van de Minister voor Wetenschapsbeleid
bekostigd. De 10 projecten die niet bij een werkgemeen-
schap of een FOM-instituut zijn ondergebracht, staan
onder supervisie van de Speciale Commissie voor
Technische Fysica; 4 zijn tevens toevertrouwd aan de
supervisie van de Contactgroep Technische Halfgeleider-
fysica en -Elektronica. Voor de onderbrenging van deze
10 projecten werden in 1978 de werkgroepen TF 1,
TH II en TF III opgericht en in 1979 de in paragraaf
3.1. reeds genoemde werkgroepen TF IV, TF V,
THFE I, THFEII en THFE III.

De oprichting van de laatstgenoemde drie werkgroepen
is het resultaat van de afspraken die werden gemaakt
met de Contactgroep Technische Halfgeleiderfysica en
-Elektronica. Deze afspraken werden in het vorig
jaarboek kort weergegeven in paragraaf 3.3. op blz. 22.

Van de projecten die in het kader van het beleidsruimte-
programma voor technische fysica worden uitgevoerd,
zijn er 16 voorgesteld vanuit technische hogescholen,
3 vanuit FOM-instituten en 2 vanuit universiteiten. De
samenwerking met de technische hogescholen beperkt
zich evenwel niet tot de 16 technisch-fysische projecten.
Integendeel: daarnaast waren in 1979 binnen de werk-
gemeenschapsprogramma's en in het gewone beleids-
ruimteprogramma een 15-tal andere projecten bij
technische hogescholen in uitvoering.

3.3. Organisatie van de wetenschapsbeoefening

In augustus 1979 verscheen een beleidsnota van de
Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek, getiteld 'ZWO 1979: plaats en perspectief'.
In deze nota wordt eerst de verhouding van ZWO tot
de wetenschap, de samenleving en de instellingen van
wetenschappelijk onderwijs aan de orde gesteld, waarna
de consequenties voor het te voeren beleid worden
beschreven.

Vele van de in deze nota naar voren gebrachte aan-
dachtspunten kon FOM ondersteunen. In het bijzonder
kunnen daarvan worden genoemd: het streven naar
ondersteuning van meer op toepassing gericht onderzoek,
het inpassen van lokale zwaartepunten in een landelijk
coördinatienetwerk en de voortzetting van de finan-
ciering van de instituten in ZWO- en FOM-verband.

FOM had echter ook enkele punten van kritiek op de
nota. De beschrijving van de wijze waarop besluiten over
toewijzing van gelden tot stand komt en van de be-
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oordelingsprocedure doet geen recht aan de rot van de
Stichtingen en geeft daardoor een onjuist beeld van de
gang van zaken. Het aspect van de internationale ielaties
is onvermeld gebleven. Aan een actief stimuleringsbeleid
voor nieuwe onderzoeksgebieden wordt onvoldoende
aandacht besteed.

In oktober 1979 boden de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen, Wetenschapsbeleid en Landbouw en
Visserij aan de Tweede Kamer een beleidsnota aan over
het universitaire onderzoek, de zgn, BUOZ-nota. De
Minister van O en W vroeg aan ZWO advies met be-
trekking tot de in deze nota beschreven beleidsvoor-
nemens. ZWO overlegde hiertoe met de door haar
gesubsidieerde stichtingen en haar adviescommissies.

Dit overleg had in 1979 een oriënterend karakter. De
gedachten die FOM daarbij naar voren bracht, komen
overeen met die welke destijds naar aanleiding van de
GUO-nota (zie jaarboek 1973, paragraaf 3.4.) en de
R WO-nota (zie jaarboek 1975, paragraaf 3.3.) werden
geformuleerd. De voornaamste punten die FOM in het
overleg bepleitte zijn de volgende.

Bij ZWO bestaat weerstand tegen inmenging van de
overheid in het onderzoekbeleid van de organisatie. Dit
komt tot uiting in een afwijzing van het zogenaamde
'oormerken' van delen van het budget en in afwijzing
van de participatie op enigerlei wijze - via vertegen-
woordiging of door middel van permanente waarnemer-
schappen - van overheidsvertegenwoordigers in de
gremia van ZWO onder het topniveau. FOM bepleitte bij
ZWO in beide gevallen meer begrip voor de eigen
verantwoordelijkheid die de overheid in wezen bij het
beleid heeft. Indien juridische bezwaren bestaan tegen
oormerking meent FOM dat wellicht andere vormen
gevonden kunnen worden, waardoor de overheid toch
een belangrijke rol krijgt in de bestemming van de
middelen, bijvoorbeeld door het aangaan van meerjaren-
afspraken. FOM acht een grondige informatie over en
weer van de overheid en het onderzoeksveld nood-
zakelijk, zeker wanneer het gaat om besluiten ten aanzien
van grote investeringen en de daarmee verbandhoudende
vastlegging van exploitatiekosten. Dit kan bijv. via
vertegenwoordiging of waarneming in geschikte
commissies of bestuurslichamen.

In de BUOZ-nota wordt een structuur beschreven waarin
op een niveau tussen het topbestuur van de organisatie
en de afdelingen vijf gebiedsraden functioneren. FOM
drong erop aan bij de instelling van gebiedsraden ervoor
te zorgen dat hierdoor geen beslissingen worden ver-
traagd. In principe betekent het inschakelen van een
tussenniveau een verlenging van de communicatielijnen

en FOM pleitte ervoor bevoegdheden van het top-
bestuur te delegeren aan de gebiedsraden. In de BUOZ-
nota wordt nogal de nadruk gelegd op het tijdelijk
karakter van de door ZWO gesubsidieerde projecten in
de universitaire sfeer. FOM hield in de gesprekken vast
aan het huidige FOM-beleid en wees erop dat ook bij
universitaire projecten medewerkers voor onbepaalde
tijd aangesteld moeten kunnen worden, zowel in de
technisch/administratieve- als in de wetenschappelijke
sfeer. Wijziging van het beleid in deze zou onaanvaard-
bare consequenties voor het natuurkundig onderzoek
hebben. FOM wees er in het bijzonder op, dat het
aanstellen van een senior onderzoeker één van de
belangrijkste instrumenten kan zijn voor het initiëren
van een totaal nieuw gebied. Zij pleitte met kracht voor
het behoud van de instituten binnen de organisatie. Zij
steunde het opnemen van een gebiedsraad technische
wetenschappen.

Gezien de bijzondere positie die FOM inneemt - de
stichting beheert en administreert zelf zijn middelen,
heeft personeel in dienst en heeft statutair bepaalde
bevoegdheden met betrekking tot zijn begroting - werd
om bilateraal overleg met ZWO gevraagd over de
positie die FOM in de nieuwe structuur zal krijgen.

Er werd op gewezen dat het niet strikt nodig is voor
alle wetenschapsgebieden dezelfde organisatiestructuren
en 'eenheid van beleid' binnen de gehele organisatie na
te streven.

Steeds werd het voorbehoud gemaakt dat alle verande-
ringen in de structuur en de organisatie eerst met de
Raad van Bestuur zullen moeten worden besproken, en
door deze goedgekeurd en dat de vertegenwoordigende
lichamen van de werknemers op adequate wijze van te
zijner tijd te formuleren voorstellen in kennis zullen
moeten worden gebracht en de gelegenheid moeten
krijgen zich daarover uit te spreken.

In het vorig jaarboek werd in paragraaf 4 melding
gemaakt van een bespreking tussen het Uitvoerend
Bestuur, de instituutsdirecties en enkele anderen. Deze
bespreking, die in december 1978 plaatsvond, was
aanleiding tot een bezinning over de organisatie-
structuur van FOM. Deze is in de loop van de jaren
nogal gecompliceerd geworden, behoeft op een aantal
punten verduidelijking en dient aan gewijzigde omstan-
digheden te worden 'aangepast. Deze overwegingen
leidden tot het voornemen een deskundige in te
schakelen die de structuur doorlicht en over de opzet
adviseert. Er werd een aanzet gegeven tot een eerste
verkenning.
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4. Instituten en werkgroepen

Allereerst dienen enkele opmerkingen te worden gemaakt
over de financiële situatie van de instituten.

In paragraaf 2 werd reeds vermeld dat op het exploitatie-
budget van de instituten (het FOM-lnstituut voor
Atoom- en Mo'ecuulfysica, het FOM-lnstituut voor
Plasmafysica, de sectie Hoge-energiefysica van het
NIKHEF, het Instituut voor Kernphysisch Onderzoek
sn het Kernfysisch Versneller Instituut) in 1979 een
gezamenlijk decres van / 500.000 moest worden toe-
gepast. In 1980 en 1981 geldt hetzelfde.

De compensatie van 1% voor incidentele loonkosten-
stijging is ontoereikend. De prijsstijgingen in de materiële
sfeer worden in het geheel niet gecompenseerd. De
energieprijzen en de looncomponent in de kosten van
uitbesteed werk veroorzaken een sterke toename van
de vaste lasten. De instrumentele kredieten zijn daardoor
drastisch verlaagd. Het FOM-lnstituut voor Plasmafysica
en de in het FOM-lnstituut voor Atoom- en Molecuul-
fysica gehuisveste werkgroep TN III moeten bovendien
samen de Nederlandse JET-bijdrage opbrengen. Met
betrekking tot het 1KO (de toekomstige sectie Kern-
fysica van het NIKHEF) werden destijds afspraken
gemaakt over de financiering van het basisinstrumen-
tarium voor de experimenteerhallen van de 300 MeV-
versneller. De veronderstellingen waarvan daarbij werd
uitgegaan blijken thans niet vervuld te kunnen worden.

Openhouden of opheffen van personeelsplaatsen,
inkrimping van onderzoek en verdere pogingen
additionele fondsen uit andere bron te verwerven zijn
daardoor nog noodzakelijker geworden.

Er zijn evenwel ook gunstige ontwikkelingen te melden.
Tegen het eind van het jaar werd bekend dat de
Minister van O en W in 1980 en 1981 voor drie projecten
extra investeringssubsidies ter beschikking stelt. Deze
projecten en extra subsidies zijn, Spica II (FOM-lnstituut
voor Plasma fysica ƒ 1.500.000), bouw radiochemisch
laboratorium (IKO, c.q. NIKHEF sectie K ƒ 3.100.000)
en axiale injectie in het cyclotron (KVI / 800.000).
Voorts kwam in 1979 voor de sectie Hoge-energiefysica
van het NIKHEF een cxploitatie-accres van ƒ 1.400.000
ter beschikking, terwijl daar in 1980 / 1.293.000 bijkomt
en in 1981 nog eens de helft van dit laatste bedrag.
Euratom deelde mee voorkeurssteun toe te kennen voor
Spica II (FOM-lnstituut voor Plasmafysica) en voor de
ontwikkeling van een bron van negatieve waterstofionen
(werkgroep TN III), waardoor na 1979 resp. ƒ 604.000
en ƒ 151.000 extra ter beschikking komt.

Met betrekking tot het associatiecontract Euratom-FOM
1976 t/m 1980 kan verder worden vermeld dat het
plafond van de Euratom-bijdrage werd verhoogd van
ƒ 17.728.400 tot f 18.593,200 en dat Zwitserland toetrad
tot de Euratomassociaties voor beheerste kernversnelling
en plasmafysica. Het nieuwe Europese vijfjarenplan voor
dit gebied van onderzoek, dat de jaren 1979 t/m 1983
bestrijkt en dat derhalve in 1979 en 1980 in de plaats
zou moeten komen van het vijfjarenplan 1976 t/m 1980,
werd door de Raad van Ministers van de Europese
Gemeenschappen nog niet goedgekeurd,

In het bovenstaande werd reeds opgemerkt dat het
FOM-lnstituut voor Plasmafysica en de werkgroep
TN UI samen de Nederlandse JET-bijdragc moeten
opbrengen. Dit is een gevolg van het desbetreffende
regeringsbesluit (zie jaarboek 1976, paragraaf 3.3).
Dit hield onder meer in dat het Nederlandse kernfusie-
onderzoek onderdeel van het Europese programma zou
blijven uitmaken, hetgeen deelneming aan JET impliceert,
doch dat de daaraan te besteden middelen niet zouden
worden verhoogd. Door ondertekening van het JET-
contract nam FOM de verplichting op zich financieel
bij te dragen aan de bouw en inbcdrijfstclling van JET.
Deze verplichting beloopt over 1978 t/m 1983 totaal
ruim / 2.900.000. Dit betekent een belangrijke ver-
mindering van de middelen die beschikbaar zijn voor
het in Nederland uit te voeren programma. Zo zag het
Instituut zich genoodzaakt zijn wetenschappelijke staf
voor de tweede maal met 10% in te krimpen. Door
uitbreiding van het oorspronkelijk ontwerp van JET en
inflatie worden deze kosten naar het zich laat aanzien
tenminste ongeveer / 5.100.000.

De vraag welke consequenties dit voor het Nederlandse
programma heeft, werd voorgelegd aan de Coördinatie-
groep Kernfusie FOM-ECN. Deze overwoog dat kern-
fusie in Nederland slechts zinvol kan worden verricht
in het kader van het Europese programma en dat JET
in dit programma het belangrijkste experiment is. Zij
kwam dan ook tot de conclusie dat voortzetting van de
deelneming aan JET sterk is aan te bevelen. Wel nam
zij krachtig stelling tegen verdere inkrimping van de
nationale activiteit op het gebied van de kernfusie. Zo'n
inkrimping zou diametraal staan tegenover de ont-
wikkeling in andere landen. De Raad van Bestuur onder-
schreef deze visie en vroeg bij ZWO compensatie voor
het verschil tussen de in de vorige alinea genoemde
bedragen. Aan het eind van het jaar was daarop nog
geen antwoord ontvangen.

Op 14 maart werd in het FOM-lnstituut voor Plasma-
fysica een voorlichtingsbijeenkomst over kernfusie voor
de Nederlandse industrie gehouden. Deze bijeenkomst
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had o.a, tot doel het bedrijfsleven te informeren over
JET en te interesseren voor mogelijke levering van
componenten voor dit project.

Met betrekking tot de radiochemische afdeling van het
IKO kan in aansluiting op het vorig jaarboek, worden
vermeld dat het overleg tussen FOM en IKO leidde tot
de opstelling van een minimum-bouwplan, waarvan de
kosten - afgezien van extra veiligheidsvoorzieningen -
op ƒ 3.150,000 werden geraamd. Het huidige laborato-
rium mag tot uiterlijk 1 januari 1984 worden gebruikt.
Reeds eerder in dit verslag werd er melding van gemaakt
dat de Minister van O en W voor deze bouw voor 1980
een bedrag van / 3.100.000 ter beschikking heeft gesteld.

In de loop van het jaar kwam de wens naar voren om
cen onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheid
om met de Nederlandse versnellers op commerciële
basis radionuclidcn te vervaardigen. Voor een verken-
nend marktonderzoek werd ƒ 60.000 aangevraagd.

In het vorig jaarboek werd melding gemaakt van de
instelling van de Commissie Evaluatie Pcrsoneelsopbouw
IKO (CEP1) die tot taak kreeg de pcrsoneelsopbouw van
het IKO te evalueren met het oog op de toekomstige rol
van dit instituut als sectie Kernfysica van het NIKHEF.
Deze commissie bracht in november 1979 haar advies
aan het Uitvoerend Bestuur uit. Alvorens dit advies in
behandeling te nemen vroeg het Uitvoerend Bestuur
commentaar aan de IKO-dircctie en de IKO-onder-
ncmingsraad. Deze commentaren waren aan het eind
van het jaar nog niet gereed.

In de overeenkomst tussen de Stichting FOM en IKO,
de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke
Universiteit te Nijmegen over de oprichting van het
Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-energie-
fysica (NIKHEF) is bepaald dat de integratie van de
secties Kernfysica en Hoge-cnergiefysica van dit instituut
uiterlijk 1 januari 1980 zijn beslag moet krijgen. Een
concept-besluit hierover dient een jaar van te voren
gereed te zijn. De Vrije Universiteit heeft de wens te
kennen gegeven zich bij deze samenwerking aan te
sluiten. In het vorig jaarboek werd vermeld dat het
bedoelde besluit de vorm kreeg van een conceptovereen-
komst tussen de Stichting FOM en IKO en de drie
universiteiten, waarin de niet meer relevante regelingen
die specifiek op fase I (vóór de integratie) betrekking
hebben, plaats hebben gemaakt voor nadere uitwerking
van de regelingen die in fase II (na de integratie) gelden.
Deze conceptovereenkomst werd in januari 1979 aan
de partijen en aan ZWO voorgelegd met het verzoek om
commentaar.
De commentaren, die in de loop van het jaar werden

gegeven, spitsten zich vooral toe op de bestuursstructuur
van het geïntegreerde NIKHEF en op de rol van FOM
daarin. In een van de commentaren werd erop gewezen
dat er allereerst overeenstemming over de bestuurs-
structuur zou moeten komen. Naar aanleiding daarvan
stelde het Uitvoerend Bestuur, rekening houdend met de
naar voren gebrachte opmerkingen, in overleg met het
Curatorium van IKO (de toekomstige sectie Kernfysica)
en het Interimbestuur van de sectie Hoge-energiefysica
een herziene formulering op van de artikelen die de
bestuursstructuur omschrijven.
Toen het ernaar uitzag dat hierover voor 1980 gein
overeenstemming tussen partijen zou kunnen worden
bereikt, werd de datum van ingang van de integratie
verschoven tot uiterlijk 1 januari 1981.

Volgens de overeenkomst tot oprichting van het
NIKHEF zal de dagelijkse leiding van het geïntegreerde
NIKHEF (fase II) berusten bij een directie, bestaande
uit twee wetenschappelijke directeuren (een van de
sectie Kernfysica en een van de sectie Hoge-energie-
fysica) en een beherend directeur. Het Uitvoerend
Bestuur stelde in overleg met het Curatorium en het
Interimbestuur een commissie in ter voorbereiding van
de benoeming van deze beherend directeur. Zij kreeg als
eerste taak het opstellen van een taakomschrijving
voor de beherend directeur. Een eerste opzet als basis
voor overleg met de directeuren van IKO en sectie H
en met de ondernemingsraad van het IKO en de
instituutsraad van de sectie H kwam gereed.

Tot slot kan met betrekking tot de instituten nog melding
worden gemaakt van overleg over een instelling van
ondernemingsraden. Voor nadere gegevens hieromtrent
zij verwezen paragraaf 7 van dit verslag.

Met betrekking tot de werkgroepen werd in paragraaf
3.1 reeds melding gemaakt van de oprichting van 11
nieuwe werkgroepen. Voorts werd een werkgroep
opgeheven, namelijk de in het Laboratorium voor
Algemene Natuurkunde van de Rijksuniversiteit te
Groningen gehuisveste werkgroep K UI-A in verband
met het vertrek van de werkgroepleider prof. dr.
H. Postma naar Delft. Door deze opheffing kan de
ontwikkeling waarvan de aanzet in het jaarboek 1972
(paragraaf 4.2) werd geschetst, worden afgerond. Het

kernfysisch onderzoek dat in FOM-verband in Groningen
plaatsvindt is nu geheel geconcentreerd in het Kern-
fysisch Versneller Instituut (voorheen werkgroep KIII-B,
nu KIII), dat door FOM en Rijksuniversiteit gezamenlijk
wordt beheerd. Wel vindt in het eerder genoemde
laboratorium nog onderzoek in FOM-verband plaats op
het grensgebied tussen kernfysica en vaste stof in het
kader van de werkgroep K/VS X.
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5. Betrekkingen met andere organisaties

5.1. Binnenlandse betrekkingen

Allereerst moet hier de verhouding tussen onze stichting
en de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Weten-
schappelijk Onderzoek worden vermeld. Voor de
financiële 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 dr. ir. B. Okkerse, hoofddirecteur
Onderzoekbeleid - die zich bij verhindering laat ver-
tegenwoordigen door dr. R. F, Heyn - en doordat
prof. dr. R. van Lieshout, directeur van ZWO, de
vergaderingen van de Raad van Bestuur en het Uit-
voerend Bestuur van FOM bijwoont. Ook vinden van
tijd tot tijd besprekingen tussen ZWO en de stichtingen
plaats in het kader van het voorzittersoverleg en het
directeurenoverleg. Over de structuur van een mogelijk
toekomstig gezamenlijk kantoorgebouw vond overleg
plaats in het kadïv v.n de ZWO-werkgroep inrichting
RWO-bureau ( i v .c paragraaf 6). Bovendien bestaan
er regelmatig contacten tussen functionarissen van het
FOM-bureau, het bureau van ZWO en het Ministerie
over problemen die daarvoor in aanmerking komen.

Voorts mag hier niet onvermeld blijven dat FOM door
bemiddeling van de door ZWO gefinancierde Stichting
Mathematisch Centrum (MC) gebruik kan maken van
de computerfaciliteiten van de Stichting Academisch
Rekencentrum Amsterdam (SARA). Hieraan kan nog
worden toegevoegd dat de sectie H van het NIKHEF
tezamen met MC en SARA zal worden gehuisvest in
een gebouwencomplex dat onder verantwoordelijkheid
van ZWO in het Wetenschappelijk Centrum Water-
graafsmeer (WCW) in aanbouw is.
Vraagstukken die hierbij van gezamenlijk belang zijn,
worden besproken in de door ZWO ingestelde
Coördinatiewerkgroep WCW. Voor de begeleiding van
de bouw heeft ZWO een coördinatiecommissie
(ZWOCoCo) benoemd, waarvan dr. J. Schutten
voorzitter is en waarin prof. dr. D. Harting de sectie
H van het NIKHEF vertegenwoordigt.

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 FOM, IKO, de Universiteit van
Amsterdam en de Katholieke Universiteit Nijmegen
inzake het NIKHEF, de overeenkomst tussen FOM,
IKO en Vrije Universiteit inzake onderzoek bij de
300 MeV-versneller en de overeenkomst tussen FOM
en de Rijksuniversiteit Groningen met betrekking tot
het KVI.

Met de sectie natuurkunde van de Academische Raad,
het Bestuur van de Nederlandse Natuurkundige Ver-
eniging en enkele andere organisaties bestond de
afspraak over onderwerpen van gezamenlijk belang
van gedachte te wisselen wanneer daaraan behoefte
bestaat. Het overleg werd genoemd 'overleg natuur-
kunde-organisaties (ONO)'. Het werd in 1979 ver-
vangen door het Nederlands Comité voor de Natuur-
kunde (NCN); het is een forum van overleg voor de
belangrijkste organisaties die in Nederland bij het
beleid ten aanzien van de natuurkunde zijn betrokken.
FOM voert het secretariaat.

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
Nijverheidsorganisatie TNO. Deze organisatie is tevens
door prof. dr. ir. B. H. Kolster vertegenwoordigd in de
Commissie van de Werkgemeenschap 'Metalen
FOM-TNO'. Voorts bestaan afspraken met TNO op
het gebied van de technische fysica.

Met de Stichting Energieonderzoek Centrum Neder-
land (ECN) onderhoudt FOM nauwe betrekkingen.
Zo heeft FOM het recht van voordracht voor een
plaats in het bestuur en voor drie plaatsen in de
wetenschappelijke adviesraad (V/AR). Ultimo 1979 had
uit dien hoofde prof. dr. C. M. Braams zitting in het
ECN-bestuur, terwijl van de WAR op voorstel van
FOM deel uitmaakten: dr. L. Lindner, prof. dr. J. J. van
Loef en prof. dr. H. de Waard. Het kernfysisch onder-
zoek met behulp van de hogefluxreactor 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
was: prof. dr. P. M. Endt, prof. dr. W. J. Huiskamp en
prof. dr. H. Postma vanwege FOM, prof. dr. J. A.
Goedkoop, drs. M. Bustraan en dr. K. Abrahams van-
wege ECN. Prof. Goedkoop is voorzitter, dr. Abrahams
onderzoekleider, het secretariaat wordt verzorgd door
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drs. F. R. Diemont. Voorts bestaat een overeenkomst
tussen FOM en ECN betreffende samenwerking bij het
kcrnfusieonderzöck, In de coördinatiegroep die in het
kader van deze overeenkomst functioneert, hebben voor
FOM zitting: prof. dr, ir. W. J, Witteman, dr. R.
Bleekrode, prof. dr, C. M. Braams en prof. dr.
J, Kistemaker en voor ECN: prof. dr. L. H. Th.
Rictjcns (tot 1 december 1979), prof. dr. H. G. van
Bueren (vanaf 1 december 1979), ir. A. C. Timmers,
prof, dr, J, A. Goedkoop en drs, M. Bustraan.
Drs, F. R. Divmont treedt op als secretaris.

Het contact met de Stichting Scheikundig Onderzoek
in Nederland (SON) is op bestuursniveau gerealiseerd
doordat de voorzitter van de ene stichting de bestuurs-
vergaderingen van de andere kan bijwonen en doordat
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. Blasse
en de SON-wcrkgemeenschap bij FOM door prof. dr. C. Haas.

Met de SON-werkgemeenschap voor Kristal en
Structuuronderzoek (waarin de wetenschappelijke
activiteiten van de voormalige FOMRE zijn onder-
gebracht) heeft de Commissie van de Werkgemeenschap
voor de Vaste Stof contact doordat dr. J. Bergsma als
wederzijds vertegenwoordiger optreedt. De voorzitter
van de Contactgroep Technische Halfgeleiderfysica
en -Elektronica, prof. dr. J. F. Verwey, vertegenwoor-
digt deze contactgroep in de Commissie van de
Werkgemeenschap voor de Vaste Stof.
Met de Stichting voor Isotopengeologisch Onderzoek
(IGO) wordt het contact onderhouden door dr. ir.
A. J. H. Boerboom, die als vertegenwoordiger van
het FOM-Instituul voor Atoom- en Molecuulfysica
zitting heeft in het bestuur van deze stichting.

Met de Gemeente Amsterdam en de NV Philips'
Glocilampcnfarieken werkt FOM samen in het kader
van de Stichting Instituut voor Kernfysisch Onderzoek
(IKO). De beide eerstgenoemde stichtingspartners
wijzen in het Curatorium van deze stichting elk een
lid aan, FOM benoemd drie of meer leden. In het
verslagjaar hadden in het IKO-Curatorium drie FOM-
leden zitting. Op grond van de FOM-IKO-VU-over-
eenkomst wees FOM als vierde lid op voordracht van
de VU dr. J. J. Vasmel aan. Het onderzoekingswerk
van de Stichting IKO, dat wordt uitgevoerd in haar
instituut te Amsterdam, wordt nagenoeg geheel door
FOM gesubsidieerd. In verband hiermee is het jaar-
verslag van deze stichting in dit jaarboek opgenomen.

Met de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV)
bestaat op bestuursniveau contact doordat de voorzitter
van de NNV de vergaderingen van de Raad van
Bestuur van FOM en de directeur van FOM de
NNV-bestuursvergaderingen kan bijwonen. Het
redactiesecretariaat van het Nederlands Tijdschrift
voor Natuurkunde-A wordt verzorgd door drs. J. Heijn,
directiemedewerker van FOM. Het bureau geeft voorts
administratieve hulp aan de Stichting Fysica, waarvan
de directeur van FOM penningmeester is.

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

De Stichting IKO is deelnemer in het Interuniversitair
Reactor Instituut te Delft. In het Algemeen Bestuur
van dit instituut is de Stichting IKO vertegenwoordigd
door dr. A. A. Boumans, lid van het IKO-Curatorium
en dr. L. Lindner van de radiochemische afdeling van
het IKO.

Een onderzoek over ionenimplantatie in vaste stof, dat
wordt uitgevoerd in het FOM-Instituut voor Atoom-
en Molecuulfysica wordt medegefinancierd door de
NV Philips' Gloeilampenfabrieken. Een in dit instituut
lopend onderzoek over identificatie van biologisch
materiaal met behulp van flashpyrolyse vindt plaats in
samenwerking met en medegefinancierd door het
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid.

De vergaderingen van de Coördinatiegroep Kernfusie
FOM-ECN worden bijgewoond door ambtenaren van
Onderwijs en Wetenschappen, Wetenschapsbeleid,
Economische Zaken en Buitenlandse Zaken als vaste gast.
De vergaderingen van de Speciale Commissie voor de
Technische Fysica worden bijgewoond door een
ambtenaar van het Ministerie van Economische Zaken
als vaste gast. Dit ministerie verleent een financiële
bijdrage aan het technisch-fysisch onderzoek.

5.2. Buitenlandse betrekkingen

De samenwerking met de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie (Euratom) vindt plaats in het kader
van een associatiecontract, dat de werkzaamheden
omvat van de Werkgemeenschap voor Thermonucleair
Onderzoek en Plasmafysica, alsmede technologisch
onderzoek van ECN dat door middel van een sub-
contract in het associatieprogramma is opgenomen.
In het beheercomité dat krachtens dit contract is
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ingesteld was onze Stichting vertegenwoordigd door
dr. A. A. Boumans, prof. dr, J. A. Goedkoop, prof. dr.
L. H. Th. Rietjens en dr. H. Weijma. Van de zijde van
Euratom hebben in dit comité zitting dr. D. Palumbo,
G. de Sadeleer en dr. P. P. G. Valckx. In de Euratom-
verbindingsgroep hadden namens FOM prof, dr. C. M.
Braams, prof. dr. J. Kistemaker en prof, dr. L. H. Th.
Rietjens zitting. Eerstgenoemde was voorts lid van het
Comité van Laboratoriumdirecteuren van de Europese
kernfusie-associaties. Verschillende medewerkers van de
Werkgemeenschap voor Thermonucleair Onderzoek en
Plasmafysica vertegenwoordigen FOM in Euratom-
adviesQommissies die zich bezighouden met speciale
onderwerpen uit het kernfusieprogramma. Een afzonder-
lijke overeenkomst voorziet in de kosten van uitwisseling
van medewerkers tussen de verschillende associaties.
Met betrekking tot het JET-project bestaat een over-
eenkomst tussen Euratom en de geassocieerde instellingen
waaronder FOM. In de JET-Council is FOM vertegen-
woordigd door prof. dr. C. M. Braams en dr. C. Ie Pair,
in het JET-Executive Committee had eind 1979 namens
FOM ir. M. F, van Donselaar zitting.

Aan de doelstellingen van de European Physical Society
(EPS) verleent FOM steun doordat zij 'associate member'
van deze organisatie is en door het ter beschikking
stellen van enkele posities voor jonge fysici uit EPS-
landen (zie paragraaf 7).

Met de Europese Organisatie voor Kernfysisch Onder-
zoek CERN werd evenals vorige jaren een regelmatig
contact onderhouden via het NIKHEF sectie H. Vanuit
deze sectie vonden in het verslagjaar onderzoekingen
plaats bij CERN (Genève), PETRA (Hamburg) en
FNAL (Batavia, USA), terwijl een onderzoek bij
PEP (Stanford, USA) werd voorbereid. De directeur
van deze sectie, prof. dr. A. N. Diddens, had zitting
in enkele wetenschappelijke comités van CERN en
PETRA.
De betrekkingen van FOM met de International Atomic
Energy Agency (IAEA) beperken zich tot het verlenen
van medewerking bij het plaatsen van IAEA-fellows en
het deelnemen van FOM-medewerkers aan door de
IAEA georganiseerde cursussen en conferenties voor-
zover deze op het werkterrein van FOM liggen. FOM
werkt mee met enkele organisaties die op internationale
schaal wetenschappelijke informatie verzamelen met het
doel de bestaande kennis beter toegankelijk te maken.
Zulke organisaties zijn Dissertation Abstract Inter-
national en de IAEA te Wenen met zijn International
Nuclear Information System (IN IS) dat vanuit Neder-
land van gegevens wordt voorzien door Cobidoc, de
Commissie voor Bibliografie en Documentatie waarin
FOM eveneens is vertegenwoordigd.

Naast de hierboven genoemde vormen van samen-
werking, die organisatorisch zijn geregeld en contacten
via commissies, waarin deskundigen van diverse
researchinstellingen zitting hebben, bestaan tal van
contacten en vormen van samenwerking op zuiver
wetenschappelijk niveau tussen FOM-wcrkgroepen en
wetenschappelijke 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 vonden deze uitwisse-
lingen en deelnemingen ook in 1979 plaats.

6. Bestuur, commissies, bureau

De Raad van Bestuur vergaderde in 1979 driemaal, het
Uitvoerend Bestuur dertien maal, afgezien van cen aantal
besprekingen met anderen. In de samenstelling van de
Raad van Bestuur kwam' wijziging doordat aan het
eind van het jaar prof. dr: ir. D. Thoenes als lid aftrad.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur en het
Uitvoerend Bestuur werden bijgewoond door de directeur
en de beide adjunct-directeuren van de stichting. 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. P. Wyder.
voorzitter van de NNV; d(.i directeuren van het FOM-
Instituut voor Atoom- en M'olecuulfysica, het FOM-
Instituut voor Plasmafysica de sectie H van het
NIKHEF, het IKO en het KVI; twee FPR-vertegen-
woordigers en de eindredacteur van de Tweede Woord-
stroom. 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-burcau. 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 1979 tijdelijk een
groepje stafmedewerkers aan het bureau verbonden in
het kader van het project evaluatie natuurkunde.
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In 1978 stelde ZWO een 'Werkgroep inrichting RWO-
burcau' in, waarin FOM en enkele andere stichtingen
waren vertegenwoordigd. Aanleiding was het verschijnen
van het 'Rapport van de werkgroep RWO-overleg
betreffende organisatie en financiering van het
universitaire onderzoek en de organisatie van de RWO'
fzie vorig jaarboek, paragraaf 3.3). De werkgroep kreeg
ais taak een mogelijke opzet van het RWO-bureau uit
te verken, Aangezien er geleidelijk onzekerheid ontstond
oyr.r vorm en invoering van de RWO richtten de
discussies in de werkgroep zich gaandeweg meer op
geïntegreerd optreden van de bureaus van ZWO en de
stichtingen voor het geval tot gezamenlijke huisvesting
zou worden besloten. De werkgroep bracht haar eind-
rapport in juni 1979 uit.

Reeds in 1977 had het Uitvoerend Bestuur zich uitge-
sproken voor het samenbrengen van de bureaus van de
tweede-gcldstroomorganisatic in één kantoorgebouw en
voor vestiging daarvan in het centrum van het land.

Een oriënterend onderzoek in 1977 en 1978 leverde een
uuntul mogelijkheden op die nader op hun mérites
werden onderzocht. Een daarvan leidde tot overleg
lussen ZWO, FOM en een organisatie die de bouw van
een nieuwe stadswijk in Utrecht voorbereidde.

Omdat nu enige tijd bleek dat de nodige beslissingen
terzake nog geruime tijd op zich zouden laten wachten
en realisering nog vele jaren zou vergen, ging FOM
tegelijk uitzien naar een ruimere behuizing voor haar
eigen bureau, die hoogst urgent was geworden. Een
geschikt pand werd gevonden en de Raad van Bestuur
hechtte zijn goedkeuring aan het voornemen dit te huren.
De verhuizing (van Lucasbolwerk 4-5 naar Van Vollen-
hovenhtan 661-663) vindt eind mei 1980 plaats.

In het najaar besloot ZWO zich voor huisvesting van
haar eigen bureau blijvend op Den Haag te richten.

7. Personele zaken

Evenals vorige jaren werden de vergaderingen van de
FOM-pcrsoncelsraad (FPR) bijgewoond door
dr. A. A. Boumans, directeur van FOM en drs. J. Heijn,
eindredacteur van het interne FOM-communicatieblad
'Tweede Woordstroom'. De vergaderingen van de
FPR-commissie Personele Zaken werden bijgewoond
door drs. F. R. Diemont, adjunct-directeur en drs. L. C.
Peek, centrale personeelfunctionaris, de vergaderingen
van de FPR-commissie Wetenschapsbeleid en structuur
door dr. C. Ie Pair, adjunct-directeur en drs. H. G. van
Vuren, directiemedewerker. Drs. F. R. Diemont was 1M en

voorzitter van de door het Uitvoerend Bestuur benoemde
commissie ad hoc ter voorbereiding van de oprichting
van een centrale ondernemingsraad. De andere vijf leden
van deze commissie waren door de FPR aangewezen.

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, de Speciale
Commissies voor Theoretische en Technische Fysica en
voor het volgen van de beleidsruimteprocedure. Zij
ontvangen alle stukken die aan de leden van de
genoemde lichamen, respectievelijk aan de beleids-
ruimtejury worden gezonden en nemen aan de ver-
gaderingen deel. Op deze wijze beschikt de FPR over
alle informatie waarover de Raad van Bestuur en de
commissies beschikken.

De definitieve tekst van het voorlopig reglement van
de OR-Rijnhuizen werd vastgesteld met inachtneming
van de opmerkingen van de vakverenigingen en de
bedrijfscommissie. De verkiezing vond plaats en de
OR werd in augustus door de voorzitter van de Raad
van Bestuur geïnstalleerd.

De in de eerste alinea van deze paragraaf genoemde
commissie ad hoc stelde een concept op voor het
voorlopig reglement van de Centrale Ondernemingsraad
(COR) van FOM. De Raad van Bestuur ging, met
enkele wijzigingen, akkoord.

Over de vraag of het NIKHEF direct één OR zou
krijgen of voorlopig twee (één voor elke sectie) waren
de meningen verdeeld. In een gezamenlijk overleg van
het Uitvoerend Bestuur met de directies van FOM, IKO
en de directeur van het NIKHEF sectie H, de voorzitters
van Curatorium en Interimbestuur en vertegenwoor-
digingen van de OR-IKO en de Instituutsraad van de
sectie H kwam het volgende voorstel tot stand.

De OR-IKO en de IR van de sectie H worden tot de
instelling van de OR-NIKHEF een feit is, als onder-
nemingsraden behandeld; het concept voor het voor-
lopig reglement van de OR-NIKHEF zal ultimo 1980
aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd; het jaar
1981 zal worden gebruikt om de vereiste goedkeurings-
procedure af te wikkelen zodat uiterlijk 1 januari 1982
de OR-NIKHEF kan worden ingesteld.

Over dit voorstel was aan het eind van het jaar nog geen
besluit genomen.
Bij het bovenstaande moet worden aangetekend dat de
OR-IKO op 1 januari 1977 door de overgang van het
IKO-personeel in FOM-dienst zijn formele status had
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verloren en sindsdien door FOM als ondernemingsraad
wordt behandeld.

In de loop van het jaar kwamen bij verschillende ge-
legenheden vragen naar voren over vacante plaatsen
voor pas afgestudeerde fysici. Voor deze vacatures zijn
vermoedelijk verschillende oorzaken: de doorwerking
van de invoering van het zesjarig VWO heeft een diepte-
punt in het aantal pas afgestudeerden veroorzaakt, de
voorkeur voor een vaste betrekking boven een tijdelijke
promotiebaan is toegenomen, het is moeilijker geworden
voor beschikbare posities goede kandidaten te vinden.
Wil men zich beraden over de consequenties voor het te
voeren beleid, dan is nader onderzoek naar de oorzaken
vereist. De Beleidsgroep Personeelszaken (BPZ) stelde
voor hierover een enquête onder de werkgroepleiders te
houden. Het Uitvoerend Bestuur achtte een breder
onderzoek gewenst, waarbij de argumenten van de
betrokkenen zelf meer direct aan het licht komen.
Dit onderzoek zal in samenwerking met de Commissie
Werkgelegenheid van de Nederlandse Natuurkundige
Vereniging plaatsvinden.

De BPZ werkte mee aan het op schrift stellen van een
'wegwijzer rechtspositie' en aan diverse regelingen in het
kader daarvan, waaronder een studicfaciliteitenregeling.
De door de BPZ geïnitieerde besprekingen in de
instituten over functieklassificatie leidden nog niet tot een
besluit over invoering en tot de keuze van een bepaald
systeem.

Op advies van de BPZ wordt het beleid met betrekking
tot deeltijdarbeid en onbetaald verlof de komende twee
jaar enigszins verruimd. Daarna zullen de voor- en
nadelen en de consequenties worden geëvalueerd om te
beoordelen of dit beleid kan worden voortgezet of
aanpassing behoeft.

De European Physical Society (EPS) tracht een pro-
gramma te onderhouden dat beoogt jonge fysici die voor
een promotie werken of die hun doctorstitel niet langer
dan vijf jaar geleden hebben gekregen, gelegenheid te
bieden in een instituut in een van de andere landen,
waarvan de nationale fysische vereniging bij de EPS is
aangesloten, gedurende een academisch jaar te werken.
FOM stelt hiervoor 3 a 4 posities ter beschikking,
echter onder een aantal beperkende voorwaarden. Aan-
gezien ZWO honorering van buitenlandse onderzoekers
alleen toestaat wanneer deze een duidelijke bijdrage aan
het onderzoek leveren, komen de posities alleen in aan-
merking voor diegenen waarvoor de selectie van de EPS
een zekere garantie vormt dat zij een bijdrage aan het
onderzoek zullen leveren en er moet in beginsel een
vakature beschikbaar zijn.

Bij het JET-project kan men alleen een aanstelling
krijgen als men de garantie heeft na afloop van zijn taak
bij JET, elders een positie te krijgen. Voor hen die een
aanstelling voor onbepaalde tijd in FOM-dienst hebben,
betekent dit dat FOM hun verlof dient te verlenen
voor de tijd van hun aanstelling bij JET, Voor Neder-
landers die niet of niet meer op de FOM-personeelslijst
voorkomen en niet uit andere hoofde de zckcrtK-id
hebben dat na terugkeer een positie beschikbaar is,
garandeert FOM een aanstelling van een jaar in FOM-
dienst.

De bijgaande tabel geeft een overzicht van de personeels-
bezetting aan het eind van 1979.

Personeelsbezetting eind 1979 inclusief beleidsruimte en
diverse projecten

tcchn.
wet. wet. adm.

mcd. ass. huish.

Instituten
Werkgroepen bij universiteiten
(excl. NIKHEF sectie H en KVI)
Bureau
Totale bezetting
Beschikbare plaatsen
Vacatures

201

191
5

397
457

60

18

18
19
1

383

78
31

492
516
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Tot slot mag een woord van dank aan allen die door
hun activiteiten hebben bijgedragen tot het functioneren
van onze Stichting in 1979 niet ontbreken Het Uit-
voerend Bestuur is bijzonder erkentelijk voor de samen-
werking die het heeft ondervonden.

Namens het Uitvoerend Bestuur,
de directeur,

A. A. Boumcms
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Publikaiies

C, 1c Pair: Commentaar op de ,Bt/OZ -
Beleidsnota Universitair Onderzoek.
Universiteit en Hogescnool, 26 no, 3
(1979) 200.

Voordrachten

C, Ie Pair: Energiegelieerd onderzoek in
het WO. Werkgemeenschap voor Chemie
van de Vaste Stof van de Stichting
SON, Lunteren, 12 januari,
C, le Pair: Universitair onderzoek en
innovatie. D"66 Studiedag Innovatie,
Krasnupolsky, Amsterdam, 24 februttri.
C. Ie Pair: Technische Natuurkunde:
Stiefkind of Paradepaard? 50-jarig
jubileum TNO, TH-Delft, 19 mei.
C. Ie Pair: Veldmigruiie van vorsers.
FOM-lnstituut voor Atoom- en Mole-
cuulfysica, 17 december.
L. J. F, Hermans, J. Heijn: Serie van
II raditiprautjes over de eneriiieprobte-
muth'k. AVRO rubriek Actueel en
Informatief, Uitgezonden wekelijks van
4 oktober lol 20 december.
1.. J. F. Hermans, J. Heijn, Fred van den
Bosch: KrijKt ii o"k lienoi'x (van)
enerxie? AV RO-TV-documentaire.
uitgezonden 21 december.

Een uitvergroot fragment van de foto
op bludzijik' 4.
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EXPLOITATIEREKENING

Lasten

1978
ƒ /

7.388.210
2.377.689

1.993.154
386,851

10.967
167.287

9.765.899

2.380.005

Financieel verslag

Werkgemeenschap voor Kernfysica:
Personeelskosten
Materiële kredieten

Werkgemeenschap voor Atoomfysica:
Personeelskosten
Materiële kredieten

FOM-lnstituut voor Atoom- en Molecuulfvsica:
(excl. TN III)

1979 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

/ /

7.247.000
3.129.000

2.068.000
880.000

178.254

Buiten de werkgemeenschappen en instituten
Theoretische fysica
Technische fysica 980.000

10.376,000

2.948.000

7,013.727
1.265.629

838.027
774.766
454.423

1.721.444
276.728

3.185.526
514.000

5.436.608
1.516.321

10.660.816
1.512.082
1.402.086

965.616
27.281

5.288.535
3.376.000
1.186.000

*ft "XAf* ^77

1 GGft 1 70
i . yyö . i f £,

6 9S2 929

n 574 984

007 RQ7

9.850.535

Personeelskosten
Materiële kredieten
Algemene en bedrijfskosten
Project 'Flash pyrolyse'
Project 'Laminaire supersone gaswervcl"

Werkgemeenschap 'Metalen FOM-TNO'
Personeelskosten
Materiële kredieten

Werkgemeenschap voor Molecuulfysica:
Personeelskosten
Materiële kredieten

Werkgemeenschap voor de Vaste Stof:
Personeelskosten
Materiële kredieten

Werkgemeenschap voor Thermonucleair
Onderzoek en Plasmafysica:
Personeelskosten
Materiële kredieten
Algemene en bedrijfskosten

Werkgemeenschap voor Theoretische
Hoge-energiefysica:
Personeelskosten
Materiële kredieten

Sectie Hoge-energiefysica van het NIKHEF:
Personeelskosten
Materiële kredieten
Algemene en bedrijfskosten

7.555.000
990.000

1.051.000
290.000
144.000

1.803.000
415.000

3.597.000
477.000

5.457.000
1.768.000

10.608.000
1.989.000
1.579.000

1.187.000
32.000

6.430.000
3.126.000
1.646.000

10 030 000

2.218.000

4 074 000

7.225.000

14 17fi 000

1219 000

11.202.000

980.000
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112.335
246.448

3,040.915

3.399,699
743.000

2.650.698
19.328.500

165.000
107.144
173,604
516.091

82.686.810

Kosten commissies
Algemene kosten
Bestuurskosten

Bijdrage 1KO aan bestuurskosten

Subsidie aan de Stichting IKO
Energiegelieerd onderzoek
Werkplaatsapparatuur
BTW-compensatie
Reservering Euratom-bijdrage
Compensatie onroerend-goedbelasting
1977 en 1978

122.000
290.000

3.257.000

3.669,000
779.000

2.890,000
19,896.500

45,000
132.000

168,500

87.580.000

Baten

1978
ƒ

77.354.042
179.342

—
126.697

3.596.121
6.072

422.070
319.200
492.799

ƒ

82 496 143

—
173.604

16.863
—

82.686.810

Nederlandse Organisatie ZWO
Ministerie van O en W
Minister voor WB
Ministerie van Economische Zaken
Europese Gemeenschap
Metaalinstituut TNO
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid
Philips Eindhoven
Diversen

Compensatie onroerend-goedbelasting
1977 en 1978
BTW-compensatie
Vervallen reserveringen
Overschot 1977

1979 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

ƒ ƒ
81.376.000

179.000
640.000
332.000

3.836.000

200.000
210.000

98.000
o/; OTt nnn

168.500
—

502.500
38.000

87.580.000
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INVESTERINGSREKENING

Lasten

1978
(vastgestelde begroting)
/ /

1,990,000

550,000
575.000

4,463,000
175.000

. 5.763.000

50.000
110.000
65.000
41,000

266.000

Bouw en inrichting:
Sectie Kernfysica van het NIKHEF
Grote apparatuur instituten:
FOM-lnstituat voor Atoom- en Molecuulfysica
(incl. TN III)
FOM-Instituut voor Plasmafysica
Instituut voor Kernphysisch Onderzoek
Kernfysisch Versneller Instituut

Grote apparatuur werkgemeenschappen
excl. instituten:
Werkgemeenschap voor Kernfysica
Werkgemeenschap voor Atoomfysica
Werkgemeenschap voor Molecuulfysica
Werkgemeenschap voor de Vaste Stof

1979
(vastgestelde begroting)

/

350.000

555.000
580.000

5,838,000
70.000

7.043.000

50.000
140.000
140.000
390.000

720.000

8.019.000 8.113.000
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Balen

1978 1979
(vastgestelde begroting) (vastgestelde begroting)
f f f f

Subsidies van ZWO:
1.990.000 Bouw en inrichting 350.000
2.829.000 Gewoon investeringssubsidie 2.763.000
3.200,000 Exira investeringssubsidie 5.000.000

8.019.000 8.113.000
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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 de cijfers van de
jaarrekening vermeld, zoals deze bij de afsluiting van
dat boekjaar werden vastgesteld.
De cijfers van de exploitatierekening, die betrekking
hebben op 1978 werden ontleend aan het financieel
verslag over 1978 dat door Blömer en Co. accountants
te Utrecht werd gecontroleerd en door de Raad van
Bestuur van de Stichting FOM werd goedgekeurd. Het
financieel verslag ligt op het FOM-bureau ter inzage.

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-Instituut voor
Plasmafysica afzonderlijk vermeld. Dit laatste geldt
eveneens voor het FOM-Instituut voor Atoom- en
Molccuuifysica, dat relaties heeft met verschillende
werkgemeenschappen en daarom geen deel uitmaakt van
een bepaalde werkgemeenschap.
De post buiten de werkgemeenschappen en instituten
betreft kosten van projecten die (nog) niet bij een
werkgemeenschap werden ondergebracht.
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 bestuurskosten omvatten de personeelskosten en
kantoorkosten van het bureau, de reiskosten ten behoeve
van het bestuur, uitgave van het jaarverslag, controle
van de boekhouding e.a.
De besteding van het subsidie aan de Stichting 1KO
vindt men in het IKO-vcrslag,
Onder BATEN vindt men onder andere de subsidies.
waaruit de kosten worden bestreden. Het bclungrijkstc
is dat van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-
Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO).
Met de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
(Euratom) bestaat een associatic-contruct over plasma-
fysica en beheerste kernversmelting. Volgens dit contract
draagt Euratom 25% bij in de kosten van de Werk-
gemeenschap voor Thermonucleair Onderzoek en
Plasmafysica. Dit percentage kan tot 45CJ worden
verhoogd voor investeringen ten behoeve van bepaalde
projecten. Het Ministerie van O en W verleent een
bijdrage in de kosten van reizen in CERN-verband. 13e
Ministers van W B en E Z verlenen een subsidie voor
technisch fysisch onderzoek. Aan onderzoek in het FOM-
Instituut voor Atoom- en Molccuulfysicu wordt bijge-
dragen door de Minister van W B. het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Philips Eindhoven. De overige
posten spreken voor zichzelf.

Investeringsreken ing

Onder dit hoofd vallen de uitgaven van nieuwbouw en
inrichting van laboratoria alsmede aankoop van
wetenschappelijke basisapparatuur. Dit zijn grote
installaties en appparaten, die niet uit het normale
exploitatiebudget kunnen worden aangeschaft.
De eindafrekening van deze posten vindt meestal pas
enkele jaren na dato plaats. Daarom is hier volstaan
met de cijfers van de vastgestelde begroting.
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Verslag FOM-personeelsraad

Samenstelling FPR

In de samenstelling van de raad heeft zich in het
verslagjaar een belangrijke wijziging voorgedaan: de
drie leden uit de kiesgroep Rijnhuizen trokken zich
terug op het moment dat op dit instituut een onder-
nemingsraad werd geïnstalleerd. Door deze stap wilden
zij de nieuwe ondernemingsraad de vrijheid geven zelf
zijn vorm van overleg met de bestuurders te kiezen.
Met de nieuwe ondernemingsraad werd daarop tot
afspraken gekomen, welke grotendeels gelijk zijn aan
die welke destijds met de ondernemingsraad van IKO
zijn gemaakt. Deze afspraken houden ruwweg in, dat
de OR-Rijnhuizen waarnemers bij de FPR-vergade-
ringen benoemt die normaal in FPR-verband zullen
functioneren, echter met dien verstande, dat zij geen
stemrecht hebben en dat de OR-Rijnhuizen zich niet
gebonden kan achten aan beslissingen e.d. van de
FPR voorzover deze het lokale werkterrein betreffen.
De namen van de waarnemers waren aan het einde van
het verslagjaar nog niet bekend.
Deze verandering in de status van de afgevaardigden
van Rijnhuizen heeft tot gevolg dat de rechtstreeks
door de personeelsraad vertegenwoordigde fractie van
het personeel verder is afgenomen. Deze fractie be-
draagt thans tweederde. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat de raad zich dit jaar weer met veel kracht inzette
voor de spoedige instelling van een Centrale Onder-
nemingsraad (COR) en dat veel van de in de tien
vergaderingen van dit jaar behandelde onderwerpen
met die materie verband hielden.

Commissies en afgevaardigden

Vanouds kent de personeelsraad twee vaste commissies;
de commissie Personele Zaken en de commissie
Wetenschap en Structuur. Over de samenstelling en het
functioneren zijn in de loop der jaren bepaalde
opvattingen gegroeid, welke dit jaar in reglementen zijn
vastgelegd. Deze zijn vervolgens door de personeelsraad
goedgekeurd. Met deze reglementen wordt beoogd aan
adspirant-leden inzicht te geven in het werk van de
commissies.

<] Afscherming van hel hoogspannings-
gedeelte van het Unoplasmatron dat
ionen levert voor het verstrooiings-
onderzoek van werkgroep A 111
(Technisch-Fysische Laboratoria,
Groningen).

Door de commissie Personele Zaken werden aan ver-
schillende universiteiten hoorzittingen gehouden onder
FOM-medewerkers teneinde de verlangens te peilen
ten aanzien van het door FOM voor die groepen te
voeren personeelsbeleid. Deze hoorzittingen hebben
nog niet tot een eenduidige conclusie geleid.

De gesprekken, welke in 1978 voor het eerst zijn
gevoerd, tussen leden van het UB en directie enerzijds,
en enige door de personeelsraad onder het personeel
aangezochte personen anderzijds, werden voortgezet.
Bij deze gesprekken, in de wandeling UB-FPR-overleg
genoemd, werd dit jaar voornamelijk van gedachten
gewisseld over de inpassing van het wetenschapsbeleid
in het overleg met het personeel na instelling van een
COR.

Vacaturebestand bij doorstroomposities

Het blijkt binnen FOM steeds moeilijker te worden
vrijkomende doorstroomplaatsen opnieuw te bezetten;
het aantal openstaande posities voor promovendi
vertoont een stijgende lijn. Naar verluidt, zou het aantal
vacatures in die categorie 5 å 7°/o bedragen. Een en
ander komt bijvoorbeeld tot uiting in de sterke toename
in het aantal advertenties, dat voor dit soort posities
geplaatst wordt, in bladen als Intermediair en het
Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. Naar de
mening van de personeelsraad kan deze tendens slechts
zeer ten dele worden verklaard uit het feit, dat in het
begin der jaren zeventig de vijfjarige VWO-opleidingen
op zes jaar werden gebracht. Veeleer gaat het om een
structureel probleem: vele jonge fysici geven de voorkeur
aan een vaste baan boven een tijdelijke als promovendus
bij FOM.
De oorzaak hiervoor is mede de wijze waarop de vaste
staf bij FOM is opgebouwd. Bij het huidige beleid is de
kans, om na een contract van enkele jaren, bij FOM of
elders als fysicus in vaste dienst te komen, uiterst
gering. Het is daarbij de vraag of het voordeel van de
doctorstitel opweegt tegen het nadeel van de hoge
leeftijd, als het erom gaat een voldoening gevende
positie in de maatschappij te verwerven.

Naar de mening van de personeelsraad zou aan deze
problemen tegemoet worden gekomen door een aantal
van de nu bij FOM openstaande tijdelijke posities om te
zetten in vaste. Door de hogere kans op een vaste baan,
welke hierdoor ontstaat, zou de aantrekkelijkheid van
FOM als tijdelijke werkgever vergroot worden, terwijl
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tevens het gunstige neveneffect zou optreden, dat de
leeftijdsopbouw van de vaste staf een evenwichtiger
karakter zou krijgen.

Op 18 juni ging een brief van bovenstaande strekking
uit naar de Raad van Bestuur, die deze behandelde in
de novembervergadering. In de tussenliggende tijd
bleek dat de mening van de personeelsraad niet door
directie en UB gedeeld werd. Dit gaf aanleiding om de
voorzitter van de Raad van Bestuur eind augustus
schriftelijk informatie te vragen op een aantal punten,
welke met de aangesneden problematiek verband
houden. Op deze brief werd in het verslagjaar geen
antwoord ontvangen. Tijdens genoemde vergadering
van de Raad van Bestuur bleek, tot teleurstelling van
de personeelsraad, dat dit college thans geen maat-
regelen wil nemen, en dat het slechts de commissie
'Werkgelegenheid fysici' van de Nederlandse Natuur-
kundige Vereniging zal verzoeken de problematiek te
bestuderen.

NIKHEF

Het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-
cncrgicfysica is in het verslagjaar tweemaal onderwerp
van gesprek geweest binnen de personeelsraad. De eerste
maal geschiedde dit naar aanleiding van het door
FOM opgestelde eerste concept voor een overeenkomst
inzake het NIKHEF. De behandeling hiervan in de
ondernemingsraad van het IKO (IKO-OR) en de
instituutsraad van het NIKHEF (NIKHEF-H-IR) had
reeds geresulteerd in twee uitvoerige commentaren. De
personeelsraad zag geen aanleiding aan deze stukken
nog eigen commentaar toe te voegen, en besloot dan
ook naar de stukken van de IKO-OR en de NIKHEF-
H-IR te verwijzen.

De tweede keer dat het NIKHEF aan de orde kwam,
geschiedde dit naar aanleiding van het voorstel van het
UB om reeds thans aan de instelling van een onder-
nemingsraad voor het gehele NIKHEF te gaan werken
en de fase, waarbij twee ondernemingsraden bestaan,
over te slaan.
De IKO-OR en de NIKHEF-H-IR spraken zich met
klem tegen dit plan uit. Zij achtten het gewenst, dat
eerst enige tijd met ondernemingsraden voor beide
secties afzonderlijk gewerkt zou worden. Als redenen
voerden zij onder andere aan, dat het overleg om tot
.een ondernemingsraad te komen veel tijd in beslag zou
nemen, terwijl bovendien op het mement van afsluiting
van de NIKHEF-overeenkomst in de werksituatie nog
niet van één instituut sprake zou zijn. In deze en andere
argumenten zag de personeelsraad alle aanleiding om
het streven van de IKO-OR en de NIKHEF-H-IR te
steunen.

Behoud verworven rechten

In het kader van de gedachtenvorming binnen de
personeelsraad over de metamorfose van FPR in COR
kwamen de rechten aan de orde welke destijds zijn
verleend om een goed functioneren van de personeels-
vertegenwoordiging mogelijk te maken. Het betreft hier
het recht om terzake deskundige personeelsleden aan te
wijzen, welke de vergaderingen van de verschillende
beleids- en bestuursorganen mogen bijwonen, Zij hebben
daar geen stemrecht. Zo heeft de personeelsraad ver-
tegenwoordigers bij de Raad van Bestuur, de werk-
gemeenschapscommissics, de Beleidscommissies voor het
FOM-Instituut voor Atoom- en Molccuulfy.sicu. de
Beleidsruimte-vcrdclingsproccdurc en in de redactie
van de Tweede Woordstroom,

Op 18 juni richtte de personeelsraad zich tot de Raad
van Bestuur met het verzoek te willen uitspreken, dat de
uitoefening van deze aan het personeel toegekende
rechten na opheffing van de personeelsraad zou over-
gaan op de COR. Tot grote teleurstelling van de
personeelsraad heeft de Raad van Bestuur dit verzoek
in zijn vergadering van 13 november integraal van de
hand gewezen.

Wetenschappelijke Raad

In het kader van de inpassing van het wetenschaps-
beleid in het overleg met het personeel na instelling van
een COR werd door leden van de directie en het UB
het voorstel gedaan, daarvoor een raad in te stellen,
los van de COR en bestaande uit leden van de weten-
schappelijke staf. De personeelsraad heeft zich hier-
tegen van meet af aan fel verzet. Naar zijn mening kan
het wetenschapsbeleid niet los worden gezien van andere
beleidsvelden en valt het onder het bereik van de COR:
het bezig zijn met kwesties op het gebied van weten-
schapsbeleid is niet voorbehouden aan wetenschappers.

Het verheugt de personeelsraad, dat is gebleken, dut
UB en directie bij nader inzien er voorstander van zijn
de bespreking van het wetenschapsbeleid van FOM
binnen de structuur van de COR te plaatsen.

Centrale Ondernemingsraad

In het verslagjaar werd een belangrijke mijlpaal bereikt
in het streven naar de instelling van een COR, doordat
de Raad van Bestuur in zijn novembervergadering het
voorlopig COR-reglement goedkeurde. Dit werd mede
mogelijk doordat de UB-commissie ad-hoc ter voor-
bereiding van de COR-FOM in april van dit jaar
besloot zijn inspanningen terzake te verhogen. Hierdoor
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konden de personeelsraad en de lokale ondernemings-
raden zich op tijd voor genoemde vergadering van de
Raad van Bestuur over het concept uitspreken,

Bij het opstellen van het concept is door de commissie
aan de personeelsraad op een aantal punten een keuze
gevraagd. Het betrof hier de miriimum-omvang en de ;
indeling van de kicsgroepen; het al dan niet gewenst .
zijn van een systeem van plaatsvervangers; de sleutel
voor toewijzing van zetels en de mogelijkheid niet-FQM-
medewerkers in het COR-gebeuren te laten meedraaien.
Met de opinies van de personeelsraad over deze
kwesties is in het reglement rekening gehouden.

Op cen aantal andere punten bleken echter de
personeelsraad en zijn vertegenwoordigers in de
commissie cen andere mening toegedaan dan de
voorzitter van deze commissie. De Raad van Bestuur
heeft zich uitgesproken voor de door deze laatste
uitgedragen opvattingen.

Onder andere is door de Raad van Bestuur de directeur
van FOM aangewezen als bestuurder in de zin van de
wet. Naar de mening van de personeelsraad ware het
binnen de specifieke structuur van FOM wenselijker
geweest, de voorzitter van de Raad van Bestuur als
zodanig aan te wijzen. Daarmee verband houdende
betreurt de personeelsraad het niet opnemen van een

artikel, dat het de COR mogelijk zou hebben gemaakt,
zich over de benoeming van een lid van de Raad van
Bestuur uit te spreken.

Slotopmerkingen

In alle gevallen waarin de personeelsraad zich in het
verslagjaar tot het Uitvoerend Bestuur en de Raad van
Bestuur richtte om zijn zienswijze op enig onderwerp
kenbaar te maken, bleek dat deze colleges niet ont-
vankelijk waren voor de door dëVraad aangevoerde -
argumenten. De personeelsraad vindt deze starheid
bevreemdend en is voorts van mening, dat het voor
een goed functioneren van het overleg tussen bestuur en
personeelsvertegenwoordiging nodig is, dat de partijen
zich openstellen voor eikaars argumenten.

Tenslotte moet opgemerkt worden, dat het in het voor-
gaande genoemde, maar ook het vele niet genoemde
werk, dat door leden van de personeelsraad en zijn
commissies is verzet, niet mogelijk zou zijn geweest
zonder de hulp en de medewerking van vele anderen
binnen en buiten FOM. Een woord van dank aan hen
mag hier niet ontbreken.

Namens de FOM-personeelsraad,

ü . T. Jongerius

De samenstelling van de personeelsraad
en zijn commissies was gedurende 1979
als volgt:

FPR:

H. v. d. Brink (secretariaat)
P. A. J. van Deurzen
P. Hellingman, tot SI juli
H. H. Holsboer (secretariaat)
R. T. Jongerius, voorzitter vanaf 30 juni
L. C. J. M. de Koek, tot 31 juli
W. A. van Leeuwen, secretaris
A. A. M. Oomens, tot 31 juli, voorzitter
tot 30 juni
J. Poot, tot 30 juni
B. J. Rigterink
J. C. M. Sprenkels, vanaf 30 juni
R. W. Wagenaar

De vergaderingen werden voorts bijge-
woond door de directeur van FOM,
A. A. Boumans en de eindredacteur
van de Tweede Woordstroom J. Heijn.
De afgevaardigden van de IKO-onder-
nemingsraad welke met een zekere

regelmaat aan het overleg van de
FOM-personeelsraden deelnamen waren
H. de Vries en E. W. A. Lingeman.
Tenslotte woonde B. Jongejans, lid van
de commissie ad-hoc FOM-COR, vrijwel
alle vergaderingen bij.

COMMISSIE PERSONELE ZAKEN

D. A. Bergman (coördinator)
A. P. de Haas
] . Poot
J. J. Smid

Namens de directie van FOM werden
de vergaderingen bijgewoond door
F. R. Diemont en L. C. Peek.

COMMISSIE WETENSCHAP EN
STRUCTUUR

H. v. d. Brink
H. van Erkelens (coördinator)
R. T. Jongerius
E. W. A. Lingeman

E. G. Overbosch
R. W. B. Best

Namens de directie van FOM werden
de vergaderingen bijgewoond door
C. Ie Pair en H. G. van Vuren.
Als gasten namen ook W. Koning en
W. C. Turkenburg aan de vergaderingen
deel.

COMMISSIE OVERLEG UB-FPR

D. A. Bergman
B. Jongejans
W. A. van Leeuwen
J. E. J. Oberski
A. A. M. Oomens

NAMENS DE FPR IN DE
UB-COMMISSIE AD-HOC FOM-COR:

P. J. van Deenen
B. Jongejans
P. W. F. Louwrier
W. J. Schrader
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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.

2. Speurwerk

Het kernfysisch onderzoek in ons land,
ulthuns voorzover het van zuiver weten-
schappelijke aard is, wordt bijna geheel
door de FOM-Werkgemeenschap voor
Kernfysica gecoördineerd. In het kader
v,m het nationale plan voor de kern-
fysica concentreert dit onderzoek zich
in toenemende mate op de in dit plan
voorziene drie centra, namelijk de
sectie K van het NIKHEF (thans nog
1KO) te Amsterdam, het KVI te
Groningen en het Robert J. Van de
Graaff-laboratorium te Utrecht.
Zo zal de werkgroep K II (Amsterdam,
Vrije Universiteit) het onderzoek in
belangrijke mate gaan uitvoeren met
cxperimentccrfacilitciten bij de in
aanbouw zijnde 500-MeV-elektronen-
vcrsncllcr van het NIKHEF. Enkele
VU-mcdcwerkers zijn reeds bij de
clektronenvcrstrooiing betrokken. Er
wordt gewerkt aan de bouw van een
opstelling voor het meten van de ver-
strooiing van elektronen ovet 180° tot
energieën van 140 MeV. Voorts wordt
een bundelkanaal voor pionen opgezet,
sinds daarvoor medio 1978 financiële
middelen werden verkregen van het
Ministerie van O en W en de VU. Dit
kanaal zou samen met het in aanbouw
zijnde muonenkanaal van het IKO een
faciliteit vormen voor onderzoek in de
intermediaire-energicfysica met pionen
en muonen bij het NIKHEF.

Het kernspectroscopische onderzoek met
directe reacties bij Kil (Amsterdam,
VU) werd sterk beheerst door vragen
over d& betrouwbaarheid van de
beschrijving en over de relevantie van de
gebruikte modellen.
In verschillende gevallen zoals bij lichte
even Sn-isotopen en bij s6Mg lukt", het,
rekening houdend met de onzekerheden
van de beschrijving en met inter-
fererende neveneffecten, te komen tot
een zinvolle afweging van modellen voor
de kernen, zoals collectieve modellen
en één-deeltjesmodellen en voor de
reacties, zoals microscopische en
macroscopische reactiemodellen.
Het onderzoek met behulp van elektron-
gammaspectroscopie bleef gericht op
het opsporen en interpreteren van
collectieve excitaties bijv. bij Sb- en Te-
isotopen. Zowel bij het experimentele
als bij het theoretische werk werd een
goede samenwerking met het KVI
gerealiseerd.

Het werk op het gebied van de kern-
fysica van middelhoge energie met
pionen en muonen werd bij CERN en
S1N voortgezet; de realisatie van het
pionenkanaal bij MEA maakte, ondanks
de druk der tijden, goede voortgang.
Van het experimentele werk met snelle
elektronen bij de L1NAC in Darmstadt
kwam het eind in zicht; met het onder-
zoek met elektronen bij MEA werd een
eerste begin gemaakt.
Ook bij het theoretische werk van K II
deed, zowel in de sector van de weinig-
dceltjessystemen als in de sector van de
kernmodellen, naast de voortzetting van
de lopende onderzoekslijnen, de kern-
fysica van middelhoge energie haar
invloed gelden. Bij de weinigdeeltjes-
groepen bleek dat uit onderzoek over
pionabsorptie en pionverstrooiing aan
lichte kernen en over pionverstrooiing
aan gepolariseerd He, en bij de kern-
modellengroep bleek dat uit bercl's-
ningen over de pion-zelfenergie in
kernmaterie.

Bij de werkgroep KIII (Groningen, KVI)
Werden de zwaartepunten van het.
experimentele kernfysische onderzoek
gevormd door het onderzoek van
reuzenresonanties, de studie van veel-
nucleonen-overdrachtsreacties, de studie
van opbreekreacties met lichte projec-
tielen, 'in-beam' metingen aan (a,xny)-
en (H.I., xnY)-reacties, en het onderzoek
van incomplete fusiereacties met zware
ionen.

Het werk aan reuzenresonanties concen-
treert zich momenteel op het onderzoek
naar de vervalseigenschappen van de
isoscalaire quatlrupoolresonanlie (GQR).
Uit onze gegevens voor M4Th en HHJ
bleek dat de quadrupoolresonantie niet
af slechts in geringe mate vervalt door
spHjting, in tegenstelling tot de dipool-
resonantie en de theoretische verwach-
tingen. Bij de studie van de reuzen-
resonanties in lichte kernen (zoals "Mg
en altSi) is de interesse speciaal gericht op
de mogelijkheid om via a-verval iets te
leren over de aanwezigheid van de
monupoolsterkte.
Het onderzoek met hoog scheidend
vermogen (magnetische spectregraaf)
van de (d,'Li) vier-nucleonenoppit-
reactie aan de d-schilkernen is afgerond.
Experimentele spectroscopische factoren
konden worden vergeleken met de
theoretische, berekend met het schillen-
model in de voltedige sd-schilruimte.
Een systematisch onderzoek van de
(d,8Li)-reactic op de even Se-isotopen
leverde informatie op over de myste-
rieuze 0+-toestanden in Ge die in tegen-
spraak is met eerder gesuggereerde
intrinsieke neutronen- en protonen-
configuraties.
Kernreacties met instabiele uitgaande
deeltjes zijn experimenteel verder onder-
zocht voor (o,-He)-reacties op lichte en
middelzware kernen. Vooral voor de
lichte kernen (A < 40) kunnen met deze
reactie de structuureigenschappen van
hoge-spintoestanden worden bepaald.
De meettechniek is ook gebruikt om het
mechanisme van de (sHe,dp)-opbreek-
reactie te onderzoeken. Tenminste drie
mechanismen kunnen kinematisch
worden onderscheiden en zijn tevens
door de keuze van de detectoren-
geometrie zo goed als geheel gescheiden
waar te nemen.
Het onderzoek met het multipliciteits-
filter aan het verval van kernen aange-
slagen met 'compound'-kernreacties,
heeft zich vooral geconcentreerd op de
verschillen tussen »"Dy en I58Dy. Het
Y-verval in <S3Dy ontwikkelt zich voor-
namelijk langs de yrast-lijn in tegen-
stelling tot de gedeformeerde kern 159Dy
waarvoor significante zijvoeding in de
grondtoestandsband is waargenomen.
In beide gevallen zijn de ingangsgebieden
voor de vervalscascaden in energie en
spin bepaald. Aanvullende metingen
met een neutronendetector tonen aan
dat bij (12C,xnY)-reacties veel minder
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neutronen van hoge energie worden
uitgezonden dan bij (a,xnY)-reacties.
Hoge-spintoestanden in U-kernen zijn
voor het eerst 'in-beam' gemeten met
(u,xnv)-reacties. Het probleem van de
hoge ondergrond in de 7-spectra ten
gevolge van de sterk concurrerende
splijiingsreacties kon worden geredu-
ceerd in Y-Y-C0'nc'|lentiemetingen en het
meten van conversie-elektronenspectra.
In sa2U kon op deze wijze de grond-
toestandsband worden bepaald tot spin
18, In samenwerking met Grenoble
(OST1S project) is in ""Sr het laagste
bekende Oi-niveau gevonden. Dit
impliceert het samengaan van een
sferische 0i met een gedeformeerde
Of-toestand". In het verval van een 16+
yrastniveau in "sHf is een K-verboden
M4-overgang gemeten; hieruit is afgeleid
dat de menging van twee K=S banden
spinafhankelijk is.

Een globaal onderzoek van reacties aan
een zware kern (1MTb) mej "N-bundels
van verschillende energte (5, 8, 10 en
1?, MeV/nucleon) is begonnen. Het
onderzoek omvat metingen van
'inclusive singles', deeltje-deeltjecorre-
laties en deeltje-Y-coïncidenties. Zowel
fragmentatie als sequentieel opbreken
van het projectiel is waargenomen. De
studie van onvolledige fusiereacties met
13C als projectiel heeft tot de gegenerali-
seerde conceptie van een kritieke
draai-impuls geleid.
Het theoretische onderzoek bij het KVI
bestrijkt verschillende gebieden. Veel
activiteiten hebben plaats gehad op het
gebied van verdere ontwikkeling van het
kernmodel van wissclwerkende bosonen
(IBA-model). De systematische studie
van spectra van even-evenkernen in
verscheidene massagebieden heeft
geleid tot een volledig inzicht in het
gedrag van de IBA-hamiltoniaan voor
kernen met A > 100. Een belangrijke
ontwikkeling is de beschrijving van
oncven-A-kernen als systemen van
bosonen plus een fermion. Enerzijds
geeft deze generalisatie van het IBA-
model in speciale gevallen aanleiding
tot de introductie van nieuwe dyna-
mische symmetrieën, anderzijds is de
mogelijkheid geopend voor de geünifi-
ceerde behandeling van verschillende
koppelingsschema's (nilssonmodel,
zwakke koppeling, 0(6)-fdeeltjekoppe-
ling enz.). Daarnaast is bestudeerd het
probleem van de constructie van de
klassieke limiet van de IBA-hamilto-

niaan; dit heeft het mogelijk gemaakt om
vormvariabelen analoog aan die van het
geometrische model te definiëren,
alsmede om een algebraïsche beschrij-
ving te geven van faseovergangen.
Ander onderzoek op het gebied van
collectieve eigenschappen van kernen
omvat de toepassing van de symplec-
tische syrnmetriegroep op de beschrijving
van vervalseigenschappen in de sd-schil,
en de berekening van inelastische vorm-
factoren voor elektronenverstrooiing in
collectieve kernen.
Het onderzoek aan relativistische zware-
ionenreacties, gebaseerd op de
boltzmannvergelijking, resulteerde in
een aantal interessante conclusies. Voor
het eerst werd een systematische be-
schrijving gegeven van alle deeltjes-
spectra (protonen, deuteronen, tritonen,
enz.) in het energiegebied beneden
pionenproductie. In tegenstelling tot
andere modellen werd geen gebruik
gemaakt van de onderstelling van
thermisch evenwicht. Er werd een begin
gemaakt met de studie van pionpro-
cessen in kern-kernbotsingen gebaseerd
op het isbar-model.
Op het instrumentale vlak is een
PDP U/34 computer in bedrijf
genomen voor de bundeldiagnostiek en
automatisering van het cyclotron. Er is
een begin gemaakt met een ontwerp voor
het axiale ionen-injectiesysteem. In
samenwerking met de TH-Eindhoven
worden uitvoerige metingen en bereke-
ningen verricht aan het cyclotron-
centrum. Gezocht wordt naar een
optimale geometrie zowel voor axiale
als voor interne ionenbronnen. 'Single-
turn' extractie werd reeds in enige
experimenten bereikt. Aan methoden
betreffende faseselectie en het meten van
het faseverloop in het cyclotron wordt
verder aandacht besteed.

In de werkgroep K V (Utrecht) werd het
onderzoek aan het magnetische stootveld,
speciaal de Z-afhankelijkheid in Gd,
voortgezet. Het gedrag voor lichte
elementen in Gd blijkt gecompliceerder
dan in Fe. Het magnetische stootveld in
Fe is gebruikt voor het bepalen van
twee g-factoren in ülP. De experimentele
resultaten zijn in goede overeenstem-
ming met de theorie.
De eerste g-factormeting met behulp van
de nieuwe plunjeropstelling is succesvol
afgesloten.
Gammaspectroscopisch onderzoek van

fusie-verdampingsreacties met zware
ionen met behulp van een compton-
onderdrukkingsspectromeier en een
Ge(Li)-polarimeter levert nieuwe
gegevens over laaggelegen toestanden met
een hoog impulsmoment, De geometrie
van de comptononderdrukkingsspectro-
meter is geoptimaliseerd op basis van
Monte Carlo'berekeningen, Doppler-
patronen van gammastraling zoals
waargenomen in reacties van zware
ionen met waterstof-, deuterium-,
tritium- en heliumtrefplaatjes, geven
nauwkeurige levensduren in het gebied
van 10-M - JO-» s en informatie over de
afremming van diverse ionen in ver-
schillende media,

Voor het verrichten van ouderdoms-
bepalingen met behulp van de tandem-
generator is een begin gemaakt met de
ontwikkeling van een zware-ionen-
detectiesysteem. Tevens worden voor-
bereidingen getroffen voor het optimalt-
sc-ier van de versneller en de ionenbron
voor dit werk.
Onderzoek van vangstreactics met de
3 MV-generator blijft een waardevolle
bron van spectroscopische precisie-
informatie. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van geavanceerde detector-
systemen en van de sedert kort beschik-
bare hoge bundelintensitciten (ca
0,2 mA). Nauwkeurige energiebepalingen
van hoog-energetische gammastraling,
uitgevoerd in het kader van een
lUPAP-opdracht, openen de mogelijk-
heid om met resonantie-absorptie-
metingen levensduren van gebonden
niveaus te meten in het met andere
methoden moeilijk toegankelijke as-
gebied.

Voor de tandemversneller is een sputter-
bron van het Aarhus-type gebouwd.
Door plaatsing van een diafragmawiel
voor de eerste buis kunnen halogeen-
bundels worden versneld, zodanig dat de
in het verleden optredende beschadiging
van de eerste versnellerbuis wordt
vermeden.
Voor de PDP 11/34 opgesteld bij de
3 MV-versneller is een 'analyser
simulator' voor 8 ADC, zowel wat
'software' als 'hardware' betreft, gereali-
seerd. Voorbereidingen voor de 'soft-
ware' zijn getroffen om de PDP 11/40
bij de tandemversneller te vervangen
door een PDP 11/34.
De microscopische beschrijving van
fp-schilkernen met het schillenmodel
blijkt afhankelijk van de interactie
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aanleiding te kunnen geven tot toe-
standen met een sterk collectief
karakter. Goed«; voorbeelden hiervan
zijn wFe en 5"Fe, Experimentele gegevens
over dergelijke toestanden zijn nog
nauwelijks bekend, Verder wordt
getracht een microscopische beschrijving
te geven van zware kernen in de buurt
van Z = 64, 82 en N = 82, 126, De
mogelijkheid bestaat dat hiervoor de
huidige computerprogrammatuur aan-
zienlijk moet worden aangepast.

Het theoretische onderzoek van de
werkgroep K VI-U (Utrecht) betrof
vooral de statistische beschrijving van de
spectroscopie van veel-dceltjessystemen.
Systematische verschillen in excitatie-
energieën van toestanden van positieve
en negatieve pariteit konden statistisch
worden beschreven als functie van het
massagetal.

Bij de werkgroep K VIII (Eindhoven)
werd begonnen met de ontwikkeling van
een nieuwe bron voor gepolariseerde
protonen met aanzienlijk hogere
intensiteit. Door de installatiewcrkzaam-
heden van een nieuwe ongepolariseerde
bron was het cyclotron gedurende ruim
een half jaar niet beschikbaar voor
experimenten. Daarna was het moeilijk
de metingen met de gepolariseerde bron
weer op gang te krijgen. Inmiddels
werden diverse verbeteringen aan het
data-verwerkend systeem doorgevoerd
en verd een verdergaande experiment-
bewaking door de rekenautomaat
voorbereid.
In de thcoriegrocp werden resultaten
verkregen die een dieper inzicht mogelijk
maken in de samenhang tussen DWBA
en gekoppclde-kanalentheorie. Verder
kwam een (radiële) intervalsgewijze
aanpak tot stand voor de 'energy-sudden'
en 'centrifugal-sudden' benaderingen.

Bij de werkgroep K IX (Petten) is dit
jaar veel aandacht besteed aan de bouw
en het testen van een nieuwe kern-
oricntatieopstclling en aan de installatie
van een paarspectrometer. Metingen
werden verricht en uitgewerkt voor de
reacties ->aNa(rt,?), «Sc (n.y) en
* |.iaCii(n,Y).

Bij de werkgroep K XI (Delft) is een
combinatiedetector met 'beamswitch'
aangebracht, zodat enerzijds een elek-
trische uitlezing en anderzijds een visuele

inspectie van het detectorfocus mogelijk
is. De magneetstroom varieert nu in het
algemeen niet meer dan 1: 10» over
zwaaiperioden van 30 ms. Het doublet
"Li - 3H;i is gemeten, wat resulteerde in
een massa voor »Li(6,015 120 6 ± 6u)
die 2,6 uu afwijkt van de massatabel
1977.

Bij de werkgroep K XII (Eindhoven)
heeft het onderzoek naar de bundel-
eigenschappen van het AVF-cyclotron
nieuwe mogelijkheden gekregen met het
in gebruik nemen van een nieuwe, door
een PLC automatisch bestuurbare,
ionenbron. O.a. is het hiermee mogelijk
emittantiemetingen te verrichten m.b.v.
onafhankelijk van elkaar beweegbare
diafragma's.
Een studie naar de focusserende eigen-
schappen van het elektrische veld in het
begin van het versnelproces heeft geleid
tot het installeren in het cyclotron van
een nieuwe verkleinde 'puller'. De
hierdoor veranderde elektrische velden
veroorzaken een dusdanige verticale
focussering op de versnelde ionen dat
een ca vijf keer zo grote bundelstroom
wordt verkregen.
Metingen van het bundelprofiel op de
eerste omwentelingen hebben uitge-
wezen dat het bewegingsvlak van de
ionen sterk helt t.o.v. het mediaanvlak
van de cyclotronmagneet. Afbuig-
clektroden op de tweede omwenteling
die dit bewegingsvlak corrigeren, hebben
een extra stroomwinst opgeleverd van
een factor twee å drie.
Per 1 januari 1980 houdt de werkgroep
K XII op te bestaan als FOM-groep.

Bij de werkgroep K/VS X-G (Gronin-
gen) werd begonnen met onderzoek van
de invloed van 'laser-annealing' op de
locatie van onzuiverheden in halfgelei-
ders en metalen, gemeten met hyperfijn-
intcractietechnieken. Voor het onder-
zoek van de diffusie van geïmplanteerde
onzuiverheidsatomen in metalen en
halfgeleiders werd een nieuwe methode
geïntroduceerd, nl. conversie- en auger-
elektronspectroscopie. Enkele veelbe-
lovende resultaten werden hiermee
verkregen.
De samenwerking met de werkgroep
stralingsfysica (Van de Graaff-versnel-
ler) werd uitgebreid en er werd begonnen
aan een gezamenlijk onderzoekproject
over 'channeling' en rutherfordterug-
verstrooiing.

In de werkgroep K/VS X-L (Leiden)
vond bij het kernoriëntatieonderzoek de
methode van kerndemagnetisatie met
vergrote kernmagnetische momenten
een opmerkelijke verspreiding, zowel
internationaal als ook in ons land.
Kernoriëntatie van promethium leidde
tot een bepaling van de magnetische
eigenschappen van Pma+-ionen met
vergrote kernmagnetische momenten.

3, Onderwerpen van onderzoek

WERKGROEP K II
Amsterdam - Natuurkundig Laborato-
rium der Vrije Universiteit, prof. dr.
J. Blok, prof. dr. R. van Wageningen
1. Onderzoek met behulp van het AVF-
cyclotron
1.1. Directe reacties; inelastische ver-
strooiing en overdrachtsreacties
1.2. Gamma- en elektronspectroscopie;
nucliden rond Z = 50 en uit zeldzame-
aardengebied
1.3. Randgebieden (sporenonderzoek
d.m.v. protongeïnduceerde röntgen-
fluorescentie)
2. Middelhoge-energiekernfysica
2.1. Inelastische elektronenverstrooiing
2.2. Onderzoek met pionen en muonen
(CERN; SIN)
3. Theorie
3.1. Twee- en drienucleonensystemen
3.2. Pion-atoomkernwisselwerking
3.3. Kernmodelien

WERKGROEP K III
Groningen - Kernfysisch Versneller
Instituut, prof. dr. R. H. Siemssen,
dr. A. van der Woude
1. Experimenteel onderzoek
1.1. Kernstructuuronderzoek met hoge
resolutie door onelastische protonen-
verstrooiing
1.2. Kernsplijting geïnduceerd door
directe reacties
1.3. Excitatie en verval van reuzen-
resonanties
1.4. Onderzoek aan diepgelegen gat-
toestanden met de (d,3He)-reactie
1.5. Metingen met hoge resolutie via de
(d,°Li)-reactie op de sd-schilkernen en
middelzware kernen
1.6. Onderzoek van collectieve excitaties
met de (3He,t)-reactie
1.7. Opbreek van 3He in reacties met
'He als projectiel
1.8. Reacties met ongebonden deeltjes
(zoals 2He) in de eindtoestand
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1.9. Onderzoek naar de reactieprodukten
en doorsneden van de onvolledige
fusiereacties i*C+«°C«d en >4N+1MTb
1.10. Onderzoek naar kortlevende (ns)
isomeren met hoge spin in kernen met
140 < A < 160 geëxciteerd met
(isC,xnv)-reacties
1.11. Onderzoek van neutronspectra en
de 'continuüm' gammastraling in door
<-C geïnduceerde reacties op Nd-kernen
1.12. Onderzoek van niveaus met hoge
spin in actinide kernen met (a,xn-y)-
reacties
1.13. K-verboden overgangen in het
verval van "8H(n>
1.14. In- en off-beam experimenten van
0+-niveaus in middelzware kernen
2. Theoretisch onderzoek
2.1. Beschrijving van collectieve eigen-
schappen in het IBA-model
2.1.1. Positieve pariteitstoestanden in
even-even kernen
2.1.2. Oneven kernen
2.1.3. Extra vrijheidsgraden (octupool
toestanden)
2.1.4. 'Intruder' toestanden
2.1.5. Dynamische supersymmetrieën
2.2. Verval van quadrupool reuze-
resonanties in sd-schilkernen
2.3. Algebraïsche methoden voor
moleculaire rotatie-vibratiespectra
2.4. Algebraïsche beschrijving van fase-
overgangen in kernen
2.5. Elektromagnetische eigenschappen
van weinigdeeltjessystemen
2.6. Reactietheorie van kern-kernbot-
singen bij relativistische energieën
2.7. Schematische benadering van
gekoppeld-kanaaleffecten in sterk
inelastische excitaties van botsende
kernen
2.8. Overgangsdichtheden in 12C
3. Instrumenteel onderzoek en ontwik-
keling
3.1. Verbetering aan het cyclotron en
het bundelgeleidingssysteem
3.2. Automatisering van de bundel-
diagnostiek en de cyclotronbediening
3.3. lonenbronontwikkeling
3.4. Onderzoek aan het cyclotron-
centrum.
3.5. 'Single turn' extractie
3.6. Ontwerp van een axiaal injectie-
systeem
3.7. Detectoren voor de magnetische
spectrograaf
3.8. Voor „aande ontwikkeling aan
'mini-orar. ge' elektronenspectrometers
3.9. Ontwikkeling van een Bhabha-
polartmeter

3.10. Ontwerp en bouw van een grote
verstrooiingskamer
3.11, Computersysteemontwikkeling en
ontwikkeling van programma's voor
data-opname en -analyse

WERKGROEP K V
Utrecht - Fysisch Laboratorium,
prof. dr. P. M. Endt, prof, dr, A, M,
Hoogenboom, dr. C. van der Leun
1, Versnellers
2, On- en off-line computers
3. Onderzoek met de tandem-generator
3.1. Stootveldmetingen
3.2. Plunjerexperimenten
3.3. Kernspinpolarisatie
3.4. Hoge spins, isomere/i en levens-
duren
3.5. Nauwkeurige levensduurmetingen
met inverse reacties
4, Onderzoek met de 3-MV-generator
4.1. Vangstreacties
4.2. Resonante absorptie en fluorescentie
4.3. Precisie-ijking van gamma-over-
gangen
5. Theorie
6. Overzichtswerkzaamheden

WERKGROEP K VI
THEORETISCHE KERNFYSICA
Groningen - Instituut voor Theoretische
Natuurkunde, dr. A. Lande
1. Stralingsmuonvangst in aHe
2. Theorie van veeldeeltjessystemen
Utrecht - Fysisch Laboratorium,
dr. P. J. Brussaard
1. Onderzoek veeldeeltjessystemen
2. Schillenmodelberekeningen

WERKGROEP K VIII
Eindhoven - Afdeling der Technische
Natuurkunde, prof. dr. O. J. Poppema
1. AVF-cyclotron en behandeling van
de externe bundel
2. Gepolariseerde-ionenbron (buiten
FOM-verband)
3. Kernreacties
4. Theoretisch onderzoek (buiten FOM-
verband): Bohr-Mottelsonmodel,
rotatie- en vibratieaanslag, gekoppelde
kanalen

WERKGROEP K IX
Petten - Hoge-fluxreactor,
dr. K. Abrahams
1. Experimenteel
1.1. Neutronvangst in sd-schilkernen
(A=21-42)
1.2. Neutronvangst in If2p-schilkernen
(A=41-69)

2. Instrumenteel
2.1. Kernpolarisatie
2.2. Neutronenpolarisatie
?.,3. Gefilterde neutronenbundels
3. Theorie
3.1. Schillenmodelberekeningen aan
fp-schilkernen
3.2, Systematiek van het v-verval
volgend op neutronenvangst

WERKGROEP K/VS-X
Groningen - Laboratorium voor Alge-
mene Natuurkunde, prof. dr. H. de
Waard
1. Hyperfijninteracticmctigen met kern-
fysische methoden
1.1. Mössbauerspcetroseopie
1.2. Gestoordc-hoekcorrclaticmctingen
1.3. Kernoriëntatic en resonante
destructie daarvan
2. Elektronconvcrsie
3. Isotopenscparator
4. Ionenbundelondcrzock (Van de
Graaff-gencrator)
4.1. Afremming van ionen
4.2. Channeling en tcrugverstrooiing
Leiden - Kanierlingh Omwx Laborato-
rium, prof. dr. W. J. Huiskamp
1. Kernoriëntatie
2. Kerndcmagnctisatie
3. Mössbauerspectrometrie

WERKGROEP K XI
Delft - Laboratorium voor Technische
Natuurkunde, prof. dr. ir. J. B. Lc Poole.
prof. dr. A. H. Wapstra
1. Gebruik en verbetering van een
radiofrequente prccisic-massaspcctro-
meter
2. NMR-magnetometcr met klein
'probe'-volume (buiten FOM-verband)

WERKGROEP K XII
Eindhoven - Afdeling der Technische
Natuurkunde, prof. dr. ir. H. L.
Hagedoorn
1. Automatisering AVF-cyclotron,
bundeldiagnostiek
2. Bundeldynamica in AVF-cyclotrons
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hased on nuclear polarization by charge
exchange. Nucl. Instr. & Meth. 158
(1979)57.
Ci. J. WiUeveen: Some developments in
polarized ion sources. Proefschrift,
Kindhoven, 16 februari.
A. J. de Raaf: A versatile data handling
system for nuclear physics experiments
hated on POP-II/Q.1 micro-computers.
Nuel, Instr. & Meth. 163 (1979) 313.
1.. D. Tolsmu: Solving coupled equations
by iteration for heavy ion multiple
Coulomb excitation. Phys. Rev. C20
(1979)592.
W. C. Hermans. J. E. J. Oberski, R. van
Dantzig, L. A. Ch. Koerts, K. Mulder,
B. J. Verhaar: Measurement of a 4z%
angular pattern for »-decay of itC
excited by inelastic deuteron scattering.
Nucl. Phys. A322 (1979) 131.
R. Vennink: Investigation of some nuclei
in the fp shell region. Proefschrift,
Utrecht, 23 april.
P. P. J. Delheij: Radiative capture of
polarized neutrons by aluminium and
manganese nuclei. Proefschrift, Leiden,
13 juni.
J. B. M. de Haas: Radiative capture of
polarized neutrons in "V and ulPr.
Proefschrift, Leiden, 17 december.
J. J. Bosnian, H. Postma: Polarized
neutron capture by polarized "sHo
nuclei used to assign to mHo levels.
Nucl. Phys. A320 (1979) 260.
R. Hunik: Two-stage nuclear refrigera-
tion with enhanced nuclear moments.

Proefschrift, Leiden, 20 september.
H. Th. Le Fever: A data-acquisition and
processing system for Mo'ssbmer
spectroscopy. Nucl. Phys. 166 (1979) 133.
H, de Graaf, W. J. Huiskamp, R. C.
Thiel, H. Th. Le Fever, K, H. I.
Buschow: Miissbauer effect and
magnetic properties in EuMgs and
EuiMgl7. Physica 98B (1979) 60.

5. Bedragen aan conferenties e,d.

H. P. Blok: Excitation of core-excited
states in single-nucleon transfer
reactions. Proc. INS Int. Symp. on
Nuclear Direct Reaction Mechanism,
Fukuoka, Japan, 1978, p. 359.
K. Siwek-Wilczynska, E. H. du Marchie
van Voorthuysen, J. van Popta, R. H.
Sicmssen, J. Wilczynski: What does
deiermine the competition between
complete fusion, incomplete fusion and
breakup reactions? Int. Workshop VII,
Hirschegg, Oostenrijk, 15-21 januari.
R. D. Vis, P. L. Oe, H. Verheul: The
transport of trace elements during
hemodialysis. Proc. 2nd meeting of the
International Society for Artificial
Organs, Washington, USA, februari.

Argonne Symposium on High Spin
States, Argonne, USA, 15-17 maart
1979.
R. V. F. Janssens, Z. Sujkowski,
D. Chmielewska, M. J. A. de Voigt: On
th.e low-multipolarity components of the
quasi-continuum gamma-ray spectrum.
M. J. A. de Voigt, Z. Sujkowski,
J. Lukasiak, W. J. Ockels, D. C. J. M.
Hageman: The quasi-continuum gamma-
ray spectrum following a and isC
induced reactions.
S. J. Feenstra, J. van Klinken, J. P. Pijn,
R. Janssens, C. Michel, J. Steyaert,
J. Vervier, K. Cornells, M. Huyse,
G. Lhersonneau: Average multipolarity
of the continuum.
S. van Klinken, G. T. Emery, S. S.
Feenstra, R. Janssens, W. Z. Venema:
M4 decay of an yrast trap.

Voorjaarsvergadering van de secties
Kernfysica van de DPG, NNV, DFS,
BNV-SBP, Gent, België, 26-30 maart
1979. Samenvattingen in Verhandlungen
DPG (VI) 14 (1979).
P. W. F. Alons, F. Biesboer, P. J.
Blankert, H. P. Blok, J. F. A. van
Hienen, E. J. Kaptein: State of art

analysis of the (p,p'i reaction on some
light and medium weight nuclei.
P. J. Blanken, H. P. Blok, J. F. A. van
Hienen: Investigation of the (p,t) reaction
on some light I'm isotopes.
L. T. v. d, Bijl, H. P. Blok, E. J. Kaptein,
P, K. A. de Witt Huberts, R. Frey,
E, Spamer, A. Richter: Investigation of
the mSr by (e,e') and (p,p') reactions,
J. J. van Ruyven: Levels in ""'""Te,
investigated with (a,2ny) reactions.
P. van Nes: The g-factor of the 6* state
in "sSn and the corresponding 2I/2+

state in '"In.
W. H. A, Hesselink: Different excitation
modes in even mass Sn isotopes.
A. W. B. Kalshoven: The levet structure
of »'.»Mj.
J. N. L, Akkermans: Broken-pair
calculations for N = 48,49,51,52 nuclei.
P. Hofstra: Calculations for odd Zn
isotopes with the broken-pair model.
F. Iachello (invited talk): The interacting
boson model for nuclear structure.
F. Iachello, O. Scholten: New method
for calculating collective spectra of
odd-A nuclei, p. 684.
J. van der Plicht, M. N. Harakeh, A. van
der Woude, P. David, J. Debrus: The
GQR in »»T/i and ™U, studied with the
(a,a'f) reaction, p. 687.
K. van der Borg, A. G. Drentje, M. N.
Harakeh, ƒ. van der Plicht, A. van der
Woude, F. Zwarts: Decay modes of the
isoscalar giant resonances in 14Mg.
p. 706.
S. J. Feenstra, J. van Klinken, J. P. Pijn,
R. Janssens, C. Michel, J. Steyaert,
J. Vervier, K. Cornelis, M. Huyse,
G. Lhersonneau: Average multipolarity
of continuum transitions in nuclei at
high angular momentum, p. 721.
H. P. Morsch, R. Kamermans, J. van
Driel, R. J. de Meijer: Projectile
disintegration in He scattering and the
monopole strength in 'He and 'He.
p. 734.
K. Siwek-Wilczynska, R. Kamermans,
E. H. du Marchie van Voorthuysen,
J. van Popta, R. H. Siemssen, S. Y. van
der Werf, i. Wilczynski: Incomplete
fusion and projectile breakup in 'lC +
«">Gd collisions in the 90-200 MeV
energy range, p. 766.
M. J. A. de Voigt, W. I. Ockels,
J. Lukasiak, Z. Sujkowski, D. C. J. M.
Hageman: Energy and angular
momentum release by y-ray cascades
following (a,xn) and (KC,xn)
precompound and compound reactions.
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p, 794.
K. van der Borg, M. N. Harakeh,
B. S, Nilssøn: Excitation of the ground
stale and y bands in "Mg by inelastic
« scattering, p. 797.
R, J. de Meijer, D. P. Slahel, A. N, Bice,
J. Cerny: Observation of the first excited
state of the 'He in the («,«*,) and
(:lHe,a*> reaction, p. 816.
J, van Popla, M. N. Harakeh, A, Saha,
R ,H, Siemssen: Unusually strong
coupled channels effects in the "Be (a,f)
reaction, p. 817,
S. Y. van der Werf, O. Hansen: Self-
consistent analysis of multiplicity data,
p. 828.
J. van Driel, R. Kamermans, R. J. de
Meijer, H. P. Morsch, A. Saha, S. Y. van
der Werf: Search for two neutron high
spin states in sd and jp shell nuclei via
the (arHei reaction, p. 831.
A. Saha, K. T, Fortune, D. C. J. M.
Hageman, O. Schollen: A high resolution
(p,t) studv of the even samarium nuclei
at Eh = 40 MeV. p. 832.
D. C. J. M. Hageman, J. F. W. Jansen,
M. J. A. de Voigt, P. van der Zee:
Search for high-spin isomeric slates in
the rare earth region, p. 838.
A. Saha, G. D. Jones, L. W. Put, R. H.
Siemssen: Study of nuclei near Z=.4O
with the WLij reaction, p. 848.
J. C. Vermeulen, H. T. Fortune, A. G.
Drentje, J. F. A. van Hienen, L, W. Put,
R. R. de Ruyter van Steveninck, R. H.
Siemssen, A. van der Woude: High
resolution study of (d,"Li) reactions on
sd-shell nuclei at E,i = 55 MeV. p. 849.
O. Scholten, F. lachello: The transition
from spherical to deformed odd-A
nuclei, p. 858.

P. David, J. Debrus, H. Janssen,
J. Schulze, J. van der Plicht, M. N.
Harakeh, A. van der Woude: Nuclear
friction observed in the fission of heavy
nuclei from treshold Bf to treshold Bill.
p. 866.
A. E. L Dicperink: Transition densities
for collective quadrupole transitions,
p. 885.
M. Kamimura: The 3a-cluster structure
of '-'C and the 3a reaction in stellar
evolution studied by coupled-channel
3n resonating group method, p. 886.
J. Wilczynski, S. Y. van der Werf,
A. van der Woude: Symmetric fission of
i4Mg induced by inelasic scattering of
120 MeV n particles, p. 889.
A. G. Drentje: One year experience
with the QMG/2 spectrograph. p. 905.

J. C, Vermeulen, J, van der Plicht,
A. G. Drentje, L. W. Put, J. van Popta:
The focal plane detection system for the
KVI magnetic spectrograph. p. 906.
R. V. F. Janssens, J. de Jong, J. van
Klinken, W, Z. Venema: Indication in
electron spectra of the M4-deexcitation
of the I6+ yrast trap in mHf. p. 909.
H, J, M. Aarts: High-spin yrast levels of
mAr.
C. Alderliesten: Precision measurements
of high-energy gamma rays,
P. M, fcndf. Strengths of gamma-ray
transitions in A = 6-44 nuclei.
P. W. M. Glaudemans: Shell-model
calculations in the middle of the jp shell.
A. Holthuizen: Transient magnetic
fields on light nuclei in gadolinium.
C. van der Leun: A discrepancy in the
attosecond lifetimes deduced from (e,e')
and (}',v) experiments.
B. C. Metsen: On the structure of light
Co isotopes.
G. J, L. Nooren: The reaction

r
A. J. Rutten: Recoil-distance
measurements of the g-jactor and
life-time for s°O(2p.
D. E. C. Scherpenzeel: Coincident high-
velocity DSA lifetime measurements
with the *HeCSi,ay^'Si and
1H(illSi,py)ll<Si reactions.
A. Vermeer: An improved ion source
extraction system of a 3 MV Van de
Graaff generator.
J. J. M. Verbaarschot: A statistical study
of shell-model eigenvectors.
W. J. G. Thijssen, B. J. Verhaar, A. M.
Schulte: 'Energy + centrifugal sudden'
approximation in intervals, p. 748.
L. D. Tolsma, J. J. Leunissen: On solving
coupled equations by iteration in
calculations of heavy ion scattering.
p. 729.
S. D. Wassenaar, O. J. Poppema:
The *I«,H«,M».'M.'«SH, »'liØ.p')
reactions at 20.4 MeV. p. 775.
P. J. van Hall, J. P. M. G. Meissen,
S. D. Wassenaar: Microscopic analysis
of the i4Fe (p,p') reaction, p. 775.
J. H. Polane: The transfer reaction
s»Ni (p.dj.a) at 24.6 MeV. p. 817.
H. de Waard: Applicatons of nuclear
physics to solid state physics.

Proceedings Conference on nuclear
structure and elementary particle
physics, Birmingham, Groot-Brittanië,
28-30 maart 1979.
J. H. Polane: The transfer reaction

«). p, 32.
J. P, M, G, Meissen, P. J, van Hall:
Inelastic scattering of polarized protons
from »»y at 21,1 MeV. p. 52.
P. J. van Hall, J. P. M, G. Meissen,
S. D, Wassenaar: Microscopic analysis
of the •"/•'<•• (p~,p') reaction, p. 75,
S. D. Wassenaar, O, J, Poppema:

reactions at 20.4 MeV. p. 76.

A, van der Woude: Lecture series on
giant resonances. Topical School on
Giant Nuclear Resonances, Granada,
Spanje, 16-20 april.
F. Pleiter: IIFI-onderzoek in Groningen.
Conferentie Materialen Studiecentrum.
Vlicland, april.

6th EPS Nuclear Physics Divisional
Conference on Structure of Medium
Heavy Nuclei, Rhodos, Griekenland,
1-4 mei 1979.
J. J. van Ruyven: Search for a quasi-
rotational band based on a proton
4p-2h state in '-'"7V. t
W. H. A. Hesselink: The structure of
even muss Sn isotopes descrived with u
simple phenomenological model.
F. Iachcllo: Interacting boson model of
collective nuclear Mutes.
P. W. M. Glaudemans (invited talk):
Nuclear structure calculations in the
fp shell.

L. Niesen: Lattice defect investigations
with NMR-ON. Konfcrcnz Gittcrfchl-
stcllen in Mctallcn, Bad-Honnef,
W-Duitsland. 7 mei.
L. M. Taff, F. Sporrcl: An incremental
compiler for data acquisition. IEHE
Trans, on Nucl. Science 26 (1979) 4500.
Topical Conf. on computerized data-
acquisition systems in particle and
nuclear physics, Santa Fc, New Mexico.
USA, 14-17 mei.
P. David, J. Debrus, J. Schulz, J. van der
Plicht, M. N. Harakeh, A. van der
Woude: Nuclear friction and giant
resonance characteristics observed in
fission of heavy nuclei. Int. Symp. on
Physics and Chemistry of Fission,
Jiilich, W-Duitsland, 14-18 mei.

Vosbergenconferentie, Vlieland,
15-18 mei 1979.
W. H. Dickhoff: The pion propagator in
nuclear matter.
R. Malfliet: Botsingen tussen atoom-
kernen bij relativistische energieën.
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R, D, Vis: De analyse van bloedserum en
hoofdhuur met behulp vun door
protonen geïnduceerde röntgenemissie.
KNCV-seclie Analytische chemie, mei,

16th European Cyclotron Progress
Meeting, SIN, Villigcn, Zwitserland,
21-22 juni 1979.
O, C. Dermois, H, Fraiquin, H. A, P,
I.ohrcngel: lleavy-hn source und
development.
R, i. Vader, J, W. Schreuder: Single
extraction operation o) the KVI-
cyclotron.
J. I. M. Botman: Improvement of the
central region of the Eindhoven A VF-
cyclotron, und axiul emitiance
measurements of the ionsource.

H. Th. Ie Fever: Mössbauer measure-
ment.', on the reetangtdar Ising
compounds Rbl'eCI:i.2II^O and
CsI'eCI:.2IIjO. Int, Conf. on Magnetism,
München, W-Duitsland, 3-7 september.

International Conference on Mössbauer
Spcelruseopy, Portoro/., Joegoslavië,
1D-I4 september 1979.
G. J. Kcmerink: Mössbauer and
channeling measurements on TÜSi und
SntSi.
H. de Waard: Concluding remarks:
H. Th. Ie Fever: Critical fluctuations in
a 2O Ising system.

H. Koets: Considering L, G. Smith's
RF muss spectrometer. Proc. Sixth Int.
Conf, on Atomic Masses, East Lansing,
Michigan, USA. 18-21 september.
A. H. Bcnnink. T. W. Tuintjer:
Preparation of Ce-turgets. World Conf.
Int. Nuclear Target Development
Society, Boston, Mass., USA,
1-3 oktober.
P. J. Brussaard: Stutisticul aspects of
xhcll-model eigenvectors. Adriatic
Europhysics Study Conf. on Statistical
Properties of Nuclei, Hvar, Joegoslavië,
1-5 oktober.

Giant Multipole Resonance Topical
Conference, Oak Ridge, Tennessee,
USA, 15-17 oktober 1979.
A. van der Woude (invited talk):
Experimental review of L ^ 2 isoscalar
electric giant resonances.
C. Gaarde, J. S. Larsen, A. G. Drentje,
M. N. Harakeh, S. Y. van der Werf,
A. van der Woude: Study of charge
exchange collective modes.

K. van der Borg, A. G. Drentje, M. N.
Harakeh, A, van der Woude, F. Zwarts:
GQR decay in «Mg,
J. van der Plicht, M. N. Harakeh, A. van
der Woude, P. David, J. Debrus,
H. Janssen: On the fission decay of the
isoscalar giant resonances in the
uctinide region,

J, Wilezynski: Incomplete fusion on
massive transfer. Symp. on Deep-
Inelastic and Fusion Reactions with
Heavy Ions, Berlijn, W-Duitsland,
23-25 oktober.

Najaarsvergadering NNV-sectie Kern-
fysica, Petten, 26 oktober 1979.
F. Biesboer: Microscopic analysis of
inelastic proton scattering from S'Y.
J. J. van Ruyven: The nuclei «M»Te
studied with (n,2ny) reactions.
J. N. K. Akkermans: Empirical effective
interactions and model space.
P. Hofstra: Calculations for odd Zn
isotopes with the broken-pair model.
W. H. Dickhoff: Pion condensation and
realistic interaction.
J. F. W. Jansen, R. V. F. Janssens,
G. T. Emery, D. C. J. M. Hageman,
J. Lukasiak: High-spin stales in l:llU
excited by (n,4n) reactions.
P. F. A. Alkemade: Precise measurement
of a high-energy y-ray,
P. M. Endt: Strengths of y-transitions in
the A = 45-90 region.
P. W. M. Glaudemans: Collective
structure in sl!Fe resulting from a
microscopic calculation.
A. Holthuizen: Transient field scaling
and g-factor measurements.
P. M. J. Hoppenbrouwers: The reaction
"Fe(p,y)"Co.
C. van der Leun: Task group of the
IUPAP Commission on Atomic Masses
and Fundamental Constants.
B. C. Metsch: Calculation of the M8
strength distribution in some f-p shell
nuclei.
G. J. L. Nooren: Resonances in
'"S(p,yP'Cl.
C. J. van der Poel: High-spin states of
"Cl.
A. Vermeer: A duoplasmatron for heavy
ions.

Workshop on gamma-spectroscopy,
Beekbergen, 1-3 november 1979.
F. Iachello: How many degrees of
freedom are there in the low-energy
spectrum?

J. F. W. Jansen: In-beam spectroscopy in
actinide nuclei.
P, W, M, Glaudemans: Collective effects
in shell-model calculations.

J, C, den Ouden: Het ontwerp voor een
proton microbeam. Vergadering sectie
SCADEG van de KNCV.
A, J. de Raaf: Resource synchronization
within a data handling system based on
PDP-11/03 computers and C AM AC.
Proc. DECUS, Monte Carlo, Monaco
(1979) 43,

Proceedings Neutron Capture Gamma-
Ray Spectroscopy. Eds. R. E, Chrien,
W. R. Kane, Plenum, New York, 1979.
K. Abrahams: Work with polarized
neutrons, p. 385.
P. P. J. Delheij, A. Girgin: Polarized
neutron capture in aluminium, p. 597.
J. Kopecky: Study on the 4*Sc(n,y)
reaction, p. 662.
J. Kopecky: The average El/Ml
strength ratio for A < 100. p. 665.
H. J. Lighthart, H. Postma: Spin
assignments of mAu levels based on
angular distribution and circular
polarization measurements in the
mAu{n,y) reaction, p. 669.
F. Stccher-Rasmussen, W. Ratynski:
Focussed 24 keV filtered neutron beam.
p. 767.

6. Voordrachten

J. F. A. van Hienen: Alfa-overdracht
readies; experiment en theorie. Kern-
fysisch seminarium, Utrecht, 19 januari.
H. P. Blok: Analysis of some (p,p')
reactions and relation to (e,e') results.
IKO, Amsterdam, 15 februari.
P. H. L. Groenenboom: The charge
structure of 'He from phase equivalent
N-N potentials.
M. van der Velde: Achievements and
problems in NN physics. ITEP, Moskou,
24 januari.
M. van der Velde: Nuclon-antinucleon
physics with annihilation. Tblisi State
University, USSR, 26 januari.
M. van der Velde: Achievements and
problems in NN physics. Yerwan
Physical Institution, USSR, 30 januari.
M. van der Velde: Medium correction to
the first order optical potential. Dubna,
USSR, 9 januari.
M. van der Velde: On the Pauli-principle
in pion-nucleus physics. Tblisi State
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University, USSR, 26 januari.
B. L. G. Bakker: Relativistische verge-
lijkingen voor verstwoiingsamplitudo's
in mtl'vlak dynamica. R.U, Utrecht,
23 februari.
B. L, G. Bakker; Few-body scattering in
light-front dynamics. Univ. of Virginia,
Charlottesville, 13 maart; College of
William and Mary, Williamsburg,
IS maart; Brooklyn College, Brooklyn,
22 maart.
K. Allaart; A broken-pair model for
almost spherical nuclei. KVI, Groningen,
23 oktober.
A, E, L. Dieperink: Electron scattering
in the IBA model. Saclay, Frankrijk,
9 januari.
A. E. L. Dieperink: Direct nuclear
reactions and the IBA model. Phys.
Dept. Duke Univ., Durham, N.C., USA,
30 april; Phys. Dept., Univ, of Colorado,
Boulder, USA. 4 mei; Indiana Univer-
sity, Bloomington, Indiana, USA, 8 mei.
A. E, L. Dieperink: Electron scattering
form factors in the Interacting Boson
Model. IKO, Amsterdam, 13 december.
A. G. Drentje: Particle detection with a
magnetic spectrogruph. Indiana
University, Bloomington, Indiana, USA,
20 september.
A. G. Drentje: Trivial difficulties with
KVI spectrograph and beam optics.
Michigan State University Cyclotron
Lab., Michigan, East Lansing, USA,
12 november.
J. van Driel: Break-up in the >4N + mTb
reaction at E("x ) = 140 MeV. Max-
Planck-lnstitut 'fur Kernphysik, Heidel-
berg, W-Duitsland, 19 december.
G. T. Emery: Excitation of high-spin
states in the {p,p') reaction. Kernfor-
schungsanlage Jiilich, W-Duitsland,
19 maart.
G. T. Emery: The (p,x) reaction near
treshold. Max-Planck-Institut fiir Kern-
physik, Heiderberg, W-Duitsland,
21 maart.
G. T. Emery: Nuclear reactions with
large momentum transfer. Univ.
Erlangen-Nürnberg, W-Duitsland,
18 april.
M. N. Harakeh: Recent experimental
results on giant resonance decay in
sd-shell nuclei. Pittsburgh University,
Pittsburgh, USA, 29 oktober.
M. N. Harakeh: Some aspects of giant
resonance decay. Indiana University,
Indiana, Bloomington, USA,
6 november.
F. Iachello: Interacting boson model of

collective nuclear states, New York
Meeting of the APS, New York, USA,
31 januari; Brown Univ., Providence,
Rhode Island, USA, 5 februari; New
York University, New York, N.Y., USA,
1 maart; McGrill University, Montreal,
Quebec, Canada, 13 maart; Notre Dame
University, Notre Dame, Indiana, USA,
18 april; Oak Ridge National Laboratory,
Oak Ridge, Tenn., USA, 16 mei, en
vele andere.
R, V. F. Janssens; Average multipolarity
of continuum transitions in nuclei at
high angular momentum. Robert J, Vnn
de Graaff Lab,, Utrecht, 27 april;
Institut Laue-Langevin, Grenoble,
Frankrijk, 9 mei.
J. van Klinken: Measurements with a
Mott polarimeter. University of
Michigan, Ann Arbor, USA, 20 maart.
J. van Klinken: Electron polarization
and weak interactions. Princeton
University, Princeton, USA, 22 maart.
J, van Kiinken: Experiments on parity
violation in view of unification theories.
Institut Laue-Langevin, Grenoble,
Frankrijk, 3 december.
R. Malfliet: Heavy ion reactions at high
energies. Inst. voor Theor, Fysica,
Utrecht, 28 februari.
R. Malfliet: Physics with relativislic
heavy ions. IKO, Amsterdam, 20 april.
J. van der Plicht: The study of the
(a.a'f) reaction on s»Th and smU.
Argonne National Laboratory, Argonne,
111., USA, 18 juli.

O. S. van Roosmalen: Alpha decay of
giant resonances. Indiana University,
Bloomington, Indiana, USA, 10 sep-
tember.
O. Scholten: The IBA model. University
of Arizona, USA, 20 maart.
O. Scholten: Het Interacting Boson
Model en enkele toepassingen. IKO,
Amsterdam, 15 november.
M. J. A. de Voigt: The total decay of
compound and precompound systems.
Indiana University, Bloomington,
Indiana, USA, IS juni.
M. I. A. de Voigt: Investigation of the
quasi-continuum by means of neutron-
and gamma-emission. Hahn-Meitner
Institut, Berlijn, W-Duitsland,
IS oktober.

S. Y. van der Werf: Gamow-Teller
Strength observed through the (3He,t)
reaction. Indiana University, Blooming-
ton, Indiana, USA, 24 oktober.
J. Wilczynski: Incomplete fusion vs.
projectile breakup in "C induced

reactions, Unjversilat München,
W-Duitsland, 12 januari.
J, Wilczynski: Incomplete fusion in "C
induced reactions. Universitat Bonn,
W-Duitsland, 8 februari.
A, van der Woude; Excitation and decay
of giant resonances. Oak Ridge National
Laboratory, 3 januari; Univ. of Oregon,
Eugene, Oregon, 12 januari; Yale
University, 19 januari; IKO, Amsterdam,
16 februari: Univcrsité de Grenoble,
2 maart; Indiana University, Blooming-
ton, Indiana, USA, 4 oktober; Texas
A & M University, College Station,
Texas, USA, 12 november.
K. van der Borg: Isoscular giant
resonances in light nuclei. Utrecht,
30 november.

P. W. M. Glaudemans: Kernmadet-
herekeningen met de Peitense CYBER-
175 computer. Petten, 22 januari.
P. W. M. Glaudemans: Perspectieven
voor het kernstructuuronderzoek in
Utrecht. Veldhoven, 11 mei.
P. W. M. Glaudemans: Nuclear
structure in the fp shell. Darmstadt,
W-Duitsland, 13 december.
R. Kamermans: Breakup processes in
heavy-ion reactions. Utrecht, 29 mei.
C. van der Leun: Measurements of very
short lifetimes. Edmonton, 11 september.
C. van der Leun: Recommended gamma-
ray calibration energies. East Lansing,
USA, 21 September.
J. J. M. Verbaarschot: Statistische
eigenschappen van schillenmodel-
eigenvectomn. Instituut voor Theore-
tische Fysica, Utrecht, 20 april.

A. J. de Naaf: Communicatie en syn-
chronisatie van resources in een data-
verwerkend systeem, gebaseerd op
PDP-ll/Oi computers en CAMAC.
FOM-subcommissie voor kernfysische
elektronica, 31 mei.
B. i. Verhaar: New methods for coupled-
channels calculations. Mol, België,
12 juni.
J. F. A. G. Ruyl: Verstrooiing van
gepolariseerde protonen aan verschil-
lende zinkisotopen. Najaarsvergadering
NNV-sectie, Petten, 26 oktober.
L. Niesen: Hyperfijne techniehw voor
het onderzoek van roosterschade.
Colloquium, Groningen, 8 maart.
H. de Waard: Hyperfine Interaction
investigations of sites of implanted
impurities in metals. Freie Universitat
Berlin, W-Duitsland, 19 januari.
H. de Waard: Interactions between solid
state physics and nuclear physics.



Zakelijk/organisatorisch verslag 49

Universiteit Warschau, Polen,
28 augustus,
H. de Waard: Surface magnetization of
iron. Harm Mcitner Instituut, Berlijn,
W-Duitsland, 13 december.
R. Hunik: Specific heat of Prim in the
milUKelvin region. DPG meeting,
Munster, W-Duitsland, april,
R, Hunik: Experimenten in het nt/C-
gebied. Coll. Kam. Ormes Lab., Leiden,
15 juni.
H. Th. le Fever: Mösshauer-experimen-
ten aun laag-dimensionale systemen.
Coll. Kam. Onnes Lab,, Leiden,
26 oktober,
J. A. Konter: Nuclear demagnetisation
with enhanced magnetic moments,
DPG meeting, Bad Honnef, W-Duits-
land, 1 mei.

7. Commissies

De Commissie van de Werkgemeen-
schap voor Kernfysica was op
31 december als volgt samengesteld:
prof. dr. J. Blok, voorzitter,
leider werkgroep K II
drs. F, R. Diemont, secretaris
dr. H. J. Brussaard, wetenschappelijk
scretaris, leider werkgroep K VI-U
dr. K. Abrahams, vertegenwoordiger
Kernfysische Contactcommissie,
dagelijks leider werkgroep K IX
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. H. Hoogenboom, leider
werkgroep K V
prof. dr. W. J. Huiskamn, leider
werkgroep K/VS X-L
dr. A. Lande, leider werkgroep K Vl-G
dr. C, van der Leun
prof. dr. O. J. Poppema, leider
werkgroep K VIII
prof. dr. H. Postma
prof. dr. R. H. Siemssen, leider
werkgroep K III
prof. dr. H. Verheul
prof. dr. C. de Vries
prof. dr. H. de Waard, leider werkgroep
K/VSX-C
prof. dr. R. van Wageningen, leider
werkgroep KII
prof. dr. A. H. Wapstra, leider
werkgroep K XI
dr. A. van der Woude, leider werkgroep
Kill

Dr, B. J, Verhaar was vaste gast van de
Commissie. De vergaderingen werden
voorts bijgewoond door dr. A. A.
Boumans en dr, C. le Pair (directie
FOM), ir. G. J. L. Nooren en dr, E. W.
A. Lingeman (vertegenwoordigers FPR)
en door drs, J, Heijn, ter assistentie van

Prof. dr. H, Postma aanvaardde een
leerstoel aan de TH-Delft en in verband
daarmee is in de loop van het verslag-
jaar werkgroep K IH-A opgeheven.
Mankracht en financiële middelen
werden overgebracht naar K/VS X-G en
K UI-B, welke laatste groep nu de
administratieve naam K UI draagt.
Nu prof. Postma geen werkgroep meer
leidt, is zijn lidmaatschap van de
Commissie omgezet in een lidmaatschap
op persoonlijke titel.

Prof. dr. ir. J. B, Le Poole, werkgroep-
leider van K XI (Delft) maakt geen deel
uit van de Commissie; hij wordt daarin
vertegenwoordigd door medewerkgroep-
leider prof. dr. A. H. Wapstra.

De taak van de Commissie is omschreven
in het stuk 'Bestuurstaken van de
Commissies van de Werkgemeen-
schappen'.

In de loop van 1978 is uit de leden van
de Commissie een Kerncommissie
gevormd met de bedoeling de zakelijk-
organisatorische besluitvorming binnen
de Commissie efficiënter voor ti.. berei-
den en te doen verlopen. Het streven
daarbij is erop gencht de Commissie
van de Werkgemeenschap daardoor
meer gelegenheid te geven als weten-
schappelijk klankbord te fungeren,
waardoor meer nog dan voorheen regel-
matig aandacht aan het wetenschappe-
lijke onderzoekprogramma zal kunnen
worden besteed.
De leden van de Kerncommissie hebben
daarin geen zitting als vertegenwoordiger
van een of meer werkgroepen, maar wel
is er met de samenstelling rekening mee
gehouden dat via de leden zoveel
mogelijk alle bij de werkgroepen levende
gedachten naar voren worden gebracht.
Op 31 december was de Kerncommissie
als volgt samengesteld:
prof. dr. J. Blok (namens KII),
voorzitter
dr. P. J. Brussaard (namens K VI)
wetenschappelijk secretaris

prof. dr. R, H, Siemssen (namens K III)
prof, dr. P. M, Endt (namens K V)
prof, dr. O. J. Poppema (namens
K VIII, K IX en K/VS X)
prof. dr. A. H. Wapstra (namens IKO
en K XI)

De Kernfysische Contactcommissie is de
begeleidingscommissie van de bij het
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
prof. dr. H. Postma
Het secretariaat wordt verzorgd door
drs. F. R. Diemont.
De vergaderingen werden bijgewoond
door prof. dr. O. J. Poppema, die in de
Kerncommissie K IX vertegenwoordigt.
Dr. K. Abrahams heeft de dagelijkse
leiding van K IX; hij vertegenwoordigt
de Kernfysische Contactcommissie in
de Commissie van de Werkgemeenschap
voor Kernfysica.

Het Kernfysisch Versneller Instituut is
een universitair instituut ex. art. 104
WWO; het wordt bemand en gefinan-
cierd door RUG en FOM tezamen. De
taken van het Beleidscollege van het
Kernfysisch Versneller Instituut zijn
omschreven in de 'Regeling van Bestuur
en Beheer'. Deze bestaan o.a. uit het
adviseren van RUG en FOM inzake het
instituut, het adviseren van de directeur
van het KVI inzake het te voeren beleid
en het opstellen van diverse financiële
documenten. Het beleidscollege was op
31 december als volgt samengesteld:
prof. dr. J. Borgman, voorzitter
dr. C. van der Leun, vice-voorzitter
dr. F. E. H. van Eijkern, eerste secretaris
dr. C. le Pair, tweede secretaris
prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn
prof. dr. C. C Jonker
dr. W. G. Mook

De vergaderingen werden voorts bijge-
woond door prof. dr. R. H. Siemssen
(directeur KM) en door dr. A. G.
Drentje (vertegenwoordiger Instituuts-
raad).
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1. Algemeen

U , Doelstelling

Het FOM-Jnstituut 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 wuar
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
vult 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 bundcltechnieken. Tenslotte
behoort hiertoe het onderzoek naar de
wisselwerking tussen plasma's en bundels
geladen deeltjes - ionen en cl:ktronen;
- 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 1* ieronder gerekend.

In de tweede plaats stelt het Instituut
zich ten doel actief mee te werken 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. Internationale activiteiten

Ook dit jaar was het weer een druk
komen en gaan van buitenlandse gast-
medewerkers die voor kortere of langere
tijd onderzoek verrichtten in het kader
van het wetenschappelijk programma
van het Instituut. Opvallend is hierbij de
belangstelling die van Japanse zijde aan
de dag wordt gelegd om gedurende een
jaar in Amolf-verband te werken. De
eerste wetenschapper uit de Volks-
republiek China heeft zijn intrede
gedaan.
De grote tweejaarlijkse conferentie,
'The International Conference on the
Physics of Electronic and Atomic
Collisions', ICPEAC XI, werd dit jaar in
Kyoto gehouden. Behalve elf bijdragen
in 'poster sessions' werden door onze
delegatie welke uit vijf leden bestond,
vier voordrachten op uitnodiging

verzorgd. Ter voorbereiding van het
wetenschappelijk programma werd in
mei een bijeenkomst georganiseerd op
het Instituut, tezamen met het locale
organisatiecomité. Daarnaast namen
medewerkers van het Instituut deel aan
vele internationale conferenties op
andere vakgebieden, waarbij naast vele
gewone bijdragen een tiental voor-
drachten op uitnodiging werd gegeven.

1.3. Intern nieuws

Op 14 december vond in Luik de plech-
tige uitreiking plnnts van het eredocto-
raat dat de 'Université de Llège' heeft
toegekend nan prof. dr. J. Kistemaker.
Deze onderscheiding werd aan prof.
Kistemaker verleend als bewijs van de
bewondering en de waardering die de
Universiteit van Luik koestert voor zijn
persoon, zijn werk en voor de diëtisten
welke hij aan de wetenschap heeft
bewezen.

2. Speurwerk

Voor een kort verslag betreffende de
werkzaamheden van de plasmagroep, de
werkgroep TN III, wordt verwezen naar
het zakelijk/organisatorisch verslag van
de Werkgemeenschap voor Thermo-
nucleair Onderzoek en Plasmafysica in
dit jaarboek.

2.1. Atoom- en Molecuulfysica

Het werk op het gebied van elektronen-
verstrooiing aan atomen en moleculen
bevindt zich in een overgangsfase. Het
'poor man's synchrotron', waarmee een
zeer groot aantal experimenten is
verricht ter bepaling van optische
oscillatorsterkten voor binnen- en
buitenschilelektronproccssen, is
verhuisd naar de Universiteit van British
Columbia. Hiermee is een vruchtbaar
veelomvattend onderzoek afgesloten dat
later wellicht in het kader van het
PAMPUS-project opnieuw zal worden
opgevat.
"Met behulp van gepolariseerde elektro-
nenbundels worden de afzonderlijke
amplitudes voor directe en uitwisselings-
verstrooiing bepaald in elektron-atoom-
botsingen. Uit deze experimenten
kunnen conclusies worden getrokken
over spin-baankoppeling.
Bij verstrooiingsprocessen in sterke
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stralingsvelden kunnen zogenoemde
'free-free' overgangen optreden. Twee
«specien van deze overgangen worden
onderzocht. In de eerste plaats de fijn-
structuur van elektron-atoomresonanties,
die met deze methode met spectrosco-
pische nauwkeurigheid kunnen worden
bepaald. In de tweede plaats multi-
fotonovergangen.
Het onderzoek naar de geldigheid van
de dispersierelaties is afgesloten. Uit dit
werk is voortgekomen een bestudering
van klcine-hoekverstrooüng bij
elektron-atoombotsingen, waaruit
informatie wordt verkregen voor de
polarisatie-effecten bij interacties tussen
elektronen en atomen.
Configuratie-interacties tussen verschil-
lende toestanden in atomen of mole-
culen worden bepaald door de meting
van absolute twee- en drievoudige
differentiële doorsneden voor ionisatie
van helium en moleculaire waterstof
door elektronen.

Met behulp van hooggeladen ionen-
bundels worden enkele interessante en
fundamentele onderzoekingen verricht.
In de eerste plaats wordt door de bepa-
ling van werkzame doorsneden voor de
produktie van atomaire Auger-elek-
tronen gekeken naar de correlatie van
een 2pn MO met het 2p niveau van de
atomen. Het blijkt dat de koppeling
tussen 2p.t en 2p onafhankelijk is van de
ladingstoestand. Een tweede experiment
heeft betrekking op het continue
uchtergrondse spectrum van elektronen
die worden geëmitteerd bij botsingen
tussen hooggeladen ionen en edelgas-
atomen. Aangetoond kon worden dat
een dynamische koppeling tussen een
discrete moleculaire toestand en een
continuüm van vrije toestanden het
mechanisme van deze ionisatieprocessen
is. Tenslotte werden ladingsoverdracht-
processen bestudeerd bij botsingen tussen
hooggeladen ionen en atomen en mole-
culen. Door variatie van ladingstoestand
en snelheid kon aangetoond worden dat
de koppeling verantwoordelijk voor deze
processen in het gebied tussen 5 en 10 A
het meest effectief is.
Negatieve ionen zijn in zoverre bijzonder
dat de overgang naar het continuüm
abrupt is, en niet zoals bij neutrale
atomen de limiet van een convergerende
reeks Rydberg-tocstanden. Elektron-
detachment tengevolge van botsingen
tussen negatieve ionen en edelgas-

atomen is dus een ideaal proces om de
koppeling tussen een discrete toestand en
een continuüm van vrije toestanden aan
te onderzoeken. De experimenten op dit
gebied hebben veel bijgedragen tot een
beter inzicht in dit soort processen,
Bij het onderzoek naar ionenpaur-
vorming bij botsingen tussen alkali-
«tomen en elektronegatieve moleculen,
wordt de ionenpaarvorming als zodanig
gebruikt als probe om de moleculaire
dynamica van atoom-molecuulbotsingen
in detail te kunnen vervolgen. Dit geldt
zowel voor de bepaling van totale als
differentiële werkzame doorsneden voor
ionenpaarvorming. Bij de eerste wordt
uit de fijnstructuur van de doorsnede als
functie van de snelheid afgeleid welke
normaaltrilling actief is bij het ladings-
overdrachtproces. Bij differentiële
metingen kan de vibratiebeweging van
het molecuul tijdens de botsing als
functie van de botsingsparameter
worden bepaald.

Gebruikmakende van bundel- en vlucht-
tijdtechnieken worden fotodissociatie-
experimenten gedaan. Uit de metingen
kan de impulsdistributie van de dis-
sociatiefragmenten worden bepaald,
waaruit onder andere de kinetische
energie van de fragmenten volgt. De
energiebalans maakt het dan mogelijk
conclusies te trekken over de interne
energie van de fragmenten. Zo werd
aangetoond voor de thalliumhalogeniden,
dat behalve de grondtoestand van
thallium, ook de :P;i/->-toestand wordt
gevormd bij fotodissociatie. Ook voor
de halogenen worden beide toestanden
aP:i/i en 3Pi/a gevormd. De onderlinge
verhouding van de verschillende
uitgangskanalen is sterk afhankelijk van
de ingestraalde golflengte.
Multi-fotonionisatiemetingen zijn,
gebruikmakende van twee lasers,
verricht aan t>. Conclusies konden
worden getrokken omtrent de levens-
duur van tussenniveaus, aantal tussen-
niveaus, e.d. Dit onderzoek verkeert nog
in een verkennend stadium.

Het theoretische werk richt zich voor-
namelijk op elektronenverstrooiings-
processen, en koppeling van atomen aan
een sterk stralingsveld. Zo worden
onder andere bestudeerd elektron-
correlatie-effecten in twee-elektronen-
systemen, dubbel aangeslagen toestan-
den, en directe en exchange-verstrooiïng.

2,2, Oppervlfiklefysicg

Met behulp van de methode van
Rutherford-terugverstrooiing van pro-
tonen werd de oppervlaktckristallografic
vun het Si(IOO)-oppervlak bestudeerd,
Opvullend is de sterk verhoogde
thcrmische-vihratieampliu Ie van deze
oppervlakken. Het onderzoek nuur
herstel vun striilingsbeschadiging na
implantatie van verschillende elementen
in silicium wordt voortgezet,

Verstuivingsexperimcntcn bij vloeibare-
luchttemperatuur luten een groot onder-
scheid zien tussen verstuiving van
metalen en ionogene kristallen enerzijds
en eovalente verbindingen anderzijds.
Bij de tweede categorie is de verstui-
vingsverhouding zeer groot. Bovendien
blijkt bij een gecondenseerd mengsel van
CO;> en NH:i ammoniumcarbonaut te
worden gevormd. Dit bevestigt het
vermoeden dat organische moleculen in
de intcrstelUiire ruimte kunnen worden
gevormd door vcrsiuivingsproccvscn van
gecondenseerde materie.
Het oppcrvlakte-ionisaticonderzoek
heeft verrassende resultaten opgeleverd,
die de theoretische inzichten betreffende
de fysische mechanismen volledig
bevestigen. Uit de resui tuten van ver-
strooiingsmetingen van natrium aan een
metallisch oppervlak met variabele
werkfunctic kon de bandbreedte van het
valentieniveuu van natrium als functie
van de afstand tot het oppervlak worden
bepaald. Een nieuwe opstelling voor het
doen van verstrooiingsexperimentcn
van laagencrgctischc (10- 100 cV)
atomen en moleculen is in het afgelopen
verslagjaar gereedgekomen.
Het onderzoek betreffende UV-foto-
cmissic van oppervlakken is afgerond
met een studit vnn het Si(100)-oppervlak.
De opstelling voor LEED met spin-
gepolariscerdc elektronen werd voltooid.

2.3. Biomolecintljysica

Ook gedurende de afgelopen verslag-
periode weiden weer vele analyses
uitgevoerd in het kader van de samen-
werking me', een aantal chemische,
biochemisch:, meriische en geochemi-
sche laboratoria. Nieuwe contacten
werden gelegd met het Biochemisch
Instituut van de Katholieke Universiteit
Nijmegen, het Klinisch Chemisch
Laboratorium van het O.L.V. Gasthuis
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te Amsterdam en met de afdeling
Experimentele Chirurgie van de Rijks-
universiteit Groningen, Een promotie-'
onderzoek betreffende de taxonomie
vun bepaalde schimmels door gebruik-
makU's van pyrolyse-massaspectro-
metrie ten behoeve van het Centraal
Bureau voor Schimmel-Cultures is
begonnen. Een tweede promotie-onder-
zoek in samenwerking met het Rijks-
insti'''Ut voor Volksgezondheid
betreffende de typering van myco-
bactcriën zal in de komende jaren
worden afgerond.
Naast een voortdurende ontwikkeling en
verbetering van technieken en methoden
op het gebied van de pyrolyse-massa-
spectrometrie, wordt zeer veel aandacht
besteed aan de ontwikkeling van de
dubbcltraps massaspectrometer en de
laserdesorptie-massaspectrometrie. De
eerste resultaten van deze twee nieuwe
methoden om biologisch materiaal te
karakteriseren en structuurstudies te
doen zijn veelbelovend.

2.4. Technische Natuurkunde en
Innovatie

De eerste resultaten betreffende de twee-
voudige omlading van protonen naar
H~-ionen bij verstrooiing aan opper-
vlakken met een lage werkfunctie
overtreffen de verwachtingen. Conversie-
factoren van 0,4 voor waterstof en
deuterium werden gemeten bij scherende
inval en een nominale energie van circa
500 cV. Deze methode lijkt inderdaad
veelbelovend voor de ontwikkeling van
bundelinjectielijnen ten behoeve van
ihermonucleaire plasma's.
Het accent van het onderzoek betref-
fende silicium-superroosters ligt in
eerste instante op de ontwikkeling van
een methode om één scherpe o-n-over-
gang te maken. Oe methoue die gevolgd
wordt is: opdampen van een dunne
amorfe laag van gedoteerd silicium
gevolgd door een kristallisatie met
behulp van een korte laserpuls. Oe
resultaten, welke van eminent belang
zijn voor goedkope fabricagetechnieken
van zonnecellen, zijn zeer bemoedigend.

3. Onderwerpen van onderzoek

1. Vastestof- en atoomfysica met
ionenbundels
1.1.1. Kristallografie van oppervlakte-

lagen en grensvlakken met ionenbundels:
a, lonenimplantatie, b. Zonnecelpro-
gramma
1,1,2. Structuuranalyse van vastestof-
oppervlakken met behulp van ionen-
verstrooiing: a. Oppervlaktekristallo-
grafie van het Ni(110)-oppervlak, b.
Oppervlaktekristallografie van het
Si(100)-opperv)ak
1.2. De projectiel-ladingstoestand als
parameter in ion-ataombotsingen
1.2.1. Een nieuwe ladingsomwisselings-
bijdrage
1.2.2. Coïncidentie tussen ionen en
binnenschilelektronen
1.2.3. Elektronvangst voor meervoudig
geladen ionen geschoten in gassen
(emissie van fotonen)
2. Excitatie en ionisatie van gassen
2.1. e-2e metingen aan atomen en mole-
culen
2.2. Verstrooiing onder kleine hoeken
van elektronen en ionen aan gassen
2.3. Totale doorsneden voor elektronen-
verstrooiing aan Hi
3. Molecuulfysica
3.1. Fotodissociatie van halogenen
3.2. Fotodissociatie van halogeniden
3.3. Verstuivingsexperimenten
4. Atomaire botsingen
4.1. Bepaling van totale werkzame
doorsneden voor ionenpaarvorming in
atoom-molecuulbotsingen
4.2. Differentieel verstrooiingsexperiment
4.3. Oppervlakteonderzoek met behulp
van atomaire bundels
4.4. Translatiespectroscopie
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B. Piraux, C. J. Joachain, F. J. de Heer:
Absolute triple cross sections for
scattering 200-2800 eV electrons
incident on helium.
C. de Vreugd, R. W. Wijnaendts van
Resandt, J. Los: Electron detachment in
collisions of negative halogen ions and
noble gases.

i, Los, A. W. Kleyn, E, A. Gislason:
Vihronic excitation in atom-molecule
collisions,
T. Watanabe, P. H. Woerlee, Yu. S.
Gordeev: The energy distribution of
ejected electrons, due to molecular orbital
ionisation.
P. H. Woerlee, Yu. S. Gordeev, H. dc
Waard, F. W. Saris: Continuous electron
spectra produced in Nen+-Ne collisions,
Yu. S. Gordeev, P. H. Woerlee, H. de
Waard, F. W. Saris: Continuous electron
spectra produced in Kr*+-Kr collisions,

Vth International Symposium on
Glycoconjugates, Kiel/Damp, W-Duits-
land, 2-8 september 1979.
J. Haverkamp: Pyrolysis mass spectro-
metry of complex carbohydrates and
glycoconjugates.
J. Haverkamp: Pyrolysis mass spectro-
metry of neisseria meningitidis capsular
polysaccharides.

C. Wieten: Application of pyrolysis
mass spectrometry in mycobacterial
classification and identification. Int.
Conf. on Atypical Mycobacteria,
Denver, Colorado, USA, 5-8 september.
G. Wieten: Pyrolysis mass spectrometry
in mycobacterial taxonomy. Int. Working
Group on Mycobacterial Taxonomy,
Atlanta, Georgia, USA, 11-14 september.

C. de Vreugd, R. W. Wijnaendts van
Resandt, J. Los: Electron detachment
in collisions of negative halogen ions
and noble gases. NATO Advanced Study
Institute Semiclassical Methods in
Scattering and Spectroscopy, Cambridge,
Groot-Brittannië, 9-22 september.
P. C. Goodley, A. L. Williams, P. A.
Guinée, J. Haverkamp: Characterization
of transfer ribonucleic acid (tRNA)
mutants of Escherichia coli (E.coli) by
pyrolysis-gas chromatography/mass
spectrometry. FACSS 6th Annual
Meeting, Philadelphia, Pa. USA,
16-21 september.

Europhysics Study Conference Laser-
Induced Nucleation in Solids, Mons,
België, 4-6 oktober 1979.
D. Hoonhout, F. W. Saris: Redistribu-
tion of dopant after pulsed laser
annealing of ion-implanted silicon.
D. Hoonhout, T. de Jong, F. W. Saris:
Substrate orientation effect on the
regrowth of amorphous silicon by laser
pulses.

P, G. Kistcmaker, J, Haverkamp,
W. Eshuis, W. WimJig, G. Widen:
Routine pyrolysis mass spectrometry,
Symp. Modern Techniques of Analytical
Chemistry: Latest Developments and
New Features, Antwerpen, België,
17-18 oktober.
J. Haverkamp: Pyrolysis mass spectro-
metry of neisseria meningitidis capsular
polysaccharides, Najaarsbijeenkomst
Neil. Ver. ter Bestudering van Glyeo-
eonjugaten, Lab. Physiologisehe Chemie,
Utrecht, 16 november.

Topical Conference on the Physics of
Semiconductor Surfaces und Interfaces,
Parijs, Frankrijk, 26-28 november 1979.
R. M. Tromp. R. Smeenk, T. de Jong.
L. Smit, F. W. Saris: lon-heum
crystallography of the SHIOOi surface.
F. W. Saris, W. K. Chu, C. A. Chang.
R. Ludekc, L. Esaki: InAs-CaSb
interface relaxation observed by ion-
channeling in superlattices.

D. Hoonhout, F. W. Saris: Segregation
effects in laser annealing of ion-
implanted silicon. Materials Research
Society Symp. Laser and Electron Beam
Processing of Materials, Cambridge,
Mass., USA, 27-30 november.

6. Voordrachten

F. J. de Heer: Electron collision
experiments at the FOM Institute in
Amsterdam. Universiteit van Londen,
Engeland, 10 januari.
B. van Wingerden: Partial oscillator
strengths for repulsive states of ƒƒj and
Dj in the photon energy range between
25 and 40 eV. LURE, Orsay, Frankrijk,
18-19 januari.
M. J. van der Wiel: Partial oscillator
strengths for fragmentation of Oj.
LURE, Orsay, Frankrijk, 18-19 januari.
J. Kistemaker: Kosmische energie als-
levensbron. Teylers Stichting, Haarlem,
29 januari.
A. W. Klcyn:
Vibronic excitation in atom-molecule
collisions. SRI International, USA,
16 februari 1979.
Vibronic excitation in atom-molecule
collisions. IBM, San Jose, USA,
27 februari 1979.
Vibronic excitation in atom-molecule
collisions. Argonne National Lab., USA,
29 maart 1979.
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Electron transfer as a probe of chemical
reaction dynamics. University of
Illinois «t Chicago Circle, USA, 3 april
1979.
Excitation in collisions between alkali
atoms and molecules. Oak Ridge
National Lab., USA, 6 april 1979,
A. E. de Vries; Sputtering of halides by
electrons. Oerstetlt Institute, Kopen-
hagen. Denemarken, 14 februari.
M. J. van (\er Wiel; Experiment!! with
spinpolarized electrons. Estec,
Noordwijk, 23 februari.
P. G. Kistemaker: Pywlysis mass
spectrometry technique and applications.
British Mass Spectrometry Group
Meeting. Manchester, Engeland, 3 april.
J. Haverkamp: Toepassingen van
pyrolyse-massaspeclrometrie in de
microbiologie. Jaarvergadering Ned. Ver,
Microbiologen. Wageningen, 17 mei.
A. E. de Vries: Hot alom processen in
het systeem K + Bn. Sectie KNCV,
Petten. 17 mei.

J. Los: Molecular dynamics and ion-pair
formation. Instituut voor Molecuul-
fy.sica. Lissabon, Portugal, 20 mei.
J. Los: Small angle scattering of heavy
particles. Instituut voor Molecuulfysica,
Lissabon. Portugal, 26 mei.
M. S. de Vries: Photofragmentation of
diatomic halogen compounds. Summer
School on Chemical Photophysics, les
Houchcs, Frankrijk, IS juni.
J. Haverkamp: Pyrolysis mass spectro-
metry, technique and applications in
biomedicine. Laboratory Service Branch
of the Ministry of Health, Toronto,
Canada, 8 juli;
Biomedical applications of pyrolysis
mass spectrometry. Hospital for Sick
Children, Toronto, Canada, 9 juli;
Pyrolysis mass spectrometry, technique
and biomedical applications.
Biochemistry Dept., Michigan State
University, East Lansing, USA, 11 juli;
Biomedical aspects of pyrolysis mass
spectrometry. Anatomy Dept., College
of Medicine, University of Utah, Salt
Lake City, USA, 12 juli.
G. Wielen: Application of pyrolysis
mass spectrometry in classification and
identification of microorganisms.
University of Utah, Salt Lake City,
4 september.

J. Verhoeven: Technieken voor het ver-
krijgen van ultra hoog vacuum. HTS
Rijswijk, 4 oktober.
A. E. de Vries: Laser induced fragmenta-
tion of diatomic molecules. Hahn

Meitner Institut, West-Berlijn, W-
Duitsland, 15 oktober.
A. E. de Vries: Laser induced fragmenta-
tion of diatomic molecules. Université
Paris-SuU, Orsay, Frankrijk, 19 oktober.
F. I. de Heer; Electron capture and
ionizution by ions in the fusion reactor.
Ruhruniversitiit Bochum, W-Duitsland,
7 november,
M, J, van der Wiel: New developments
in low-energy electron scattering;
electron spin and interaction with laser
fields. Universitüt Freiburg, W-Duits-
land, 12 november.
A. E. de Vries: Laser induced fragmenta-
tion of diatomic molecules. Universitat
Hannover, Hannover, W-Duitsland,
13 november.
J. Kistemaker: Enkele aspecten van een
hoge temperatuur gaskern-reactor.
TH-Dclft, 13 november.
J. Haverkamp: Klinische aspecten van
pyrolyse-massaspectrometrie. Afd. Exp.
Chirurgie, Universiteit van Groningen,
20 november.
M. J. van der Wiel: Resonant free-free
transitions in electron-atom system.
Saclay, CEN, Parijs, Frankrijk,
21 november.
G. Wieten: Toepassing van pyrolyse
mass spectrometrie in de clinische
microbiologie. Ver. v. Amsterdamse
Microbiologen, Wilhelmina Gasthuis,
Amsterdam, 26 november.
A. J. H. Boerboom: Een twee-traps-
massaspectrometer met botsingsgetndu-
ceerde dissociatie voor het meten van
snelle processen. Symposium van Massa-
spectrometrie, LH Wageningen,
13 december.
Wetenschappelijke bijeenkomst van de
FOM-Werkgemeenschap voor de Vaste
Stof, 'De Blije Werelt', Lunteren,
6-7 december 1979.
R. Smeenk, R. Tromp, F. W. Saris:
Is het oppervlak gewoon het einde van
de vaste stof?
H. van Hoof, M. J. van der Wiel:
Angular resolved ups of Si(lOO).
E. Overbosch, A. Tenner, J. Los:
Diffusie van K atomen door de zelfkant
van een W(110)-oppervlak.
F. W. Saris: De vorming van metasta-
biele fasen tijdens bestraling van het
vastestofoppervlak.
A. F. Neuteboom, J. van Wel: Hoog-
frequent-inductief solderen van onder-
delen uit wolfram en molybdeen en van
keramiek/metaal-verbindingen. Metaal-
instituut - TNO, Apeldoorn, 25 septem-

ber; CASA 400, Amsterdam, 4 oktober',
Hoog Brabant, Utrecht, 18 oktober;
Microcentrum, Eindhoven, 15 november;
Groothandelsgebouw, Rotterdam,
29 november; Congrescentrum, Gro-
ningen, 13 december.

7. Beleidscommissie

Op 1 januari 1975 trad het Instituut uit
de Werkgemeenschap voor Atoomfysica.
De Beleidscommissie voor het FOM-
Instituut voor Atoom- en Molecuul-
fysica kreeg per die datum evenc.-ns
een andere functie.
De samenstelling werd geënt op de
diverse onderzoekgebieden waarop het
Instituut werkzaam is.
Globaal gesproken vervult de Beleids-
commissie thans dezelfde functie, ver-
richt zij dezelfde taken en draagt zij
dezelfde verantwoordelijkheden ten
aanzien van het FOM-lnstituut voor
Atoom- en Molecuutfysica als een werk-
gemeenschapscommissie ten aanzien van
haar werkgemeenschap. Een en ander
is vastgelegd in het 'Reglement Beleids-
commissie voor het FOM-lnstituut voor
Atoom- en Molecuulfysica'.
Deze commissie was op 31 december als
volgt samengesteld:

prof. dr. J. H. van der Waals, voorzitter
prof. dr. H. de Kluiver
prof. dr. M. J. Spaarnaay
prof. dr. ir. I. B. Le Poole.

De vergaderingen werden voorts bijge-
woond door dr. A, A. Boumans en
dr. C. le Pair (directie FOM), prof. dr.
J. Kistemaker, dr. ir. J. G. Bannenberg,
dr. F. W. Saris, prof. dr. M. J. van der
Wiel en prof. dr. J. Los (directie
Instituut) van wie de laatste het weten-
schappelijk secretariaat verzorgde,
dr. F. J. de Heer en drs. R. W. Wagenaar
(vertegenwoordigers Instituutsraad, de
laatste tevens vertegenwoordiger FPR)
en door drs. J. Heijn, ter assistentie van
de secretaris.

Tegen het einde van het verslagjaar trad
prof. dr. A. Dymanus af als voorzitter.
In zijn plaats werd prof. dr. J. H. van
der Waals benoemd. Behalve prof.
Dymanus traden ook prof. dr. L. Jansen
en prof. dr. K. W. Taconis uit de
Beleidscommissie. In die vacatures was
aan het eind van het verslagjaar nog niet
voorzien.
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1. Algemeen

1.1. 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, gusontladingsonderzoek,
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.

2. Speurwerk

Het onderzoek van botsingen tussen
elektronen, atomen, ionen en gasatotnen
wordt in Utrecht (A H/2 en A IV) in
samenwerking met de universitaire groep
uitgevoerd. Het onderzoeksterrein in
Utrecht is nogal uitgebreid in dit jaar
door de komst van prof. dr. A. Niehaus.
De apparatuur die is meegekomen uit
Freiburg (aangekocht door de RUU)
functioneerde alweer 14 dagen na de
verhuizing.
Het botsingsproces voor aanslag naar
een autoioniserende toestand gevolgd
door autoionisatie werd in het keV-
gebied voor He+ op He onderzocht door
middel van coïncidentiemetingen tussen
de verstrooide ionen en de uitgeworpen
elektronen. Er is aangetoond dat de

meest bevolkte aangeslagen toestand
He*(2pa)'D, die (wegens de mogelijkheid
van ladingsuitwisseling) zowel bij target
als projectiel met gelijke kansen wordt
aangeslagen, elektronen uitzendt
(afkomstig van projectiel of target) die
coherent zijn, Hoewel de botsings-
partners bij de elektronenemissie (van
één van de twee) op een afstand van
gemiddeld 100 a.u. zitten, blijkt er
inderdaad een scherpe interferentie-
structuur in de hoekverdeling van de
elektronenintensiteit gemeten te worden.
Dit nog niet eerder geobserveerde effect
wordt thans theoretisch en experimen-
teel nader bestudeerd.
Bestudering van pariteits-ongunstige
excitatie naar het niveau (2p2)3P in
helium (door meting van de
(2ps)aP — (ls2p)3P straling bij 32 nm;
vacuüm-ultraviolet) heeft voor het eerst
gegevens geleverd betreffende de werk-
zame doorsnede (elektronenenergie
60-150 eV) en de polarisatiegraad van de
uitgezonden straling. De polarisatie-
grand bleek onafhankelijk van de
elektronenenergie te zijn in overeen-
stemming met de theoretische voorspel-
ling dat het HI = 0 subniveau bij de
excitatie niet wordt bevolkt.
Bij het oppervlakteonderzoek werd in
Utrecht (A 11/1) naast edelgas-ionen-
verstrooiing voor de bestudering van de
atomaire structuur van oppervlakken
gebruikgemaakt van CT-ionen die na
botsing van HjO* met de oppervlakte-
atomen ontstaan. De opbrengst van
deze negatieve ionen bleek extra gevoelig
te zijn voor verstrooiing vanaf de
tweede laag, waardoor naast edelgas-
ionverstrooiing aan de eerste laag nu
ook selectief naar de tweede laag kan
worden gekeken.

Bij het verstrooiingsonderzoek aan
'gestapt' Cu(410) werd in Groningen
(A III) de positie van het zogenoemde
hoekatoom (op de rand van de terrassen)
bepaald door gebruik te maken van
21-keV-H+-ionen; de relaxatie van het
hoekatoom is negatief en bedraagt 0,2 Å.
Via diverse typen van meervoudige
verstrooiing van Ne+, Ar+ en Kr+

blijken interatomaire afstanden tot
circa 1 nm en breedtes van atomaire
terrassen (1,5-6,0 nm) goed gemeten te
kunnen worden. Bij verstrooiing van
edeigasatomen en -ionen aan Cu(100)-
oppervlakken is de ladingsuitwisseling
en neutralisatie bestudeerd. Er blijkt
voor neon een groot verschil in opbrengst

aan ionen gemeten te worden (bij een
strooihoek van 30°) tussen neutrale en
geladen primaire deeltjes bij 5 keV
(equivalente snelheid); bij 10 keV is er
geen verschil meer. De grote energie-
verschillen (0 — 22 eV) tussen de
verstrooide deeltjes in geladen en
neutrale toestand wijzen erop dat er
verschillende ionisatieprocessen plaats-
vinden, afhankelijk van de ladings-
toestand, Uit experimenten met argon en
neon blijkt dat er een sterke correlatie
bestaat tussen de baan die een deeltje
beschrijft en de gemeten ionenfrac.U
(onder andere uit metingen ar/.i stap-
structuren). De twee methoden die
worden gebruikt om de energie van
neutrale deeltjes te meten (met behulp
van de vluchttijdspectrometer (TOF) en
via een striped voor de elektrostatische
analysator (S-ESA)) blijken goed
overeenstemmende resultaten te leveren
mits de juiste correcties bij de tweede
methode worden aangebracht.
Het onderzoek aan relaxatie van elek-
tronisch geëxciteerde tweeatomige
moleculen is in Utrecht (A VI) gestart.
In een reactiegasstroom wordt BaO
gevormd bij botsing van Ba-atomen met
N J O (COJ). Dit gebeurt in een stationaire
Ar-stroom van instelbare druk. Door
excitatie met een ion-laser en daarop-
volgende botsingen met Ar wordt dan
fluorescentie waargenomen uit meerdere
bovenniveaus.

In Amsterdam (A VIII; Vrije Universi-
teit) is de hoog-vermogen afstembare
ringlaser afgeleverd. De lijnbreedte is
door middel van een voorlopige stabili-
satie teruggebracht tot circa 1 MHz.
De ringlaser is on-line aan een PDP8-
computer gekoppeld. Met dit systeem is
de nauwkeurigheid van bepaling van
hyperfijnstructuurconstantes en
isotopieverschuivingen met een factor
100 opgevoerd met behoud van de zeer
gevoelige fluorescentiedetectietechniek.
Een start is gemaakt met de frequentie-
verdubbeling van de ringlaser.
In Nijmegen (A Vil) is het onderzoek
naar de anisotropie van de NO-edel-
gassen afgesloten met een promotie. Het
is gelukt om een zuiver toestands-
gesclecteerde \j, /»>, Q) NO-bundel van
voldoende intensiteit te maken om
reactieve verstrooiing te onderzoeken.
De chemiluminescentie van de reactie
NO + O;) vertoont afhankelijkheid van
de NO-oriëntatie. Bij het onderzoek met
moleculaire clusters bleek dat naar
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verwachting de deteetiewaarschijnlijk-
heid van een Ar-dimeer maximaal 1,7
die van een monomeer is in een massa-
spectrometer. Voor het NO-dimeer is
deze factor siechts maximaal 0,3. Voor
bepaalde moleculen kunnen er dus veel
meer dimeren in de bundel zijn dan de
massaspectrometer ons laat afschatten,
Het is - na enige inspanning - gelukt om
hyperfijnstructuur van OH in de eerste
aangeslagen elektronische toestand
A'ïj^te meten. Door frequentieverdub-
beling binnen de trilholte van een
afstembare 'single frequency' kleurstof-
(Rhod. B)laser is het in Nijmegen
mogelijk gebleken om circa 0,3 raW
UV-straling bij 306 nm te produceren
(frequentiegestabiliseerd).
In de loop van het verslagjaar werden de
werkgroepen AIX en A X opgericht
naar aanleiding van de honorering van
twee beleidsruimteprojecten. In de
verslagperiode konden nog geen ver-
meldenswaardige resultaten worden
geboekt.

In Eindhoven (A V) werd de ontwerp-
studie voor PAMPUS voortgezet. In
samenwerking met 1KO, AMOLF en
TH-Delft is een nieuwe versie van het
PAMPUS-machinerapport opgesteld.
Hierin wordt een nieuw rooster voor
PAMPUS voorgesteld. Er zijn uitge-
breide berekeningen aan dit nieuwe
rooster uitgevoerd. Bijzondere aandacht
wordt nu besteed aan niet-lineariteiten in
de ring (sextupool- en octupoolcompo-
nenten). Resultaten zijn vastgelegd in
een aantal interne rapporten. Het
PAMPUS-project ligt nog steeds ter
beoordeling bij ZWO. De contacten met
de ESF zijn afgerond na het gereed-
komen van de ontwerpstudie van de
Europese Synchrotron Stralingsbron
(ESRF). Nieuwe contacten zijn gelegd
met KFA Jülich naar aanleiding van een
ontwerpstudie van een zogenoemde
'Neutronen Spoliation Quelle'.

3. Onderwerpen van onderzoek

WERKGROEPEN A !I en A IV
Utrecht - Fysisch Laboratorium,
prof. dr. A. Niehaus
1. Interacties tussen elektronen- of
ionenbundels en gasatomen of gasionen
of gasmoleculen
1.1. Resonanties en elektron-correlatie-
effecten in de excitatie van edelgasatomen
door elektronen (gedeeltelijk FOM)

1.2. Excitatie van pariteitsongunstige
overgangen
1.3. Elektron-foton-coïncidentie-
experiment
1.4. BinnenschUionisatie van gassen door
ionenbundels (0,1-1 MeV)
2, Studie van ionisatieprocessen bij
ion-atoombotsingen
2.1. lon-elektronhoekcorrelaties
2.2. Elektronenspectroscopie onder 180°
2.3. Spontane ionisatie
3. Interacties tussen gasionen en
metaaloppervlakken
3.1. Secundaire emissie
3.2. lonenverstrooiing en oppervlakte-
structuur
3.3. Onderzoek met MeV-ionenbundels
(gedeeltelijk FOM)

WERKGROEP A IH
Groningen - laboratorium voor Tech-
nische Natuurkunde, prof. dr. A. L.
Boers
1. Onderzoek aan de enkel- en meer-
voudige verstrooiing van laag-energe-
tische (<25 keV) ionen en atomen aan
monokristallijne metaaloppervlakken

WERKGROEP A V
Eindhoven - Afdeling der Technische
Natuurkunde, prof. dr. ir. H. L.
Hagedoorn
1. Ontwerpstudie elektronenopslagring
PAMPUS
2. Baanstudies, machinestudies
3. Inventarisatie toekomstige gebruikers/
onderzoekonderwerpen.

WERKGROEP A VI
Utrecht - Fysisch Laboratorium,
prof. dr. C. Th. J. Alkemade
1. Botsingsverbreding en -verschuiving
van rotatie-overgangen
2. Rotatie- en vibratierelaxatie m.b.v.
laser-excitatie
3. Bepaling van interactiepotentialen
tussen (laser)geëxciteerde Na-atomen
en edelgasatomen d.m.v. differentiële
botsingsdoorsnede-metingen
4. Bepaling van totale werkzame door-
sneden voor ionisatie van (m.b.v. laser)
geëxciteerde alkali-atomen door botsing
met stikstofmoleculen (buiten FOM-
verband)

WERKGROEP A VII
Nijmegen - Fysisch Laboratorium,
prof. dr. J. Reuss
1. Toestandsgeselecteerde waterstof -
moleculen, waterstofdimeren en de

niet-bolvormigheid van de intermolecu-
laire wisselwerking
2. Botsingsonderzoek met toestands-
geselecteerde NO-moleculen; chemische
reacties
3. Onderzoek aan OH-radicalen

WERKGROEP A VIH
Amsterdam - Natuurkundig Laborato*
rium der Vrije Universiteit, dr. W.
Hogervorst
1, Hoge rcsolutiespectroscopie met
afstembare lasers aan atoombundels

WERKGROEP A IX
Delft - Laboratorium voor Technische
Natuurkunde, prof. dr. ir. J. B. Le Poole
1. lonenbron met grote helderheid

WERKGROEP A X
Leiden - Huygens Laboratorium,
prof, dr. J. M. Greenberg
1. 'Real time' studie van rudikaal-
formatie, opslag en verval

4. Publikaties

W. B. Wcsterveld: Some aspects of the
interaction of photons and electrons
with rare gas atoms. Proefschrift,
Utrecht, 28 maart.
K. W. Reus: Diffusie in stromend gas;
metingen voor edelgassen hij tempera-
turen tussen 300 K en 1300 K.
Proefschrift, Utrecht, 25 april.
A. G. J. de Wit: Interactions of fast
noble gas ions with deun and with
oxidized monocrystalline copper
surfaces. Proefschrift, Utrecht, 2 mei.
A. van Veen: Sputtering and scattering
by interaction of low energy noble gas
ions with monocryslalline metal
surfaces. Proefschrift, Utrecht, 19 juni.
W. B. Westerveld, H. G. M. Heideman,
J. van Eck: Electron impact excitation of
l'S -* 2'P and 1<S -* 3'P of helium:
excitation cross sections and polarisation
fractions obtained from xuv radiation.
J. Phys. B: Atom. Molec. Phys. 12
(1979) 115.

W. B. Westerveld, J. van Eck: Isotope
shift between the ground level of 'We
and 'We. J. Phys. B: Atom. Molec. Phys.
12 (1979) 377.
A. G. J. de Wit, R. P. N. Bronckers,
J. M. Fluit: Oxygen adsorption on
Cu(110): Determination of atom
positions with low energy ion scattering.
Surf. Sci. 82 (1979) 177.
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G, de Roos, J, M, Fluit, L. A. M.
Hermans, J. W. Geus: Investigation of
the Interaction of Precipitating Nickel
(II) Hydroxide with Silica Surfaces by
Rutherford Back Scattering (RBS).
Z. Anorg. Allg. Chem, 449 (1979) 115.
A. Langenberg, J. van Eek: An
evaluation of K-shell fluorescence
yields; observation of outer-shell effects.
J. Phys. B: Atom. Mole«, Phys. 12
(1979) 1331.
W, Hultzsch, W. Kronast, A. Niehaus,
M. W, Ruf: Investigation of the
spontaneous ionisation mechanisms in
slow collisions of He+ with Ca and Ba
and of Ne* with Ba, J. Phys. B: Atom.
Molec. Phys. 12 (1979) 1821.
W. B. Westerveld: Th. F. A. Mulder,
J. van Eck: Determination of oscillator
strengths from the self-absorption of
resonance radiulion in rare gases - ƒƒ.
Neon and Argon, i. Quant. Spectrosc.
Radiat, Transfer 21 (1979) 533.
H. Morgner, A. Niehaus: Experimental
und theoretical study of the Penning
ionisation of H atoms by He metastables.
J. Phys. B: Atom. Molec. Phys. 12
(1979) 1805.
W. B. Westerveld, F. B. Kets, H. G. M.
Heideman, J. van Eck: Electron impact
excitation of the (2psfP doubly excited
state of helium. J. Phys. B: Atom. Molec.
Phys. 12(1979)2575.
A. van Veen, A. G. J. de Wit, G. A.
v. d. Schootbrugge, J. M, Fluit:
Performance of a twin parallel-plate
energy analyser for scattered and
sputtered particles. J. Phys. E: Sci.
lnstrum. 12 (1979) 861.
H. G. M. Heideman: Energy and angular
momentum exchanges between two
electrons in a coulomb field. Invited
lectures of 'Coherence and Correlation
in Atomic Collisions', Plenum, New
York (1979) 493.

A. G. J. de Wit, R. P. N. Bronckers,
Th. M. Hupkens, J. M. Fluit:
Investigation of oxygen adsorption of
Cu(IIO) by low-energy ion bombard-
ment. Surf. Sci. 90 (1979) 676.
R. Morgenstern, A. Niehaus: Angular
correlation between autoionization
electron and scattered ion in slow He+-
He collisions. In 'Coherence and
Correlation in Atomic Collisions',
H. Kleinpoppen and J. F. Williams
(eds.), Plenum Press, New York 1979.
R. Morgenstern: Coherent excitation and
decay of autoionizing states in ion-
atom-collisions. I.E.E.E. Trans. Nucl.

Sci. 26 (1979) U04,
Q, C, Kessel, R. Morgenstern, B, Muller,
A. Niehaus: Angular correlation
between autoionizalion electrons and
scattered ions in 2000 eV He*-He
collisions. Phys. Rev. A 20 (1979) 804,
A. Niehaus; Coherence effects in the
electron emission from atoms. Physics
News in 1979, The American Institute of
Physics, New York (1979) 28.
R, Morgenstern, E. Boskamp, A.
Niehaus: Sharp interference structure in
the angular distribution of electrons
ejected from the collisionally excited
system He*-He (2p>)<D. Phys. Rev. Lett.
43 (1979) 1988.

S. B. Luitjens, A. J. Algra, A, L. Boers:
Ion fractions of low energy Ne
(Eti<IO keV) scattered from a copper
single crystal. Surf. Sci. 80 (1979) 566.
B. Poelsema, A. L. Boers: A new method
for the calculation of ion scattering
from single crystals; method and
potentialities. Rad. Eff. 41 (1979) 229.
S. B. Luitjens, A. J. Algra, A. L. Boers:
Comment on the paper by Nizhnaya et
al. (letter to the editor). Rad. Eff. 42
(1979) 253.
W. H. Backer: Some aspects on the
orbits in an electron storage ring used as
a synchrotron radiation source.
Proefschrift, Eindhoven, 4 december.
W. H. Backer, C. J. A. Corsten, H. L.
Hagedoorn: Some aspects on linear and
non-linear orbit motion in storage rings.
IEEE NS-26 (1979) 3607 (bijdrage
Particle Accelerator Conference, San
Fransisco 1979).
W. H. Backer: Effect of Flat Wiggler on
the Beam. ESRF/MG/79/53.
W. H. Backer: Touschek lifetime ESRF.
ESRF/MG/79/64.
W. A. Wensink: An investigation of
self-shift and self-broadening of
microwave rotational absorption lines.
Proefschrift, Utrecht, 18 juni.
W. A. Wensink, C. Noorman, H. A.
Dijkerman: Self-broadening and self-
shifting of some rotational transitions of
CF;iH and NjO. J. Phys. B12 (1979)
1687.
J. P. M. de Vreede, H. A. Dijkerman:
Open Stark cell for infrared-microwave
double resonance. J. Phys. E12 (1979)
596.
A. de Jong, F. van der Valk: Associative
ionisation of laser-excited sodium in an
atomic beam. J. Phys. B12 (1979) L561.
H. H. W. Thuis: The anisotropic
potential for NO-inert gas systems.

Proefschrift, Nijmegen, 1 november.
H. Thuis, S, Stolte, J. Reuss: Molecular-
beam investigations of anisotropic
potentials. Comments Atom, Mol, Phys.
8 (1979) 123,
H. Thuis, S, Stolte, J. Reuss: Investiga-
tion of the angle dependent part of the
intermolecular potential of NO-inert gas
systems using crossed molecular beams,
Chem. Phys. 43 (1979) 351.
J. J. ter Meulen, G. W. M. van Mierlo,
A, Dymanus: Determination of the
hyperfine structure in the A*2?jtstate
of OH by frequency-doubled dye-laser
radiation. Phys, Rev. Lett. 43 (1979) 29.
J. J. ter Meulen: Spectroscopie aan OH
met frequentieverdubbelde kleurstof-
laserstraling. NTvN A4S (1979) 8.
A. van Lumig, J. Reuss, A. Ding,
J. Weise, A. Rindtisch: Double
differential fragmentation cross section
measurements of Hjn+i+ ions, n < 7.
Mol. Phys. 38 (1979) 337.
G. J. Zaal, W. Hogervorst, E. R. Eliel,
K. A. H. van Leeuwen, J. Blok: A high
resolution study of the transition
4f'6s3.4f76s6p in the Eul-spectrum.
Z. Phys. A290 (1979) 339.
W. Hogervorst: Hoge resolutie spec-
troscopie met lasers aan atoombundels.
NTvN A4S (1979) 19.
G. I. Zaal: High'resolution atomic-beam-
laser spectroscopy of Europium I and
Dysprosium I. Proefschrift, VU-
Amsterdam, 22 maart.

5. Bijdragen aan conferenties e.d.

Conferentie van de NNV-sectie Ato-
maire Botsingsfysica, Lunteren, 25 en
26 januari 1979.
A. Niehaus: The study of slow atomic
collisions by electron spectroscopy.
H. G. M. Heidsman: Verstrooiing en
aanslag door elektronen.
W. Duinker: Impactparameterafhanke-
lijke binnenschilionisatie van argon door
protonen.
W. v. d. Water: Vergelijking van elek-
tronspectrometrie aan autoioniserende
toestanden met het 'semiklassieke" en
tiet 'shake down' model.
H. B. van Linden van den Heuvell:
Elektron-fotoncoïncidentiemetingen
betreffende de excitatie van het 2'P-
niveau van helium door elektronen.
A. J. Algra, W. Soszka, E. P. Th. M.
Suurmeijer, A. L. Boers: Oppervlakte-
analyse door hoekafhankelijke ion-
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Qlektronspectroscopie (A RIES).
S, B. Luitjens, A, J. Algra, A, L. Boers:
Neutralisatie en omlading bij \emraoiing
van lage energie edelgasionen aan een
Cu(lQO)-oppervlak.
W. H. Backer, H. L. Hagedoorn: De
elektronenopslagring PAMPUS, Twee
bijdragen.
H, Thuis: NO (anisotropie).
G. W. M, van Mierlo, J, i, ter Meulen:
Spectroscopie aan OH met frequentie'
verdubbelde dye laser straling.
X>, v, d. Ende: De translationele en
interne energieafhankelijkheid van de
chemilwninescente reactie: NO + O3
— NO? + O> — WOt + O> + hi'.
F. v. d. Valk, J. M, M. van Deventer,
J. van Dorp, J. van der Hurk: Bepaling
van potentiaalparameters uit metingen
van differentiële botsingsdoorsneden.
W. A. Wensink, H. A. Dijkerman:
Bolsingsgeïnduceerde verschuiving en
verbreding van moleculaire absorptie-
lijnen in het microgolfgebied.
W. Hogervorst: Hoge-resolutie-
spectroscopie met lasers aan atoom-
bundels.

Frühjahrstagung der Deutschen Physi-
kalischen Gesellschaft, Berlijn,
5-9 maart.
R. Morgenstern: Winkelkorrelations-
meisungen bei inelaslischen lon-Atom-
Stössen. Plenaire voordracht.
H. Thuis, S. Stolte, J. Reuss: Anisotropic
glories for the NO-inert gas systems.
D. van den Ende, S. Stolte: Influence of
the translational and internal energy
upon the chemiluminescent part of the
exothermic reaction NO -f- O3 —>•
NO* + Oj — NOt + O. + hv.

A. J. Algra, S. B. Luitjens, E. P. Th. M.
Suurmeijer, A. L. Boers: lonenver-
strooiing aan oppervlakken: ladings-
omwisseling en structuur. Voorjaars-
vergadering NNV, Eindhoven, 18 en
19 april.
E. R. Eliel, W. Hogervorst, K. A. H. van
Leeuwen, G. J. Zaal: Laserspectroscopie
aan atoombundelr Voorjaarsvergade-
ring NNV, Eindhoven, 18 en 19 april.
A. J. Algra, S. B. Luitjens, E. P. Th. M.
Suurmeijer: De structuur van vaste
oppervlakken onderzocht door ionver-
strooiing. M.S.C. Conferentie, Vlieland,
26 april.
S. B. Luitjens, A. J. Algra, P. P. Maas-
kant, A. L. Boers: Lage energie
(0.1-10 keV) ionverstrooiing, neutrali-

satie en hdingsomwisseling. Poster,
M.S.C. Conferentie, Vlieland, 26 april.
H. Thuis: Anisotropy of NO-inert gas
systems, VII Int. symp. on molecular
beams, Riva del Garda, Italië, 28 mei -
1 juni.

IV th International conference on Ion
Beam Analysis, Aarhus, Denemarken,
25-29 juni.
A. G, J. de Wit, J. M. Fluit, Th. M.
Hupkens, R. p, N. Bronckers: Ion
induced adsorption of oxygen at a
Cn(l M surface.
G. de Roos, J. W. Geus, J. M. Fluit,
J. H. de Wit: Investigation of the solid-
stale reaction between nickel oxide and
alumina by Rutherford back scattering
(RBS).
A. J. Algra, S, B. Luitjens, E. P. Th. M.
Suurmeijer: Ion scattering as a tool for
surface structure investigations,
demonstrated in a study on 'stepped'
Cu(410).
S. B. Luitjens, A. J. Algra, A. L. Boers:
A comparison between the time-of-
flight andstnppirtg'TceU,,methods used in
Low Energy'lon Scattering. Poster.

E. R. Eliel, W. Hog"èrVorst, G. J. Zaal,
K. A. H. van Leeuwen: High resolution
laser-atomic-beam spectroscopy on Dyl.
11th EGAS-conferentie, Parijs, juli.
A. van Veen, J. M. Fluit: Low yield
sputtering of monocrystalline metals.
8th Int. Conf. on Atomic Collisions,
Hamilton ,13-17 augustus.
A. G. J. de Wit, J. M. Fluit, Th. M.
Hupkens, R. P. N. Bronckers: The
influence of low energy ion beams on an
adsorbing surface. 8th Int. Conf. on
Atomic Collisions, Hamilton,
13-17 augustus.

Xlth International Conference on the
Physics of Electronic and Atomic
Collisions, Kyoto, Japan, 29 augustus -
4 september 1979.
R. Morgenstern, A. Niehaus, G. Zimmer-
man: Study of charge exchange into
autoionizing states in collisions of Ne-
ions. Proc. p. 648.
A. J. Yencha, A. MUnzer, A. Niehaus:
State selected ion-molecule reaction
studies by electron-ion coincidence
spectroscopy: I. Hfi(H>,H)Ht Proc.
p. 902.
A. I. Yencha, A. Miinzer, A. Niehaus:
State selected ion-molecule reaction
studies by electron-ion coincidence

spectroscopy: 11. HjO+HHjO, 0H)H:>0+

and HjS+WiS, HS>HaS+. Proc. p. 904.
W. v. d. Water, H. G. M. Heideman:
Tests of shake-down and semi-classical
model for post-collision interaction.
Proc. p. 236,
H. G. M. Heideman, W. v. d. Water,
J. van Eck, L. J. M. van Moergestel:
The effect of electron correlation and
the polarization of atomic line radiation
excited by electron impact, Proc, p. 178,
H. G ,M, Heideman, W. B, Westerveld,
J. van Eck: Excitation of the ( 2 p W
doubly excited state of helium by
electrons. P/oc. p. 246.
R. Morgenstern: Excitation of auto-
ionizing states in heavy particle
collisions studied by ion-electron angular
correlation. Symposiumvoordracht.

J. P. M. de Vreede: 1R-MW double
resonance signal dependence on
microwave radiation strength, XlVth
European Congress on Spectroscopy
Frankfurt am Main, W-Duitsland,
3-7 september.
H. A. Dijkerman: Rotational relaxation
of Nltriiwlccules in the presence of
strong electric fields. Colloquium on
high resolution molecular spectroscopy
Tours, Frankrijk, 17-2I september.

6. Voordrachten

R. Morgenstern: Korrelierte Energie-
und Winkelvertcihmgen von Elektronen
bei lon-Atom-Stössen. Physikalischcs
Kolloquium, Universitiit Kiel, 29 mei.
R. Morgenstern: Interference effects in
He+-tle excitation and charge exchange.
Gordon Research Conference on
Atomic Physics in Wolfeboro, New
Hampshire, USA, 27 juni.
A. Niehaus: lonization processes in slow
atomic collisions. Colloquium FOM-
Tnstituut voor Plasmafysica, Nieuwe-
gein, 2 oktober.

A. Niehaus: Coherence effects in the
electron emission by atoms. Colloquium
Vrije Universiteit Amsterdam,
3 december.
A. Niehaus: Untersuchung von lonisa-
tionsmechanismen beim langsamen
atomaren Stoss. Colloquium Fakultiit
fiir Physik, Ruhr-Univ. Bochum,
W-Duitsland, 5 november
A. Niehaus: The study of atomic
collisions by electron spectroscopy.
Colloquium Subfaculteit Natuur- en
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Sterrenkunde, Utrecht, 8 maart.
W, H. Backer: Touschek effect and its
consequences for the electron storage
rintt HESSY. BESSY GmbH Berlijn,
12 december.
C. Th. J. Alkemade: Applications of
detailed-balance relations in Atomic
Physics. N.B.S., Washington DC, USA,
21 september.
C. Th. J. Alkemade: Work with lasers in
Atomic and Molecular Physics at
Utrecht. University of Windsor,
Canada. 25 september,
S. B. Luitjens; Reflection of energetic
ions and neutrals from single crystals tix
a method for the study of surface
structures. KFA-1GV Jiilich, W-Duits-
land. X februari.
A. 1., Boers: Ten years of ion scattering
experiment.* in Groningen. KFA-IGV
Jiilich, W-Duitsland, 6 juni.

7. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap
voor A loomfysica was op 31 december
samengesteld uit:
prof. tir. J. Los, voorzitter
drs. F. R. Diemont, secretaris
ilr. J. v;in Eek. wetenschappelijk secre-
tarh, adjunctleider werkgroep A IV

prof. dr. C Th, J, Alkemade, leider
werkgroep A VI
prof. dr. A, L, Boers, leider werkgroep
A UI
dr. A, Dönszelmann
prof. dr. J. M. Greenberg, leider werk-
groep A X
prof. dr. ir. H. L. Hagedoorn, leider
werkgroep A V
dr. W. Hogervorst, leider werkgroep
A VIII
dr, Tj. Hollander
prof, dr. ir. J. B. Le Poole, leider werk-
groep A IX
dr. C. J. N. van den Meijdenberg
prof. dr. A. Niehaus, leider werkgroepen
A II en A IV
prof, dr. J. Reuss, leider werkgroep A VII
prof. dr. K. W. Taconis
prof. dr. N. F. Verster
prof. dr. M. J. van der Wiel

De vergaderingen werden bijgewoond
door dr. A. A. Boumans en dr. C. le Pair
(directie FOM), dr. H. A. Dijkerman
(adjunctleider A VI), ir. H. B. van
Linden van de Heuvell (vertegenwoor-
diger FPR) en door drs. J. Heijn, ter
assistentie van de secretaris.

In verband met de honorering van de
beleidsruimteprojecten 79.79.71 en

79,79.50 zijn binnen de werkgemeen-
schap twee nieuwe werkgroepen opge-
richt. A IX is onder leiding geplaatst van
prof, dr, ir. j . B. Le Poole en A X onder
leiding van prof. J. M, Greenberg,
Beide werkgroepleiders zijn daarmee
voor de duur van hun respectievelijke
projecten tot lid van de Commissie van
de Werkgemeenschap voor Atoom-
fysica benoemd.
Dr. F, W. Saris is als lid van de Com-
missie opgevolgd door prof, dr. M. J.
van der Wiel, als gevolg van een
verschuiving van taken binnen de
directie van het FOM-Instituut voor
Atoom- en Molecuulfysica, In verband
met de noodzaak van goede coördinatie
tussen de atoomspectroscopische
groepen van de Vrije Universiteit en van
de Universiteit van Amsterdam werd
dr. A. Dönszelmann (Zeeman-laborato-
rium, UvA) in de Commissie benoemd.
De taak van de Commissie is nader
omschreven in 'Bestuurstaken van de
Commissies van de Werkgemeen-
schappen'.

Gebundelde werkkracht hij de bundels
vun en voor de ringlaser van werkgroep
A VIII, Nat. Lab. VU Amsterdam.
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1. Algemeen

l.l. 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-mctalen
worden bestudeerd.
De Werkgemeenschap houdt zich ook
bezig met dat deel van de vastestoffysica,
dat verband houdt met het primair ge-
stelde mctaaltandig onderzoek.
Deze onderzoekingen beogen mede een
basis te leggen voor ïieuwc of verbe-
terde werkwijze«, toepassingen en berei-
dingsmethoden in wetenschap en in-
dustrie. Ter verwezenlijking van het
gestelde doe! 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. Beoordelingscriteria

Binnen de Werkgemeenschap 'Metalen
FOM-TNO' zijn zowel het metaal-
kundig als het metaalfysisch onderzoek
ondergebracht. Het combineren van deze
twee aspecten van metaalonderzoek
heeft niet uitsluitend gunstige kanten.
Enerzijds is het bundelen van deze twee
aspecten in één werkgemeenschap
buitengewoon nuttig omdat het regel-
matige wetenschappelijke contact dat
hieruit voortkomt bijdraagt tot een
breder inzicht in de metaaleigenschappen.
Anderzijds zijn er ook aanwijsbare
nadelen verbonden aan de divergente
belangstellingen van de onderzoekers
binnen de werkgemeenschap. Zo heeft
bijvoorbeeld in het verleden de beoor-
deling van de onderzoekprojecten door
de Commissie van de Werkgemeenschap,
waarin zeer uiteenlopende visies bestaan
op de verschillende aspecten die bij de
beoordeling een rol spelen, teleur-

stellende resultaten opgeleverd. In een
poging om tot een meer zuiver waarde-
oordeel over de projecten te komen is
de Commissie er enkele jaren geleden
toe overgegaan de voorstellen te toetsen
aan twee criteria; In de eerste plaats de
wetenschappelijke kwaliteit van het te
beoordelen project en als tweede
criterium de externe verdienste, d.w.z.
de mate waarin het projset is geïnspi-
reerd door een zeer belangrijk metaal-
kundig probleem. De scheiding van deze
twee soorten criteria heeft een gunstig
effect gehad op de zuiverheid van het
oordeel door de Commissie over de
wetenschappelijke verdiensten van de
projecten. De beoordeling van de externe
verdiensten door de Commissie zelf heeft
echter niet bevredigend gewerkt. Aan-
gezien ook niet te verwachten viel dat
een groep buitenstaanders deze taak wel
tot een goed einde zou kunnen brengen,
is besloten de beoordeling op grond van
een relatief onbepaald begrip als externe
verdienste te laten varen en in plaats
hiervan het beter vast te stellen 'utilisa-
tie-clement' in te voeren, dat ook door
de Speciale Commissie voor de Tech-
nische Fysica van FOM wordt gebruikt
bij de waardebepaling van technisch-
fysische projecten. In 1978 heeft de
tweejaarlijkse projectbeoordeling van de
Werkgemeenschap plaatsgevonden
waarbij het utilisatie-aspect met 20% in
de eindbeoordeling van de projecten
heeft meegewogen. Aan de hand van
deze beoordeling, waarvoor adviezen
werd gevraagd aan 41 personen (onder
wie 24 buitenlanders) zijn in de na-
jaarsvergadering van 1978 de personele
en financiële middelen van de werk-
gemeenschap verdeeld voor de jaren
1979 en 1980.

2. Speurwerk

Van oudsher hebben de bestudering van
roosterdefecten, diffusie en ordenings-
verschijnselen in de vaste stof een
belangrijke plaats in het onderzoek-
programma van de Werkgemeenschap.
In Amsterdam (Mt V) is in het verslag-
jaar het experimentele onderzoek aan
puntfouten, ordening en kinetiek in
intennetallische verbindingen van de
groepen VIII en UIA afgerond. Er is een
atomair sprongmodel ontwikkeld waar-
binnen zowel de tracer-diffusiemetingen

als de nawerkingsresultaten beschreven
kunnen worden. Voor één der sprong-
mechanismen werd tevens een bereke-
ning gemaakt van de correlatie-effecten.
Door combinatie van de resultaten van
vacatureconcentratiebepalingen en na-
werkingsmetingen is het gelukt migratie-
enthalpieën voor verschillende sprong-
typen te bepalen. Tevens was het
mogelijk activeringsenergiec'n voor zelf-
diffusie af te leiden die in goede
overeenstemming zijn met de experimen-
tele waarden. Er is begonnen met een
onderzoek naar de dcfectcigenschnppen
en kinetiek van supergeleidende
materialen met hoge supergeleidende
overgangstemperatur en hoge kritieke
stroomdichtheid (Al5-verbindingen). Het
in Delft (Mt II) verrichte onderzoek aan
de structuur van kristalgrenzen in goed
gedefinieerde bikristallen heeft aange-
toond dat dislocatienetwerken spontaan
worden gegenereerd in bikristallen met
een kleine-hoekgrens. In sommige grote-
hoekgrenzen werden (secundaire)
dislocatienetwerken verwacht; uit een
analyse van elektronendiffractiepatronen
kon worden geconcludeerd, dat sommige
diffractiemaxima in overeenstemming
zijn met zulke netwerken. Verder is men
in Delft begonnen met structuuronder-
zoek van polykristallijne siliciumlagen,
bereid door middel van CVD (chemical
vapour deposition). De röntgendiffractie-
lijnprofielen van deze lagen vertonen
verbreding die sterk verandert afhanke-
lijk van de groeitemperatuur. Er wordt
vermoed, dat stapelfou'en e.d. een
belangrijke rol spelen. De lagen kunnen
toepassing vinden in de IC-tcchnologie
en als zonnecellen. Bij het onderzoek
van de vergroving van structuren
ontstaan door spinodale ontmenging in
het systeem Au-Pt is gebleken dat de
samenstellingsmodulatie in Pt-rijke
legeringen sterk wordt beïnvloed door
vacaturegradiënten die vaak in deze
preparaten optreden. Dit effect trad niet
op bij Au-rijke legeringen; daar treden
echter waarschijnlijk twee precipatie-
mechanismen tegelijkertijd op. Deson-
'danks is het vergrevingsgedrag van alle
onderzochte legeringes analoog. Bij
splat-cooled Al-Si-legeringen (afkoel-
snelheid ~10° K/s) werd een verhoogd
percentage Si opgelost in de Al-rijke
fase gevonden. Dit ging gepaard met (i)
zeer kleine kristallen (20-40 nm) van
het overige Si en (ii) vaak zeer aan-
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merkelijke roosterdeformaties van de
Al- en de Si-rijke fase - alles afhankelijk
van de bruto samenstelling van de
legering. De resultaten kunnen van
belang zijn voor hergebruik van Al-
schroot of voor het maken van
legeringen met betere mechanische
eigenschappen dan conventioneel bereide
analoge legeringen. Het binnen MUI in
samenwerking met ECN uitgevoerde
neutronendiffraetie-onderzoek aan
CuNiFe-legeringen met weinig ijzer
heeft uitgewezen dat bij een gegeven
tempemtuur de klontering sterk toeneemt
met toenemend Fe-gehalte. In Groningen
(Mt VI) heeft men via gedetailleerd
elektronenmicroscopisch onderzoek naar
de afstanden tussen (partiële) dislocaties
in CusNiZn-legeringen informatie ver-
kregen over de stapelfout- en interactie-
energieën die deze separaties bepalen
in AiBC- en A;|B-legeringen. Tevens
werden stapelfoutenergieën bepaald door
middel van extended nodes in CusNiZn.
De geldigheid van verschillende
theorieën werd hiermee gecontroleerd.
In het onderzoek naar de dislocatie-
mobiliteit tijdens het deformeren van
NaCl-éénkristallen dat wordt uitgevoerd
door middel van kernspinrelaxatiemetin-
gen werd een aantal parameters geva-
rieerd die van belang zijn voor de
beweging van dislocaties: oriëntatie van
de deformatie-as ten opzichte van de
kristallografische assen, de temperatuur
en de dotering. Een start is gemaakt
met kernspinrelaxatiemetingen aan
bewegende dislocaties in metaalfolies
(~50um dik). De eerste metingen aan
voor dit doel geschikte Al-folies ver-
tonen duidelijk een toename met de rek
van het statische quadrupolaire veld,
veroorzaakt door hogere totale disloca-
tiedichtheden. Tenslotte is in Groningen,
voortbouwend op de ontwikkelde
methode om het reversibele deel van de
cyclische plastische deformatie aan de
hand van de deformatiekarakteristieken
te bepalen, onderzoek verricht op dural
in de onverouderde, verouderde, en
oververouderde toestand.

Kennis van de invloed van helium op de
eigenschappen van materialen en wel
speciaal van die welke bij de constructie
van kernreactoren kunnen worden toe-
gepast is van groot technologisch belang.
Aan de TH-Delft wordt in samenwerking
met het Interuniversitair Reactor Insti-

tuut de interactie tussen helium en de
stralingschade in metalen bestudeerd.
Bij Mt III (Delft) is apparatuur gereed-
gekomen voor het meten van helium-
permeatie. Eerste metingen van de
permeatie van helium door op pyrex
neergeslagen amorf fosforrijk nikkel
gaven hoopvolle resultaten. Voorts is in
Mt III goede voortgang geboekt bij de
beschrijving van de nucteatie van
defecten in metalen. Een model, uit-
gaande van de random walk van een
wolk roosterpunten, bleek overeen te
stemmen met eerder uitgevoerde Monte
Carlo-simulaties. Interacties tussen
mobiele puntdefecten zijn tevens onder-
zocht. Voorts is door middel van
Monte Carlo-simulaties de kinetiek van
de puntdefect-dislocatie-interactie onder-
zocht. Hiertoe is tevens de random
walk van een wolk roosterpunten op èen
tweedimensionaal rooster geanalyseerd.
Beide wegen leiden tot overeenstem-
mende resultaten. Door honorering in
de FOM-beleidsruimte 1979 is de
Werkgemeenschap in het verslagjaar
uitgebreid met de werkgroep Mt XI
(Delfi) waarin een beleidsruimteproject
is ondergebracht dat de bepaling van
vacature-onzuiverhedeninjttfr'acties in
metalen met behulp van heliumdesorptic-
spectrometrie op het programma heeft
staan.

Ook aan amorfe materialen wordt, zij in
aflopende mate/binnen de Werkgemeen-
schap aandacht besteed. In Utrecht
(Mt IX) is aan het metallische glas
Metglas 2826 A onderzoek verricht met
betrekking tot het deformatiegedrag:
o.a. werd bij verschillende temperaturen
de zogenaamde isoconfigurationele kruip
gemeten aan gestabiliseerde monsters.
Van een aantal verschillende metallische
glazen werd met DSC de structuur-
relaxatie onderzocht. Er werden geen
duidelijke correlaties aangetroffen tussen
relaxatie, Fimenstelling en het wel cf
niet optreden van verbrossing. In het
onderzoek naar waterstofopname door
amorfe legeringen werden naast amorf
NiO4Zr36, ter vergelijking, ook kristallijne
Ni-Zr-legeringen betrokken. In tegen-
stelling tot het amorfe materiaal ver-
pulverden de kristallijne legeringen zeer
sterk na waterstofopname.

Aan de TH-Twente (MtVIII) is in het
verslagjaar meegewerkt aan het tweede

deel van het round-robin atom-probe-
experiment, een internationaal verge-
lijkend onderzoek om na te gaan in
hoeverre de resultaten van verschillende
atom-probes vergelijkbaar zijn, Dit
keer ging het om een kwantitatieve
analyse van een roestvast staal. De
resultaten van dit onderzoek vertoonden
weinig spreiding en waren consistent met
andere analysetechnieken, hetgeen de
betrouwbaarheid van de atom-prohe-
anaiyse accentueert. Onderzoek Man
gedeeltelijk bainitisch getransformeerd
CrMo-staul met behulp van ulon-probc
heeft enkele opmerkelijke concentnitie-
profielen over fusegrenzen en murtensiet-
platen opgeleverd, waarbij het koolslof
wel en het Cr en het Mo niet volgens
een locaal-evenwichtsmodci verdeeld
waren. Een verklaring hiervoor wordt
gezocht in een Frank-type dislocatie-
model voor de bainiettransrormatie.
Resultaten van het in 1979 aan de
TH-Twente gestarte onderzoek naar het
rckristallisaticgedrag in Al-éênkristallen.
dat een vervolg is op de rekristallisatie-
experimenten aan Ag- en Cu-één-
kristallen, wijzen eveneens op het niet
algemeen geldig zijn van hetgeen in de
'theorie van georiënteerde groei' wordi
gepostuleerd. Een experiment aan een
plane-strain vervormd éénkristal wees
uit dat slechts 50% van de korrels aan
het groeicriterium in bovenstaande
theorie voldoen, maar het merendeel
hiervan heeft dan een oriëntatierelatie
met de matrix om een 'verboden'
< l l l > - a s . Bij een door walsen inhomo-
geen vervormd éénkristal bleek dat
rekristallisatie begint op de plaats van
grootste roostervervorming en groei
plaatsvindt in de richting van grootst
oriëntatieverschil. Bij het onderzoek aan
Cu-bikristallen zijn de ongedeformeerdc
en gedeformeerde structuur bekeken en
zullen rekristallisatie-experimenten ge-
daan worden om het gedrag nabij de
grens te bekijken. Bij het anodefolie-
onderzoek wordt gestreefd naar een
verbetering van capaciteit van de folie
met gelijkblijvend folievolume. Gezocht
wordt naar karakteristieke materiaal-
grootheden, die correleerbaar zijn met
de capaciteit na beitsen en formeren
van de folie. Het onderzoek naar de
kristallografische aspecten van de
bainiettransformatie is afgesloten. Het
onderzoek heeft aangetoond, dat de
IPS-theorie onhoudbaar is en dat er
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moet worden teruggegrepen naar
vroegere theorieën van onder anderen
Turnbull, Frank, Cohen. Eenzelfde
indicatie komt ook uit het onderzoek
met de atom-probe. Het onderzoek naar
de cryogenc toepassingsmogelijkheden
van 9% N i-staal werd voortgezet met
lasbaarheidsproeven. Het gebied in de
'heat effected zone' dat een piektempera-
tuur van 700° C heeft gehad, bleek een
gunstige fijnkorrelige structuur te
bezitten. Nagegaan wordt in hoeverre
door een nabehandeling bij ongeveer
700° C de gehele 'heat effected zone' in
deze structuur te verkrijgen is.

Behalve met eerdergenoemde werkgroep
Mt XI is de Werkgemeenschap in 1979
nog uitgebreid met de werkgroep Mt X
(Delft), waarin het gehonoreerde beleids-
ruimteproject over microholografisch
onderzoek aan de stolling van snel-
stromende, thixotrope smelten is onder-
gebracht. Doordat in het verslagjaar
geen geschikte kandidaat werd gevonden
om het onderzoek uit te voeren is nog
Aeinig voortgang geboekt.

In Leiden (Mt IV) en Amsterdam (Mt V)
wordt onderzoek met een uitgesproken
metaal fysisch karakter uitgevoerd. De
verschuiving van de belangstelling van
de Leidse metaalfysicagroep van ver-
dunde legeringen naar intcrirl.!allische
verbindingen heeft zich in het verslag-
jaar voortgezet. In verschillende samen-
werkingsprojecten is onderzoek uitge-
voerd naar de elektronische eigen-
schappen van uiteenlopende binaire en
quasi-binuire intcrmetallischc systemen.
Verder is in samenwerking met prof.
D. Davidov (Hebrew University,
Jerusalem) een ESR-onderzoek aan
spinglazen gestart. In Mt V (Amsterdam)
is het neutronenverstrooiingsexperiment
aan de intermediair valente verbinding
YbCuAl afgerond. Met behulp van
specifieke rekenprogramma's beschik-
baar gesteld door de Kernforschungs-
anlage Jiilich is het gelukt de verschillen-
de bijdragen tot de totale verstrooiing
van YbCuAl kwantitatief te interpre-
teren: een dubbel gepiekt inelastisch
fononenaandeel gesuperponeerd op een
brede, quasi-elastische magnetische bij-
drage afkomstig van de intermediair
valente Yb-atomen. Opvallend zijn de
abnormaal grote lijnbreedtes (~10 meV)
bij lage temperaturen die overigens ook

in andere intermediair valente ver-
bindingen (YbCuoSij, CePdü) gevonden
zijn. Daar komt bij dat in het geval van
YbCuAl de lijnbreedte zelfs toeneemt
naarmate de temperatuur lager wordt,
hetgeen nog niet eerder in neutronen-
verstrooiingsexperimenten is waargeno-
men. Vertrouwenwekkend is de grote
overeenkomst met de lijnbreedtes zoals
die in 1978 in Amsterdam zijn bepaald
met behulp van NMR en Ti-relaxatie-
metingen. Voorts is in Amsterdam
een begin gemaakt met de beschrijving
van zowel statische als dynamische eigen-
schappen van intermediair valente
systemen in termen van een onlangs
door Newns en Hewson voorgesteld
model waarin de intermediair valente
toestand als een één-iontoestand wordt
beschreven.

3. Onderwerpen van onderzoek

WERKGROEP Mt II
Delft - Laboratorium voor Metaalkunde
- Structuur van de vaste stof, prof. dr. ir.
S. Radelaar
1. Structuur van polykristallijne CVD
siliciumlagen
2. Chemische en structuurrelaxatie in
amorfe metalen
Buiten FOM-verband:
3. Structuur van kristalgrenzen
4. Diffractie en concentratievariaties
5. Ontmenging en ordening in legeringen
5.1. Vergroving van structuren tijdens
spinodale ontmenging in Au-Pt
3.2. Klontering en ontmenging in
CuNiFe
6. Analysemethoden van röntgendiffrac-
tielijnprofielen

WERKGROEP Mt III
Delft - Laboratorium voor Metaalkunde
- Helium in metalen, prof. dr. ir. P.
Penning
1. Gedrag van lichte gassen in
materialen
1.1. Interactie van helium met dislocaties
1.2. Oplosbaarheid en permeatie
1.3. Monte Carlo-simulaties van defect-
reacties

WERKGROEP Mt IV
Leiden - Kamerlingh Onnes Labora-
torium - Metaalfysica bij lage tempera-
turen, dr. J. A. Mydosh
1. Elektronenspinresonantie in zeldzame-

aardlegeringen en -verbindingen
2. Neutronenverstrooiing van magne-
tische momenten opgelost in een niet-
magnetisch basismateriaal
3. Bestudering bij zeer lage temperatuur
van de magnetische ordening van
'freezing', in meer geconcentreerde
magnetische legeringen - 'spin glasses'
4. Supergeleidende en magnetische
eigenschappen van waterstof-metaal-
legeringen en van intcrmetallischc ver-
bindingen
5. Optische eigenschappen van metalen,
hydrides, legeringen en verbindingen via
ellipsometrie

WERKGROEP Mt V
Amsterdam — Natuurkundig Laborato-
rium - Metaalfysica en magnetisme,
prof. dr. G. de Vries
1. Intermetallische verbindingen
1.1. Intermediaire-valentietoestand van
zeldzame-aardatomen in intermetallische
verbindingen
1.1.1. Transporteigenschappen
1.1.2. Soortelijke warmte
1.1.3. Magnetische eigenschappen
1.1.4. Röntgendiffractie bij lage en
hoge temperaturen
1.1.5. Inelastische neutronenverstrooiing
1.2. Cohesie in legeringen
2. Roosterfouten en diffusie
2.1. Diffusie en vacatures in metalen,
legeringen en intermetallische ver-
bindingen

WERKGROEP Mt VI
Groningen - Vakgroep Technische
Fysica — Roosterfouten, ordenings-
verschijnselen, prof. dr. ir. A. Wcgener
Sleeswijk
1. Plastomechanische metingen aan
f.c.c.-metalen en alkalihalogeniden
2. Elektronenmicroscopie aan binaire
en ternaire legeringen
3. Ordening in binaire en ternaire
legeringen

WERKGROEP Mt VIII
Enschede - Afdeling werktuigbouw-
kunde - Structuur van korrel- en fase-
grenzen, prof. dr. ir. C. A. Verbraak
1. Structuur en kinetiek van korrel-
grenzen
1.1. De ontwikkeling en transitie van
deformatie- en rekristallisatietexturen
1.2. De ontwikkeling van anodefolie
2. Structuur en kinetiek van fasegrenzen
2.1. De invloed van legeringselementen
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en deformatie op de v-a transformatie
in stalen
2.2. Bainiettransformatie
2.3. 9%-Ni-staal voor cryogene
toepassingen

WERKGROEP Mt IX
Utrecht - Fysisch Laboratorium
- Amorfe legeringen, prof, dr, ir.
S, Rmlelaar
1. Mechanische eigenschappen en
stabiliteit van amorfe metalen
2. Waterstofopslag in amorfe metalen

WERKGROEP Mt X
Delft - Laboratorium voor Toegepaste
Metaalkunde, Laboratorium voor
Anorganische en Fysische Chemie en
Laboratorium voor Technische Natuur-
kunde - Innoverende gietteclmieken,
prof. dr. ir. F. J. Kievits
1. Microholografie van stromende,
stollende legeringen
2. Rocrgieten
3. Sproeigieten
4. Flitsgieten
5. Smcltbchundeling en analyse

WERKGROEP M XI
Delft - Interuniversitair Reactor
Instituut, dr. L. M. Caspers
1. Interactie vacatures met veront-
reinigingen in meta'en
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Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft
Magnetismus der DPG, Munster,
11-17 maart 1979.
J. Aarts, W. H. Dijkman, F. R. de Boer:
Mixed-valence behaviour of Ce in
CeSn3 and related quasibinary
compounds.
G. J. L. van der Wegen, P. M. Brons-
veld, J. Th. M. de Hosson: Superlattice
dislocations in CujNiZn.
W. F. W. M. van Heugten, L. M.
Caspers, J. Th. M. de Hosson: The
interaction between He interstitials and
dislocations in Mo.

J. Th. M. de Hosson: The Knight shift
in liquid binary alloys. Int. Symp. on
Atomic, Molecular and Solid State
Theory, Collision Phenomena and
Computational Methods, Daytona-Beach,
Florida, USA, 11-17 maart.
J. Th. M. de Hosson: The interaction
between He interstitials and dislocations
in Mo. Annual Meeting of the
American Physical Society, Chicago,
USA, 19-23 maart.
J. Th. M. de Hosson: Dislocation
configurations in Cu>NiZn superlattices.
Annual Meeting of the American
Physical Society, Chicago, USA, 19-23
maart.
J. Th. M. de Hosson: Atomistic approach
to ordering in CwtNiZn. Int. Conf. on
Modulated Structures, Kailua Kona,
Hawaii, 22-26 maart.
J. A. Mydosh (op uitnodiging):
Experimental Situation in Disordered
Systems and Spin Glasses. 6th MECO
International Seminar on Phase
Transitions and Critical Phenomena in
Solids and Liquids, Trieste, 27 maart.

Voorjaarsvergadering van de NNV,
Eindhoven, 18-19 april 1979.
F. H. M. Spit, J. W. Drijver, S. Radelaar:
Waterstofsorptie door amorfe Ni(Zr.Ti)-
legeringen.
J. W. Drijver, A. L. Mulder, W. C.
Emmens, S. Radelaar: Time and tem-
perature dependent properties of some
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metallic glasses,
W, C, M. Mattens, F . R, de Boer, P. F.
de Ch&tel: lnelastische neutronenver-
strooiing aan wisselend-waardig YbCuAI.
A. H, van Ommen, N. A. Stolwijk,
H. Bakker: Vacatures in overvloed.

F. H, Mischgofsky: The compound
holographic interference and conven~
tional microscope and its application on
crystal growth from solution.
Symposium Eigenschappen en Toepas-
singen van Laserstråling, Delft
18-20 april.

Conferentie Materials Science Centre
Groningen, Vlieland, 2S-29 april 1979.
G. J. L. van der Wegen: Supertanke
dislocations in CujNiZn.
A. de Rooy, J. Th. M. de Hosson:
Order-disorder in CwNiZn.
W. H. M. Alsem, A. W. Sleeswyk, H.
Tamler, H. J. Hackelöer, O. Kanert:
Dislocation dynamics in alkali halide
single crystals investigated by nuclear
spin relaxation measurements.

Discussion Meeting on Current Research
on Rapidly Quenched Alloys.
University of Sheffield, Dept. of
Metallurgy, Sheffield, Groot-Brittannië,
mei 1979.
M. L. G. Stouten, G. Jas, A. Bendijk,
L. Kalgerman, F. J. Kievits, H. Nies-
waag: Spruycasting of Al-alloys.
A. Bendijk, R. Delhez, L. Katgerman,
Th. H. de Keijser, E. J. Mittemeijer,
N. M. v. d. Pers: Diffraction- and
D.S.C.-studies on meltspun Al-Si-alloys.
C. J. Bouten, A. Bendijk, R. D. Doherty,
L. Katgerman: Structure and properties
of meltspun AI-Mg-alloys.
H. Kleinjan, J. M. M. Molenaar,
A. C. M. v. d. Griendt, L. Katgerman,
A. Bendijk, R. D. Doherty, F. J. Kievits:
Continuous production routes for rapid
solidification of Al-allo)s.

Hauptversammlung der Deutschen
Gesellschaft für Metallkunde, Den Haag,
5-8 juni 1979.
A. Bendijk, R. Delhez, G. H. M.
Gubbels, L. Katgerman, Th. H. de .
Keijser, E. J. Mittemeijer, N. M. van
der Pers: Charakteriserung rasch
erstarrter AISi-Legierungen.
R. Delhez, Th. H. de Keijser, E. J.
Mittemeijer, N. M. van der Pers:
Erkenntnisse iiber den Aufbau elektro-

lytisch abgeschiedenen Nickelschichten;
Einfliisse von Badezusatzen.
N. M. van der Pers, Th. H, de Keijser:
Röntgenbeugungsuntersuclwng bei
elaslischen und plastischen Deforma-
tionen neben Schweissnahten im Stalil,
J. G. Erlings, F. W. Schapink: Struktur
der Phasengrenze in Au-Pd Bikristallen.
J. W, Drijver, W. C. Emmens, A. L.
Mulder, S. Radelaar: Time and
temperature dependent properties of
some metallic glasses.
F. H. M. Spit, J, W. Drijver, S. Radelaar:
Hydrogen sorption in amorphous alloys.
A. de Rooy, P. M. Bronsveld, J. Th. M.
de Hosson: Internal friction measure-
ments of a-CuNiZn alloys.
G. J. I. van der Wegen, P. M. Brons-
veld, J. Th. M. de Hosson: Partialverset-
zungen der Ueberstruktur Cu>NiZn.
A, W. Sleeswyk, K. T. Wieringa, J.
Heida: Plasticity in low-cycle fatigue
of some f.c.c. metals and alloys.
J, Beyer: Phase transformations in near
equiatomic TiNi alloy,
S. Hoekstra, C. A. Verbraak: Eine all-
gemeine Theorie zur Bestimmung der
Habitus Ebene und Orientierungs-
beziehung in bainitischen Stahlen.

Symposium Accuracy in Powder
Diffraction, National Bureau of
Standards, Gaithersburg, Maryland,
USA, 11-15 juni 1979.
R. Delhez, Th. H. de Keijser, E. J.
Mittemeijer (op uitnodiging): Accuracy
of crystallite size and strain values from
X-ray diffraction line profiles using
Fourier series.
R. Delhez, E. J. Mittemeijer (op
uitnodiging): Determination of com-
positional variations by X-ray diffraction
line profile analysis.

P. F. de Chatel: Resultaten van het
'Symposium on the theory of alloy
formation', New Orleans, 1979. Bijeen-
komst Landelijke Werkgroep Vloeibare
Metalen, Utrecht, 21 juni.
S. Hoekstra, C. A. Verbraak: A general
method of determining habit planes and
orientation-relationships in bainitic
steels. Int. conf. on martensitic trans-
formations (ICOMAT-79), Cambridge,
Mass., USA, 24-29 juni.
A. de Rooy, I. Th. M. de Hosson: The
Zener relaxation in ternary CuNiZn
alloys. Conf. on Internal Friction and
Ultrasonic Attenuation in Solids,

Manchester, Engeland, 18-20 juli.
J. A. Mydosh, J, C. M. van Dongen,
K. H. J. Buschow: Magnetic Suscep-
tibility and electrical resistivity of
Gd(Cui.xGax) pseudo binary alloys.
Combined MMM-Intermag Conference,
New York, USA, 20 juli.
K. T. Wieringa, A. W. Sleeswyk:
Plasticity of Duralumin in LCF. 5th Int.
Conf. of the Strength of Metals and
Alloys, Aachen, W.-Duitsland, 27-31
augustus,
P. W. Bach, J, Beyer! Atom probe
analyses of some precipitates and phase
boundaries in Cr-Mo steel. 26th Int.
Field Emission Symposium, Berlijn,
W.-Duitsland, 2-9 september.

International Conference on Magnetism,
München, W.-Duitsland, 4-6 september
1979.
J. R. Cooper, L. Nonveiller, P. J. Ford,
J. A. Mydosh: Thermopower of concen-
trated spin glasses-revisited.
J. C. M. van Dongen, H. W. M. van
der Linden, F. J. A. M. Greidanus,
G. J. Nieuwenhuys, J. A. Mydosh,
K. H. J. Buschow: Specific heat,
differential susceptibility and electrical
resistivity of PrX-t (X = Ir, Pt, Rh and
Ru) laves phase compounds at
temperatures 1.4<T<40 K.
J. J. M. Franse, F . Halsener, J. A.
Mydosh: A study of the ferromagnetic-
spin glass PdFeMn via thermal
expansion, forced magnetostriction and
magnetization experiments under high
pressures.
I. Jacob, E. R. Baumsnger, D. Davidov,
H. D. Dokter, I. Felner, S. Ofer,
D. Shaltiel: Structural and magnetic
properties of some AB->HX hydrides
(A = Gd, La; B = Ru, Rh).
H. W. M. van der Linden, G. J.
Nieuwenhuys, H. D. Dokter, D. Davidov,
I. Felner: Specific heat and electron spin
resonance of ErxLai.xBet3: crystalline
field effects and exchange parameters.
C. A. Mulder, A. J. van Duyneveldt,
J. A. Mydosh: AC susceptibility of the
CuMn spin glass.
J. A. Mydosh (op uitnodiging): The
question of a phase transition in spin
glasses-theory and experiment: panel
discussion.
W. C. M. Mattens, F. R. de Boer,
A. P. Murani, G. H. Lander: Neutron
inelastic scattering experiments on the
mixed-valent compound YbCuAI.
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W. C, M, Mattens, H, Hölscher, G. J,
M. Tuin, A. C. Moleman, F. R. de Boer;
Thermal expansion and magneto-volume
efects in the mixed-valent compound
YbCuAI.
W, H. Dijkman, J. Aarts, F. R. de Boer,
P. F. de Chltei: Magnetic behaviour of
quasibinary Ce(ln,Snh compounds.
P. F, de Chålel, J. Aarts: Single-ion
model tor mixed-vatent systems.

1979 Modern Metallography in
Metallurgy Conference & Exhibition,
Guildford, Engeland, 1042 september
1979.
A. Bendijk, R. Delhez, L. Katgerman,
Th. H. de Keijser, E. J. Mittemeijer,
N. M, van der Pers: X-ray diffraction
and differential scanning calometry of
aluminium-silicon alloys rapidly quen-
ched from the melt.
J. G. Erlings, F. W. Schapink: On the
in-situ relaxation of interphase inter-
faces.
J. G. Erlings, F. W. Schapink: Electron
diffraction from high-angle twist inter-
phase boundaries.
N. Apaydin, K. V. Prabhakar, R. D.
Doherty: Grain structure during
stircasting.
J. Molenaar, T. v. d. Griendt, H. Klein-
jan: Mouldless continuous casting of
metallic slurries (stircasting).

Second European Conference on Crystal
Growth ECCG-2, Lancaster, Groot-
Brittannië, 10-15 september 1979.
F. H. Mischgofsky: Microholographic
interferometry of concentration profiles
and step hunching during crystal growth
front a hulk solution.
F. H. Mischgofsky: Influence of
inclusion capturing on crystal growth
rate dispersion, microstructure and
purity.
F. H. Mischgofsky: Oswald ripening
along a faceted bridge.

W. H. M. Alsem, A. W. Sleeswyk, H. J.
Hackelöcr, R. Miihter, T. Tamler, O.
Kanert: Dislocation dynamics in alkali
halide single crystals investigated by
nuclear spin relaxation measurements.
3rd Europhysics Topical Conference,
Lattice Defects in Ionic Crystals,
Canterbury, Engeland, 17-21 september.
A. van der Veen, L. M. Caspers: Defect
studies in molybdenum by helium
desorption spectrometry. Harwell

Consultants Symposium on Inert Gases,
Harwell, Engeland, september,
J. Th. M. de Hosson; An application of
quantum chemistry in technology. 3rd
Int. Congress of Quantum Chemistry
and Physics, Kyoto, Japan, 29 oktober-
3 november,
I. Th, M. de Hosson: Electronic states
near dislocations in transition metals.
Int. Symp. on Design of Inorganic and
Organic Materials of Technological
Importance, Kyoto, Japan, 31 oktober-
i november.
G. J. L. van der Wegen: Transmission
electron microscopic studies on
dislocations in Cu>NiZn. Wetenschappe-
lijke vergadering van de Nederlandse
Vereniging voor Electronenmicroscopie,
Utrecht, 8-9 november.
P. M. Bronsveld: Electron microscopic
observations of precipitation in AlZn.
Wetenschappelijke vergadering van de
Nederlandse Vereniging voor Elec-
tronenmicroscopie, Utrecht, 8-9 novem-
ber.

Wetenschappelijke vergadering FOM-
Werkgemeenschap voor de Vaste Stof,
Lunteren, 6 en 7 december 1979.
B. M. Geerker, J. H. M. Kragtwijk,
R. Griessen, J. A. Mydosh: Dilato-
metrisch onderzoek aan PdMn(H)
legeringen bij lage temperaturen.
F. J. A. M. Greidanus, J. C. M. van
Dongen, H. W. van der Linden, G. J.
Nieuwenhuys, J. A. Mydosh, L. J. de
Jongh, W. J. Huiskamp en K. H. J.
Buschow: Metingen van soortelijke
warmte, susceptibiliteit en elektrische
weerstand van C-15 verbindingen
PrX2(X = Ir, Ru, Pt+Rh).
W. C. M. Mattens, W. H. Dijkman:
Thermische uitzetting en magneto-
volume-effecien in intermediair-valente
zeldzame aardverbindingen.
W. H. Dijkman, W. C. M. Mattens:
Invloed van atomaire omringing op de
intermediair valente toestand.
A. de Rooy, J. Th. M. de Hosson:
Order-disorder in ternary alloys.
G. J. L. van der Wegen, J. Th. M. de
Hosson: Superlattice Dislocations in
Cu2NiZn.
F. H. M. Spit, J. W. Drijver, S. Radelaar:
Waterstof opslag in amorfe metalen,
J. W. Drijver, A. L. Mulder, W. C.
Emmens, S. Radelaar: Metallische
glazen voor vliegwielen.

W. J, H, Schins, J, Bezemer, S. Radelaar:
Recryslallization of CVD-grown poly-
crystalline silicon and the influence of
dopants on grain growth. 2nd Photo-
voltaic Solar Energy Conference, Belin,
Reidel publ. Comp,, p. 734.
J, A. Mydosh (op uitnodiging): An intro-
duction to spin glasses. NATO Advanced
Study Institute on Liquids and Amor-
phous Metals,

6. Voordrachten

Th. H. de Kcijscr, E, J. Mittemeijer,
A. B. P. Vogels, R. Delhez: Een ver-
beterde methode voor de interpretatie
van de breedte van ro'ntgendiffructie-
lijnen en de toepassing ervan in het
onderzoek aan genitreerd staal, galva-
nische Ni-lagen en geflitsgieten AlSi-
legeringen. Wetenschappelijke vergade-
ring SON-Werkgemeenschap voor
Kristal- en Structuuronderzoek,
Lunteren, 5 en 6 april.
R. DelheE en E. J. Mittcmcijer:
Diffructie aan concentralievariaties.
Vakgroep Anorganische Chemie van de
T.H.E., Eindhoven, 12 februari.
S. Radelaar: Rekristallisutie van silicium
ten behoeve van zonnecellen. T.H. Delft.
Colloquium Afdeling Metaal kunde,
Delft, 29 november.
S. Radelaar: Omzetting van zonne-
energie in elektrische energie. Kon.
Zeeuwsch Genootschap der Weten-
schappen en Natuurkundig Gezelschap,
Middelburg, 13 november.
S. Radelaar: Rekristallisutie van silicium.
Contactgroep Halfgeleiderfysica en
-Elektronica en de Ned. Keramische
Vereniging, Eindhoven, 19 april.
S. Radelaar: Metallisch glas. Kring van
Delftse Metaalkundigen, Delft, 14
december.
D. Davidov: Study of magnetism and
superconductivity via ESR. Colloquium
Max Planck Institut für Festkorper-
forschung, Stuttgart, 8 oktober.
D. Davidov: ESR in metals: study of
magnetism and superconductot. Kamer-
lingh Onnes Laboratorium, Algemene
Werkbespreking, Leiden, 12 oktober.
J. A. Mydosh: Die Spin Glas Menagerie.
Colloquium Ruhr Universitat, Bochum,
W.-Duitsland, 30 april.
J. A. Mydosh: The experimental situation
of the spin glass problem. Seminar IBM
Zürich Research Laboratories,
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Rüschlikon, Zwitserland, 30 mei,
J, A. Mydosh; The spin glass menagerie.
Colloquium Universitat Zurich, Zwitser-
land, 31 mei.
J. A. Mydosh: The Spin Glass
Menagerie. Colloquium Universitat des
Saarlandes, Saarbrücken, W.-Duitsland,
22 november.
J. A, Mydosh: New developments in spin
Klassen. Technische Universitut München;
Zentralinstitut für Tieftemperatur-
forschung der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften, Garching, W.-
Duitsland, 29 november.
G. J. Nieuwenhuys: Monte Carlo*
simulaties van fysische systemen. Kamer-
lingh Onnes Laboratorium, Algemene
Werkbespreking, Leiden, 9 maart.
B. H. Verbeek: Neulronenverstrooiings-
exptrimenten aan spinglassyslemen.
Algemene Werkbespreking, Kamerlingh
Onnes Laboratorium, Leiden, 9 februari.
P. F. de Chatel: Single ion vs band
effects in mixed-valem systems. Tech-
nische liniversiliit Darmstadt, W.-Duits-
land, 11 januari.
P. F. de Chåtel: Magnetic properties of
dilute mixed-valent systems. Technische
Universitut Wien, Oostenrijk, 19 januari.
P. F. de Chåtel: Mixed valence in Yb
and Ce intermetallics. Argonne National
Laboratory, Argonne, III, USA, 21
februari.
P. F. de Chåtel: Alloying effects in
mixed-valent compounds. Northwestern
University, Evanston, 111, USA, 23
februari.
P. F. de Chatel; Intermediaire valentie-
toestanden van zeldzame-aardionen in
inlermetallische verbindingen. Natuur-
kundig Laboratorium der Vrije Universi-
teit, Amsterdam, 12 september.
P. F. de Chåtel: Cohesion and valence
stability in rare earth metals and inter-
metallics. IBM Thomas J. Watson
Research Center, Yorktown Heights,
NY, USA, 11 december.
H. Bakker: Inlermetallische verbin-
dingen met zeer hoge concentraties aan
puntfouten. Laboratorium voor Tech-
nische Natuurkunde, Groningen, 26
januari.
A. H. van Ommen: Vlll-HIA verbin-
dingen; vacatures in overvloed. Dubbel-
colloquium, Tussenafdeling Metaal-
kunde, Delft, 11 oktober.
N. A. Stolwijk: Alternatieve interpretatie
van zelf-diffasie in een inlermetallische
verbinding op grond van nieuwe

metingen. DubbelcoUoquium, Tussen-
afdeling Metaalkunde, Delft, 11 oktober.
J, Th. M. de Hosson: Order-Disorder
Transitions in Ternary Alloys. UCLA,
Los Angeles, USA, 30 maart.
P, M. Bronsveld; Ordening en mecha-
nisch gedrag van CujNiZn, Natuur-
kundig Colloquium, Univ. van Amster-
dam, 22 maart.
J. Th. M. de Hosson: Numerieke me-
thoden voor de beschrijving van vloei-
bare metalen. Landelijke werkgroep
Vloeibare Metalen, 21 juni.
J, Th. M. Hosson: Superlattice Disloc-
ations in Ternary Alloys. Dept. of
Applied Physics, University of Nagoya,
Nagoya, Japan, 4 november.
A. W. Sleeswyk: Reversibele dislocatie-
beweging in LCF-tests. TH-Delft,
Tussenafdeling der Metaalkunde, 18
januari.
J. Th. M. de Hosson: Atomaire be-
schrijving van ordeningsverschijnselen in
CuiNiZn. TH-Delft, Tussenafdeling der
Metaalkunde, 10 mei.
J. Beyer: Martensitische en bainitische
transformaties. T.H.-Delft, afd. Metaal-
kunde, 13 december.
S. Radelaar: Metallisch glas. Kring van
Delftse Metaalkundigen, 14 december.
L. Katgerman: Structuur en eigenschap-
pen van snel afgeschrikte A I-Si-tege-
ringen. Vakgroep Technische Fysica,
RU-Groningen, februari.
L. Katgerman: Toepassingen van
aluminium. Billiton BV, Den Haag, mei.
L. Katgerman: Structuren van legeringen
na roergieten en flitsgieien. Landelijke
Werkgroep Vloeibare Metalen, Utrecht,
juni.
F. H. Mischgofsky: Microholografisch
en viscosimetrisch onderzoek aan de
stolling van stromende ihixotrope
legeringen. Materiaalkundig colloquium,
Afdeling der Scheikundige Technologie,
TH-Delft, 6 december.

7. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap
'Metalen FOM-TNO' was op 31 decem-
ber samengesteld uit:
prof. dr. ir. S. Radelaar, voorzitter,
leider werkgroepen Mtll en Ml IX
drs. F. R. Diemont, secretaris
dr. F . R. de Boer, wetenschappelijk
secretaris, adjunctleider Mt V
dr. ir. L. M, Caspers, leider werkgroep

MtXI
drs. J. D. Elen
dr, M. de Jong
prof. ir, P. Jongenburger, leider
werkgroep Mt I
prof. dr. ir. F. J. Kievits, leider
werkgroep Mt X
prof. dr. ir. B. H. Kolster,
vertegenwoordiger van de Nijverheids-
organisatie TNO
prof. dr. A. R. Miedema
dr. J. A, Mydosh, leider werkgroep
MtlV
prof. dr. ir. P. Penning, leider
werkgroep Ml III
prof. dr. ir. C. A. Verbraak, leider
werkgroep Ml VIII
prof. dr. G. de Vries, leider werkgroep
MtV
prof. dr. ir. A.. Wegener Sleeswijk,
leider werkgroep Mt VI

De vergaderingen werden of konden
worden bijgewoond door dr. A. A.
Boumans en dr. C. Ie Pair (directie
FOM), dr. B. Knook (adjunct-leider
MtlV), drs. J. C. M. van Dongen
en drs. W. C. Mattens (vertegenwoor-
digers FPR) en afwisselend door
drs. J. Heijn en ir. J. L. Wackie Eijsten,
ter assistentie van de secretaris.

In de loop van het verslagjaar traden
dr. M. de Jong (Philips-Elcoma) en
prof. dr. A. R. Miedema (Philips Natuur-
kundig Laboratorium) als leden op per-
soonlijke titel tot de Commissie toe.
De werkgroepen Mt X en Mt XI werden
opgericht naar aanleiding van de
honorering van de beleidsruimtepro-
jecten 79.79.107 en 79.79.28. Prof. dr. ir.
F. J. Kievits en dr. ir. L. M. Caspers
werden resp. tot leiders van deze groepen
benoemd en daarmee tot lid van de
Commissie.

De taken van de Commissie zijn nader
omschreven in 'Bestuurstaken van de
Commissie van de Werkgemeen-
schappen'.
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Molecuulfysica
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1. Algemeen

1.1. Doelstelling

Do 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:
verklaring van de macroscopische eigen-
schappen met de methode van de statis-
tische mechanica in termen van de inter-
moleculuirc krachten, op de voorgrond
staat;
b. theoreiisch 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
statistisch-mechanische problemen en de
onbekendheid met de intcrmoieculaire
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,
hystcresisvcrschijnselen, gasontladingen,
vlammcn-acrodynamica, '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,

2. Speurwerk

Alvorens in paragraaf 3 een overzicht te
geven van de in 1979 binnen de Werk-
gemeenschap verkregen resultaten zoals
die in publikaties werden neergelegd,
volgt hier eerst een - zij het summier -
overzicht van de belangrijkste punten.
Van de experimentele resultaten in het
Van der Waals-laboratorium verkregen

verdient het navolgende speciale ver-
melding: Bij het onderzoek aan de
plastische fase van ethaan werd ontdekt
dat deze fase van de hoge-drukkant bij
14 kbar een Iripelpunt heeft, Een derge-
lijke begrenzing was tot nu toe onbekend
(M I-A).
Met een trillende-draadviscometer zijn
metingen aan argon verricht bij ver-
schillende temperaturen tot aan de
smeltlijn (maximale druk 10 kbar). De
resultaten blijken goed overeen te
stemmen met die van moleculaire
dynamische berekeningen voor een
harde-bollengas (Alder-Miciiels), waarbij
de aan te passen parameter, c.q. volume
bij dichtste pakking, verkregen is uit
P,V,t-gegevens (M H-A).
De lichtverstrooiing aan COj en Xe
werden gezamenlijk geïnterpreteerd in
termen van de theorie voor depolarisatie
van enkelvoudige, dubbele en drievou-
dige verstrooiing en van de eerder
ontwikkelde schaling op één karakte-
ristieke afstandsmaat. Aangetoond werd
dat de grens van de kwantitatieve
overeenstemming werd bepaald door de
invloed van zwaartekrachtseffecten; het
verschil tussen experiment en theorie
bleek kwalitatief door deze effecten te
kunnen worden beschreven (M III-VdW).
Uitgaande van de experimentele waarden
van de tunnelopsplitsingen kon de
protonspinroosterrelaxatietijd in CH.i in
Fase II bij lage temperatuur worden
berekend, waarbij goede overeenstem-
ming met het experiment werd ver-
kregen. Hiertoe is een model ontwikkeld,
dat de levensduurverbreding van de
vibratiegrondtoestanden van een CHt-
molecuul in de oriëntatie-geordende
fase in verband brengt met de tunnel-
opsplitsing van de toestanden. Beide
processen blijken te berusten op de grote
onzekerheid in oriëntatie ten gevolge
van de nulpuntsbeweging (M VIII).

Met de eerder ontwikkelde infrarood-
technieken werd op het Laboratorium
voor Fysische Chemie te Amsterdam
(M III-FCh) onderzoek verricht aan het
effect dat anisotrope dichtheidsfluctua-
ties in verschillende edelgassen bij
boven-kritieke dichtheden hebben op
iijnbreedten van ingebrachte testmole-
culen. Op deze wijze kan inzicht worden
verkregen over de hogere-orde-dicht-
heidscorrelaties in deze systemen. Dit
opent de mogelijkheid tot een systema-
tischer beschrijving van de dynamica op
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microscopische schaal in eenvoudige
vloeistoffen en dichte gassen.

Het theoretische onderzoek in Amster-
dam concentreerde zich in de werkgroep
M VI-A 1 op de statistische mechanica
van fase-overgangen. Speciale aandacht
had hier ook dit jaar het zogenoemde
16-vertexmodei, Momenteel gaat de
aandacht vooral uit naar het voorkomen
van nieuwe types bifurcaties in dit model.
In de groep M VI-A U werd bijzondere
aandacht besteed aan de relativistische
quanturrtkinetische theorie. Uitgaande
vun een beginconditie a la Bogolyubov
werd een veldentheoretische storings-
rekening ontwikkeld. De theorie werd
met name toegepast op een systeem van
geladen KIcin-Gordon-deeltjes. Voorts
werden transportcoëfficiënten voor een
relativistisch plasma berekend met
behulp van de Landau-vergelijking.

Ook in Nijmegen ging de belangstelling
vooral uit naar problemen rond fase-
overgangen (M Vl-N). Bij deze studie
werd onder meer een partiële oplossing
gevonden van de exacte renormalisatie-
vcrgelijkingen binnen het kritieke vlak
van het Ising-model. Gebleken is dat het
reeds bekende 'fixed' punt in deze
ruimte het beginpunt van een 'fixed' lijn
is. Uitgaande van de eerder door deze
groep gevonden renormalisatieresultaten
voor de exponenten van het Potts-model
is een relatie van het 'extended scaling'
type opgesteld tussen deze exponenten
en de exact bekende exponent van het
Biixlcr-model. Aangetoond is voorts dat
vcrruwingsmodellen, die in een sym-
metrische situatie een overgang van
oneindig hoge orde geven, een Ising-
overgang vertonen zodra er verschil-
lende atomaire groepen bij het groei-
proces zijn betrokken.

In Delft (M XI) is na het afsluiten van
het onderzoek van de beweging van
roterende moleculen met het proefschrift
van J. W. Lyklema (Molecular Dynamics
of rough spheres) het onderzoek gecon-
centreerd op enerzijds de moleculaire
dynamica van twee dimensionale vloei-
stoffen met bijzondere belangstelling
voor de smeltovergang en de daarbij
optredende 'hexatic phase' en anderzijds
op de studie van fase-overgangen in
roostermodellen. Bij dit laatste gaat de
belangstelling met name uit naar de
renormalisatie van het Potts-model en

van modellen die de zogenoemde
Thouless-Kosterlitz-overgang vertonen.

In M H-Leiden werd het onderzoek van
de stabiliteitseigenschappen van de
inhomogene stationaire toestanden in
de supergeleidende 'micro bridge'
afgerond. Een uitgebreide analyse werd
gedaan van het lichtverstrooiings-
spectrum voor een fluïdum buiten
evenwicht in een stationaire temperatuur-
gradiënt, dit met behulp van de niet-
lineaire fluctuerende hydrodynamica.
Een expliciete uitdrukking voor de
asymmetrie van dit spectrum rond de
inkomende frequentie werd gevonden.
In het Huygens Laboratorium te Leiden
werd het onderzoek aan de niet-even-
wichtsverdeling van de moleculaire
snelheden met succes bekroond (M I-L/
HL). Het bleek mogelijk de oplossing
van de Boltzmann-vergelijking te veri-
fiërer. over een snelheidsgebied dat meer
dan 95% van de moleculen omvat. Als
een interessant nevenresultaat bleek het
met de aldus verkregen gegevens moge-
lijk de berekening van de warmtegelei-
ding in een meeratomig gas aanzienlijk
te vereenvoudigen. Bij het experimenteel
onderzoek aan transportverschijnselen
in sterk verdunde gassen werd een
nieuwe methode ontwikkeld om de
dubbele breking veroorzaakt door een
tweede gradiënt van de temperatuur te
meten.

Het theoretisch onderzoek aan de
kinetische theorie van niet-edelgassen
werd voortgezet (M II-L/HL). Hierbij
werden onder meer de uitdrukkingen
afgeleid voor de bijzondere verschijn-
selen - zoals dwarsthermodiffusie in een
elektrisch veld - die bij optisch actieve
moleculen optreden. Voorts werd een
vereenvoudigde aanpak gegeven voor de
berekening van de warmtegeleidihg in
een gas met roterende moleculen. In
plaats van zoals Eucken voorstelde de
warmtestroom te splitsen in twee - zwak
gekoppelde - bijdragen afkomstig van
respectievelijk translatie- en rotatie-
vrijheidsgraden, blijkt het vrijwel even
nauwkeurig te zijn de warmtestroom als
één geheel te behandelen. Hierdoor
worden de uitdrukkingen voor de
warmtegeleidingscoëfficiënt aanzienlijk
vereenvoudigd. De experimentele op-
stelling voor het meten van de grenslaag
dubbele breking die optreedt bij een
warmtestroom in een meeratomig gas
werd ingrijpend verbeterd. Het is nu

mogelijk het verschijnsel ook kwantita-
tief te onderzoeken. Het oplossend
vermogen s van de orde van 3 x 10-13 in
de brekingsindex.
Op het Kamerlingh Onnes Laboratorium
(M II-L/KOL) gelukte het met de aldaar
ontwikkelde koelmachine de fase-over-
gangen van superfluïde 3He en de
magnetische overgang in vast 9He langs
de smeltlijn, de zogenaamde A-, B- en
C-punten, waar te nemen. Bij het
onderzoek van turbulente verschijnselen
in He II is het gelukt de beweging van
turbulente fronten te detecteren met
behulp van langs het capillair geplaatste
thermometers. Voorts is men erin
geslaagd stochastisch tunnelen waar te
nemen tussen twee (meta)stabiele
macroscopische quantumtoestanden in
een supergeleidende ring onderbroken
door een zwak supergeleidend contact.

In Utrecht (M V) gelukte het de
relaxatie van de bending mode ook
tijdens de drainage van de film te meten.
Dit kon, dank zij de recent aangeschafte
snelle spectrumanal' -.'. Uit de relaxatie-
tijden kan de grensvlakspanning van de
vloeistoffilm worden gemeten. Dat dit
nu ook aan een pas gevormd grensvlak
kan, is van essentieel belang voor het
onderzoek van verouderingsverschijn-
selen in de film. Voorts bleek het
mogelijk aan een modelsysteem ('harde
bol' met straal 21 nm) zowel statische als
dynamische lichtverstrooiing te meten,
alsook de sedimentatiesnelheid in een
centrifugaalveld. Dit alles tot een
concentratie van 15 gewichtsprocent.
Deze gecombineerde experimenten zijn
essentieel om bestaande statistisch-
mechanische/hydrodynamische
theorieën op het gebied van colloïdale
wisselwerkingen te toetsen.

In Eindhoven tenslotte (M XII) is de
nieuwe grote mengkoeler gereed-
gekomen en werden de eerste metingen
aan de aHe-mengkoelmachine verricht.

3. Onderwerpen van onderzoek

WERKGROEP M I
Amsterdam - Van der Waals-laborato-
rium, prof. dr. N. J. Trappeniers
1. Toestandsvergelijking
1.1. lsothermenmetingen
1.2. IJking van drukmeetcilinders
1.3. Fase-evenwichtcn bij ultrahoge druk
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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. Fluorescenüemetingen aan gepolari-
seerde moleculaire bundels
4. Experimentele bepaling van de vorm
van de niet-evenwichtsdistributiefunctie
in aanwezigheid van een temperatuur-
gradiënt

WERKGROEP M II
Amsterdam - Van der Waals-laborato-
rium, prof, dr. N. J. Trappeniers
1. Transportverschijnselen
1.1. Viscositeit in gecomprimeerde
gassen
1.2. Viscositeit van gassen in het kritieke
gebied
2. Warmtegeleiding van gassen in het
kritieke gebied
Leiden - Kamertingh Onnes Laborato-
rium, prof. dr. R. de Bruyn Ouboter,
prof. dr. K. W. Taconis
1. Superfluïditeit in 4He II
1.1. De onverzadigde He H-film
1.2. Het 4« geluid in bulk He II in nauwe
lange kanalen
1.3. Stationaire en niet-stationaire
stromingseigenschappen van He 11 in
capillairen
1.4. Dispersie en absorptie van het
tweede geluid en wrijvingsverschijnselen
in stromend He II; het verband tussen de
verschillende dissipatieve effecten bij
dezelfde stromingsconditie
1.5. Het tweede geluid in begrensde
ruimten, resonatoren (theoretisch en
experimenteel)
2. :lHe - 4He-mengsels, superfluïditeit
in »He
2.1. Volumedemping en snelheid van
het tweede geluid evenals verstrooiing en
absorptie van fononen met behulp van
warmtepulsen in mengsels
2.2. Snelheid van het tweede geluid en
oppervlaktedemping (viscositeit) in
resonatoren bij mengsels; de effectieve
massa van de 3He-quasideeltjes
2.3. De Leidse mengkoelmachine
2.4. Pomeranchuk-koeÜng gekoppeld
aan de Leidse mengkoelmachfne;
bestudering van de superfluïditeit van
het zuivere isotoop 3He
3. Supergeleiding
3.1. Macroscopische quantumver-
schijnselen in supergeleiders
3.2. Transportverschijnselen in type II

supergeleiders
Leiden - Huygens Laboratorium,
prof. dr. J. J, M. Beenakker, prof. dr,
H, F. P, Knaap
1. De viscomagnetische diffusiestroom
2. De invloed van een magnetisch veld
op transportverschijnselen van gassen
3. Verschil in interactie tussen optische
isomeren
4. Moleculaire bundels
5. Tensorpolarisatie ten gevolge van een
warmtestroom in het verre Knudsen-
gebied
6. Theorie

WERKGROEP M 111
Amsterdam - Van der Waals-laborato-
rium, prof. dr. N. J. Trappeniers
1. Optisch onderzoek
1.1. Lichtverstrooiing en laser-interfero-
metrisch onderzoek van gassen in het
kritieke gebied
1.2. Ramanverstrooiin'g bij hoge druk
Amsterdam - Fysisch Chemisch Labo-
ratorium, prof. dr. J. van der Elsken
1, Experimenteel onderzoek van de
moleculaire dynamica van veeldeeltjes-
systemen met behulp van verinfrarood
spectroscopie

WERKGROEP M V
Utrecht - Van 't Hoff Laboratorium,
prof. dr. I. Th. G. Overbeek, prof. dr.
A. Vrij «
1. Interacties en dynamische processen
in dunne, vrije vloeistoffilms
2. Interacties en dynamische processen
in geconcentreerde colloïdale dispersies
3. Synthese, structuuronderzoek,
stabiliteit, geleidingsvermogen en
elektroforese van colloïdale dispersies
(buiten FOM-verband)

WERKGROEP M VI - THEORETISCH
ONDERZOEK
Amsterdam - Instituut voor Theore-
tische Fysica, prof. dr. J. de Boer
1. Symmetrie-eigenschappen van het
16-vertexmodel
2. Eindpuntsverdeling van self-avoiding
random walks
3. Statistische mechanica van een
macromoleculaire monolaag
4. Catastrofe-theorie
Amsterdam - Instituut voor Theore-
tische Fysica, prof. dr. S. R. de Groot
1. Berekening van de transportcoëffi-
ciënten van leptonsystemen
2. Quantumstatistische mechanica van
verdichte systemen

3. Relativistische Landau-vergelijking
Groningen - Instituut voor Theoretische
Natuurkunde, prof, dr. N. M, Hugen-
holtz (dr, M. Winnink)
1, Faseovergangen in klassieke en
quanlumsystemen. Stabiliteit van fasc-
diagrnmmen en kritieke verschijnselen
2. Dynamica van oneindige systemen;
voorwaarden voor het bestaan van
thermisch evenwicht
Leiden - Instituut-Lorcntz, prof. dr,
P, Mazur
1. Correlatiefuncties en lichtverstrooiing
in stationaire niet-evenwichtMocstanden
2. Irreversibele thermodynamica en
fluctuatietheorie van verschijnselen in
grenslagen en oppervlakken
3. Niet-lineaire fluctuerende hydro-
dynamica en stabilitcitseigenschappen
Nijmegen — Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. ir. E. J. Verboven,
dr. H. F. J. Knops
1. Renormalisutietheorie van twee
dimensionale kritieke systemen
1.2. Potts-model (buiten FOM-verbanU)
1.3. Topologische (structurele) over-
gangen
Utrecht - Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. N. G. van Kampen
I. Stochastische differentiaalvergelij-
kingen
Utrecht — Instituut voor Theoretische
Fysica, dr. M. H. J. J. Ernst
1. Tijdcorrelatiefuncties in gassen en
vloeistoffen

WERKGROEP M VIII
Amsterdam - Van der Waals-laborato-
rium, prof. dr. N. J. Trappeniers
1. Kernresonantie
1.1. Kcrnmagnetische resonantie onder
hoge druk in moleculaire kristallen
1.2. Zelfdiffusie met spinecho-technick
1.3. Kernmagnetische resonantie met
hoog oplossend vermogen
1.5. Kernmagnetische resonantie bij lage
temperaturen
1.6, NMR-experimenten (relaxatie-
tijden, zelfdiffusie) in een supergelei-
dende magneet (6,4 tesla).

WERKGROEP M XI
Amsterdam - Van der Waals-laborato-
rium, prof. dr. N. J. Trappeniers
1. Moleculaire dynamica
Delft - Laboratorium voor Technische
Natuurkunde, prof. dr. J. M. I. van
Leeuwen
1. Moleculaire dynamica van twee-
dimensionale vloeistoffen
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2. Faseovergangen en renarmalisatie-
theorie

WERKGROEP M XII
Eindhoven - Afdeling der Technische
Natuurkunde, dr, H. M. Gijsman
1. Een mengkoeler met meer dan één
mengkamer
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J. M. J, van Leeuwen: Ising systems and
renormalization transformations
(4 lectures)

S. R, de Groot: On relativistic kinetic
theory of transport processes, with
entpham on neutrino systems. Int,
Symp. on Fundamental Problems of
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j augustus 1979.
J. I. Geysel, J. A. Schouten, N. J.
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Calculation of depolarization ratios for
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R. H. Huijser, A. C. Michels, H. M. J.
Boots, N. J, Trappeniers: The depolariza-
tion factor of xenon near the critical point.
P, V. 't Klooster, M. J. P. Muringer,
N. J. Trappeniers: The effect of pressure
on the velocity of sound in toluene up
to 2600 bar.

6. Voordrachten

J. Korving: Angular momentum align'
ment in molecular beams as studied by
laser-induced fluorescence. Universitat
Kaiserslautern, W-Duitsland, 2 februari.
A. F. J. van Raan: Stossinduzierte
Ausrichtung zweiatomiger Molekiile
nachgewiesen durch Laser-Fluoreszenz.
Universitat Bielefeld, W-Duitsland,
12 juni.
I. Kuscer: Influence of adsorption upon
sound reflection. Universiteit Leiden,
27 november.
H. van Beelen: Superfluidity and
superconductivity. Internationale Post-
universitaire cursussen Rijksuniversiteit
Luik, België, 21 augustus.
H. van Beelen: Flow phenomena in
helium II. Freie Universitat Berlin,
W-Duitsland, 9 november.
K. W. Taconis: De rimpel in de helium-
film. KNAW, Amsterdam, 20 december.

J. Th. G. Overbeek:
Repeptization of coagulated hydrophobia
colloids. 9 februari.
Size and size distribution of non-ionic
micelles. 12 februari.
Microemutsions. 16 februari.
Some aspects of colloid stability,
especially the rate of coagulation.
19 februari.
Foams and soap films (with color film
on drainage). 21 februari; 1 maart.
Steric repulsion. 23 februari.
Technical applications of colloid science.
26 februari.
Polyelectrolytes. 28 februari.
Donnan equilibrium and Donnan
potentials. 2 maart.
Irreversible thermodynamics applied to
electrokinetic phenomena. 5 maart.
Voordrachten, gegeven aan Department
of Applied Mathematics, Australian
National University, Canberra,
Australië.
J. Th. G. Overbeek: Stability of colloid

systems. Royal Australian Chemical
Institute lecture, Melbourne, Australië,
7 maart.
J, Th. G, Overbeek; Colloid Mobility.
CSIRO Textile Physics, Sydney,
Australië, 13 maart.
J. Th. G. Overbeek: Foam .itubilily;
thinning and breaking of soup films.
Chemical Society, Sydney University,
Australië, 14 maart.
J. G. H, Joosten: Dynamische Licht'
streuung an dunnen Filmen, Univcrsitüt
Buyrcuth, W-Duitslund, 21 juni,
J, G, H. Joosten: Dynamics mid dynamic
light Haltering from thin free liquid
films. University Libre de Bruxelles,
België, IS november.

J, Hijmans: Catastrofe-theorie. Amster-
dam, 18 januari; Afdeling Technische
Natuurkunde, TH-Eindhoven, 25 januari:
Colloquium Ehrenfestii, Instituut
Lorentz, Leiden. 28 februari; Afdeling
Technische Natuurkunde, TH-Twente,
Enschede, 7 maart; Afdeling Technische
Natuurkunde, TH-Dclft, 13 miiart;
Mathematisch Centrum, Amsterdam,
30 maart.

S. R. de Groot: Neutrino system* in t/w
universe. Transport of energy,
momentum and matur. Katholieke
Universiteit, Nijmegen, 28 maart.
S, R. de Groot: Neutrino-systeme in
Weltall. Transport von Energie, Impuls
und Materie. Freie Universitat, Berlijn,
W-Duitsland, 25 oktober.
Ch. G. van Weert: Perturbation theory
of Heisenberg operators and its
application to non-equilibrium statistical
mechanics. Landelijk seminarium
statistische mechanica, Universiteit van
Amsterdam, 7 december.
A. C. D. van Enter: On the
differentiability of the pressure in
lattice systems. Mathematical Physics
Seminar, Princeton University, USA,
11 december.
A. C. D. van Enter: The Gihbs phase rule
in infinite dimensional interaction
spaces. Contribution to the 42nd
Statistical Mechanics Meetig, Rutger's
State University of New Jersey, USA,
13-14 december.
D. Bedeaux: Ueber Stabilitatseigen-
schaften raumlich nicht homogener
stationarer Zustande; der ideale Ballast-
wiederstand. Universitat Erlangen-
Nürnberg, Erlangen, W-Duitsland,
februari.
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D, Hcdcnux: Stability properties of
spucially non-homogeneous stationary
.v(«(i'.v in an exactly solvable non-linear
dynamical system. Landelijk seminarium
suuistische mechanica, Delft, maart;
Bell Laboratories, Murray Hill NJ,
USA, oktober; Bryn Mawr College,
Bryn Mawr, Pa., USA, oktober.

D, Bedeaux: A statistical theory for the
dielectric properties of thin island films.
University of Maryland, College Park
Md., USA. oklober; University of
ToronVi. Toronto, Canada, oktober;
Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge Mass., USA, november.

D. Bedcaux: 7Vit' shear viscosity of a
uniform suspension of spheres. National
Hurvau of Standards, Washington DC,
USA. oktober.
D. Hedcaux: An exactly solvable model
for a non-linvtir dissipalive system.
University of Toronto, Canada,
november.
P, Mazur: Resistance hallast ideale.
Sitthilitê dvs viittn station/wires inhomo-
genes. Univcrsitc Libre de Bruxelles,
België. 5-7 februari.
P. Muzur: Movement Brownien et
fluctuations hydrodynamiques.
Fondation Louis de Broglie, Parijs,
Frankrijk, 5-9 mei.
P. Mazur: Hallast resistor: stability of
inhomogeneous stationary states.
Mathematisch Instituut, Leiden, 8 juni.

P. Muzur: Solvable electro-thermal
instability problem. Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge
Mass., USA, oktober; The Rockefeller
University, New York NY, USA,
oktober; University of Maryland,
College Park Md, USA, oktober;
National Bureau of Standards,
Washington DC, USA, oktober.

P. Muzur: Generalisaties van het
theorema van Faxen en de effectieve
viscosileit van suspensies. Laboratorium
voor Warmte- en Stromingsleer, TH-
Twente, Enschede, december.
M. P. M. den Nijs: Relation between the
temperature exponents of the eight
vertex and q state Potts model.
Theoretisch Seminarium, Nijmegen,
5 december.
C. de Brouckère: Calculation of
electronic properties of molecules (OF>,
COF-j, SOJFJ, SOF*). Theoretische

Chemie, Universiteit van Groningen,
21 november.
A. Ch, Michels: Depolarization of singly
and multiply scattered light in the
critical region of carbondioxide. Lande-
lijk seminarium statistische mechanica,
Amsterdam, 7 december.
M. P. Nightingale; Renormalization
theory and finite system scaling.
Amsterdam, 6 december,
H. W. J. Blote: Monte Carlo
renormalization of the 3-state Potts
model. Landelijk seminarium theore-
tische natuurkunde, Utrecht, 26 oktober.
J. M. J. van Leeuwen: Exact renormalizu-
tion of the Ising model. Boston
University, USA, 7 mei.

7. Commissie

De Commissie van de Werkgemeenschap
voor Molecuulfysica was op 31 december
samengesteld uit:
prof. dr. P. Mazur, voorzitter, leider
werkgroep M Vl-L
drs. F. R. Diemont, secretaris
prof. dr. J. J. M. Beenakker, weien-
schappelijk secretaris, leider werkgroep
M IL en M Il-L/HL
prof. dr. J. de Boer, leider werkgroep
M VI-A I
prof. dr. R. de Bruyn Ouboter, leider
werkgroep M H-L/KOL
prof. dr. W. J. Caspers
prof. dr. A. Dymanus
prof. dr. J. van der Elsken, leider
werkgroep M Ill-FCh
dr. M. H. J. J. Ernst, leider werkgroep
M Vl-U II
prof. dr. S. R. de Groot, leider werkgroep
M VIA II
dr. H. M. Gijsman, leider werkgroep
M XII
dr. J. Hijmans, leider werkgroep
M Vl-A l
prof. dr. N. M. Hugenholtz, leider
werkgroep M VI-C
prof. dr, N. G. van Kampen, leider
werkgroep M Vl-U 1
prof. dr. H. F. P. Knaap, leider werk-
groep M l-L en M Il-L/HL
dr. H. J. F. Knops, leider werkgroep
M Vl-N
prof. dr. J. M. J. van Leeuwen, leider
werkgroep M XI-D
prof. dr. J. Los
prof. dr. J. Th. G. Overbeek, leider
werkgroep M V-U
prof. dr. I. F. Silvera

prof. dr, A. J. Staverman, leider
werkgroep M V-L
prof. dr. K. W, Taconis, leider werkgroep
M U-L/KOL
prof. dr, N. J. Trappeniers, leider
werkgroep M I-A, M U-A, M Ul-VdW,
M VIII en M Xl-A
prof, dr. ir. E, J. Verboven, leider
werkgroep M Vl-N
prof. dr, A. Vrij, leider werkgroep
MV-U

De vergaderingen werden bijgewoond
door dr. A. A. Boumans en dr. C. Ie Pair
(directie FOM), dr. Ch. G. van Weert,
dr. D. Bedeaux (als adjunctleiders van de
werkgroepen M VI-A II resp. M VI-L),
dr. M. Winnink (plaatsvervangend leider
M VI-G), dr. W. A. van Leeuwen
(vertegenwoordiger FPR) en afwisselend
door drs. H. G. van Vuren en drs. J.
Heijn, ter assistentie van de secretaris.

Wegens de honorering van beleids-
ruimteproject 79.79.114 is M VI-U
gesplitst in M VI-U I, leider prof. dr.
N. G. van Kampen, en M VI-U II, tot
leider waarvan dr. M. H. J. J. Ernst
werd benoemd. Dr. Ernst was al lid
a titre personnel van de Commissie.
Dr. H. J. F. Knops werd tot mede-
werkgroepleider van M VI-N en daarmee
tot lid van de Commissie benoemd in
verband met de honorering van zijn
beleidsruimteproject 79.79.09.
Tot de Commissie trad ook toe prof. dr.
A. Vrij, die tot medewerkgroepleider
van M V-U is benoemd.
In verband met de afwezigheid van
prof. dr. N. M. Hugenholtz gedurende
het academische jaar 1979/1980 werd
dr. M. Winnink voor die periode
benoemd tot plaatsvervangend leider
van M VI-G.

De taak van de commissie is nader
omschreven in 'Bestuurstaken van de
Commissies van de Werkgemeen-
schappen'.



86

Vaste Stof



Zakelijk/organisatorisch vers.ag 87

I, Algemeen

1.1, Doelstelling

De Werkgemeenschap voor de Vaste
Stof heeft tot doel het inzicht in de vaste
materie te verdiepen, zowel door
experimenteel ah door theoretisch werk.
Onder vaste materie wordt hier niet
alleen verstaan de kristallijne fase maar
meer in het algemeen elke vorm van
gecondenseerde materie. Er wordt naar
gestreefd fysische verschijnselen in de
vaste stof zowel als materiaaleigen-
schappen in verband te brengen met
fundamentele begrippen in de natuur-
kunde. Door deze beperking wordt het
terrein van onderzoek enigszins afge-
bakend ten opzichte van dat van andere
FOM-werkgcmeenschappen en ten
opzichte van het werk van FOMRE en
SON. De Werkgemeenschap stelt zich
mede tol doel het fundamentele onder-
zoek v«n de vaste stof aan universiteiten
en hogescholen te stimuleren en een zo
goed mogelijke coördinatie van het
universitaire onderzoek van de vaste stof
in ons lund tot stand te brengen.

2. Speurwerk

De fysica van de gecondenseerde
materie is éér. van de grootste deel-
gebieden van de natuurkunde, kent vele
facetten en verenigt verscheidene andere
disciplines. Zo worden de grote deel-
gebieden van de theoretische natuur-
kunde, de quantummechanica. de
statistische mechanica en de elektro-
dynamica, op uitgebreide schaal toe-
gepast, in het bijzonder bij het onderzoek
van vaste stoffen die door hun eenvou-
dige structuur een model zijn voor een
bepaald verschijnsel. Anderzijds is in
onderzoek van stoffen met extreme of
meer complexe eigenschappen een
directe aansluiting aanwezig met de
scheikunde, de toegepaste wetenschap-
pen en de technologie. Voorts zijn er
raakvlakken met de biofysica in onder-
zoek aan organische kristallen. Een
ander kenmerk Van de vastestoffysica is
de beoefening door groepen van meer
individueel werkende onderzoekers.
Door het samenkomen van andere
discipline*, de rijke scala van toepas-
singen en het individuele karakter van
werker is vasicstoffysica bij uitstek
geschikt om jonge fyvV' IK ,'ontac'. te
brengen met de meest •• ;iy*,:Uende en

moderne methoden van onderzoek en
hen op te leiden tot zelfstandige weten-
schapsmensen.
Aan alle Nederlandse universiteiten en
hogescholen bestaan afdelingen voor
onderzoek aan de vaste stof, welke
vrijwel zonder uitzondering door de
FOM-Werkgemeenschap voor de Vaste
Stof worden gesteund. In de coördinatie
van de Nederlandse vastestoffysica
speelt de werkgemeenschap dan ook een
centrale rol, Net alleen wat betreft het
direct door FOM gesteunde onderzoek,
maar op indirecte wijze, door het .stimu-
leren van persoonlijke contacten, ook
van het universitaire onderzoek. In het
belang van de coördinatie van het
speurwerk onderhoudt de Commissie
van de Werkgemeenschap via de leden
a titre personnel bovendien intensieve
contacten met buiten-universitaire
instituten en de industrie.
De tweejaarlijkse evaluatie van de
programma's van de werkgroepen heeft
de Werkgemeenschap in 1979 voor de
vierde keer uitgevoerd. De gebruikte
methode was in wezen dezelfde als die in
1977. Er werd wederom op uitgebreide
schaal commentaar op de programma's
gevraagd van buitenlandse deskundigen.
De volgende evaluatie zal worden
uitgevoerd in het najaar van 1981. De
tweedaagse wetenschappelijke bijeen-
komst, praktisch een jaarlijkse traditie,
werd gehouden na de evaluatie op 6 en
7 december in Lunteren. De voordrach-
ten waren voornamelijk gewijd aan
overzichten, meer afgerond werk, en
buitengewoon opmerkelijke nieuwe
ontwikkelingen. Het lopende onderzoek
van de diverse werkgroepen en het
daarmee geassocieerde universitaire werk
kreeg ruimschoots aandacht in poster-
sessies. De sfeer en discussies tijdens de
bijeenkomst waren wederom zeer
levendig. In het bijzonder vervult de
wetenschappelijke bijeenkomst een
belangrijke rol bij het leggen van
contacten tussen de jongere mede-
werkers.

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 Itnleidoscoop. Dit geldt
zowel voor de doeleinden van onderzoek,
de onderzochte stoffen, als de toege-
paste technieken. Dit overzicht moet zich
beperken tot een gedeeltelijke opsom-
ming en aanduiding van uitenten. Het

programma van de Werkgemeenschap
reikt van diëlektrische verschijnselen via
luminescentie, elektron-fonontnter-
acties, vloeibare kristallen, supergelei-
ding, bandenstructuur en lager-dimen-
sionaal magnetisme tot renormalisatie-
thcorie van kritieke verschijnselen en
vier-dimensionale groepentheorie van de
kristalstructuur. De lijst van onder-
zochte stoffen loopt van eenvoudige
structuren, zoals vaste waterstof, zuivere
metalen en vierkante lagenroosters, die
fundamentele toetsing van effecten
mogelijk maken, tot gecompliceerde
stoffen zoals organische verbindingen,
amorfe stoffen en vloeibare kristallen,
waarvan men tracht belangrijke eigen-
schappen te analyseren. Evenzeer
verscheiden is het arsenaal van experi-
mentele technieken, dat onder meer
omvat soortelijke-warmtemetingen,
magnetische en elektrische susceptibili-
teitsmetingen, zeer lage temperaturen
(millikelvingebied), dynamische polari-
satie van kernspins (microkelvingebied),
magnetische resonantie (kernspin-
resonantie, elektronspinresonantie,
ENDOR), mössbauereffectmetingen,
neutronverstrooiing, sterke gepulste en
continue magnetische velden, ruis-
metingen, De Haas-Van Alphen-effect-
metingen, magneto-akoestische effecten,
optische methoden (LASER, Brillouin-
en Raman-verstrooiing, Faradayrotatie,
submillimetergolvenspectroscopie,
foto-emissie, luminescentie), fonon-
pulsen, tunnelspectroscopie, mono-
chromatische ultrahoogfrequente
fononen, elektrische en thermische
weerstandsmetingen, en hoge drukken.

In het volgende worden de belangrijkste
ontwikkelingen en resultaten in de
werkgroepen van de "Werkgemeenschap
voor de Vaste Stof gedurende het
verslagjaar gegeven.
In de werkgroep VS-A I is een zeer
spectaculaire vooruitgang bij het onder-
zoek aan waterstof te melden. In de
eerste plaats is de groep erin geslaagd
om, na enige jaren van intensief onder-
zoek, atomair waterstof te brengen in een
gasvormige toestand waarin het over
lange tijd stabiel is met betrekking tot
recombinatie, zodat gesproken kan
worden van een nieuw Bose-gas. Ten
tweede is het gelukt om deuterium bij
5 K onder drukken tol 150 kbar te

• brengen waarmee het drukbercik voor
Raman-verstrooiing met ruim een orde
van grootte kon worden utgebreül.
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Magnetische en calorimetrische metingen
gaven aan dat de magnetische wissel-
werkingen in CeTI;i sterk afhangen van
temperatuur en magnetisch veld, waar-
schijnlijk ten gevolge van veranderingen
in de golffunctie van het 4f-elektron,
Door een zeer nauwkeurige meting van
thermische uitzetting van magnesium-
monokristallen met een geringe hoeveel-
heid van 4f-elementen daarin opgelost,
kon koppeling van de quadrupool-
momenten van de 4f-ionen met het
hexagonale kristalrooster worden aan-
getoond, In ijzerverontreinigd elek-
tronenbestraald silicium werden twee
nieuwe EPR-spectra waargenomen,
welke werden geïdentificeerd als
afkomstig van ijzeratomen op substitu-
tionele roosterplaatsen. Substitutionele
stikstof in type Ib diamant werd bestu-
deerd onder uniaxiale druk, met als
resultaat een intern consistente bepaling
van de koppelingsparameters in de
Jahn-Teller-hamiltoniaan.
De werkgroep VS-A II is het gelukt het
effect van de nulpuntsbeweging van
interstitiële ionen op de elektronen-
structuur van het metaalgastheerrooster
experimenteel te bepalen. Als gevolg van
het verschil in de amplitudo van de
nulpuntsbeweging van waterstof en .
deuterium in palladium zijn in PdHx de
s-p-toestanden meer in energie verlaagd
dan in PdDj.. Dit resultaat is belangrijk
voor een juiste interpretatie van de
isotoopeffecten (supergeleiding, diffusie,
roosteruitzetting, susceptibiliteit) die
gevonden zijn in verscheidene over-
gangsmetaalhydriden. Voorts kon met
behulp van puntcontactspeciroscopie de
interactie van elektronen met optische
fononen in PdHo,? worden waarge-
nomen. Het theoretisch onderzoek aan
legeringen heeft geresulteerd in een
exacte relatie tussen de elektrontoe-
standsdichtheid verkregen door lokale
integratie en die via de Lloyd-formule.
Dit heeft een nieuwe uitdrukking opge-
leverd voor deze grootheid in binaire
legeringen. Voorts Li aangetoond dat,
hoewel het reële deel van de t-matrix
niet de niveauverschuiving weergeeft,
het terecht gebruikt wordt bij de
beschrijving van De Haas-Van Alphen-
resultaten voor Fermi-oppervlakver-
anderingen onder invloed van legeren.
De nieuwe in de werkgroep VS-DI
ontwikkelde methode van tijdsonafhan-
kelijke neuironemiepolarisatie blijkt een
gevoelige techniek te zijn, waarmee de
beweging van een IMF-domeinwand in

een raamvormig éénkristal van ijzer
onder invloed van een blokvormig
periodiek magneetveld kon worden
bestudeerd. De buiging van de wand kon
zo op directe wijze worden aangetoond.
Een gedetailleerde studie werd gemaakt
van de manier waarop het ommagneti- %

seringsproces als functie van het veld en
van de frequentie verioopt. In de Delftsc
werkgroep die zich specialiseert op
supergeleiding, VS-D II, is vooruitgang
geboekt bij de vervaardiging van DC-
squids met grote gevoeligheid, geheel
met dunne-filmtechnieken.
In de werkgroep VS-DN (Delft:
experiment; Nijmegen; theorie) werd met
kernresonantie in de incommensurabele
fase van RbjZnBri een anomaal gedrag
van de spin-roosterrelaxatietijd gemeten,
welke wellicht kan worden verklaard
door de aanwezigheid van fasonen. Bij
SO K werd in dezelfde stof een nieuwe
faseovergang gevonden, beneden de
lock-in temperatuur van 200 K. Voorts
werd een volledige lijst van niet-
isomorfe superruimte-groepen met
bijbehorende uitdovingsregels opgesteld
voor het (3 + 1 (-dimensionale geval. Ook
voor het (2+1)- en (2 + 2)-dimensionale
geval werd een volledige lijst bepaald.
Het bestaan van superruimte-symme-
trieën in een aantal incommensurabele
kristallen van heel verschillend type werd
expliciet aangetoond.
Wat betreft de werkgroep VS-E, de
specifieke combinatie van spectrosco-
pisch onderzoek in het microgolfgebied
en ver-infrarood (in samenwerking met
VS-N) heeft bij het onderzoek aan
elementaire excitaties in o"?si-Ising-
systemen tot verrassende ie uitaten
geleid. Met quasi-elastische neutronen-
verstrooiing (in samenwerking met ECN,
Petten) en magnetisatiemetingen kon
ern anomaal gedrag worden gedetec-
teerd rond de tot dusver aangenomen
spin-flop-overgangen in een aantal
kobalthalogeniden. Zeer sterke aan-
wijzingen voor het bestaan van een tot
dusver nooit gevonden intermediaire
magnetische fase konden worden aange-
dragen. Met de eerder ontwikkelde
theoretische beschrijving van een keten
met klassieke spins en algemene aniso-
tropie kon een aanzet worden gegeven
tol de verklaring van de invloed van
verontreinigingen in dergelijke systemen.
In de werkgroep V5M3 verschuift de
belangstelling geleidelijk naar andere
gecondenseerde fasen dan de strikt
kristallijne. Zo richt het onderzoek aan

vloeibare metalen zich thans op
legeringen die verbindingen vormen met
een sterk heteropolair karakter en die
met een neiging tot ontmenging, met uls
aantrekkelijk aspect dat de metallur-
gische eigenschappen kunnen worden
bestudeerd bij strikt thermodynumisch
evenwicht. Bij het onderzoek gericht op
de orde-wanorde overgang in FeNi en
FcPd en de structuur van metallische
glazen is door vergelijking van amorf en
kristallijn (Fe|..fNiJ.)7,-,Bii,-l met dezelfde
chemische kortc-ufstandsorde aange-
toond dut de structurele wanorde slechts
een gering effect heeft op de vorm vun
de mugnetisatiekromme, de magnetische
momenten en de Curic-tcmpcraturcn.
Ook zijn theoretische berekeningen
uitgevoerd van de elektronenstructuur
van ijzer. Het experimentele onderzoek
vun nemutische kristallen heeft een
duidelijk verband opgeleverd lussen de
macroscopische elastische constanten en
de lengtc-brcedtc-verhouding voor starre
moleculen. Hiermede is een in de litera-
tuur bestaande discrepantie tussen
theorie en experiment opgelost. Voor de
kristalveldspütsing van Gd-1+ in ionen-
kristallen is een sluitend fysisch beeld
verkregen door een combinatie van
experimentele technieken en een theore-
tische bepaling van de ionenpositics in
de buurt vun het Gd:l+. Het onderzoek
van ionenkristallen is uitgebreid in de
richting van super-ionengeleiding.
De werkgroep VS-L I heeft goede
vurderingen gemaakt bij de bestudering
vun de dynanr'sc.-:..' eigenschappen van
ééndimensionale untiferromagnetische
systemen bij lage temperaturen. In
samenwerking met groepen in Leiden en
Basel is een aantal theoretische en
numerieke berekeningen van spincorrelu-
tiesfuncties in dit soort systemen uitge-
voerd. De uitkomsten daarvan vertonen
goede kwantitatieve overeenstemming
met de experimentele kernspinroostcr-
rcluxutie in CuSO|.5H^O en isomorfen.
Magnetische ordening van de proton-
spins in Ca(OH)i. voor de eerste maal
waargenomen in de zomer van I97M, is
bestudeerd bij zowel negatieve als
positieve spintemperutuur. In het laatste
geval werden sterke aanwijzingen
gevonden voor een geheel nieuwe soort
magnetische ordening van kernspins.
De werkgroep VS-L II i* er in geslaagd
een buitengewoon bevredigende verkla-
ring te vinden voor hel verschijnsel van
de spin-rooiterrelaxafie in fologecxci-
leerde triptetmoleculen. Het blijkt dal
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deze relaxatie verband houdt met
«symmetrische libraties van het tripiet-
molecuul in het krachtveld van de
omringende gastheermoleculen. Het is
mogelijk om op grond van de asym-
metrie van deze libraties, hun energie en
hun levensduur een nauwkeurige voor-
spelling te doen van de resulterende
spin-roosterrelaxatiesnelheid. In de
werkgroep VS-L Hl werd onder andere
het magnetische en calorische onderzoek,
vermeid in het vorige verslag, voort-
gezet.

De werkgroep VS-N heeft wederom
intensief kunnen profiteren van de
Nijmcegsc installatie voor zeer hoge
continue magneetvelden. De in het
vorige verslag reeds vermelde observatie
van cyclotronresonantie in Esaki-super-
roosters in het verre infrarood werd met
succes voortgezet. Een verdere interes-
sante ontwikkeling is de succesvolle
toepassing van puntcontactspectroscopie
op het Kondo-problcem.

In de werkgroep VS-U 1 is het bij het
onderzoek aan hoogfrequente fononen in
robijn mogelijk gebleken een kwantita-
tieve analyse te geven van ruimtelijke en
spectrale diffusie van deze fononen. De
lokale magnetisatie rondom onzuiver-
hcden in tweedimensionale magnetische
systemen bleek tot in detail te kunnen
worden beschreven met Green-functie
berekeningen, mits correlatie tussen
nabuurspins wordt meegenomen. Hier-
mede werd aangegeven op welke wijze
het in het magnetisme oude probleem
van verstoring van een magnetisch
rooster door onzuiverheden kwantitatief
dient te worden behandeld. De spingolf-
theorie van dubbelluag-anTiferro-
magneten heeft bevestiging gevonden in
Kaman-scaltering. In de werkgroep werd
voorts begonnen met onderzoek van de
foto-clektrochemiüchc splitsing van
water. Bij het onderzoek van de
werkgroep VS-U II mei als centraal
thema fluctuaticvcrtchijnselen. konden
de diffusicconstante en de beweeglijk-
heid van hete elektronen in n-lype
silicium worden bepaald door ruis te
meten als functie van de aangelegde
elektrische veldsterkte en de tempera-
tuur. Verder fa hel melen van ruis in
laserlicht verstrooid aan ncmatische
vloeibare kristallen een vruchtbare
techniek gebleken voor het bepalen van
de vhco-etasrische eigenschappen ven
ncmatica.

De werkgroep VS-THEORIE, onder-
verdeeld in groepen te Delft, Leiden en
Utrecht, coördineert het theoretische
onderzoek van de Werkgemeenschap,
In de Leiclse groep is een gedetailleerde
behandeling gegeven van de effecten van
kritieke-exponent-renormalisatie en de
mogelijke typen van fasediagrammen in
een systeem van twee relevante varia-
belen onder invloed van een kleine
storing. Voorts is bijgedragen tot een
succesvolle theorie voor de autocorre-
latiefunctie van spins in een ééndimen-
sionale Heisenberg-keten in een
magnetisch veld bij het absolute nulpunt.
De theorie van identiteiten en ongelijk-
heden voor spincorrelatiefuncties van
Ising-modellen met interacties tussen
willekeurige groepen van spins werd
verder uitgewerkt, waarbij de nadruk lag
op cxtremale ongelijkheden.
Het landelijk centrum voor de bereke-
ning van bandenstructuren, de werkgroep
VS-BSB gehuisvest in Nijmegen, heeft
de werkzaamheden van de vorige jaren
voortgezet.

3. Onderwerpen van onderzoek

WERKGROEP VS-A I
A msterdain — Natuurkundig Laborato-
rium, prof. dr. 1. F. Silvera, prof. dr.
G. de Vries
1. Magnetische en calorimetrische
eigenschappen van verbindingen van
zeldzame-aardmetalen met intermediaire
valentie
2. Meting in hoge magneetvelden van
(legeringen van) 4f- en 5f-metalen en
itinerante para- en ferromagneten
3. De Haas-Van Alphen-effect in sterke
magneetvelden aan harde supergeleiders,
uraniumverbindingen en magnesium-
legeringen
4. Magnetische en thermische volume-
effecten van legeringen rond de kritieke
samenstelling voor ferromagnetisme en
van zwnkferromognetische legeringen
(buiten FOM-verband)
5. De magnetische anisotropie van
gadolinium als een functie van tempe-
ratuur en druk (buiten FOM-verband)
6. Kristalveldeffecten en trampon-
eigenschappen van verdunde zeldzame-
aardlegerisjen
7. Vast zuurstof: structuur en magne-
tische eigenschappen ander druk
8. EleMronentrapping in neutronen-
geiransmuteerd silicium
9. Monovacalure in silicium

10. Centra in ijzer-verontreinigd
silicium
11. Centra in waterstof rijk silicium
12. Stikstof in diamant
13. Onderzoek in vaste moleculaire
waterstof door middel van laser-Raman-
verstrooiing en verinfrarood absorptie-
spectroscopie
14. Onderzoek atomaire waterstof in de
gecondenseerde fase
15. Ontwikkeling van hogedrukappa-
ratuur voor gecondenseerde gassen
16. Berekening van roosterdynamica en
gerenormaliseerde interacties in
quantumstoffen
17. Bepaling van intermoleculaire
wisselwerking en thermodynamische
eigenschappen van waterstof
18. Fcc-hcp-overgangen in vaste water-
stof en helium
19. Metingen van isochoren in vaste
waterstof en zijn isotopen (buiten FOM-
verband)
20. Raman-verstrooiing van moleculen
en clusters in nozzle jet beams
21. Ontwikkeling van diamant anvil cel
voor Raman- en X-ray-studies bij lage
temperaturen en ultrahoge druk

WERKGROEP VS-A II
Amsterdam - Natuurkundig Laborato-
rium der Vrije Universiteit, dr. R. P.
Griessen
1. Elektronen en interstitiële ionen in
legeringen (waterstof in metalen)
1.1. De Haas-Van Alphen-spectroscopie
(buiten FOM-verband)
1.2. Protonafscherming, elastische en
magneto-elastische effecten in metaal-
hydriden
1.3. Elektronverstrooiing in overgangs-
melalen met behulp van puntcontact-
spectroscopie en Gantmakher-etfect
1.4. Elektromigratie en diffusie van
waterstof; proton-Hall-effect
1.5. Structurele ordening in zeldzame
aarden/waterstof-systemen (buiten
FOM-verband)
1.6. Faseovergangen en kritieke ver-
schijnselen in metaalhydriden (buiten
FOM-verband)
1.7. Commensurable en incommen-
surable spindichtheidsgolven in chroom-
legeringen (buiten FOM-verband)
2. Theorie van elektrontoestanden en
verstrooiing in vaste stoften
2.1. Elektrontoestanden in verdunde
legeringen (buiten FOM-verband)
2.2. Verstrooiing van elektronen in
verdunde legeringen (buiten FOM-
verband)
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WERKGROEP VS-A III
Amsterdam - Van der Waals-laboraio-
rium, prof, dr. N, J, Trappeniers
1, Elektronenspinresonantie onder hose
druk

WERKGROEP VS-D I
Del/l - Interuniversitair Reactor Insti*
tuut, prof. dr. J. J. van Loef
1. Tijdsafhankelijke neutronendepolari-
salie; wandbuiging en verplaatsing en
ommagnelisering
2. Statische ncutronendepolarisatie ter
bepaling van de domeinstructuur in
amorfe ferromagneten en een granaat-
kristal (buiten FOM-verband)
3. Onderzoek aan neutronenspiegels

WERKGROEP VS-D 11
Delft - Laboratorium voor Technische
Natuurkunde, dr, ir. J. E, Mooij
1. Fu.scslip-centra in ééndimensionale
supergeleiders en microbruggen
2. Gestimuleerde supergeleiding
3. Ontwikkeling van DC-SQUID-meet-
systemen
4. Klein-oppervlak Josephson-juncties

WERKGROEP VS-DN
Delft - Laboratorium voor Technische
Natuurkunde, prof. dr. ir. P. M. de Wolff,
prof. dr. A. G. M, Janner
1. Structuuronderzoek i.v.m. faseover-
gangen van gemoduleerde structuren
2. Meting van fysische eigenschappen bij
deze faseovergangen
Nijmegen - Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. A. G. M. Janner,
prof. dr. ir. P. M. de Wolff
1. Geladen deeltjes in elektromagne-
tische velden (buiten FOM-verband)
2. Gemoduleerde kristalstructuren
2.1. Symmetrie van incommensurabele
kristallen
2.2. Spectroscopie aan incommensu-
rabele kristallen (vcrinfrarood-, Raman-,
NMR- en diëlektrische-eonstante-
metingen)

<] Supergeleidende 12-lesla-magneet met
vele toepiasing.wiogelükheden
tVS-A II, Nat. Lab. VU, Amsterdam).
Dmv de geseltelden opstelfng van de
magneetspoel en tut heliumvoorraadvat
trechtsboven) is het mogelijk dit systeem
voor experimenten over een groot
lemperatuurgebied te gebruiken
IU-4J K mrt hadcryostaai, 6-500 K
mei doorloopcryostaat tn 300-1000 K
mei watergekoelde oven).

2.3. Roosterdynamica van incommen-
surabele kristallen
3, Gebruik van theta-functies in banden-
structuurberekeningen (in samenwerking
met VS-BSB)
4, Mathematische fysica (buiten FOM-
verband)
4.1, Projectieve representaties van
Shubnikov-ruimtegroepen
4.2. Coherente toestanden

WERKGROEP VS-E
Eindhoven - Technische Hogeschool,
prof. dr. F. van der Maesen
1. Coöperatieve verschijnselen in voor-
namelijk magnetische systemen
1.1. Thermodynamische eigenschappen
in laagdimensionale systemen
1.2. Faseovergangen en kritieke ver-
schijnselen (gedeeltelijk in samenwerking
met ECN)
1.3. De magnetische grondtoestand en
zijn excitaties
1.4. Verontreinigde systemen
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calculation of Clebsch-Gordan
coefficients,
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P. F. de Chåtel: Inelastische neutronen-
verstrooiing aan wisselend waardig
YbCuAI.
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reörientaties van stikstof in diamant.
S. H. Muller, C. A. J. Ammerlaan: ESR
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reinigd silicium.
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quantum crystals at high pressures: how
can the successes of harmonic theories
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lineshapes?
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J=2 rotonen in vast D> onder hoge druk.
A. Lagendijk: Magnetische resonantie in
laag-dimensionale (magnetische)
systemen: het falen van de conventionele

theorieën van magnetische resonantie.
R. J. Wijngaarden, I. F. Silvera: Het
selecteren van diamanten voor Raman-
verstrooiing in een diamantcel,
A. Lodder, P, J, Braspenning: Cluster
i-'(V) voor verdund K(Na) en K(Rb).
B. M. Geerken, R. Griessen, C. van Dijk,
E. Fawcett: Coexistence of commen-
surate - incommensurate spin-density-
wave phases in Cr-Mn.
D. G. de Groot, R. G. Barnes, B. J.
Beaudry, D. R. Torgeson; Structural
ordering in LaHx at temperatures lower
than 250 K.
W. J. Venema, R. Feenstra, H. Bakker,
R. Griessen: Diffusion of hydrogen in
metals measured by means of the
De Haas-Vc: Alphen effect.
J. W. N. van Velzen, K. Heeck: Semi-
automatic growth of Pd-single crystals.
Th. Rasing'. Ver-infrarood onderzoek van
de incommensurabele fase-overgang in
RbiZnBrt.
G. Bruis: Lineaire magnetoweerstand
in A I.
M. P. H. Thurlings, E. Frikkee, H. W. de
Wijn: Neutronverstrooiing van de 2D
planaire antiferromagnect KiFeFj.
A. van der Pol, M. P. H. Thurlings,
H. W. de Wijn: Twee-magnon Raman-
verstrooiing van dubbellaag antiferro-
magneten.
C. M. J. van Uijen, H. W. de Wijn:
EPR-lijnverbreding in de dubbellaag
antiferromagnect K:tMn>Fj.
G. Bosman: Drift en diffusie van hete
gaten in silicum.

F. Leenhouts: Molecular structure and
elastic constants of nematic liquid
crystals. Arbeitstagung Fliissige
Kristalle, Freiburg, W-Duitsland,
25-27 april.
A. Janner, T. Janssen: Is er een nieuwe
definitie van 'kristal' nodig? Vosbergen-
conf., Vlieland, 15-18 mei.
M. P. H. Thurlings, E. Frikkee, H. W. de
Wijn: Magnetic excitations in the two-
dimensional easy-plane antiferromagnet
K'jFeF). Neutron Scattering Seminar,
Delft, 16 mei.
J. Schoonman: Ionic transport in some
fluorite-structured solid solutions. Int.
Conf. on Fast Ion Transport in Solids,
Lake Geneva, Wisconsin, USA,
21-25 mei.
J. Schmidt: Quantum beats in triplet
states of phosphorescent molecules
following laser flash excitation. Fourth
Int. Conf. on Laser Spectroscopy,
Tegernsee, W-Duitsland, 11-16 juni.
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J, H. van der Waals: The photo-excited
tripiet state; Quantum beats and spin
relaxation processes. Gordon Conf. on
Magnetic Resonance, Brewster Academy,
NH, USA, 18-22 juni,
J, H, van der Waals: Research on
quantum heats in Leiden. Int, Symp, on
Magnetic Resonance in Chemistry,
Biology and Physics, Argonne National
Laboratory, USA, 25-28 juni.

Diamond Conference, Cambridge,
Groot-Brittannië, 8-11 juli 1979,
C, A. J, Ammerlaan, E, A. Burgemeister:
Stress-induced reorientations of nitrogen
in diamond. Proc. p. 27.
E. A. Burgemeister, C. A. J. Ammerlaan:
Thermal conductivities of electron
irradiated diamonds, Proe. p. 66.

R. Wijngaarden, I. F. Silvera: Selection
of diamonds for Raman scattering in
diamond anvil cells. Int. High Pressure
AIRAPT Conf., Le Creusot, Frankrijk,
30 juli - 3 augustus.
A. Janncr, T. Janssen (invited talks):
Generalized crystallographic groups.
Symp. über Mathematische Kristallo-
graphic, Riederalp, Zwitserland,
7-9 augustus.

Third Liquid Crystal Conference of
Socialist Countries, Boedapest,
Hongarije, 27-31 augustus 1979.
W. H. de Jeu: Molecular dimensions and
elastic constants of nematic liquid
crystals.
B. W. van der Meer: The connection
between continuum theory and the
molecular theory for cholesteric liquid
crystals.

International Conference on Layered
Materials and Intercalates, Nijmegen,
28-31 augustus 1979.
A. Janner. T. Janssen: Symmetry of
crystals with internal dimensions,
H. W. Myron (co-editor Proceedings):
Electronic structure of vanadium
dichalcogenides.

International Conference on Neutron
Scattering and Magnetism, Jiilich,
W-Duitslaud, 29-31 augustus 1979.
K. J. Kjems, P. Touborg, M. de Jong:
Crystal field excitations in dilate MgEr
and ScEr single crystals.
M. Th. Rekveldt, F. J. van Schaik: Time
dependent neutron depolarization in
ferromagnets.
J. J. M. Steijger, E. Frikkee, L. J. de

Jongh: Structural and magnetic phase
transitions in the layered compound
(CD3ND3)CuCli.

J, Schmidt'. Magnetische resonantie in
foiogeëxciteerde tripletmoleculen. Drie
voordrachten. Bat-Sheva workshop on
magnetic resonance spectroscopy,
Rohovot, Israël, 2-13 september.
A, Janner, T, Janssen (invited talk):
Symmetry of incommensurate crystal
phases in the superspace group approach.
Conf. on Crystallographic Groups,
Bielefeld, W-Duitsland, 2-15 september.

International Conference on Magnetism,
München, W-Duitsland, 3-7 september 1979,
F. F. Bekker, H. van Nassau, R, C,
Seewald, K. Dobson, A. Myers: Virtuel
bound states due to 4d and Sd transition
metal impurities in Au and Ag.
N. Buis, P. E. Brommer, P. Disvcld,
M. S. Schalkwijk, J. J. M. Franse:
Magnetic properties of some off-
stoichiometric intermetallic compounds.
P. F. de Chåtel, J. Aarts: Single-ion
model for mixed-valent systems.
W. H. Dijkman, J. Aarts, F. R. de Boer,
P. F. de Chåtel: Magnetic behaviour of
quasibinary Ce(ln,Snk compounds.
R. A. Elenbaas, C. J. Schinkel, C. J. M.
van Deudekom: Heat capacity and
electrical resistivity of the Ce{ln,Sn),i
system.
R. A. Elenbaas, C. J. Schinkel, S. Storm
van Leeuwen, C. J. M. van Deudekom:
Heat capacity, magnetization, electrical
resistivity and neutron diffraction of
CeTh.
J. J. M. Franse, H. Hölscher: A study of
the ferromagnet-spin glass PdFeMn via
thermal expansion, forced magneto-
striction and magnetization experiments
under high pressures.
H. Hölscher, J. J. M. Franse: Thermal
expansion and magnetostriction in Pd-Ni
alloys around the critical concentration
for ferromagnetism (= 2.3 at.% Ni).
M. H. de Jong, H. Hölscher, P. F. de
Chåtel, J. Bijvoet: Macroscopic shape
effect due to quadrupole orientation in
single crystals of Mg with heavy RE
impurities.
W. H. Kraan, M. Th. Rekveldt, J. J. van
Loef: Neutron depolarization and
Faraday rotation in the domains of a
YI(Ga)G garnet.
W. J. M. de Jonge, F. Boersma,
K. Kopinga: Pseudo one-dimensional
anti ferromagnets.
J. C. Schouten, F. Boersma, K. Kopinga:

Impurity effects in the quasi one-
dimensional magnetic systems
(Ctl;,)jNHjMnCI:l and CsMnCI:,.2HjO.
J, A, J, Basten, W. J. M. de Jonge,
E, Frikkee; A direct experimental test of
scaling in a spin-flop system,
Q, A, G, van Vlimmeren, C, H, W,
Swiistc, W, J. M, de Jonge, M. J. H. van
der Steeg, J, H, M, Stoelinga, P. Wydcr:
Magnetic excitations in a canted Ising
unlijerromagnet.
H, Th. Lc Fever, R. C. Thiel, H. dc
Graaf, W. J, M. de Jonge: Miissbauer
measurements on the rectangular Ising
components RbFeCI:i,2lljO und
CsFeCI:,.2lljO.
J. A. H. M, Buys, J. P, M. Smeets,
W, J. M, de Jonge: Thermal conductivity
of CsMnCl:\,2ll-,O,
J, A, J. Basten, W. J. M. de Jonge.
E. Frikkee: Magnetic intermediate phase
in CoBn.6[<l-X)lh0.xl)jO\.
J. K. van Deen, D. J. Dijkhuizen, F. van
der Woudc: A Mó'sshaui'r study of the
order-disorder transition in Fe-Pd.
A. S, Schaafsmn, M. J. Besnus, I. Vinc/.e.
F. van der Woude: Effect of Mn on the
magnetic moment of Fe in intermetallic
compounds.
I. Vineze, F. van der Woude, T. Kemèny,
A. S. Schaafsma: Magnetic properties of
amorphous transition metal alloys.
J. Labruyere, C. M. B. van der Zon,
T. O. Klaassen, N. J. Poulis: Dynamic
properties of a 3d lleisenherg
fcrromagnct in the paramagnetic slate.
W. G. Bos, T. O. Klaassen, N. J. Poulis,
R. L. Carlin: Field induced magnetic
long range order in the singlet ground
state system Ni{C;,H;,NO)n-{NO:i)i.
J. P. Groen, H. W. Capel, J. H. H. Perk,
T. O, Klaassen, N. J. Poulis: Proton
relaxation in an S= 'It antijerromagnctie
chain system.

F. J. A. M. Greidanus: Hyperfine
specific heats of PrXj (X=lr,Rh,Ru)
Laves phase compounds.
G. Mennenga: Low-temperature specific
heats of the linear magnetic chain
systems [(CH:\kNHhMn<Ch and
KCH:)kNH]:iCoCdClT.
A. van der Pol, M. P. H. Thurlings,
H. W. de Wijn: Two-magnon Raman
scattering in quadratic double-layer
antiferromagnets.
A. J. van der Wal, H. W. de Wijn:
Nuclear spin-magnon relaxation in the
ordered quadratic-layer Heisenberg
antiferromagnets KjMnF4 and ATaNiFj.
M. P. H. Thurlings, E. Frikkee, H. W. de
Wijn: Neutron scattering experiments on
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two-dimensional easy-plane antiferro-
magnet KjFeFt.
M. P. H. Thurlings, A. M, van Diepen,
H, W. Uc Wijn: Crystal-field effects in
the two-dimensional antiferromagnets
K-W) und K;,FejFT.
J. A, van Luijk, A. F. M. Arts, H. W. de
Wijn: Magnetic e/fects of impurities in

C, M. J. van Uijen. H. W. de Wijn:
Critical ERP line broadening in the
double-layer antiferromagnet KxMniFj.
A. F. M, Arts, A. R. King, V, Jaeearino:
Evidence of impurity banding from the
<•'/•" and "Mn NMR relaxation in
antiferromagnetic Mn:FeFj.

•4th European meeting on Fcrro-
clectricily. Porton«, Joegoslavië,
3-7 september 1979.
'I'. Janssen. A. Janncr (invited talk):
Symmetry properties of incommensurate
crvuat phases. Abstracts p. 199.
I h. Rasing. J '•!. M. Stoelinga, P. Wyder,
A. Janner, '1. Janssen: Temperature
dependence of the far infrared
tranwiis-sion of the modulated structure
Rb//.nttn. Abstracts p. 200.

J. H. van der Waals: Quantum beats on
intersystem crossing. 14th European
Congress on Molecular Speetroscopy,
Frankfurt. W-Duitsland, 3-7 september.
M. Th. Rekveldt. F. J. van Schaik,
W. H. Kraan: Static and dynamic
neutron depolarization studies of
fcrromugnetic domain structures.
Polarized Neutrons in Condensed Matter
Research, Zaborov, Polen, 10-12 september.
J. Schoonman, J. G. Kamphorst, E. E,
Hellstrom: Novel solids electrolytes in
the system Li)GeOi-LhZnGeO)-Li.iPO).
NATO Science Institute 'Materials for
Advanced Batteries', Aussois, Frankrijk,
I1 september.
F. J. van Schaik, M. Th. Rekveldt,
J. W. Burgmijer, J. W. van Dijk,
J. J. van Loef: Domain wall motion and
magnetization reversal processes in a
FeSi picture frame single crystal studied
by the time-dependent neutron
depolarization technique. Soft Magnetic
Materials 4, Munster, W-Duitsland,
11-14 September.
S. H. Muller, H. G. Arnold, J. J. de
Graaf, G. M. Tuynman, C. A. I.
AmmcrU in: Defects in electron-
irradiated iron-doped silicon. Int. Conf.
on Radiation of Semiconductors and
Related Materials, Tbilisi, USSR,
13-19 september.

Third Europhysics Topical Conference
'Lattice Defects in Ionic Crystals',
University of Kent, Canterbury, Groot-
Brittannië, 17-21 september 1979.
H. W. den Hårtog: Electric dipole-dipok
interactions in CaFj:R1+ and SrFjlR3*:
Results of ITC and EPR experiments.
J, Casas, H. W. den Hårtog, R. AlcaW:
Ni+ and Nf>* centres in X-irradiated
CitF-j.
K. E. D. Wapenaar: Enhanced ionic
motion in .tome fluorite-structured solid
solutions.

A. Cziraki, B, Fogarassy, J. Balogh,
L. Griinassy, T, Kemcny, I. Vincze:
Crystallization of FestBm-xCj metnllic
glasses. Uth Soviet Conf, on Electron
Microscopy, Tallinn, USSR,
16-18 oktober.
A. G. M. Jansen, A. P. van Gelder,
F. M. Mueller, S. Strassler, P. Wyder:
Point contact spectroscopy in normal
metals. Workshop on Current Problems
in Superconductivity, Gwatt, Zwitser-
land, 25-27 oktober.
J. Bijvoet, M. H. de Jong, H. Hölscher,
P. F. de Chatel: Thermal expansion and
magnetostriction of Mg single crystals
with heavy RE impurities. Int. Conf. on
Cryst. Elec. Fields and Structural
Effects, Philadelphia, USA,
12-15 november.
I. Vincze: Amorphous magnetism. 3rd
Int. Seminar on Magnetism, Hetzdorf,
DDR, 20-23 november.

Seminar on group theoretical methods
in physics, Zvenigorod, USSR,
28-30 november 1979.
A. Janner, T. Janssen (invited talk):
Present status of the superspace group
approach.
T. Janssen, A Janner (invited talk):
Symmetry considerations for
incommensurate surface layers.

G. Blasse: Non-radiative processes
in luminescent materials. Vijf voor-
drachten. Int. Course on non-radiative
processes, Erice, Italië, november,

Wetenschappelijke bijeenkomst Werk-
gemeenschap Vaste Stof, Lunteren,
6-7 december 1979.
R. A. Elenbaas, C. J. Schinkel:
Temperatuur- en veldafhankelijke
exchange parameter in CeTlj.
J. J. M. Franse, R. Gersdorf: Hoge druk
experimenten aan de magnetische
anisotropie van zuiver Gd bij 4,2 K;

interpretatie in een itinerant elektron
model.
S, H. Muller, G, M. Tuynman, E, G,
Sieverts, C. A. J. Ammerlaan: IJzer-
ventra in silicium.
A. Lagendijk, I, F. Silvera: Rawn
softening in solid hydrogen: symmetry
breaking oj the symmetric ground state,
1, F. Silvcru, J. T, M, Walraven:
Stabilization of spin aligned atomic
hydrogen gas: a new Base fluid,
R. Griessen: Waterstaj in palladium-
legeringen.
W. J, Vencma, H. L. M. Bakker,
R, Griessen, W, Rucsink: Drukufhanke-
lijklteid van de spindiehtheidsgolf lengte
in anll/erromagnetisch chroom,
J, Ciiro, A, G. M. Junscn, D. G. de Groot:
I'untamtaclspeclroscopie aun Pd(H).
B. M. Gccrken, J. H. M. Kragtwijk,
R. Griessen, J. Mydosh, F. Franse:
Dilatomeitiscli onderzoek aan Pd-Mn-H
legeringen bij luge temperaturen.
C. E. van Dijkum, E. Folkertsma,
R. Griessen, B. M. Geerken, K. Schul:
Clustennodcl voor ile cohesieve eigen-
schappen van interstiticle legeringen:
PdHt, PilBr en NbHt.
A. Lodder: Een Frieilelvorm voor de
particle tacsiandsdichtheid in CPA voor
binaire legeringen.
P. T. Coleridge, J. Molenaar, A. Lodder:
Eerste berekening van onzuiverheid^-
verstrooiing van Bloch-elektronen:
ladingsoverdracht en roostervervorming
in verdunde alkalilegeringen.
C. de Lange: Roostertrillingen in
incommensurabele kristallen.
Th. Rasing: Temperatuurafhankelijkheid
van de ver-infrarood transmissie van de
gemoduleerde structuur RhjZnBrj.
A. Janner: Incommensurabele kristallen.
i. K. van Deen, F. van der Woude:
Fase diagram van de orde-wanorde over-
gang in Ni;tFe.
A. S. Schaafsma: Mössbauer-onderzoek
van amorfe legeringen.
H. J. F. Jansen, F. M. Mueller: Positron
annihilatie en dHvA in Fe.
W. H. de Vries, H. J. F. Jansen: Een
kwasi-kristallijn model voor de structuur
van metallische glazen.
C. van der Marel, W. van der Lugt:
Vloeibare ionaire legeringen.
B. P. Alblas, H. J. van der Valk,
J. Th. M. de Hosson, W. van der Lugt:
Structuuronderzoek van vloeibare
Na-K legeringen m.b.v. Röntgendif-
fractie, neutronendiffractie- en
computersimulatietechnieken.
E. J. Bijvank: Systematiek van kristal-
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veldsplitsing van Gd3+ in iogene
kristallen: een succes voor het elektro-
statische model!
L, G, P, Dalmolen: Bepaling van orde-
parameters in vloeibare kristallen mM.v.
Raman-verstrooiing.
J. P. Groen. T. O. Klaassen, N. J. Poulis:
Spin dynamica van antiferromagnetische
ketens,
i, Labruyere, T, O. Klaassen, N. J.
Poulis: Dynamische eigenschappen van
3d Heisenberg ferromagneten.
W. G. Bos, T. O, Klaassen, N, J. Pouiis;
Magnetische ordening in het singlilet
grondtoestand systeem
Ni(C;lH;lNO)r,.<NO;ih.
J. Marks, W. Th. Wenckebach, N. J.
Poulis: Magnetische ordening van
kernspins in Ca(OH)>.
J, C. M. Sprenkels, W. Th. Wenckebach,
N. J. Poulis: Electron spin-rooster-
relaxatie vin het Oj-centrum in Ca(OH)>.

J. Poot, W. Th. Wenckebach, N. J.
Poulis: Pulsed EN DOR en cross-relaxatie
in verdunde koper-Tutton-zouten.
J, Schmidt: Spinroosterrelaxatie in foto-
gccxcitccrdc tripletmoleculen.
A. G. M. Jansen: Puntcontactspcc-
troicopie in metalen toegepast op het
Kondo probleem.
Th. H. M. Rasing: Temperatuurafhanke-
lijkheid van de ver-infrarood transmissie
van de gemoduleerde structuur

J. A. A. J. Perenboom: Koppeling van
spins in dc clusters van een koper(I)-
koper(H) complex.
H. J. M. Smcets: Ver-injrarood en
microgolf experimenten aan superionen-
geleider.
H. B. Brom: Acceptor-stack doping and
the roles of the two kinds of stacks in
the phase transitions of TSeF-TCNQ.
C. M. J. van Uijen, J. G. M. van
Miltenburg. H. W. de Wijn: Spingolf-
kern dubbelrcsonantie in K^MIIJFT.
A. F. M. Arts, A. R. King, V. Jaccarino:
Spindynumica van onzuiverheden in
anliferromagneten.
M. P. H. Thurlings, B. A. Neve, H. W. de
Wijn: Microscopische susccptihUiteit
van geordend K-jFeFj.
J. P. van der Meulen: Viscoëlastische
eigenschappen van OHMBBA.
W. Westcra: Elektro-acoustische inter-
actie in CdS.
R. A. de Groot, F. M. Mueller:
Electronic structure of ZrZn> and TiBc-j.
H. J. F. Jansen, F. M. Mueller:
Electronic structure of bec iron.

Dagconferentie 'Vloeibare Kristallen',
RU-Groningen, 18 december 1979.
J. P, van der Meulen; Optische bepaling
van de visco-elastische eigenschappen
van nematica,
J. Timmermans: Fotontijdsintervallen-
statistiek van laserlicht verstrooid aan
nenw.tica.

MSC-conferentie, Vlieland, 1979.
J. K. van Deen: De legeringstheoric van
Miedema toegepast op de isomerle-
verschuiving in ijzerlegeringen.
J. K. van Deen, D. J. Dijkhuizen, F. van
der Woude: A Mössbauer study of the
order-disorder transition in Fe-Pd.
A, S, Schaafsma, I, Vincze, F, van der
Woude: Amorphous ferromagnets
studied by Mössbauer spectroscopy,
H. J. F. Jansen, F. M. Mueller: New

•k~,p method for band structure calcula-
tions.
H. J. F. Jansen. H. Snijders: Short range
order in metallic glasses.

A. Cziraki, B. Fogarassy, J. Balogh.
L. Granåssy, T, Kemèny, I. Vinczc:
Crystallization of FesjB,r,.,rC,r metallic
glasses. 11th Hungarian Conf. on
Electron Microscopy and Micro-
analysis, Szeged, Hongarije, 1979.
A. G. M. Jansen, P. Wyder: Pointcontact
spectroscopy in metals. Proc. 16th Ann.
Solid State Conf., The Institute of
Physics, 1979, p. 45.

Proceedings 2nd International Con-
ference Infrared Physics, Zurich,
Zwitserland, 1979. Eds. E. Af folter and
F. Kneubühl.
M. I. Huyben, C. G. C M. de Kort,
J. H. M. Stoelinga, P. Wyder: A simple
tunable harmonic generator for
monochromatic submillimeter wave
radiation, p. 183.
H. J. A. Bluyssen, J. C. Maan, P. Wyder:
Determination of electronic lifetimes of
the Zeeman impurity- and Landau levels
in n-GaAs by pulsed cyclotron
resonance induced conductivity
measurements, p. 265.
F. M. Mueller (invited talk): Unusual
conditions of superconductivity and
itinerant magnetism in d materials.
Bad Honnef, W-Duitsland.

6. Voordrachten

J. J. M. Franse: Magnetic anisotropy of
nickel and gadolinium in relation with

hand structure details. Technische
Universitiit, Wenen, Oostenrijk, 2 mei.
R. H. van der Linde: Reorieniations of
divacancies in silicon. 2. Physikalischcs
Institut der Rheinisch-Westfalisehc
Tcchn, Hoehschule. Aken, W-DuitslnnU,
22 januari.
C. A. J. Ammcrlnun: Electronic
structure of radiation defects in iron-
doped silicon. A, A, Baikov !nsi, of
Metallurgy of 'he USSR Acail. of
Sciences, Moskou. USSR, 26 september:
A. F. loffe Physieo-Techn. Inst. of the
USSR Amid, of Sciences, Leningrad,
USSR, 2 oktober.
C. A. J. Ammerlaan: The Julin-Tellcr
effect of sub.slilutional nitrogen in
diamond, P. N. Lcbedvv I'hys, Inst. of
the USSR Aciut. of Sciences. Moskou,
USSR. 27 september: A. F. loHe
Physieo-Teehn. Inst. of the USSR Acad.
of Sciences. Leningrad. USSR. 1 oktober.
E. G. Sieverts: El'R on defects mul
impurities in silicon. Forsvarets
Forskingsanstalt. I.inköping. Zweden.
23 oktober.
C. A. J. Ammerlaan: Stik\tof in diamant.
RU-Groningen, 1 november.
J. Bijvoet: Crystal field effects in
magnesium single crystals, duped with
heavy rare earth impurities: thermal
expansion and magnetostriction. Univ.
of California, Riverside Ca., USA,
20 november.
I. F. Silvera: Prospects for stabilization
of spin aligned atomic hydrogen. KU-
Nijmegen, 28 februari; RU-Utrecht,
X november.
V. V. Goldman: Short range correlations
in quantum crystals and renormalizalion
of interactions in solid hydrogen. Dept.
Natuurkunde, Univ. van Antwerpen,
België, 27 november.
J. T. M. Wal raven: Atomaire waterstof,
een nieuw Base-gas. VU-Amstcrdam,
10 december.
R. Griessen: Interaction of hydrogen
with Pd and Pd-bascd alloys. University
of Toronto, Canada, 16 maart.
R. Griessen: Elcctron-phonon interaction
in metals. University of Indiana,
Bloomington, USA, 28 maart.
R. Griessen: Metal-hydrogen systems.
University of Indiana, Bloomington,
USA, 29 maart.
R. Griessen: Hydrogen in transition
metals. Northeastern University, Boston,
USA, 30 maart.
M. Th. Rekveldt: Neutronendepolari-
satie, een waardevolle methode bij het
magnetisch onderzoek. Universiteit van
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Gent, Bclgifi, 31 mei.
F. J. van Schalk: Tijdsafhankelijke
iwutronendepolarisatie in een
FvSi(3-5wl%i raumkristal, Philips Nat.
Uib„ Wimlre, 10 oktober.
J, E, Mooij; Microwave-stimulated
superconductivity. Stanford University,
Stanford Ca„ USA, \ 1 januari.
J. E, Mooij: Kosterlitz-Thouless phase
transitions in .superconducting films.
Bell Telephone Laboratories, Murray
Hill, USA, 26 februari; IBM Watson
Research Centre, Yorktown Heights,
USA, 28 februari.
J. F.. Mooij: Niet-evenwichtsverschijn-
selen in kleine supergeleidende struc-
luren. lnstiluut-l.orcnU, l.ciden, 25 april.
P. M. do Wolff: Ueber inkommaisura-
belt Strukturen. Institut für Kristallo-
grufic. Universitiit Karlsruhe, W-Duits-
land, 27 juni.
M. Boon: Discrete set of coherent states.
Facultc lies Sciences de Luminy,
Marseille. Frankrijk, 1 juni.
M. Boon: Effective llamiltoniun and
I'ippurd networks. Faculté ties Sciences
ilt: l.uminy, Marseille, Frankrijk, 8 juni.
A, Junner: Symmetry aspects of
incommensurate crystal structures.
Belg. Natuurk. Ver., Alg. Wetensch.
Vergadering, Diepenbeek, België, 8 juni.
A. Janner: lie symmetrie van incoin-
menxurunele kristallen vanuit wiskundig
Manilpunt gezien. Algemeen wiskunclc-
culloquium. Nijmegen, 24 oktober.
T. Janssen: What is a crystal.' What is its
symmetry'.' Inst. voor Theoretische
Fysica, Universiteit van Leuven, België,
6 april.
T. Janssen: Vibrations des cristaux
incommensurable.1!. Institut de Physique
Théoriquc, Ncuchatcl, Zwitserland,
23 mei; Institut de Physique Thêorique,
Cicnève. Zwitserland, 25 mei.
F. van der Macsen: Omzetting van
zonne-cnergie met behulp van het foto-
voitaische effect. Koninklijke Neder-
landse Chemische Vereniging, Rotter-
dam, 12 november.
1. Vincze; Structure of metallic glasses.
Univeisilcit van Amsterdam, 12 april.
I. Vincze: Magnetism in metallic
glasses. Imperial College, Londen,
Groot-Brittannië, 10 oktober.
W. van der Lugt: Structural investiga-
tion of liquid sodium-cesium alloys.
Department of Physics, The University
of Texas at Austin, USA, 27 februari.
W. van der Lugt: Solved and unsolved
problems of simple liquid metals and
alloys. School of Engineering and

Applied Science, Materials Department,
University of California at Los Angeles,
USA, 2 maart.
W. van der Lugt: Eenvoudige vloeibare
metalen en legeringen: opgeloste en niet-
opgeloste problemen. KU-Nijmegen,
16 oktober.
C. van der Mare): Fysische effecten in
vloeibare legeringen rond stoichio-
metrische verhoudingen, Landelijke
werkgroep vloeibare metalen, Utrecht,
21 juni.
C. van der Marel: Knight shift and
electrical resistivity of some liquid
lithium alloys, NATO Advanced Study
Institute, Zwiesel, W-Duitsland,
14 september.
W. H. de Jeu: Orde en elasticiteit van
vloeibare kristallen. KU-Nijmegen,
21 maart; TH-Eindhoven, 29 november.
W. Th. Wenckebach: The spin thermo-
dynainic proton of dynamic nuclear
polarization. Second workshop on
polarized target materials, Abingdon,
Groot-Brittannië, 10 oktober.
W. Th. Wenckebach: Dynamische
polurisutie en magnetische ordening van
kernspins. IKO, Amsterdam, 9 maart.
K. M. Diederix: Magnetische eigen-
schappen van systemen met een singulet
grondtoestand. Colloquium Ehrenfestii,
Leiden, 30 mei.
J. Schmidt: Quantum beats on
intersyslem crossing. IBM Research
Laboratory, San José, Ca., USA,
29 maart.
J. Schmidt: Spin-lattice relaxation in
photo-excited triplet state molecules.
IBM Research Laboratory, San José,
Ca., USA, 10 augustus.
J. H. van der Waals: Quantum beats in
de fosforescentie. Fysisch Colloquium,
TH-Eindhoven, 12 april.
J. H. van der Waals: Zeeman
spectroscopy of metalporphins. Instituut
voor Fysische Chemie van de Poolse
Akademie van Wetenschappen, Polen,
16 oktober,
J H. van der Waals: Quantum beats in
phosphorescence. Poolse Chemische
Vereniging, Warschau, 18 oktober.
L. J. de Jongh: Experimenten aan meng-
verbindingen aan magnetische en niet-
magnelische ionen. TH-Twente,
Enschede, 10 januari.
L. J. de Jongh: Experiments on insulating
magnetic compounds doped with
magnetic or non-magnetic impurities.
Institut für Festkörperforschung KFA,
Jülich, W-Duitsland, 15 februari.
L. J. de Jongh: Percolation problems in

physics. Universidad de Zaragoza,
Spanje, 10 augustus.
L. J. de Jongh: Tetracritical behaviour
in antiferromagnetic systems. Real
Sociedad Espanola de Fisiea y Quimica,
Jaca, Spanje, 24 september.
L. J. de Jongh: Some experiments on
percolation problems and multicritical
behaviour in antiferromagnetic insulating
materials. Univ. Stuttgart, W-Duitsland,
17 december; Univ. Tubingen, W-Duits-
land, 19 december.
H. van Kempen: Magnetic focussing of
electrons in pure metal single crystals.
University of Sussex, Brighton, Groot-
Brittannië, mei.
H, van Kempen: Linear magnetic
resistance of simple metals. British
Physical Society, Londen, Groot-
Brittannië, mei.
P. Wyder: Determination of u?F in
non,,til metals by point-contact
spectroscopy. Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, Honnefer Rundgesprache,
Bad Honnef, W-Duitsland, mei.
P. Wyder: 'Einfache' Transportphano-
mene in 'einfachen' Metallen. Universi-
tiit Giessen, W-Duitsland, juni; Univer-
sitiit Stuttgart, W-Duitsland, juni;
Universitiit Munster, W-Duitsland, juni;
Technische Universitat Braunschweig,
W-Duitsland, december.
P. Wyder: 'Eenvoudige' transport-
verschijnselen in 'eenvoudige' metalen.
Philips Natuurkundig Laboratorium,
Eindhoven, september; Colloquium
Ehrenfestii, Leiden, november.
P. Wyder: Elektronentransport in
metalen. TH-Eindhoven, november.
P. Wyder: Verstrooiing van geleidings-
elektronen. FOM-Instituut voor Atoom-
en Molecuulfysica, Amsterdam,
december.

H. W. de Wijn: Optisch gegenereerde
niet-evenwichtsfononen in robijn.
Natuurkundig Laboratorium, Universi-
teit van Amsterdam, 13 september.
G. Blasse: The structural dependence of
the luminescence of uranium. Chemistry
Department, Purdue University, USA,
mei.
G. Blasse: Energy transfer and
luminescence of tungstates and
molybdates. Physics Department,
University of Oklahoma, USA, april.
G. Blasse: The energy level scheme of
the tungstate group. RCA Laboratories,
Princeton NY, USA, april.
D. M. Krol: Energy transfer in uranates.
Physics Department, University of
Oklahoma, USA, augustus.
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J, Schoonman: Ionic transport in some
fluorite-structured solid solutions.
Energy Technology, Medtronic, Inc.
Minneapolis, USA, 26 mei.
J. Schoonman: Solid electrolytes with
intriguing ionic mobilities. Columbia
University, New York, USA, 3 okotber;
University of North Carolina, Chapel
Hill, USA, 5 november; University of
Pennsylvania, Philadelphia, USA,
13 november.
J, Schoonman: Recent developments in
solid electrolytes, Memphis State
Univeisity, USA, 8 november.
H. W. Capel: Time-dependent correla-
tion functions in the one-dimensional
XY-model at infinite temperature.
Instituut voor Theoretische Fysica,
Utrecht, 28 maart.
J. H. H. Perk: Time-dependent correla-
tion functions in the one-dimensional
XY-model at infinite temperature.
Instituut voor Theoretische Fysica,
Amsterdam, 8 februari; Instituut voor
Theoretisch Fysica, Groningen, 18 juni;
Instituut voor Theoretische Fysica,
Nijmegen, 21 juni.
L. W. L. den Ouden: (Instability of
critical behaviour under small
perturbations. Landelijk seminarium
statistische mechanica, Nijmegen,
14 september.
R. J. Boel: Correlation function
identities and inequalities for general
Ising models. Landelijk seminarium
statistische mechanica, Amsterdam,
19 januari.
H. W. Myron: Electronic structure of
transition-metal compounds. Iowa State
University, Ames, Iowa, USA,
september.

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-UI
prof. dr. A. J. Dekker, leider werkgroep
VS-G
dr. R. P. Griessen, leider werkgroep
VS-A II
prof. dr. C. Haas

prof. dr. W. J. Huiskamp, leider
werkgroep VS-L UI
prof. dr. A. G. M. Janner, leider
werkgroep VS - DN-N
prof. dr. P. W. Kasteleyn, leider
werkgroep VS - th-L
prof. dr. ,f. I. van Loef, leider werk-
groep VS-DI
prof. dr. F. van der Maesen, leider
werkgroep VS - E
prof. dr. A. R. Miedema
dr, ir. P. E, Mijnarends, leider
werkgroep VS - P
dr, ir. J. E. Mooij, leider werkgroep
VS-DU
prof, dr, F, M, Mueller, leider werk-
groep VS - BSB
prof. drs. D. Polder
prof. dr. ir. N. J. Poulis, leider
werkgroep VS-LI
dr. G. A. Sawauky
prof. dr. I. F. Silvera leider werkgroep
VS-A I
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. F. Verwey
prof. dr. J. Volger
prof. dr. G. de Vries, leider werkgroep
VS-Al
prof. dr. A. R. de Vroomen
prof. dr. J. H. van der Waals, leider
werkgroep V S - L U
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), dr. C. A. J. Ammer-
laan, dr. H. W. Capel, dr. W. J. M. de
Jonge, dr. A. Lodder en dr. F. van der
Woude (adjunct-leiders van resp.
VS-A I, VS-th-L, VS-E, VS-A II en
VS-G), drs. J. C. M. Sprenkels (ver-
tegenwoordiger FPR) en door drs.
J. Heijn, ter assistentie van de secretaris.

In verband met de honorering van
beleidsruimteproject 79.79.10 is indiener
dr. ir. P. E. Mijnarends tot leider
benoemd van de nieuwe werkgroep
VS-Petten, en daarmee, voor de duur
van het project, tot lid van de Commissie.
Dr. J. Bergsma vertegenwoordigt de
Commissie in de Werkgemeenschap voor
Kristal- en Structuuronderzoek van de
Stichting SON, en omgekeerd.

Prof. dr. G. Blasse vertegenwoordigt de
Commissie in de SON-Werkgemeenschap
voor Chemie van de Vaste Stof, prof,
dr, C, Haas vertegenwoordigt deze
SON-Werkgemeenschap in de FOM-
Wcrkgemeenschap voor de Vaste Slof.
Het Uitvoerend Bestuur wordt in de
Commissie vertegenwoordigd door prof.
dr, J, J, van Loef,
Prof, dr, G, de Vries vertegenwoordigt
de Commissie in de C-WQM-Mctalen
van FOM en omgekeerd.

De taak van de Commissie is nader
omschreven in 'Bestuurstaken van de
Commissies van de Werkgemeen-
schappen',

Ook natuurkundigen maken gewoon t>
deel uit van de maatschappij. Deze deur
illustreert dit rijkelijk. Het is de deur
naar de ruimte waar röntgendiffractie-
metingen worden verricht aan vloeibare
metalen en legeringen (VS-G, Labora-
torium voor Vaste Stof Fysica,
Groningen).
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1, Algemeen

1.1. Doelstelling

De Werkgemeenschap voor Thermo-
nueleair Onderzoek en Plasmafysica
stelt zich ten doel
1, in internationale samenwerking, en
voor wat üe technische aspecten van het
werk betreft ook in samenwerking met
organisaties voor toegepast onderzoek
en technische ontwikkeling in Nederland,
hij te dragen tot de oplossing vun
problemen met betrekking tot het
winnen van nuttige energie uit beheerste
thermonuclcairc reacties; in het
bijzonder:
a. de fysische eigenschappen van
plasma's die van belang zouden kunnen
zijn voot' thcrmonucleaire toepassingen
te onderzoeken;
b. technisch onderzoek en ontwikke-
lingswerk met betrekking tot thermonu-
clcaire reactoren te volgen en eventueel
te bevorderen;
e. theoretisch systeemonderzoek met
betrekking lot mogelijke thermonucleairc
reactortypen uit te voeren, teneinde
richting te gev i aan het hierboven
onder a. en b. „onoemde 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 aun universiteiten,
hogescholen en andere instellingen van
wetenschappelijk onderzoek in Nederland
te bevorderen en door deelneming
daaraan te ondersteunen;
c. fysische, mathematische en technische
hulpmiddelen en werkwijzen die nodig
zijn voor plasmafysisch onderzoek te
ontwikkelen.

1.2. Toelichting

De twee in de naam van de werkge-
meenschap genoemde vakgebieden, het
thcrmonucleaire 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 thermonu-
cleaire problematiek. De werkgemeen-
schap stelt zich ten doel naast de
thcrmonucleair gerichte plasmafysica,
waarin het zwaartepunt van haar
activiteiten ligt, ook de niet-thermo-
nucleaire plasmafysica en het niet*
plasmafysisehe thermonucleaire
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 betrek-
king tot de onder 1 b en 1 c genoemde
punten wordt samengewerkt met het
ECN.

2. Speurwerk

In de theoretische afdeling van het
FOM-Instituut voor Plasmafysica bleven
de zwaartepunten van het werk liggen
op de magnetohydrodynamica,
transportverschijnselen en golfdynamica.
De inspanning inzake het onderzoek
naar de magnetohydrodynamica van
toroïdale hoog-p plasma's is aanzienlijk
versterkt. Met het scherpe-grenslaag-
model werd het onderzoek naar het
verband tussen de vorm van de plasma-
doorsnede en die van de buis voortgezet.
Nieuw begonnen werk betreft de stabili-
teit van 'interne' modes, van verstoringen
dus die de vorm van het plasma-opper-

vlak niet veranderen. Dit werk betreft
zowel 'ballooning' modes, dat wil zeggen
modes, sterk gelokaliseerd om een
magnetische veldlijn, die worden ge-
dreven door de drukgradiënt, alsmede
resistieve modes. Voor de analyse van de
laatstgenoemde modes is een numeriek
programma overgenomen van het Los
Alamos Scientific Laboratory. Op het
gebied van transportverschijnselen werd
het anomale deeltjestransport voor
plasma-evenwichten met zwakke ruimte-
en tijdafhankelijkheden berekend, Het
werk inzake tijdafhankelijk botsings-
bepuald transport werd afgesloten. Het
onderzoek over de dynamica en structuur
van laagfrequente golven met lunge
golflengte langs het magnetisch veld in
tcroïdale geometrie is voortgezet. Voor
t!e beschrijving van verschillende modes
zijn vereenvoudigde analytische modellen
gevonden, maar er worden ook methoden
ontwikkeld voor numerieke oplossing
van de dispersiere'aties. De theorie van
de absorptie en emissie van elektro-
magnetische golven met frequenties
dicht bij de elektron-cyclotronfrequentic
is voor plasmadichtheden in tokamaks
verder uitgewerkt, zodat nu een volledig
beeld gegeven kan worden.

Verder is meegewerkt aan de eerste
voorbereidingsronde, gevoerd binnen het
kader van de IAEA, voor een ontwerp
van een internationale tokamak-fusie-
reactor voor teer nologische tests
(INTOR).

De ombouw en uitbreiding van het
experiment SPICA heeft dit jaar voor-
keursteun verworven van Euratom. Dit
houdt in, dat de kosten voor 45%
worden gefinancierd vanuit Brussel in
plaats van slechts voor 25% zoals het
geval is voor het normale programma
van het Instituut. De ombouw behelst
een vervanging van de kwartstorus met
daarop aangepaste stroomgeleiders en
schild door een nieuws met niet-cirkel-
vormige doorsnede. Het ontwerp hiervan
heeft grote inspanning gekost omdat de
constructie bestand moet zijn tegen de
krachten die optreden bij stromen in de
orde van 2 MA. De kwartstorus is nu
besteld en het stroomdragend systeem
is voldoende uitgedetailleerd om binnen-
kort uitbesteed te worden. De uit-
breiding van het experiment bestaat uit
een elektrolytische "ondensatorbatterij,
die in staat moet zijn de hoge plasma-
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stroom en een sterk longitudinaal
magnetisch veld gedurende 1 ms constant
te houden,

In het nog operationele experiment
SPICA zijn door middel van laser-
verstrooiing temperatuur*- en dichtheids-
profielen gemeten tot 120 [is na de start
van de ontlading. De aanvankelijk holle
profielen vullen langzamerhand op, het
temperatuurprofiel blijft bredor dan
het dichtheidsprofiel (karakteristiek voor
de schroefpinch), de diameter van de
kolom en de dichtheid zijn na 100 [is
duidelijk afgenomen, maar de tempera-
tuur vertoont relatief weinig verval. Een
nieuw type vóórontlading, waarbij de
stroom door middel van kritiek dempen
wordt ver.iinderd van teken te ver-
anderen, heeft een schonere en langer-
diiremie hoofdontlading opgeleverd.
SPICA zal nog ongeveer een jaar in
bedrijf zijn.

SP W is na een langdurige onderbreking,
veroorzaakt door doorslagen tussen delen
van het schild, sinds kort weer in bedrijf.
Met de nieuwe (schone) kwartsbuis en
een erowbar-sectie die de stroompuls
verlengt, kan nu de stabiliteit van deze
sterk elliptisch vervormde plasmakolom
worden bestudeerd. Het plasma vertoont
hetzelfde diamagnetisme als vóór de
modificatie het geval was. Intussen heeft
de analytische beschrijving van het
evenwicht van dergelijke niet-cirkel-
vormige kolommen duidelijk de voor-
delen van een krachtvrije veldconfigu-
ratic rond de kolom aangetoond.

De FOM-ECN-KEMA-reactorstudic-
groep heeft de schroefpinchstudic nage-
noeg voltooid met een onderzoek naar de
mogelijkheden van pellet-injectie. Een
dergelijk mechanisme zou de hoog-|l-
kern van de schroefpinefi kunnen doen
expanderen zodat een veel groter deel
van de ontladingskamcr gevuld wordt
met fuserend plasma. Inderdaad blijkt
op deze wijze de efficiëntie van de
reactor tot een aanvaardbaar niveau te
kunnen worden verhoogd. Er is echter
nog te weinig relevante plasmafysische
ervaring om de levensvatbaarheid van
het mechanisme plausibel te maken. De
studiegroep ri :ht zich nu op vergelijkend
onderzoek tu .sen verschillende hoog-[S-
rcactoren en op de tokamak-fusie-
reactor.

Het experimentele onderzoek aangaande
turbulente verhitting (TORTUR) is eind
januari hervat, Het eerste halfjaar van
1979 is voornamelijk gebruikt om ver-
trouwd te raken met de ontladings-
eigenschappen van de tokamak TORTUR
]I. Veel aandacht is daarbij besteed aim
het vinden van een geschikte 'discharge
cleaning' procedure voor de nieuwe
roestvrijstalen liner. Het bleek dat zgn,
Taylor-discharge cleaning vun de wand
(zwakke ontladingen met temperaturen in
het eV-gebied) effectief is voor het ver-
wijderen van koolstof, het verminderen
van zuurstof en het verlengen van do
ontladingsduur. Het verhitten van de
roestvrijstalen liner tot ongeveer 1 SO C
was voor de effectiviteit van de
procedure een noodzaak. Om het effect
van de discharge cleaning te illustreren,
noemen wij het feit dat het daardoor
mogelijk was om de ontladingsduur te
verlengen van 1 ms (TORTUR I) tot
4 ms (TORTUR II). Daar magnetische
stoorvelden de operatie van TORTUR II
negatief beïnvloedden is het experimen-
tele programma half 1979 weer onder-
broken. Om de grootte van de stoor-
velden te reduceren tot aanvaardbaar
niveau, wordt een 200 mm brede ge-
leidende ring gemonteerd in de 4 tot 22
mm brede toroïdale gap bij de stroom-
aanvoerplaten. Ook zijn gedurende deze
periode de stroomaanvoerplaten ge-
reconstrueerd daar zij bij de operatie
van TORTUR gedurende het eerste
halfjaar te zwak zijn gebleken.

Veel aandacht van de TORTUR-groep
is in het tweede halfjaar uitgegaan naar
ontwerpstudies voor diagnostiek in JET,
waarvoor twee contracten werden
afgesloten. Het werk aan deze con-
tracten, die betrekking hadden op
ontwikkeling van cyclotronstralings-
diagnostick en ontwikkeling van sen
meetmethode voor lokale ionencnergic-
metingen in het JET-plasma (verstrooiing
van neutrale deeltjes van 80 keV), is eind
1979 voltooid.

In RINGBOOG II wordt geëxperimen-
teerd aan gasontladingen die omhuld zijn
door impermeable mantels van koud
plasma en neutraal gas. De bestudeerde
ontladingen, alle in waterstof, kunnen
worden gekarakteriseerd naar de aan-
gewende vuldruk; deze ligt in het gebied
van 3 tot 100 mTorr, met resulterende
plasmadichtheden van 5 X 1013 -

3 x IO15 cmJl. Deze ontladingen blijken
een sterk uiteenlopend gedrag te hebben:
bij hoge vuldruk kan men van resistieve
toroïdale bogen spieken waarbij het
dichte plasma betrekkelijk koud blijft
(<v 3 eV), terwijl bij de lage vuKlrukkcn
een heter tukumukuchtig plasma
{% 30 eV) wordt gevonden. IX1 gevonden
continue overgang tussen de/e uitersten
in de regimes moot hier nogmaals
worden benadrukt.
In het afgelopen jaar zijn uitgebreide
metingen verricht in de verschillende
dichthcidsregimes: ruimtelijke verde-
lingen van plasmadichtheid, elektronen-
temperatuur, spectrale emissie in het
zichtbare en in hot viiaiiim-iiltiu-violott'.1

gebied zijn opgenomen. De/e resultaten
zijn over een wijd parametergebied ver-
geleken met rekenresultaten behaald met
de vroeger ontwikkelde code voor het
strålings- en botsingsbeheerste gedrag
van een plasmakolom in een gasdeken.
Een goede overeenstemming is gevonden,
die erop wijst dat de deeltjesbalans wordt
bepaald door transportverschijnselen,
stralingsemissie en reahsorptie. etc. in
waterstof, terwij! het eneijnelninsporl
uit het plasma in hoofd/aak te wijten
moet zijn aan straling ten gevolge van
de aanwezigheid van verontreinigingen,
hoewel de veruntreinigingsgraad laag is:
10-2 ii lO-:'. In de naaste toekomst /al
dan ook door verkleining van de plasma-
straal met een nieuwe limiter en door
betere schoonbrandproceduios een nog
lagere verontreinigingsgraad bereikt
moeten worden. De brandsfofvoor/.icning
vanuit de gasdeken en het transport van
helium door het plasma naar de buiten-
lagen (thermonueieaire 'as'-afvoer) zijn
verdere punten die in de naaste toekomst
experimenteel en numeriek zullen
worden bestudeerd.

Voor de TN-III groep was 1979 een
belangrijk jaar, waarin allerlei geplande
wijzigingen hun beslag kregen.
Een belangrijk wapenfeit was het meten
van de eerste H~-ionen door Van Wunnik
en Rasser in het FOM-belcidsruimtc-
project voor negatieve oppervlakte-
ionisatic van waterstof. Het experiment
heeft de naam N1OBE gekregen.
Een tweede belangrijk moment was de
toekenning van voorkeursteun voor een
negatief-waterstofbron-preject door de
Groupe de Liaison in haar vergadering
van 9 en 10 juli in Parijs.
Daarnaast heeft de FOM een extra
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materieel krediet toegekend aan dit
project ten bedrage van kf 380, opdat
een snelle realisatie niet door financiële
tekorten zou worden gehinderd, Een
deel van dit geld wordt gebruikt om
tijdelijk twee man extra personeel aan te
trekken voor installatie- en elektronisch
werk. Behalve in de TN-I1I groep zelf
wordt hard gewerkt aan deze H~-bron
in de mechanische en elektronische
werkplaats van het Instituut voor
Plasmafysica. Ten behoeve van een
goede coördinatie komen eens per week
de zestien man, die zich met het
project bezighouden, bijeen onder leiding
van P, J, van Deenen.

Eén december zijn de metingen aan het
gaswervelexperiment gestopt. Het
experiment is meteen opgeruimd om
plaats te maken voor de H~-bron. De
opbouw start IS januari 1980.
Het relalivistische-elektronenbundel-
experiment BP-llb heeft een aantal
technische wijzigingen ondergaan waar-
door het nu mogelijk is de bundel ie
injecteren in een koel target plasma
(n = 10>' - 10« cm1). Bij injectie in
een turgetgas werd de plasmatemperatuur
beperkt tot ss 10 cV door ionisatie van
het restgus. De verwachting is nu gerecht-
vaardigd temperaturen te bereiken in het
keV-gebied.

Als belangrijke ontwikkeling in de werk-
groep TN VI kunnen worden vermeld:
1. het genereren van subnanoseconde-

lascrpulsen in multi-atmosferische
COi-lascrsystemen via frequentie-
modulatie;

2. het toepassen van een model dat de
energie extractie van KrF-lasers
voorspelt. Voor het genereren van
grotere energiedichtheden moeten
zowel de excitatiedichtheid als de
gasdichtheden worden verhoogd. De
maximaal bereikte output-energie
bedraagt 25 J per liter bij een totale
gasdruk van S atmosfeer.

In de werkgroep TN VII is met de
promotie van Pots zowel het werk be-
treffende' de ionen-energiebalans als dat
aan de turbulentie tot een zekere af-
ronding gekomen. De ionen-energie-
balans bleek iv, het gehele toegepaste
parametergebied klassiek te zijn. In het
turbulentie-onderzoek dat met twee
diagnostische methoden werd uitgevoerd
(optische sondes 10 kflz-1 MHz,

collectieve COo-verstrooiing 1-50 MHz),
werd een aantal oscillaties aangetoond,
alle met voortplantingsrichtingen lood-
recht op de as van de plasmakolom en
het magnetisch veld.
Met de promotie van Lambert (THE) is
een stuk werk afgerond over de golf-
golf-interactie van longitudinale golven
en over een tweede-orde-berekening
volgens het Van Kampen-formalisme.
Ook is (door Rompa, THE) de dispersie-
relatie voor longitudinale golven in een
warm inhomogeen medium onderzocht.
Het theoretische werk aan de roterende
plasmakolom werd afgesloten met de
promotie van Janssen. Door de toe-
passing van het veeltijdenformalisme
bleek het mogelijk de niet-lineaire ont-
wikkeling van de Kelvin-Helmholtz/
Rayleigh-Taylor-instabiliteit te volgen
tot in het verzadigingsniveau. Hetzelfde
formalisme werd ook met succes toe-
gepast op de bump-on-tail instabiliteit.
Uit het onderzoek aan het (botsings-
gedomineerde) plasma in de schokbuis
MHD-generator bleek dat sterke
inhomogene ontladingsstmcturen op-
treden, vooral bij lage stagnatie-
temperaturen of lage magnetische velden.
Dit geeft aanleiding tot een belangrijke
en geverifieerde reductie van het gelei-
dingsvermogen en dus van het rende-
ment. Deze inhomogeniteiten, welke zich
met de gasstroom meebewegen mani-
festeren zich als 'plakjes'. Het experi-
mentele gegeven, dat de turbulente
structuur aan de ingang ontstaat, bleek
ook uit een theoretische behandeling.
Daarbij bleek ook dat de invloed van de
nozzle belangrijk is.
Met behulp van het veeltijdenformalisme
werd een correctie op het geleidings-
vermogen van een zwak-geïoniseerd gas
berekend.

In 1979 kwam de Gemeenschappelijke
Europese Onderneming, JET (Joint
European Torus), goed op gang. De
eerste aanzet daatoe was gegeven in
besprekingen in de Europese Verbin-
dingsgroep en de Tokamak-adviesgroep
in 1971. Het rapport van een Europese
werkgroep, waarin een 3-MA-tokamak
werd voorgesteld, verscheen in 1973 en
nog in hetzelfde jaar werd een ontwerp-
team bijeen gebracht in Culham, Enge-
land, dat in 1975 een ontwerp-voorstel
ter tafel bracht. Nadat de Raad van
Ministers nog in datzelfde jaar snig
geld beschikbaar had gesteld om het

project gaande te houden, duurde het
tot eind 1977/begin 1978 alvorens de
definitieve beslissing viel om JET in
Culham te bouwen. Intussen begint het
bouwteam zijn volle sterkte te naderen,
zijn de gebouwen in aanbouw, zijn alle
grote onderdelen besteld en is een begin
gemaakt met de aflevering van de
spoelen. Het programma is erop gericht,
dat de machine in 1983 in bedrijf wordt
gesteld. FOM is in het JET-team ver-
tegenwoordigd met 4 medewerkers
(begin 1980 met 5) en neemt deel aan de
werkzaamheden van de JET-Raad, het
Uitvoerend Comité en de Wetenschappe-
lijke Raad.

i. Onderwerpen van onderzoek

FOM-INST1TUUT VOOR
PLASMAFYSICA
Nieuwegein - Rijnhuizen, prof. dr.
C. M. Braams
1. Toroïdale pinches
1.1. SPICA, SPICA II
1.2. Beltvormiff? sem oef pinch
1.3. Theoretische ondersteuning
1.4. Reactorstudic (gezamenlijk met
ECN en KEMA)
?.. Turbulente verhitting
2.1. Het toroïdale experiment
TORTUR II
2.2. Werk in Grenoble
3. Gasdekenonderzoel
3.1. Experimenteel onderzoek aan
RINGBOOG n
3.2. Numerieke berekeningen aan koud
plasma-gasdekens
3.3. Spectroscopische metingen aan de
Frascati Tokamak FT
4. Diagnostiek
4.1. Spectroscopie
4.1.1. Röntgenspectroscopie
4.1.2. Ver-infraroodspectroscopie
4.1.3. Detectie van neutrale deeltjes
4.2. Interferometrie
4.2.1. COo-laser-interferometrie
,4.3. Verstrooiing
4.3.1. Thomson-verstrooiing
4.4. Diagnostische studie-opdrachten
voor JET
4.4.1. Bepaling van de ionentemperatuur
door verstrooiing van neutrale deeltjes
4.4.2. Bepaling van de elektronen-
temperatuur door middel van elektron-
cyclotronstraling
5. Elektronische en mechanische
techniek
5.1. Elektrotechniek
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Nucleaircs de Grenoble, Grenoble,
15 februari.
F. Engclmann: Transportverschijnselen
in toro'idule plasma's. Philips Labora-
torium, Eindhoven, P.I muurt.
H. de Kluiver: Dour stroom nedreven
zwakke turbulentie in plasma's.
Rijksuniversiteit, (.'(recht, 5 april.
H. de, Kluiver; Onderzoek win zwakke
turbulentie in plasma's. Technische
Hogeschool, Eindhoven, 12 september.
C, M, Bruums; lie Tiikttmak: een
mogelijke fusiereactor'.' Instituut voor
Theoretische Fysica. Nijmegen.
2 oktober.
F. Engelmann: Principles of fitsion
plasma physics. Serie van 4 voor-
drachten. Course Introduction to
Plasma Physics for Fusion Reactors,
lspra, 29 en 30 oktober.
B. Brandt: Stabiler Uetrieh von lloch-
\tromglimmentludungen. (Tekst: IR
79/040.) Institut flir Plusmaphysik der
KFA, Julien, 19 november.
C. M. Braams: Maatschappelijke
aspecten van kernfusie. Chemisch
Laboratorium Rijksuniversiteit,
Groningen, 21 november.
B. Jurgens: Lineaire magnetische fusie-
reactoren. FOM-Instituut voor Plasma-
fysica, Nieuwcgcin, 27 februari.
H. J. Hopman: Negatieve ionen voer
atomaire bundels van hoge snelheid.
FOM-Instituut voor Plasmafysica.
Nicuwegcin, 27 maart.
G. L. Oomen: Excimer-lusers: efficiënte
gepulste lasers in het UV-gebied.
Afdeling der Technische Natuurkunde,
TH Twente, 21 maart.
D. C. Schram: Collective scattering of
CO>-luser light by the highly ionized
argon plasma of a hollow cathode arc
discharge. Grenoble, Frankrijk, juli.
B. van der Sijde: A collisional radiative
model of the argon ion system tested
for a large range of electron densities.
Grenoble, Frankrijk, juli.
B. van der Sijde: Collisional radiative
models of argon I and II. Greifswald,
DDR, September.
B. F. M. Pots: Measurement of
turbulence in a magnetized plasma with
the aid of CO* scattering. Palaisseau,
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Frankrijk, december,
A, J, D, Lambert: Niet-lineaire van
Kampen theorie, FOM-lnstituut voor
Plasmafysica, Nieuwegein, december.
P, A, E, M. Janssen: Multiple time scale
analyses of the g x B-inslabilily. Risø
National Laboratory, Roskilde, Dene-
marken, augustus.
P. A. E. M. Janssen: Limit cycle
behaviour of ilw bump-on-tail
instability. Risø National Laboratory,
Roskilde, Denemarken, augustus.

7, Commissies

De Commissie van de Werkgemeenschap
voor Thermonucleair Onderzoek en
Plasmafysica wus op 31 december
samengesteld uit:
prof. dr. ir. W. } , Witteman, voorzitter,
leider werkgroep TN VI
drs. F. R. Diemont, secretaris
prof. dr. C. M. Braams, wetenschappelijk
secretaris, directeur FOM-lnstituut
voor Plasmafysica
dr. R. Bleekrode
prof. dr. F. Engelmann, leider theore-
tische afdeling FOM-Instituut voor
Phunmfysiva
prof. dr. J. A. Goedkoop
prof. dr. J. Kiste-maker, leider werk-
groep TN UI
prof. dr. ir. S. Radelaar
prof. dr. ir. D. C. Schram, leider werk-
groep TN VU
prof. dr. ir. J. A. Stcketcc
ir. A. C. Timmcrs
prof. dr. M. P. H. Weenink, leider
werkgroep TN VII
prof. dr. ir. L. van Wijngaarden

De vergaderingen werden of konden
worden bijgewoond door dr. A. A.
Boumans en dr. C. Ie Pair (directie
FOM), prof. dr. A. Dymanus (namens
het Uitvoerend Bestuur van FOM),
drs. J. Hovestreijdt (beheerder instituut),
dr. C. Bobeldijk, dr. B. Brandt, prof. dr
H. de Kluiver en dr. L. Th. M. Ornstein
(.stafleden instituut), dr. H. J. Hopman
(plaatsvervangend leider TN III), drs.
P. H. de Haan en dr. W. R. Rutgers
(vertegenwoordigers FPR), en door
drs. J. Hcijn, ter assistentie van de
secretaris.
Aan het einde van het verslagjaar trad
prof. dr. L. H. Th. Rietjens uit de
Commissie.
De taken van de Commissie zijn nader

omschreven in 'Bestuurstaken van de
Commissies van de Werkgemeen-
schappen'.

De Beleidscommissie voor het FOM-
lnstituut voor Plasmafysica had aan het
eind van het verslagjaar de volgende
samenstelling!
prof. dr. J. A, Goedkoop, waarnemend
voorzitter
dr, R. Bleekrode
dr. A. A. Boumans
ir. A. C. Tïmmers
prof. dr, ir. W, J, Witteman
drs. F. R. Diemont vervulde de taak
van secretaris,
De vergaderingen werden of konden
worden bijgewoond door prof, dr.
C. M. Braams en prof. dr. F. Engelmann
(directie FOM-lnstituut voor Plasma-
fysica), prof. dr. J. Kisiemaker (leider
TN III), dr. C. Ie Pair (directie FOM),
prof. dr. A. Dymanus (namens het
Uitvoerend Bestuur van FOM) en door
drs. J. Heijn, ter assistentie van de
secretaris.
Aan het einde van het verslagjaar trad
prof. dr. L. H. Th. Rietjens uit de
Beleidscommissie. Prof. dr. J. A.
Goedkoop nam daarop het voorzitter-
schap waar.
De Beleidscommissie is een adviserende
subcommissie van de Commissie van
de Werkgemeenschap voor Thermo-
nucleair Onderzoek en Plasmafysica.

Het Beheercomité, dat in het kader van
het associatiecontract Euratom-FOM
is opgericht, was op 31 december
samengesteld uit:
Voor Euratom:
dr. D. Palumbo, voorzitter
G. de Sadeleer
dr. F. Valckx
voor FOM:
dr. A. A. Boumans
prof. dr. J. A. Goedkoop
dr. H. Weijma
drs. F. R. Diemont vervulde de taak van
secretaris.
De vergaderingen werden voorts bijge-
woond door prof. dr. C. M. Braams
(directeur FOM-lnstituut voor Plasma-
fysica), prof. dr. J. Kistemaker (leider
TN III) en door drs. J. Heijn, ter
assistentie van de secretaris.
Aan het einde van het verslagjaar trad
FOM-vertegenwoordiger prof. dr. L. H.
Th. Rietjens uit het Beheercomité.
Het Beheercomité is ingesteld om toe-

zicht te houden op de uitvoering van
het associatiecontract Euratom-FOM.

De Coördinatiegroep Kernfusie FOM-
ECN was op 31 december als volgt
samengesteld:
Voor ECN:
prof. dr. J. A. Goedkoop, waarnemend
voorzitter
prof. dr. H. G. van Bueren
drs, M. Bustraan
ir. A. C, Timmers
Voor FOM:
dr, R. Bleekrode
prof. dr. C. M. Braams
prof, dr, J. Kistemaker
prof. dr. ir. W. J. Witteman
drs, F. R. Diemont vervulde de taak van
secretaris.
De vergaderingen werden of konden
worden bijgewoond door dr. A. A.
Boumans en dr. C. Ie Pair (directie
FOM), prof. dr. F. Engelmann (adjunct-
directeur FOM-lnstituut voor Plasma-
fysica), dr. B. Brandt (Euratom-mede-
werker), J. W. Vasbinder (Economische
Zaken), ir. R. C. Cadée (Wetenschaps-
beleid), ir. P. P. M. M. Maes (Onderwijs
en Wetenschappen), drs. A. J. van
Galen Last (Buitenlandse Zaken) en
door drs. J. Heijn, ter assistentie van
de secretaris.
Aan het einde van het verslagjaar trad
voorzitter prof. dr. L. H. Th. Rietjens,
die zitting had namens ECN, uit de
Coördinatiegroep. Prof. dr. J. A.
Goedkoop nam het voorzitterschap
daarop waar. ECN benoemde prof. dr.
H. G. van Bueren op de opengevallen
plaats.
De Coördinatiegroep Kernfusie FOM-
ECN coördineert het fusie-onderzoek
in Nederland en adviseert diverse
ministeries.
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1,1, Doelstelling

Het doel van de hoge-energiefysica is
de studie van de eigenschappen en
wisselwerking van elementaire deeltjes,
Het onderzoek van de elementaire
deeltjes is een voortzetting van de studie
van moleculen, atomen en atoomkernen,
In de loop van de ontwikkeling van de
natuurkunde heeft men steeds fijner
ruimtelijke structuren trachten bloot te
leggen, waarvoor successievelijk nieuwe
meetmethoden werden ontwikkeld.
Algemeen geldt, dat voor het onderzoek
aan fijnere structuren hogere energieën
moeten worden toegepast bij de
objecten waaraan men de wisselwerking
bestudeer!. Het is deze verschuiving naar
hogere energieën, die het bouwen van
grote versnellingsmachincs noodzakelijk
heeft gemaakt. Om de processen te
bcstuC.ren, die zich binnen de straal
van cen proton (10->5 m) voltrekken en
die dus de structuur van het proton
/ouden kunnen uithuilen, heeft men
deeltjes va1 nv arden elektronvolts
nodig. Het unuerzock heeft het bestaan
aangetoond van een groot aantal tot
voorheen niet bekende deeltjes, die hetzij
direct bij een hoogenergetischc botsing
van twee protonen kunnen ontstaan,
hetzij uit de ontstane deeltjes als ver-
valprodukten vrijkomen. Het heeft
voorts structuurelementen binnen het
nuclcon blootgelegd, de zogenoemde
quurks.
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 fysisch
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 ver-
schijnselen nog meer tot de fundamen-
tele zienswijze van de fysica zal bij-
dragen. 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 elementairedeeltjesfysica
en anderzijds door de uitdaging, die aan
de vindingrijkheid van experimentatoren
en ingenieurs wordt gesteld door de
technische problemen van de experimen-
tele hoge-energiefysica.

Van 1963 tot 1975 zijn Ce belangen
van de hoge-energiefysica'bij FOM
behartigd door de Werkgemeenschap
voor Hoge-Energiefysica, die zich in
1963 van de Werkgemeenschap voor
Kernfysica had afgesplitst. In juni 1975
is echter de overeenkomst getekend
tussen de Stichting FOM, de Stichting
1KO, de Universiteit van Amsterdam en
de Katholieke Universiteit Nijmegeu,
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
theoretisch onderzoek bezighoudt.

Het doel van de Werkgemeenschap voor
Theoretische Hoge-Energiefysica
is het verrichten van theoretisch onder-
zoek op dit gebied van de natuurkunde.
Dit onderzoek is deels van fundamentele
aard, deels ook meer direct gericht op
de interpretatie van nieuwe experimen-
tele resultaten. Door de gecompliceerd-
heid van de te analyseren experimen-
tele gegevens en de omvangrijkheid van
de wiskundige apparatuur is het gebruik
van de meest geavanceerde rekenauto-
maten noodzakelijk geworden. Steeds
meer wordt in het theoretisch onderzoek
in groepen gewerkt. Ook de onder-
linge 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 experimentele beoefening van de
hoge-energiefysica in Nederland is
geconcentreerd in een sectie H van het
NIKHEF. In de Watergraafsmeer te
Amsterdam wordt een nieuw laborato-
rium gebouwd, dat in 1980 betrokken
zal worden. Het Instituut zal de thuis-
basis vormen voor groepen die een
experiment uitvoeren aan hoge-energie-
versnellers; in zijn werkplaatsen wordt
de benodigde detectie-apparatuur ge-

bouwd voor deze experimenten; meet-
apparatuur en rekenmachines zijn
beschikbaar voor het uitwerken van
de gegevens welke bij de versnellers
worden verkregen. Een gedeelte van het
programma wordt in Nijmegen uitge-
voerd.

Met het Instituut voor Kernphysisch
Onderzoek, dat als sectie K in het
NIKHEF zal opgaan, ontstaat een
steeds nauwere samenwerking.

2, Speurwerk

2,1, Experiment

In het verslagjaar vond de eerste be-
straling voor het neutrino-experiment in
deuterium plaats, in het bellenvat
BEBC bij CERN, resulterende in 60.000
foto's in de neutrinobundel en 125.000
in de antineutrinobundel. Dit zal
ongeveer 30.000 neutrino- en 11.000
antineutrino-gebeurtenissen opleveren.
De vier ABEL-meettafels in Amsterdam
met de bijbehorende apparatuur en
programmatuur voldoen uitstekend en
het scan- en meetproces voor de
NIKHEF-fractie van de foto's is in
volle gang.
Voor het antiprotonexperiment bij 7 en
12 Gev, opgenomen in het 2-m-bellen-
vat in CERN, wordt nog een aantal
handmetingen verricht aan foto's die het
automatische meetinstrument HPD niet
gepasseerd zijn. Twee proefschriften
werden gepubliceerd in het verslagjaar
en enkele publikaties zagen het licht.
In het jaar 1980 zal dit experiment
kunnen worden afgesloten.
In Nijmegen wordt gewerkt aan het
meten en analyseren van twee K+p-
bestralingen, één bij 150 GeV, opge-
nomen in FNAL, en een bij 70 GeV,
opgenomen in het bellenvat BEBC op
CERN. Het eerste experiment heeft het
publikatiestadium bereikt; het tweede
experiment heeft het grootste gedeelte
van zijn foto's pas in het verslagjaar
ontvangen en bevindt zich nog in het
meetstadium hoewel aan conferenties
reeds bijdragen gegeven konden worden.
De ACCMOR-collaboratie bouwde
haar nieuwe experiment op in de
Noord-hal van het SPC bij CERN. De
eerste gegevens, bijvoorbeeld over de
produktie van D-mesonen (mesonen met
toverquarks), werden tegen het eind van
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het verslagjaar verzameld. Dit pro-
gramma zal met kracht worden voort-
gezet in 1980. Een aantal publikaties
over een vorig SPS-experiment kwam
gereed.

Een nieuw experiment wordt voorbereid
ter bestudering van in e+ + e~-botsingen
geïnitieerde processen met uitwisseling
van twee fotonen, bij de opslagring PEP
in Stanford, USA. Deze versneller zal
begin 1980 in gebruik worden ge-
nemen. Voor dit experiment werden in
het verslagjaar Nal-kristallen gekocht,
een grote teller-hodoscoop gebouwd en
een prototype driftkamer geconstrueerd.
Er werd medegeholpen aan het voor-
bereiden van de programmatuur.

Het ISR-experiment betreffende de
correlatiemetingen aan proton-proton-
botsingen werd eind 1979 beëindigd.
Voorlopige resultaten werden gepresen-
teerd op conferenties en verdere ana-
lyse van de gegevens zal plaatsvinden
in 1980.

Het experiment bij de e+ + e--opslag-
ring PETRA in Hamburg kwam in het
verslagjaar tot volle wasdom. Er werd
geen teken gevonden voor het bestaan
van het op theoretische gronden voor-
spelde t-quark; dit zou vermoedelijk in
het energiegebied van PETRA gevonden
kunnen worden. Wel werd een duidelijke
aanwijzing gevonden voor 3-jet-ge-
beurtcnissen, met de derde jet gepro-
duceerd door een gluon. De quantum-
chromodynamica, de theorie van quarks
en gluonen, krijgt aldus een nieuwe
steun in de rug.

Het neutrino-experiment voor de
bestudering van de neutrale stromen was
gedurende het gehele verslagjaar actief
en verzamelde een hoeveelheid gegevens.
Verschillende bijdragen werden geleverd
aan conferenties en een eerste publikatie
over de polarisatie van het geprodu-
ceerde muon in neutrinorcacties kwam
gereed. Ook een neutrino beam-dump
experiment leverde een aantal, nog iliet
goed begrepen, gegevens op.

In CERN wordt een opslagring gebouwd
voor het verzamelen en 'afkoelen' van
antiprotonen, die vervolgens kunnen
worden opgeslagen in het SPS bij een
energie van 270 GeV en in botsing
gebracht met protonen van dezelfde

energie. Voor deze faciliteit wordt een
experiment opgebouwd voor het meten
van de totale werkzame doorsnede van
antiprotonen op protonen. Hiervoor
wordt een aantal detectoren ontwikkeld,
waarvan in het verslagjaar een prototype
gereed kwam.

In de European Hybrid Spectrometer
(EHS) tracht men de voordelen van de
teller- en de bellenvattechnieken te
combineren door een snel expanderend
beltenvat te koppelen aan een magne-
tische spectrometer, voorzien van veler-
lei detectoren, zoals scintillatoren,
dradenkamers, loodglastellers en
Cerenkov-tellers, Aldus wordt de
superieure vertexinformatie van het
bellenvat gecombineerd met de betere
impulsbepalingen van een magnetische
spectrometer en de informatie over de
deeltjesidentificatie van het teller-
systeem. In het verslagjaar kwamen de
eerste grote dradenkamers, welke het
NIKHEF bouwt voor deze faciliteit,
gereed. In de loop van 1980 zal op
CERN het eerste experiment met deze
spectrometer worden uitgevoerd, een
levensduurbepaling van gecharmeerde
mesonen.

De eisen die worden gesteld aan een
trigger-systeem in een tellefexperiment
worden steeds gecompliceerder, aan-
gezien de fysici steeds zeldzamere ge-
beurtenissen willen selecteren uit hun
gegevensbestanden, zonder deze be-
standen groter te laten worden. Dit
leidt tot het selecteren in de gegevens-
stroom door middel van micro-
computers, in enkele microseconden,
voordat de gegevens weggeschreven
worden op een magneetband.
Teneinde deze problemen in de toe-
komst het hoofd te kunnen bieden is
gewerkt aan het principe van een ge-
distribueerd systeem van micro-
computers.

Ontwerpstudies zijn gemaakt voor een
prototype vertexdetector, dat wil zeggen
een segment van een mogelijke cylin-
drische driftkamer, te gebruiken bij
toekomstige experimenten met botsende
bundels in een opslagring. In verband
met de grotere energieën in de toekomst
zal, vergeleken met de huidige generatie
detectoren, de precisie aanmerkelijk
dienen te worden opgevoerd, zonder
schaalvergroting.

Vanuit Nijmegen wordt deelgenomen
aan een experiment op CERN aan het
SPS, waarbij met behulp van een zgn.
'streamer'-kamer de vertex wordt
vastgelegd van een gebeurtenis, waarbij
een deeltje (of deeltjes) met grote
transversale impuls wordt waargenomen
in een calorimeter. Het experiment
verkeert in het stadium van de gegevens-
verzameling. De foto's van de 'streamer'-
kamer zullen met het PEPR-sysleem
worden geanalyseerd. Ook zijn gegevens
verzameld betreffende produktie van
veel-deeltjestoestanden in kernen
zwaarder dan waterstof.

De theorieeroep van het NIKHEF
sectie H heeft gewerkt aan verschillende
onderwerpen, zoals baryonium,
quantumchromodynamica, ijkvcld-
theorieën en supergravitatie; er werden
colleges gegeven en vele discussies
gevoerd met experimentatoren
betreffend'.1 de analyse van hun ge-
gevens.

3. Onderwerpen van onderzoek

Sectie H van het Nationaal Instituut
voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica,
prof. dr. A. N. Diddens.
Het onderzoek wordt uitgevoerd te
Amsterdam (Zeeman-laboratorium) en
te Nijmegen (Fysisch laboratorium) en
aan buitenlandse versnellercentra.

1. Neutrino's in D>
2. Antiproton-proton-botsingcn bij

7 en 12 GeV/c
3. K+p-botsingen bij 150 GeV/c
4. K+p-botsingen bij 70 GeV/c
5. ACCMOR
6. Twee-fotonfysica (PEP)
7. ISR-experiment
8. PETRA
9. Neutrino's neutrale stromen

10. Totale werkzame doorsnede
11. EHS
12. Constructie- en ontwikkelings-

projecten
13. Streamerkamer
14. Theoriegroep

Werkgemeenschap voor Theoretische
Hoge-energiefysica

WERKGROEP H - THEORIE
Amsterdam - Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. S. A. Wouthuysen
1. Achterwaartse meson-baryon-
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verstrooiing met fermion-Regge-theorie
2, Gebonden toestandvergelijkingen
3, Uktheorieën op een rooster
4, Relativistische golfvergelijkingen van
hogere spin in het bijzonder in verband
met het acausnliteitsverschijnsel
Groningen - A/deling voor Theoretische
Natuurkunde, prof. dr. D. Atkinson,
prof. dr. H. A. Tolhoek
1. Niet-lineaire methodes in QED
2. Integraalvergelijkingen in QCD
3. Solitoncn- en spcctrnaltransformatics
Leidvn - Insiiiuiii-Lorfiilz, dr. F. A.
Berends, prof. dr, J, A, M. Cox
1. Strnlingscorrcvtics in efe"-interacties
2. Veldentheorieën voor hogere spins
3. Supergravitatie
4. Mathematische methoden in de
quunlumveJdciuheoric
Nijmegen - Instituut voor Theoretische
l'\.\icu, prof. dr. ir. J. J. de Swart,
dr. C. Dullemond, dr. R. Ph. 1. Van
Royen
1. Hnryon-baryonwissclwerking
(buiten FOM-verband)
1.1. NN-wisselwerking
1.2. YN-wissdwerking
1.3. YY- en SN-wissclwerking
2. ('iHilombwixsclwerking in een schrö-
dingcrpotcntiaalmodel met toepassing
op de lage-onergie-pp-verstrooiing
(buiten FOM-verband>
3. Baryon-antibaryonwissclwerking
(buiten FOM-verband)
4. Multiquarktoestanden in het bag
model
4.1. QQ- en CK^-mesonen
4.2. Q:l- eti Q'Q-baryonen
4.3. Q"- en Q7Q-dibaryonen
5. Studie van de representaties van de
groep SU(6), SU(3) x SU(2) (buiten
FOM-verband)
6. Constructie en bestudering van
potentiaalmodcllen ter beschrijving van
hadroncn in termen van quark-antiquark
en drie-quark permanent gebonden toe-
standen (buiten FOM-verband)
6.1. Exact oplosbare quark-antiquark-
potcntiaulmodellen
6.2. Potentiaalmodellen gebaseerd op
gekromde metriek
7. Constructie en bestudering van
potentiaalmodellen ter beschrijving van
spectrum en sterk verval van charmo-
nium (buiten FOM-verband)
8. Toepassingen van de renormalisatie-
grocp op tweede-orde-faseovergangen
9. Berekening van processen met QCD
Utrecht - Instituut voor Theoretische
Fysica, prof. dr. Th. W. kuijgrok,

prof. dr. M. J, G. Veltman
1. Hogere-orde-correcties op e+e~-
annihilatieprocessen
2. Effectieve Lagrangiunen en renor-
malisatie van het Weinberg-model
3. Vorm factor van het deuterom
4. Nieuwe formulering van het o-model
in N dimensies
5. Faseovergangen in een ijktheoric op
een rooster

4. Publikaties

U, Amaldi et al. A. N. Diddens:
Neutrino experiments- at a 10-20 TeV
Proton Synchrotron, Proc. of the
workshop on possibilities and limitations
of accelerators and detectors. Fermi
National Accelerator Laboratory (1979).
G. W. van Apeldoorn, P. H. A.
van Dam, D. Gosman, D. Harting, F. G.
Hartjes, L. O. Hertzberger, D. J. Holt-
huizen, W. M. van Leeuwen, R.
Pfeijffers, B. Pijlgroms, M. M. H. M.
Rijssenbeek, A. G. Tenner, J. M.
Warmerdam-de Leeuw, E. Wassenaar:
Automatic measurements of 12 GeV/c
jfp interactions in the CERN 2 m HBC.
Nucl. lnstr. and Meth. 159 (1979) 33.
G. W. van Apeldoorn, D. Harting, D. J.
Holthuizen, B. J. Pijlgroms, M. M. H.
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in perturbation theory.
G. 't Hooft: Can quarks and leptvns be
bound states?



Zakelijk/organisatorisch verslag 121

D, Vissen Spinafhankelykheid van
elastische verstrooiing bij grote
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23 november.
J, C, Kluyver; LEAR: Low Energy
Antiproton Ring, 30 november.
P. van Nieuwenhuizen: A new
regularization procedure for gauge
theories, 30 november.
H. B. Dijkstra: Physics with a Drell-Yan
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Bag Model, Workshop on Baryonium
and Other Unusual Hadron States,
Orsay, Frankrijk, 21-22 juni.
P. Mulders: Multiquark Vpectroscopy in

Constructie van dradenkamers in de
dependance van het Zeeman-laborato-
rium te Amsterdam. Dradenkamers zijn
detectoren waarmee in de hoge-energie-
fysica de plaats van de doorgang van
deeltjes kan worden vastgelegd.
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the Bag Model, NATO Advanced
Summer Institute, Boulder, Colorado,
USA, 6-27 juli.
J. J, de Swart: The AN-lnteraction and
Hypernucki, 1979 Intern. Conf. on
Hypernuclear and Low Energy Kaon
Physics, Jabonna, Polen, 11-14
september.
P, Mulders: N and A Resonances in the
Bag Model. Discussion Meeting on
Nucleon Resonances, Karlsruhe. W.-
Duitsland, 4-6 oktober.
C, Dullemond: qq-potenlial models with
strong decay channels. Rochester, N.Y.,
USA, 20 september.
M. Veltman: Radiative corrections to
weak and electromagnetic processes.
Serie lezingen gehouden aan de Cargèse
Summerschool, juli,
M, Veltman: Quarks and leptons: what
next. Intern. Symp. on lepton and
photon interaction at high energies.
Fermilab, 23-29 augustus.
Th. W. Ruijgrok: On Heisenberg spin
systems. Soliton workshop, Jadwisin,
Polen, 27 augustus-1 september.

Wetenschappelijke voordrachten,
gegeven buiten het NIKHEF.
A. N. Diddens: Nieuwe elementaire
deeltjes. Natuurkundig genootschap,
Rotterdam, 19 februari.
A. N. Diddens: Unified Model of Weak
and Electro-magnetic Interactions. IKO,
Amsterdam, 23 maart.
A. N. Diddens: Elementaire deeltjes:
chaos of wetmatigheid. Inaugurate rede,
Leiden, 6 april.
A. N. Diddens: Toekomstige versnellers
voor de hoge-energiejysica in Europa.
Katholieke Universiteit Nijmegen,
Nijmegen, 30 oktober.
P. Duinker: First results from the
Mark-J detector at PETRA. DESY,
Hamburg, 26 januari; APS Winter
Meeting, New York, 30 januari.
P. Duinker: Physics Results from
PETRA. ECFA Meeting DESY,
Hamburg, 11 mei.
P. Duinker: The first year of the
Mark-J detector at PETRA. Gordon
Conference, New London, New
Hampshire, 22 augustus; Brookhaven
National Laboratory, Long Island, New
York, 29 augustus; University of
Stockholm, Stockholm, Zweden,
11 september; University of Lund, Lund,
Zweden, 12 september; Niels Bohr
Institute, Kopenhagen, Denemarken,
14 September; University of Gothenburg,

Zweden, 18 september; Katholieke
Universiteit Leuven, Leuven, België,
25 september; University of Helsinki,
Finland, 27 september; Madison,
Wisconsin, 23 oktober.
P, Duinker: Results from the Fermilab.
Conference. University of Helsinki,
Helsinki, Finland, 28 september.
P, Duinker: Recent results from Mark-J.
Irvine Conference, Santa Anna,
Californië, USA, 1 december.
H, Dijkstra: Associated y production in
rf final states. Herbstschule für Hoch
Energie Physik, Maria Laach,
17 september.
F. C, Erné: Hadron fragmentation in
PI + Pi -* mesoni + meson» +
X measured at the CERN/ISR.
Rencontre de Moriond, 16 maart.
K. J. F. Gaemers: Scale breaking mid
QCD effects in deep inelastic scattering.
CERN, Zwitserland, januari.
K. J. F. Gaemers: Production of inter-
mediate bosons in e+e~ collisions.
Manchester, Engeland, maart.
K. J, F. Gaemers: Scale breaking in
deep inelastic scattering. Bielefeld,
W.-Duitsland, april.
W. Hoogland: Report of the ep study
group in small Q*-physics and photo
production. DESY, Hamburg, W.-
Duitsland, 4 april.
B. Jongejans: New mass enhancements
in baryon states with S = -1 (1550
MeV) and S = -2 (1680 MeV).
Frühjahrstagung D.P.G. Bonn,
W.-Duitsland, 28 februari.
W. Kittel: The quark recombination
model of strong interactions. Seminaria
in het Inst. für Hochenergiephysik
Wenen, Oostenrijk. 10, 17 en 31 januari.
W. Kittel: Inclusive rr+jr.- ratio in
meson-proton reactions and the quark
recombination model, Ilnd Int. Symp.
on hadron structure and multiparticle
production, Kazimierz, Polen, 22 mei.
W. Kittel: Charged particle identification
in the secon lever arm of EHS. EHS
users committee, CERN, Geneve,
Zwitserland, 26 juni.
W. Kittel: Experimentelle Hochenergie-
physik. Gastcollege Universiteit Wenen,
zomersemester.
W. Kittel: Hadron-hadron interactions.
Rapporteur's review Xth Int. Symposium
on Mulli-particle Dynamics, Goa, India,
25 september.
W. Kittel: Hadron-hadron interactions
at low pi - and partons. Inst. für
Hochenergiephysik, Wenen, Oostenrijk,

24 oktober.
J. C. Kluyver: Is the S(1936)-meson a
baryonium state? Frühjahrstagung
D.P.G. Bonn, W.-Duitsland, 28 februari.
I. C. Kluyver: Is the S-meson u
baryonium state? Workshop on physics
with cooled low energetic antiprotons,
Karlsruhe, W.-Duitsland, 19 maart.
P. M. Kooijman: Diffraction dissociation
in proton-proton collisions at high
energies. Colloquium Utrecht, april.
G. J. Muller: Data reduction in high
energy physics. Herbstschule für Hoch
Energie Physik, Maria Laucr;, 17 sep-
tember,
P. S. Oud: Thionine-Feulgen Congo red;
a new staining technique for automated
Cytology. 21st, Symposium v«n het
'Gcscllschaft für Histochcmie' Gargcllcn,
Oostenrijk, 20 september.
J. C. Sens: Systemutics of forwardly
produced low-muss flavours at the
CERN/ISR. Topical Workshop, Parijs.
Frankrijk, 28 november.
J. Smith: Neutrino physics with tun
neutrinos. Katholieke Universiteit
Leuven; Katholieke Universiteit
Nijmegen; Instituut Theoretische Fysica,
Universiteit Amsterdam.
R. T. Van de Wallc: Study of
70 GeV/c K+p interactions in BEBC
with EPl. 16th Joint meeting of the
CERN - USSR State Committee for the
Utilization of Atomic Energy. CERN,
Genève, Zwitserland, 28 februari.
R. T. Van de Wallc: Is there anything
interesting in pre-charm physics. Drie
seminaria in de '1979 International
School of Subnuclcar Physics on Point-
like Structures Inside and Outside
Hadrons', Ericc, Sicilië, 5-10 augustus.
R. T. Van de Wallc: Diqunrk clustering
inside (ground-state) baryons. Special
High Energy Physics Seminars, Tata
Institute of Fundamental Research,
Bombay, India, 19-21 september.
L. H. Karsten: The lattice fcrmion
problem and weak coupling perturbation
theory. IX International Summer
Institute on Theoretical Physics,
Kaizerslautern, W.-Duitsland, september.
1. Hilgevoord: Einstein en de quantum-
mechanica. Seminarium Instituut voor
theoretische fysica Utrecht, maart.
J. Hilgevoord: Einstein en de Tijd.
Vereniging voor Wijsbegeerte,
's-Gravenhage, november.
J. Hilgevoord: Einstein 100 jaar. Drie
voordrachten voor de Internationale
School voor Wijsbegeerte Amersfoort, mei.
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D. Atkinson: Marchenko equation in
in one dimension. Groningen, 9 februari.
F. Calogero: Spectral transform and
solitons: tools to solve and investigate
nonlinear evolution equations.
Groningen, 7 maart - 23 mei.
D. Atkinson; Dyson Schwinger
Equations in QED. Univcrsitat Bonn,
W.-Duitsland, 1 september - 1 oktober.
D, Atkinson: EU'ktrozwakke wissel'
werking: Nobel Prijs 1979. Colloquium
Groningen, 13 december.
D. Atkinson: Benaderingen voor de
vlektronpropagutor in QED. Leiden,
20 december.
J. W. van Holten: Veldentheorie voor
hogere spins. Theor, Seminarium
Instituui-Lorcnu, Leiden, 8 mnurt.
P. J. M. Bongaarts: Quantumvelden-
theorie en Ising-systemen. Interuniver-
sitair seminarium "Statistische Mecha-
nica en Mathematische waarschijnlijk-
heidstheoric'. Leiden, 20 februari;
Leiden, 30 maart; Amsterdam, 18 de-
cember.
P. J, M, Bonguurls: Problems of an
axiomatic formulation of Q.E.D. Institut
fur Theoretische Physik, Technische
Hochschulc, Aachen, W.-Duitsland,
3 mei.
F. A. Berends: Radiative corrections in
e<-e- collisions. Techn. Hochschuie
Asshcn, Aachen, W.-Duitsland,
14 december.
J. J. de Swart: Multiquark states in the
Bag Model. Joint Nuclear and Particle
Physics Seminar, CERN, Geneve,
Zwitserland, 29 januari.
J. J. de Swart: Bags of quarks. Inst. v.
Theor. Fys., Utrecht, 11 april.
A. Acrts: Baryonium states. Inst. V.
Theor. Fys., Nijmegen, 2 mei.
J. J. dc Swart: Baryonium and the
nucleon-nucleon bound states. Inst. fiir
Theor. Physik, Jiilich, W.-Duitsland,
X mci.
J. J. de Swart: Bags of quarks. Inst. fiir
Thcor. Phys., Graz, Oostenrijk, 14 mei.
J. J. de Swart: Relativistic Coulomb-
potential for the Schriidinger equation.
Inst. fiir Theor. Phys., Graz, Oostenrijk,
15 mei.
J. J. de Swart: Bags of quarks. Inst.
fur Theor. Phys., Wenen, Oostenrijk,
16 mei.
P. Mulders: Six quark states. Inst. V.
Theor. Fys., Nijmegen, 18 mei.
J. J. de Swart: Relativistic Coulomb-
potential for the Schro'dinger equation.
Inst. v. Theor. Fys., Nijmegen, 23 mei.

A. Aerts: Bags of quarks, Stanford
Linear Accelerator Centre, Stanford,
California, USA, 2 augustus.
A. Aerts: Bags of quarks (and gluons).
Lawrence Berkeley Laboratory,
Berkeley, California, USA, 3 augustus,
A. Aerts: Q'-dibaryon slates. Argonne
National Laboratory, Argonne, Illinois,
USA, 6 augustus.
A. Aerts: Bags of quarks and glue.
Fermi National Accelerator Laboratory,
Batavia, Illinois, USA, 7 augustus.
A. Aerts: Baryonium slates. Brookhaven
National Laboratory, Upton, New York,
USA, 10 augustus.
G. Rupp: Charmonium; 'the' model.
Inst, v. Theor. Fys., Nijmegen,
10 augustus.
J. 1. de Swart: Bags of quarks.
University of Warsaw, Polen, 19 sep-
tember.
J. J. de Swart: Bags of quarks.
Jagellonian University, Krakow, Polen,
21 september.
J. J. de Swart: Multiquark states.
University of Warsaw, Polen, 28 sep-
tember.
A. Schellekens: Perturbative QCD and
the Drell-Yan process. Inst. v. Theor.
Fys., Nijmegen, 28 september.
E. van Beveren: Quarks in a De Sitter
geometry. CERN, Genève, Zwitserland,
21 november.
M. J. Zuilhof: The electromagnetic
properties of the deuteron in a
ralativistic one boson exchange model.
Groningen, 1 oktober.

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
prof. dr. A. N. Diddens
prof. dr. G. 't Hooft
prof. dr. Th. W. Ruijgrok, leider
werkgroep H-th-U
prof. dr. 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. Ph. I. Van Royen
prof, dr. M. J. G. Veltman, leider
werkgroep H-th-U
De vergaderingen werden bijgewoond
door dr. A. A, Boumans en dr. C. Ie Pair
(directie FOM), dr. P. J, M. Bongaarts
en dr. J. Smit (vertegenwoordigers FPR),
dr. G. P. Wolters (vertegenwoordiger
thcoriegrocp NIKHEF-H), en door
drs. j , Heijn, ter assistentie van de
secretaris.
Gedurende de tweede helft van het
verslagjaar nam dr. R. Ph. I. Van Royen
het wetenschappelijk secretariaat waar
voor dr. C. Dullemond, die toen in het
buitenland verbleef.
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 Hoge-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 Imerimbestuur
als volgt samengesteld:
prof. dr. H. Brinkman (FOM), voorzitter
prof. dr. ir. J. i. J. Kokkedee (FOM),
vice-voorzitter
dr. C. J. M. Aarts (KUN)
prof. dr. G. den Boef (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 prof. dr. A. N. Diddens
(directeur NIKHEF H en weten-
schappelijk secretaris) en door dr. B.
Jongejans, ir. F. D. A. Peperzak en
mej. drs. E. de Wolf (personeelsver-
tegenwoordigers).

De Wetenschappelijke Programma
Commissie van het Interimbestuur was
op 31 december als volgt samengesteld:
prof. dr. A. N. Diddens, voorzitter
dr. P. Duinker
dr. W. Hoogland
prof. dr. E. W. Kittel
prof. dr. Th. W. Ruijgrok
prof. dr. ir. J. C. Sens
prof. dr. A. G. C Tenner
dr. F. Udo
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De of/set-pets op het FOM-hureau.
In 1979 werd vanuit dit bureau bijna
5000 kg papier uitgestuurd: vel ver-
gudcrstukken, m.utr ook veel werkver-
ilagen en andere wetenschappelijke
informatie die de basis vormen voor
goed gestuurd en beheerd FOM-
onderzoek. Tegelijkertijd wordt daardoor
ook een groot deel van het natuurkundig
onderzoek aan universiteiten en hoge-
scholen gecoördineerd.
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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.
Hat is niet de bedoeling van het FOM-bestuur dit beleid
te wijzigen.. Door het krapper worden van de budgetten
voor cp/Jerzoek sinds het begin van de jaren zeventig,
ook dus voor theoretisch onderzoek, is het echter ook
nodig geworden de onderzoekvoorstellen scherper dan
voorheen te selecteren en onderling tegen elkaar af te
wegen. De vrees bestond dat het theoretische onderzoek,
waarbij het vaak niet mogelijk is de plannen vooraf zo
concreet te formuleren als bij de experimentele onder-
zoekingen meestal wel het geval is, bij de selectie-
procedure in de werkgemeenschappen niet de nodige
steun zou verkrijgen, die een zekere continuïteit van de
werkzaamheden zou waarborgen.
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.

adjunct-werkgroepleiders van de FOM-groepen
op het gebied van de theoretische natuurkunde.
Daarnaast zijn enkele leden op persoonlijke titel
benoemd.
De commissie heeft ook al vanaf 1973 geadviseerd
over de voorstellen van theoretische aard in de
Beleidsruimte van FOM.
In een bijzonder geval, nl. als een gehonoreerd onder-
zoekvoorstel niet in een bepaalde werkgemeenschap kan
worden ondergebracht, bestaat de mogelijkheid dit
onderzoek onder de directe verantwoordelijkheid van
de SCThN te plaatsen, die dan dus, in weerwil van haar
speciale karakter, toch een project 'beheert'. In het tijdvak
van haar bestaan is dit éénmaal het geval geweest
gedurende de jaren 1973-1978.

De commissie bestaat uit de werkgroepleiders en
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Commissie

De Speciale Commissie voor de Theore-
tische Natuurkunde was op 31 december
als volgt samengesteld:
prof, dr, P. W. Kasteleyn, voorzitter,
leider werkgroep VS-th-L
drs, F, R, Diemont, secretaris
prof. dr. D, Atkinson, le'rfer werkgroep
H-thG
dr, F. A. Berends, leider werkgroep
H-th-L
prof, dr. E, Boeker
prof, dr, J, de Boer, leider werkgroep
M VI-A 1
dr. H. J. Boersma
prof. dr. L. J. F. Broer
dr, P, J, Brussaard, leider werkgroep
K VI-U
dr. H, W, Capel, adjunct-leider
werkgroep VS-th-L
prof. dr. W. J. Caspers
prof. dr. J. A. M. Cox, leider werkgroep
H-th-L
dr. C. Dullemond, leider werkgroep
H-th-N
prof. dr. F. Engelmann
dr. T. de Forest

prof, dr. S, R. de Groot, leider werkgroep
M VIA II
prof. dr. J. Hilgevoord
dr. J. Hijmans, leider werkgroep
M VIA I
prof. dr. N. M. Hugenholtz, leider
werkgroep M VI-G
prof. dr. F. lachctlo
prof. dr. A. G, M. Z^nner, leider
werkgroep VS-DN-N
prof. dr. ir. J. J, J. Kokkedee
dr. A. Lande, leider werkgroep K VI-G
prof. dr, I. M. J. van Leeuwen, leider
werkgroep M XI-D
prof, dr, P. Maüur, leider werkgroep
M VI-L
prof. dr. B. R. A. Nijboer
prof. dr. Th. W. Ruijgrok, leider
werkgroep H-th-U
prof. dr. ir. J. J. de Swart, leider
werkgroep H-th-N
dr. A. Tip .
prof. dr. J. A. Tjon, leider werkgroep
VS-th-V
prof. dr. H. A. Tolhoek, leider werkgroep
H-th-G
dr. R. Ph. 1, Van Royen
prof. dr. M. J. G. Veltman, leider

werkgroep H-th-U
prof, dr, ir, E. J. Verboven, leider
werkgroep M VI-N
dr, B, J. Verhaar
prof, dr. R, van Wageningen, leider
werkgroep K II
prof. dr. M, P. H. Weenink, leider
werkgroep TN VII
dr. Ch. G. van Weert, adjunct-leider
werkgroep M VI-A II
prof. dr. S, A, Wouthuysen. leider
werkgroep thth-A

De vergadering werd bijgewoond door
dr, C, Ie Pair (directie FOM), drs.
M. C. J. Leermakers (vertegenwoordiger
FPR) en door drs. H. G. van Vuren,
ter assistentie van de secretaris.

In een exper'imenteerkamer van TN VII
(afdeling Technische Natuurkunde,
groep Plasmafysica, Tll-Eindhoveni
ontving men een groep belangstellende
scholieren. Op de voorgrond is een mei
eenvoudige middelen geconstrueerde
kleiirsioflaser te zien, die eveneens hij
de presentatie werd gebruikt.
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Speciale Commissie voor de
Technische Fysica

1. Algemeen

De Speciale Commissie voor de Technische Fysica
(SCTF) werd in 1974 ingesteld om te adviseren over
voorstellen voor onderzoek waaraan een technisch-
fysische verdienste kan worden toegeschreven. De inhoud
van deze taak is sinds 1978 aanzienlijk verzwaard door
de instelling in dat jaar van het programma voor tech-
nische natuurkunde en innovatie. Hierdoor werd voor
het eerst - mede op instigatie van de commissie - expliciet
de mogelijkheid geopend bij FOM aanvragen in te
dienen voor tcchnisch-fysisch onderzoek. In het kader
van dit programma zijn de belangrijkste taken van de
SCTF;
- begeleiding van de beoordelingsprocedure;
- het doen van concrete aanbevelingen aan het FOM-

bcstuur over de consequenties die aan het resultaat van
de evaluatie zouden moeten worden verbonden;

- toezicht houden op de utilisatie van al het in uitvoering
genomen tcchnisch-fysisch onderzoek; en

- de supervisie over de zgn. TF- werkgroepen (deze zijn
speciaal opgericht voor die technisch-fysische onder-
zoekprojecten die op grond van inhoudelijke over-
wegingen niet op de gebruikelijke wijze in een
werkgemeenschap of instituut kunnen worden
ondergebracht).

Daarnaast adviseert de commissie het FOM-bestuur over
algemene beleidszaken die op de technische natuurkunde
be'rokking hebben.

2. Werkzaamheden en ontwikkelingen

Opnieuw stond bij de werkzaamheden van de commissie
de behandeling van aanvragen voor het programma voor
technische natuurkunde en innovatie centraal. Toch kan
het verslag kort zijn, omdat in het vorige Jaarboek in
het zakelijk/organisatorisch verslag van de SCTF
(blz. 131) ter gelegenheid van de start ervan reeds
uitvoerig bij dit programma is stilgestaan.
In 1979 werden de in 1978 uitgezette lijnen verder door-
getrokken. Er traden geen opmerkelijke wijzigingen op
in de doelstelling van het programma, noch in de
beoordelings- en selectieprocedures, de filosofie en
werkwijze van de gebruikerscommissies en evenmin in
de status van het programma binnen FOM. Wel nam de
steunverlening aan technisch-fysisch onderzoek aanzien-

lijk toe. De belangrijkste ontwikkelingen hieromtrent zijn
evenwel al eerder in dit Jaarboek, in het verslag van het
Uitvoerend Bestuur (par. 3.2, blz. 15), besproken. Het
hierna volgende beoogt niet meer te zijn dan een op
specifieke punten gerichte aanvulling daarop.

In 1979 werden voor het programma voor technische
natuurkunde en innovatie 17 projectvoorstellen
ingediend, tegen 21 in het jaar daarvoor. Het aantal
aanvragen bleef beneden de verwachtingen. Waarschijn-
lijk is dit het gevolg van het feit dat in 1978 een relatief
groot aanta! aanvragen wegens geldgebrek moest worden
afgewezen, waardoor potentiële indieners zijn
ontmoedigd. Het formuleren van een onderzoekvoorstel
(een tijdrovende bezigheid) kan immers worden gezien
als een investering waartoe onderzoekers pas zullen
overgaan als de rendementsverwachtingen (een
gehonoreerd project) gunstig zijn. Een geringer aantal
aanvragen enerzijds en een ruimere beschikbaarheid aan
financiële middelen anderzijds hadden overigens wel tot
resultaat dat de honoreringsgraad in 1979 aanzienlijk
hoger lag. Van de 17 aanvragen werden er 12 gehono-
reerd. Het feit dat in 1980 vervolgens een recordaantal
van 44 projectvoorstellen voor dit programma werd
ingediend, is een sterke aanwijzing voor de juistheid van
de hiervoor gegeven redenering.

De procedure en methode die bij de projectbeoordeling
werden gevolgd, waren dezelfde als die in 1978 werden
toegepast. Ook ditmaal behoefde geen der projecten
bij voorbaat van steun te worden uitgesloten vanwege een
onvoldoende score op de fysica-indicator. De richtlijnen
voor het programma zijn in dit opzicht kennelijk
duidelijk genoeg. Voor de bepaling van de prioriteiten-
volgorde bleef de gewichtsverhouding waarin het jury-
oordeel over de wetenschappelijke kwaliteit en de
utilisatie in het algeheel oordeel werd verwerkt (2 : 1),
ongewijzigd. Van de aldus ontstane rangorde werden de
eerste 12 projecten gehonoreerd. Zij zijn vermeld in
de tabel.

Dat in 1979 12 nieuwe projecten konden worden
gehonoreerd, is voor een belangrijk deel te danken aan
het feit dat opnieuw op ruime schaal over additionele
fondsen kon worden beschikt. Het Ministerie van
Economische Zaken verklaarde zich bereid nog eens
3 projecten voor 3 jaar te bekostigen. Hiermee is een
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Gehonoreerde projecten in hel programma voor
technische natuurkunde en innovatie

project-
nummer

indiener(s) titel

79.79.07 prof. ir. C. J. Hoogendoorn

79.79.17* prof, dr. ir. S. Radelaar

79,79.32 prof, dr. G, Blasse

79,79,38 dr. M. Kleefstra en
dipUng. M. Ondris

79.79.62 prof. ir. O. W. Memelink en
drs. H. Wallinga

79.79.63° prof. ir. O. W. Memelink en
dr. J. Middelhoek

79.79.66* dr. L. J. M. van de Klundert
en prof. dr. L, C. van dei Marel

79.79.71* prof. dr. ir. J. B. Le Poole
79.79.72 prof. dr. H. de Kluiver,

dr. W. R. Rutgsrs en
dr. H. W. Piekaar

79.79.89 prof. dr. ir. C. J. D. M. Verhagen
en prof. dr. ir. H. J. Frankena

79.79.107 dr. F. H. M. Mischgolfsky,
prof. dr. ir. L. L. van Reijen,
prof. dr. ir. H. J. Frankena en
prof. dr. ir. F. J. Kievits

79.79.113 prof. dr. J. F. Verwey en
ir. J. Snijder

Luchtstromingen in ruimten met thermische
stratificatie
Structuurrelaxatie en mechanische eigen-
schappen van amorfe metaallegeringen
Fotokatalytische watersplitsing onder
invloed van zonnestraling
Amorf silicium voor zonnecellen

Invloed van oppervlaktetoestanden op het
onvolledig ladingstransport in CCD's
MOST-IC technologie

Toepassing van supergeleiders in schake-
laars en gelijkrichters voor grote stroom-
sterkten
Ionenbron met hoge helderheid
Roosterpolychromator met hoge
efficiëntie in het mm en sub-mm golf-
lengtegebied
Digitale bewerking van interferentie-
patronen ten behoeve van automatische
kwantitatieve evaluatie
Micro-holografisch onderzoek aan de
stolling van snel stromende, thixotrope
smelten.

Onderzoek iontransport in SiO., films

affi- werk-

liatic groep

THD TF11

THD Mt II

RUU VS-UI

THD THFEIII

THT THFEII

THT THFE II

THT TF V

THD AIX
Rijn- TN-
huizen instituut

THD TF IV

THD MtX

RUG THFE I

* Deze projecten worden door het
Ministerie van Economische Zaken
bekostigd.

° Dit project wordt mede bekostigd door
een bijdrage uit het Stimuleringsfonds
van de Minister voor Wetenschaps-
beleid.

bedrag gemoeid van k/ 7S6. Het totaal van de door EZ
geadopteerde projecten kwam hiermee op 6. Nieuw was
de steun van de Minister voor Wetenschapsbeleid. Deze
stelde uit zijn Stimuleringsfonds een som van 6 ton voor
het programma ter beschikking, te besteden in 2 jaar.

Dankzij de bijdrage van Wetenschapsbeleid werd het
mogelijk een omvangrijke aanvraag te honoreren van
prof. ir. O. W. Memelink en dr. J. Middelhoek (THT)
voor de aanschaf van een ionenimplantatiemachine voor
het bedrijven van MOST-IC technologie. Met behulp

van een versnelspanning van 500 kV zijn met deze
installatie diepe implantaties mogelijk. De totale FOM-
bijdrage aan deze investering bedraagt kf 770 waarvan
6 ton tl.v. de WB-bijdrage. De TH-Twente neemt het
restant ad kf 83 voor zijn rekening alsmede de kosten
van de noodzakelijk te treffen bouwkundige voorzie-
ningen. De TH verzorgt ook de exploitatie (beheer,
onderhoud en bediening) van de faciliteit, die een
nationale functie krijgt. Zij staat namelijk ook ten dienste
van onderzoekgroepen van andere WO-instellingen en
van andere FOM-groepen.
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Van de 12 gehonoreerde projecten werden er 5 onder-
gebracht in werkgroepen c,q. instituten die ressorteren
onder bestaande FOM-werkgemeenschappen. Drie
projecten worden uitgevoerd in TF-werkgroepen, onder
supervisie van de SCTF. Een opmerkelijke ontwikkeling
was dat niet minder dan 4 nieuwe projecten betrekking
hebben op halfgeleideronderzoek. Voor de organisa-
torische inpassing van deze onderzoekingen werd een
nieuwe constructie gekozen. Deze projecten zullen
worden uitgevoerd in zgn. THFE-werkgroeperi, waarover
de Contactgroep Technische Halfgeleiderfysica en
-elektronica, die vorig jaar als FOM-contactgroep werd
erkend, de supervisie krijgt.

Het is thans nog te vroeg de definitieve balans over het
programma voor technische natuurkunde en innovatie
op te maken. Dit moet zeker nog enkele jaren wachten.
Ultimo 1979 liepen de eerste projecten in het gunstigste
geval pas IV: jaar. Bedacht moet worden dat een
evaluatie van het programma mettertijd vooral betrekking
moet hebben op de vraag of de verwachtingen t.a.v. de
utilisatie terecht zijn gebleken. Alvorens echter goed aan
de utilisatie te kunnen beginnen, zal het veelal nodig zijn
eerst een aanzienlijk deel van het onderzoekprogramma
uit te voeren. Dit neemt niet weg dat aan het utilisatie-
aspect in alle fasen van het onderzoek aandacht moet
worden besteed. Wat dit betreft zijn de eerste voor-
tekenen gunstig. De ingestelde gebruikerscommissies
blijken een interessant forum voor levendige discussies
tussen onderzoekers en (potentiële) gebruikers. En het is

juist deze wisselwerking waarin de utilisatie wortel moet
schieten.
In onderstaande tabel staan enkele gegevens omtrent de
ontwikkeling van de omvang en financiering van het
programma voor technische natuurkunde en innovatie
nadat er in twee beleidsruimten (die van 1978 en 1979)
gelegenheid is geweest daarvoor aanvragen in te dienen.
In de tabel zijn de jaren 1977 en 1980 PM opgenomen
om in de voetnoten vermelde redenen. Voorts zij
aangetekend dat op langere termijn de verplichtingen
(grotendeels personeelskosten) vooralsnog vooral ten
laste van FOM komen omdat de toezeggingen van
Economische Zaken en Wetenschapsbeleid slechts voor
een beperkte tijdsduur gelden. Dit feit kan de verdere
ontwikkeling van dit programma in een tijd dat het
financiële klimaat voor FOM ongunstig is, mogelijk
benadelen. Overigens valt te verwachten dat indien EZ
en WB in de toekomst om welke reden ook zouden
besluiten hun financiële steun aan het programma te
beëindigen, zij van de redelijkheid te overtuigen zullen
zijn dit niet abrupt te doen maar geleidelijk. Op die
manier kan worden voorkomen dat de voor de utilisatie
zo belangrijke eindfase van met hun steun gestarte
onderzoekprojecten in gevaar wordt gebracht. De mede-
financiering door Euratom vloeit niet voort uit een
vooropgezet beleid ten aanzien van de technische natuur-
kunde, maar komt langs indirecte weg tot stand. Enkele
technisch-fysische projecten maken namelijk tevens deel
uit van het Europese kernfusieprogramma, dat voor
25% door deze organisatie wordt betaald.

Omwikkeling van het programma voor technische natuurkunde
en innovatie

lopende projecten
personeelsplaatsena)

personeelskosten4)
materiële kredieten
totale kosten

waarvan ten laste van:
- FOM (ZWO-subsidie)
- Economische Zaken
- Wetenschapsbeleid
- Euratom

1977')

2
3

k/ 180
- 34
- 214

83«/o
_
-

17%

1978

9
10

kf 390
- 355
- 745

65Vt
26o/o

—
9%

1979

21
20

kf 940
- 908
- 1848

47°U
2io/o
290/0

3o/o

1980s)

21
20

kf 1240
- 410
- 1650

72o/o
220/0

4«/„
3%

1) Met deze kolom is aangegeven dat 2
projecten die in 1978 in het programma
werden opgenomen reeds eerder op
andere gronden steun uit de FOM-
beleidsruimte ontvingen.
2) Deze kolom laat zien wat de ver-
plichtingen zijn voor 1980, die voort-
vloeien uit besluiten genomen in 1978 en
1979. Hierin zijn dus niet de nieuwe toe-
wijzingen t.l.v. de beleidsruimte 1980
Begrepen, noch nieuwe subsidietoezeg-
gingen van EZ en WB.
3) De toegewezen plaatsen betreffen
alle wetenschappelijk personeel.
4) Bij deze raming is voor inflatie
gecorrigeerd. Er is geen rekening
gehouden met eventuele vacatures.
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3. Speurwerk

Deze paragraaf heeft alleen betrekking op het onderzoek
in de werkgroepen die onder supervisie van de SCTF zijn
geplaatst. Het speurwerk van de technisch-fysische
projecten in andere werkgroepen komt voorzover reeds
van belang elders in dit Jaarboek - bij de desbetreffende
werkgemeenschappen, instituten en de Contactgroep
Technische Halfgeleiderfysica en -elektronica - aan de
orde.

In 1979 is in de werkgroep TF I een begin gemaakt met
de uitvoering van het project Apertuur-synthese voor
ultrasonore medische diagnostiek. In de loop van het
jaar werd de theorie verder ontwikkeld en uitgebreid,
terwijl ook de eerste experimenten op gesimuleerd
menselijk weefsel konden worden gedaan. Hierbij bleek
dat de theorie in principe juist was, al kost de huidige
vorm van het computerprogramma nog erg veel reken-
tijd. Bij de verdere ontwikkeling werd vooral gebruik
gemaakt van computersimulaties, waardoor het effect
van een verandering gemakkelijk en nauwkeurig kan
\vorden nagegaan. Eind 1979 werd het programma in
twt.' delen gesplitst. In het FOM-project streeft men naar
een maximale nauwkeurigheid, waarbij het gecompli-
ceerde rekenwerk voorlopig op de koop toe wordt
genomen. Het tweede deel is een samenwerking met
Organon Technika om te komen tot een praktisch
apparaat. De bijdrage van de groep zai hier vooral zijn de
afweging van nauwkeurigheid tegen gecompliceerdheid.
Ook voor het tweede deel verleent EZ steun.

In de werkgroep TF II werd aangevangen met een
kwalitatief en kwantitatief stromingsonderzoek aan
natuurlijke convectie in zonnewarmtecollectoren, met
als doel het onderdrukken van de convectieve warmte-
overdrachtsvcrliezen door toepassing van honingraat-
structuren. Berekeningen worden uitgevoerd met een
computerprogramma welke de 3-dimensionale stroming
van het fluïdum (lucht) berekend. Deze berekeningen
worden vergeleken me! tempcratuurmetingen door
middel van een holografische laserinterferometer,
snclheidsmctingen met een lascr-doppler anemometer,
metingen van de gemiddelde warmt^-overdracht in een
calorisch meetmodel en waarnemingen gedaan met een
flow-visualization opstelling.

Gedurende het verslagjaar werd in de werkgroep TF III
de bellenkolom herbouwd. Deze draait in de huidige
toestand goed. De periodiciteit in de circulatie is '
inmiddels bevestigd.

De projecten in de werkgroepen TF IV en TF V verkeren
nog in het stadium van voorbereidend literatuuronderzoek.

4. Onderwerpen van onderzoek

WERKGROEP TF I
Delft - Technische Hogeschool, Labora-
torium voor Technische Natuurkunde,
prof, dr. ir. A, J, Berkhout
1. Apertuur-synthese voor ultrasonore
medische diagnostiek

WERKGROEP TF II
Delft - Technische Hogeschool, Labora-
torium voor Technische Natuurkunde,
prof. ir, C. J. Hoogendaorn
1. Natuurlijke convectie in zonnc-
wiirmtccollectorcn
2, Luchtstromingen in ruimten met
thermische stratificatie

WERKGROEP TF III
Delft — Technische Hogeschool, Labora-
torium voor Fysische Technologie,
prof. J. M. Smith
I. Circulatie in bellcnkolommen

WERKGROEP TF IV
Delft - Technische Hogeschool, Labora-
torium voor Technische Natuurkunde,
prof. dr. ir. C. J. D. M. Verhagen
1. Digitale bewerking van interferentie-
patronen ten behoeve van automatische
kwantitatieve evaluatie
1.1. Holografische aspecten
1.2. Thermische aspecten
1.3. Digitale bewerking van interfero-
grammen

WERKGROEP TF V
Enschede - Technische Hogeschool
Twente, Afdeling Technische Natuur-
kunde, prof. dr. L. C. van der Marel
1. Het ontwikkelen van thermisch en
magnetisch gestuurde supergeleidende
schakelaars voor het sperren van
stromen tot 104 A bij frequenties tot
100 Hz
2. Het bouwen van fluxpompen (super-
geleidende gelijkrichters) tot 10' A.
3. Vergelijking van materialen voor het
gebruik in supergeleidende d.c. en
a.c. circuits met grote vermogens
stromen.
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5. Publlkalles e.d.

John M. Smith: Physical aspects of
water aeration. Prog. Wat, Techn. 11
(1979) 1,
J, A, C. van de Donk, J. M. Smith,
R, G. J. M. van der Lans: The effect of
contaminants on the oxygen transfer rale
achieved with « plunging jtt contactor.
Prw, Third Eur. Conf. on Mixing, 1979
(B.H.R.A., Fl, p. 289-302).

6. Commissie

Do Speciale Commissie voor de Tech~
nisclti' Fysica was op 31 december als
volgt samengesteld:
prof. dr. ir. J. B. Lc Poole, voorzitter
dr. C. Ie Pair, secretaris
ir. J. Delcour
dr. ir. R. Kcuning
dr. F. W. Saris
prof, dr, ir, C. A, Vcrbraak
prof. dr. ir. G. Vossers
prof. dr. ir. W. J. Wittcman

De vergaderingen werden bijgewoond
door ir. R. C. Cadée (vertegenwoordiger
van de Minister voor Wetenschaps-
beleid), dr. P. W. J. de Graaf (vertegen-
woordiger van de Minister van Econo-
mische Zaken), ir. R. H. J. Fastenau
(vertegenwoordiger FPR) en door
drs. H. G. van Vuren, ter assistentie van
de secretaris.
In de loop van het verslagjaar legden
prof. dr. C. M. Braams, prof. dr. ir,
H. J. Frankena en prof. dr. ir.
A. Wegener Slceswijk het lidmaatschap
neer. Hun plaatsen werden ingenomen
door dr. F. W. Saris, dr. ir. R. Keuning
en prof. dr. ir. C. A. Verbraak. Voorts
werd de commissie met één lid uitge-
breid, teneinde de goede samenwerking
met TNO in het kader van het pro-
gramma voor technische natuurkunde
en innovatie in de samenstelling van de
commissie tot uitdrukking te laten
komen. Op deze plaats werd ir. J.
Delcour benoemd.

Deksel met doorvoeren van een cryo-
suuit. In de cryostaat worden met
behulp Van een fluxpomp stroomsterkten
groter dan I kA bereikt. Deze fluxpomp
kan onder andere worden gebruikt om
een DC magneet te laden, te ontladen en
te stabiliseren. Fliixpomponderzoek van
de werkgroep TF V, TH-Twente, afd.
Technische Natuurkunde.
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Contactgroep Technische
Halfgeleiderfysica en
-elektronica

De Contactgroep 'Technische Halfgeleiderfysica en
-elektronica' werd in 1976 opgericht als een informeel
overlegorgaan met als doelstelling de landelijke coör-
dinatie van onderzoek op het gebied van de technische
halfgeleiderfysica en -elektronica en informatie-
uitwisseling tussen de leden van de Contactgroep
betreffende onderzoek en onderwijs. Als eerste taak-
stelling voor de coördinatie van onderzoek startte de
Contactgroep in 1977 met de bespreking en beoordeling
van de projecten, die in 1978 als beleidsruimte-aanvragen

bij FOM voor het programma voor Technische Natuur-
kunde en Innovatie zouden worden ingediend. Uit de
contacten, die mede naar aanleiding hiervan ontstonden
met FOM, resulteerde in januari 1979 de erkenning vun
de groep als FOM-advieslichaam. Dit houdt o.u. in,
dat FOM adviezen inwint bij de Contactgroep over
voorstellen voor onderzoek op het —ibied van de
technische halfgeleiderfysica en -elektronica en dat FOM
door haar gefinancierd onderzoek op dit gebied onder
supervisie van de Contactgroep plaatst.

In 1978 werden twee projecten van de Contactgroep-
leden uit de FOM-beleidsruimte gehonoreerd. Deze
projecten waren

project-
nummer

78.78.100

78.78.103

indiener(s)

prof. dr. F. van der Maesen en
dr. ir. A. H. Kipperman

dr. F. W. Saris

titel

Ladingstransport door de zeer dunne
isolerende laag van MIS-silicium
zonnecellen
Produktie van siliciumsupcrroostcrs d.m.v.
molecuulstralen en korte laserpulsen

affi-
liatic

THE

Amolf

werk-
groep

VS-E

AI

Aangezien in 1978 de Contactgroep nog niet als FOM-
lichaam functioneerde werden deze projecten toen nog
niet onder supervisie van de Contactgroep geplaatst. Dit
geldt wel voor de volgende uit de beleidsruimte 1979
gehonoreerde projecten.

project-
nummer

79.79.113

79.79.62

79.79.63

79.79.38

indiener(s)

prof. dr. J. F. Verwey en
ir. J. Snijder
prof. ir. O. W. Memelink

prof. ir. O. W. Memelink en
rlr I MiHHpIhnplr
UI. J . IVIluUwlllUCH

dr. M. Kleefstra en
dipl. ing. M. Ondris

t;;el

Onderzoek ionentransport in SiO -̂films

De invloed van oppervlaktetoestanden op
het onvolledig ladingstransport in Charge
Coupled Devices
MOST-IC-technologie

Amorf silicium voor zonnecellen

affi-
liatic

RUG

THT

THT

THD

werk-
groep

THFEI

THFE II

THFEII

THFE III
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Hoewel de Contactgroep verheugd is over de honorering
van een aantal beleidsruimteprojccten, onderkent zij aan
de andere kant, dat een wezenlijke uitbreiding van de
activiteiten op het gebied van de technische half-
geleiderfysica en -elektronica slechts mogelijk is als
hiervoor aparte middelen beschikbaar komen. Daarom
werd in het verslagjaar een uitvoerig gedocumenteerd
verzoek voorbereid tot oprichting van een 'Werk-
gemeenschap Halfgeleiders' binnen FOM. " -

Samenstelling

Op 3 ï december was de Contactgroep
Technische Halfgeleiderfysica en
-elektronica als volgt samengesteld:
prof. dr, J, F. Verwey, voorzitter
ir. J. Snijder, wetenschappelijk secretaris
dr, C. A. I. Ammerlaan
dr, ir, J, Bezemer
prof. dr, J. Bloem '--.-,'-
prof. dr. G, A. Bootsma -~.. :
prof. dr, ir. J. Davidsc
prof. dr. H. Groendijk
profrdf.rF.-N. Hooge ~~-:\
prof. dr. F. van der Maesen -"\J=r°° ~vL

prof. in O. W. Memelink
prof., dr. ir. S. Middelhoek
prof. dr. ir. S, Radelaar
dr. F. W. Saris

De vergaderingen werden bijgewoond
door dr. C. Ie Pair (FOM-dircctie,
Gecretaris) en door drs. H. G. van Vuren,
ter assistentie van de secretaris.

Een ontrafeling van hel verborgen leven
van een zonnecel. Werkgroep VS-E,
ladingstrunsport in MIS-silicium zonne-
cellen, TH-Eindhoven.
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P. Duinker,
K, Gaemers en
G. Massaro
Nationaal Instituut voor Kernfysica
en Hoge-energiefysica, sectie H,
Amsterdam

Quarks, gluonen en jets
Dit jaar (1979) zijn bij DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron, te
Hamburg) experimenten verricht die meer inzicht hebben gegeven in de
manier waarop de bekende deeltjes zoals protonen en pionen zijn
opgebouwd uit quarks. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de
quantumchromodynamica (QCD), de theorie van de quarkkrachten.
Tevens worden de recente resultaten verkregen bij PETRA (een opslagring
bij DESY) met de Mark-J detector uiteengezet en vergeleken met deze
theorie. Uit de theorie volgt dat in e+e--botsingen bij hoge-cnergie-
deeltjes in de vorm van jets worden geproduceerd. De ontdekking van
gebeurtenissen met 3 jets met een frequentie die door de QCD wordt
voorspeld, is een aanwijzing voor het bestaan van zogenaamde gluonen,
de deeltjes die ervoor zorgen dat quarks aan elkaar worden gebonden.

Quarks en leptonen

Rond 1920 kon men de structuur van de materie be-
schrijven met slechts twee soorten deeltjes, elektronen
en protonen, de bouwstenen van het waterstofatoom.
Later kwam hier het neutron bij waarmee men de
opbouw van atoomkernen zwaarder dan die van
waterstof kon begrijpen. Na de opkomst van de grote
deeltjesversnellers in de jaren vijftig, begon men meer
en meer nieuwe deeltjes te ontdekken en op dit ogenblik
kent men er ongeveer 200 ').

Deze deeltjes worden in twee groepen onderverdeeld, de
leptonen en de hadronen. Onder de leptonen vallen het
elektron, het muon en het recent ontdekte t-deeltje Ï) .
Bij ieder van deze deeltjes behoort bovendien een deeltje
zonder massa, neutrino genaamd. Van het bij het T
behorend :; ;utrino is het bestaan nog niet experimenteel
aangetoond. Onder de had ionen rekenen we de rest van
de ongeveer 200 bekende deeltjes. Deze hadronfamilie
lijkt op het eerste gezicht veel uitgebreider te zijn dan
de leptonfamilie.

Men denkt echter dat, in tegenstelling tot leptonen,
hadronen niet elementair zijn, doch zijn opgebouwd
uit quarks en antiquarks 3). Deze quarks zijn hypothe-
tische deeltjes met een aantal uitzonderlijke eigen-
schappen. Hun elektrische lading is bijvoorbeeld niet een
heeltallig veelvoud van de eenheid van lading (lading
van het elektron of proton). Er zijn vijf verschillende
soorten quarks bekend die naar de afkortingen van hun
Engelse namen met d, u, s, c en b worden genoemd*).

Men vermoedt dat er in ieder geval een zesde soort,
met t aangeduid, moet bestaan.

Er zijn deeltjes die worden opgebouwd uit drie quarks,
baryonen genaamd, het proton en liet neutron zijn voor-
beelden hiervan. Andere hadronen zijn opgebouwd uit
een quark en een antiquark, de mesonen. Ofschoon dit
quarkmodel een goede beschrijving van de bekende
hadronen geeft, blijft het merkwaardig dat men tot nu
toe geen vrije quarks heeft waargenomen. Het blijkt
verder dat er een zekere symmetrie bestaat tussen quarks
en leptonen, zij kunnen gezamenlijk worden gerangschikt
in families. Het u- en d-quark samen met het elektron
en het elektronneutrino vormen zo'n familie (zie tabel I).
De tussen haakjes geplaatste deeltjes zijn (nog) niet
gevonden.

Tabel I

1
2
3

leptonen

6 V

T (VT)

quarks

d
s
b

u
c
(t)

De drie families opgebouwd uit leptonen
en quarks. De tussen haakjes geplaatste
deeltjes zijn nog niet gevonden.

* d-down, u-up, s-strange, c-charm,
brbottom, t-top.
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In de volgende paragraaf zullen wij een beschrijving
geven van een experiment waaraan het Nationaal
Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica
deelneemt. Dit experiment, uitgevoerd met de zoge-
naamde Mark-J detector, zal in enig detail worden
besproken en uit de resultaten zal blijken dat het boven-
geschetste eenvoudige quarkmodel toepasbaar is.

Een uitgebreider quarkmodel, dat een natuurlijke ver-
klaring van de krachten tussen de quarks onderling
geeft analoog aan de bekende Coulombkrachten uit het
elektromagnetisme, zal vervolgens worden behandeld,
E;n consequentie van dit model is dat een bepaald soort
Bremsstrahlung kan optreden en in de laatste paragraaf
zullen wij beschrijven hoe deze zogenaamde gluon
Bremsstrahlung experimenteel met de Mark-J detector
aangetoond is.

Het testen van het eenvoudige quarkmodel met de
Mark-J detector

Figuur 1 is een zijaanzicht van de Mark-J detector,
opgesteld bij PETRA te Hamburg, PETRA (Positron
Electron Tandem Ringbeschleuniger Anlagc) is een
opslagring waarin positronen en elektronen versneld en
met elkaar in botsing gebracht kunnen worden tot cen
totale zwaartepuntsenergie l'.v •) van 38 GcV. De
natuurkundigen die deze detector in een samenwerkings-
verband — een zogenaamde collaboratie — hebben
gebouwd zijn afkomstig uit Aken, DESY (Hamburg).
MIT (Cambridge, USA), NIKHEF (Amsterdam) en
Peking.

* Het kwadraat van de zwasirtcpunts-
energie wordt gewoonlijk met s
aangeduid. De zwuurtepuntsenergie
zelf derhalve met l.v.

Een zijaanzicht van de Mark-I detector.
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Dit apparaat is zodanig geconstrueerd dat zowel leptonen
(t, u, T) als hadronen (pionen en baryonen) kunnen
worden waargenomen. De metingen die deze groep enige
jaren geleden wenste uit te voeren zijn de volgende:

1. Het meten van zwakkc-interactic-effecten in het
proces

- ('V O)

Aan de apparatuur zullen, om deze verschijnselen te
meten, de volgende eisen moeten worden gesteld. Ten
eerste zal men de muoncn moeten kunnen identificeren,
Dit gebeurt met behulp van dradenkamers en een laag
ijzer van ongeveer I meter dikte die de hadronen volledig
absorbeert en de muonnn doorlaat. Ten tweede is het
noodzakelijk de impulsen en de ladingen van de muonen
te bepalen. De eenvoudige oplossing die hiervoor is
gekozen, bestaat uit het magnetiscren van het ijzer dat
reeds als hadronfiltcr dienst doet. De magnetische veld-
sterkte bedraagt bij verzadiging van het ijzer ongeveer
17 kGauss en de richting ervan is zodanig dat een
geladen deeltje in het vlak van tekening wordt afgebogen.
Door nu de richting van de baan van het muon voor
en na het magnetische veld te meten kan uit de richtings-
verandering de impuls en de lading worden bepaald. De
richtingen worden gemeten met de dradenkamers, die
in de tekening zijn aangeduid met de symbolen S + T
en P in het centrale gedeelte van de detector en U + V
en R in de voorwaartse richtingen. Om een indruk te
geven van de precisie die wordt vereist voor het meten
van de lading kan het volgende worden opgemerkt.
De sagitta of pijl van de circelbaan waarlangs een muon
van 15 GeV impuls zich in het ijzer beweegt is 6 mm
en derhalve zal een bepaling van deze grootheid tot op
0.5 mm een voldoende precisie zijn om de lading op
eenduidige wijze vast te leggen en tevens de grootte-orde
van de impulsen.

2. Het testen van de quantumelektrodynamica tot op
de kleinst mogelijke afstanden voor elektronen, muonen
en T-lcptonen in de volgende processen:

e+e- _ e+e-
e+e- — n V
e+e- -» i+t-

(2)
(3)
(4)

Elektronen, positronen en fotonen kunnen met zoge-
naamde lawinetellers worden gedetecteerd. In de figuur
worden zij met de letters A, B en C aangeduid. Het zijn
detectoren opgebouwd uit lagen lood afgewisseld met
scintillatiemateriaal. Een elektron of foton ontwikkelt in
het lood een elektromagnetische lawine en de hoeveel-
heid licht die in het scintillatiemateriaal v> :>rdt gevormd,

wordt geregistreerd met behulp van foto-multiplicatoren,
die aan beide uiteinden van het scintillatiemateriaal zijn
aangebracht, Door de relatieve pulshoogten en aan-
komsttijden van de signalen te meten kan de hoeveelheid
gedeponeerde energie en de plaats van doorgang worden
bepaald, Hf ? resultaat voor de verdere analyse van de
gevallen is dat de energiestroom, een vector waarvan de
grootte door de hoeveelheid gedeponeerde energie en
de richting (#,?) (•& is de hoek tussen de bundelrichting
en de energiestroom en <p is de azimuthale hoek) is
bepaald.
Een gebeurtenis zoals proces (2), ook wel Bhabha-geval
genoemd, zal in de Mark-J detector worden gekenmerkt
door 2 energiestromen in tegengestelde richting van
ongeveer dezelfde grootte. De energie zal nagenoeg
volledig in de A-, B- en C-tellers zijn gedeponeerd.
Een muon-geval zoals proces (3) zal zijn gekenmerkt door
twee sporen in de S + T en P-dradenkamers in twee
tegenoverliggende kwadranten van de apparatuur. De
impulsen van deze sporen zullen ongeveer gelijk zijn
aan de bundelenergieën. Geen enkel ander spoor of
energiestroom zal in de detector aanwezig mogen zijn.
De T-leptonen, ontstaan via reactie (4) kunnen via
bijvoorbeeld de volgende vervalkanalen worden ge-
detecteerd,

(5)

en

• v t + hadronen. (6)

Door te eisen dat in een kwadrant van de detector een
muon wordt waargenomen dat is vrijgekomen via het
proces (5) en in het tegenoverliggende gedeelte van de
detector een hadron-lawine (energiestroom in de A-, B-,
C- en K-tellers) ontstaan via het proces (6), kan men de
reactie

e+e" -*- T+T"

waarnemen. De neutrino's die bij de processen (5) en (6)
vrijkomen kunnen niet worden gedetecteerd.

3. Het detecteren van hadrongevallen die ontstaan in
de reactie

hadronen. (7)

Deze gevallen worden gekarakteriseerd door twee of
meer energetische lawines in verschillende kwadranten.
In tegenstelling tot de Bhabha-gevallen is het aantal
geladen deeltjes zeer hoog (ongeveer 12 bij s = 30 GeV).
Daarbij dient bedacht te worden dat de energie van de
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neutrale deeltjes gemiddeld 40 å 50% van de totale
energie is, zodat de totale multipliciteit kan worden
geschat op ongeveer 20,
Een tweede onderscheid is dat de hadronen slechts door
een grote hoeveelheid materiaal kunnen worden gestopt.
De lawines dringen tot diep in het ijzer van de magneet
door en om dit gedeelte van de hadronische energie te
meten zijn de K-tellers in het hadron-filter aangebracht,
De gemeten grootheden voor de hadron-gevallen zijn
een aantal vectoren p' die de energiestromen beschrijven.
De som van de absolut« waarden van deze vectoren
wordt aangeduid met EV|»; alleen gevallen met
Evia > 0,5 Vs worden geaccepteerd, teneinde de achter-
grond te elimineren.

Een meer gedetailleerde analyse van de hadrongevallen
met behulp van de energiestromen maakt gebruik van
de grootheid 'thrust'. Voor elke gebeurtenis zoekt men
de as ('thrust'-as) waarlangs de som van de geprojec-
teerde energiestromen (p\) genormaliseerd niet £\ia
maximaal is. De grootheid 'thrust' (T) is dan

T = max.
Evls

(8)

(voor een schematische afbeelding van een 2-jetgeval
zie figuur 2).

•q*q-»-HADRONEN

THRUST-MAX CUI
EP'

E I P ' I - E V I S

Een schematische voorstelling van een
hadrongeval, ontstaan uit de fragmen-
tatie van een quark en antiquark. De
vectoren pi stellen de gemeten energie-
stromen voor van een deeltje of groep
van deeltjes. £vis is de totale energie
gemeten voor een hadron-geval.

THRUST AS

HOEKVERDELING VAN DE JET-AS

VOOR
eV-»HA0RONEN BIJ Vs=3OGeV

Fig. 3

De hoekverdeling van de jet of 'thrust'-as
voor de reactie e+e- — hadronen bij
l'.v = 30 GeV. II is de hoek tussen de

jet-as en de bundelrichting. De getrokken
lijn is de (1 + cos3 II(-verdeling ver-
menigvuldigd met de hoekafhankclijke
gevoeligheid van de detector.

Fig. 4 Een schematische voorstelling van een
e+e--annihilatieproces in een quark en
een antiquark en het daarop volgende
fragmentatieproces.

DEELTJES DIE
GEDETECTEERD

WORDEN

Het blijkt experimenteel dat de 'thrust'-as, ook wel jet-as
genoemd, een hoekverdeling heeft die goed kan worden
beschreven met de formule

(1 -f- cos2 •&) (9)

Fig. 2

waarbij •& de hoek is tussen de jet-as en de bundel-
richting. Deze hoekverdeling is karakteristiek voor de
produktie van een deeltje en een antideeltja met spin V»
(voor spin nul zou de hoekverdeling beschreven worden
door sin2#).
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In figuur 3 zien we de hoekverdeling zoals waargenomen
door de Mark-J detector. Deze verdeling gaat naar nul
bij cos •& = 1 omdat in dit hoekgebied de detector
ongevoelig is. Als we uitdrukking (9) vermenigvuldigen
met de hoekafhankelijkc gevoeligheid van de detector
zien we (onderbroken lijn in figuur 3) een zeer goede
overeenstemming. Het is duidelijk dat een sin3 ^-h
verdeling uitgesloten is,

krijgen de hadronen weinig transversale impuls in de
fragmentatie waardoor zij er uit zien als jets, Er wordt
goede overeenstemming verkregen.

Een ander gevolg van dit model is dat de kans om een
quark en een antiquark te produceren in verhouding
tot de kans op een muonpaar wordt gegeven door de
gekwadrateerde elektrische lading van een quark.

Fig. 5

10

De differentiële 'thrust'-verdelingen bij
de lagere PETRA-cncrgicën. De ge-
trokken lijn is de voorspelling van het
eenvoudige quarkmodel met fragmentatie
volgens Fcynman en Field.

»1 vS"=13GeV c)vT»22GeV

Q5 06 Q7 Q8 Q9 10 05 06 Q7 Q8 09 V0 05 06 07 08 09 1.0

T

Deze stand van zaken, suggereert dat de hadronen
worden geproduceerd in twee stappen, zoals geschetst
in figuur 4. Eerst worden in het e+e~-annihilatieproces
een quark en een antiquark gevormd, die met grote
snelheid in tegengestelde richtingen bewegen. Daar quarks
niet vrij kunnen bestaan zullen er in de tweede instantie
meer quarks en antiquarks moeten worden gevormd om
zo uiteindelijk hadronen te vormen van het (qq)-type,
dat wil zeggen pionen en K-mesonen of hadronen van
het (qqq)-type, de baryonen. De bewegingsrichting van
deze hadronen zal dan ongeveer liggen langs de oor-
spronkelijke bewegingsrichting van het quark en anti-
quark. Als het quark en antiquark vrij zouden worden
geproduceerd, zouden we ze waarnemen als gebeurte-
nissen met 'thrust' T = 1. Door het hierboven be-
schreven fragmentatieproces, waarvoor Feynman en
Field *) een succesvol model hebben ontwikkeld, wordt
de verdeling iets uitgesmeerd waardoor ook lagere
waarden van T worden waargenomen. In figuur 5 zien
we hoe voor een aantal zwaartepuntsenergieën de
gemeten T-verdeling wordt vergeleken met zo'n model-
berekening volgens Feynman en Field. In dit model

In formule:

o(e+e" -*
a (e+e-

(10)

Om de totale werkzame doorsnede voor e+e~ -* hadronen
te vinden moeten we sommeren over alle mogelijke
quarksoorten die bij de gegeven zwaartepuntsenergie
kunnen worden geproduceerd. We vinden dus

R =
o (e+e- -* hadronen)
o(e+e--+u.+u-) " fl

Met de S bekende quarks (d, u, s, c, b) vinden we:

VB + VB + VB + VB + Vt = "/•

(11)

(12)

Als we dit vergelijken met de door Mark-J gemeten
waarde (zie figuur 6), van ongeveer 4 zien we dat de
overeenstemming niet goed is. Als we echter aannemen
dat iedere soort quark met drievoudige multipliciteit in
de natuur voorkomt moeten we in (11) en (12) nog een
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extra factor 3 toevoegen. De overeenstemming met de
metingen is dan zeer goed. Deze drievoudige multl-
püciteit komt niet helemaal uit de lucht vallen, Men had
reeds gemerkt, dat vanwege problemen in de hadron-
spectroscopie die te maken hadden met het feit dat
quarks als deeltjes met spin Va Fermi-Dirac-statistiek
moeten vertonen, een drievoudige nwltipliciteit van de
quarks gewenst is.
We zien tevens dat toevoegen van het hypothetische
t-quark de berekende waarde van R met 4/a zou ver-
hogen. In figuur 6 kunnen we zien dat in dit geval de
overeenstemming tussen experiment en theorie veel
slechter is. Het bestaan van een t-quark met een massa
kleiner dan 15 GeV wordt door deze metingen uitgesloten.

Metingen van
„ a (e+e~ -* hadronen)

~~ — t + — + _ .

als functie van de zwaartepuntsenergie
Vs. De lijn door de punten is de voor-
spelling gebaseerd op formule (14) uit de
tekst met de correctie tot op eerste orde
in us ten geviAge van QCD-effecten
(correctie is a; 7%). De voorspelling
met 6 quarks is eveneens aangegeven.

Fig. 6
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Quantumchromodynamica

Een goede theoretische beschrijving van hadronen en de
daarmee verbonden sterke wisselwerking heeft tot enige
jaren gleden ontbroken.

Deze stand van zaken stond in scherp kontrast met de
theoretische beschrijving van de elektromagnetische

Fig. 7

a. De metingen van de werkzame door-
snede van het proces e+c~ — ii+|i-
uilgezet als functie van i's. De ge-
trokken lijn is de theoretische QED-
voorspelling.
b. Hetzelfde als onder a. maar nu voor
T+t--produktie.
Daar voor a. en b. de theoretische
krommen gelijk zijn, kan men zien dut
behalve de energie-afhankclijkhcid ook
de totale werkzame doorsnede voor een
H- en T-paarproduktie hetzelfde is.

wisselwerking. Rond 1950 bleek dat men uitgaande van
de bekende Maxwell-vergelijkingen voor elektro-
magnetische velden en de Dirac-vergelijking voor
elektronen en muonen een zeer goede beschrijving kon
geven van alle verschijnselen waarbij elektronen, muonen
en fotonen zijn betrokken. Deze (quantum)theorie van
elektronen en muonen in wisselwerking met het elektro-
magnetische veld wordt quantumelektrodynamica (QED)
genoemd. Van de succesvolle voorspellingen van deze
theorie zullen we er een paar noemen.
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In de relativistische elektrontheorie (Dirac-vergelijking)
kan men de energieniveaus v?.n het waterstofatoom
berekenen. Het blijkt dan dat de 2S1/2- en 2P l /3-niveaus
ontaard zijn. Brengt men in rekening" dat het elektron is
gekoppeld aan het (elektromagnetische) stralingsveld,
dan komt het 2P1/;,-niveau lager te liggen dan het
2S1/;,-niveau. De gemeten waarde en de theoretische
voorspelling zijn:

Lamb-shift =
experimenteel 1057,864(14) MHz

theoretisch 1057,916(10) MHz

en we zien een goede overeenstemming.

Met behulp van de QED is het eveneens mogelijk om de
werkzame doorsnede te berekenen voor reacties waaraan
elektronen, muonen en t-leptonen deelnemen. Een goed
voorbeeld is de werkzame doorsnede voor de produktie
van een muonpaar in e+e'-annihilate. De totale werk-
zame doorsnede is in formule gegeven door

o (e+e~ -* \\*\c) = + hogere-ordetermen in o
(13)

waarin a = 1/137, de fijnstructuur-constante is.

De hogere-ordetermen zijn berekend binnen de QED
maar hun expliciete vorm is te gecompliceerd om hier te
vermelden. In figuur 7 vergelijken we deze voorspelling
met metingen gedaan door de Mark-J groep op DESY.
De theoretische kromme correspondeert met boven-
genoemde uitdrukking. Om een idee te krijgen van de
overeenstemming nemen we aan dat de elektrische
lading van het muon niet is geconcentreerd in een punt
(dit is de aanname van de QED) maar dat er een zekere
ruimtelijke verdeling is, gekarakteriseerd door een lengte
cl. Uit het Mark-J experiment volgt dat d kleiner is dan
10"18 m. Een soortgelijk resultaat wordt verkregen voor
het t-lepton, dat een zwaardere kopie is van het elektron
en het muon«). De (quantum)theorie van het elektro-
magnetisme kan dus zeer nauwkeurige voorspellingen
doen over een afstandsschaal die gaat van macrosco-
pische dimensies tot 10-'« m toe •) .

* Deze theorie kan zelfs worden uitge-
breid tot een geiinificeerde theorie die
zowel elektromagnetische als zwakke
interacties omvat "). Deze gecombineerde
theorie kan zeer preciese voorspellingen
doen die met e+e~ -opslagringen van de
volgende generatie (bijv. LEP) kunnen
worden getoetst.

Als we kijken naar een theoretische beschrijving van de
hadronen en de sterke wisselwerking, dan zien wc dat
daar de situatie tot op enkele jaren geleden minder
bevredigend was.

Het eenvoudige quarkmodel waarin een hadron wordt
beschreven als een gebonden toestand van quarks
geeft een goede beschrijving van het hadronspectrum,
maar het verklaart niet waarom juist de combinaties
(qqq) en (qïj) voorkomen en waarom er gcen vrije quarks
zijn waargenomen.
Tevens is het niet duidelijk waarom wc bij de produktie
van hadronen in c+e~ -botsingen de werkzame doorsnede
kunnen berekenen alsof er vrije quarks en unlii|iiurks
worden geproduceerd, zonder dat het proces van
fragmentatie tot hadronen, dat toch wordt beheerst door
sterke interacties, hier kwantitatief veel aan verandert.

Men is er echter in geslaagd het quarkmodel zodanig uit
te breiden dat sommige van deze problemen kunnen
worden opgelost. Toen wij in de vorige paragraaf
hadronproduktie in e+e"-reactics beschreven met het
quarkmodel was het nodig om ieder type quark een
drievoudige multiplicitcit te geven om overeenstemming
te verkrijgen met de meetgegevens. Men neemt tegen-
woordig aan dat het quark een nieuw soort lading heeft
(kleurlading) en dat iedere quark in drie ladings-
toestanden kan voorkomen. Men neemt verder aan dat
deze lading een vectorieel karakter heeft en niet zonder
meer additief werkt.

Postuleert men, dat alleen combinaties met totale
kleurlading nul voor kunnen komen dan kan men inzien
dat alleen (qCJ) en (qqq) kunnen voorkomen maar dat
qqqq- of qqq-combinaties uitgesloten zijn. Het is wel
weer mogelijk om (qqqq) te krijgen met totale kleur nul
en naar dit soort deeltjes wordt gezocht. Een kandidaat
voor een dergelijke toestand heeft zich reeds aangediend.

Een volgende stap is om aan te nemen dat deze klcur-
ladingen onderdeel zijn van een meer omvattende theorie.
Naar het voorbeeld van het elektromagnetisme, zijn aan
deze kleurladingen ook klcur-clcktrische en kleur-
magnetische velden gekoppeld. Op deze manier hebben
we een model voor de aantrekkende krachten tussen de
quarks onderling dat in veel opzichten lijkt op de
Coulomb-kracht tussen tegengestelde elektrische
ladingen. Deze uitbreiding van het quarkmodel met
kleur-elektromagnetische velden wordt quantum-
chromodynamica genoemd (QCD) 7 ) .

Tengevolge van het vectorkarakter van de kleurladingen
zijn de bewegingsvergelijkingen voor de velden, die we
kleur-Maxwell-vergelijkingen zouden kunnen noemen,
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ingewikkelder dan de gewone Maxwell-vergelijkingen,
De vergelijkingen voor het vrije elektromagnetische veld
zijn lineair, de corresponderende vergelijkingen voor de
kkurvehkn zijn niet lineair.

Een heel bijzonder aspect van de quantumchromo-
dynamica is dat op een afstand van de diameter van het
proton (1 fermi ^ 1(H* m) deze kracht vrij sterk is,
Op afstanden van de orde van 10-ia m wordt deze kracht
tussen de quarks onderling zeer klein. Dit verschijnsel,
asymptotischc vrijheid genaamd, wordt veroorzaakt
door het niet lineair zijn van de bewegingsvergelijkingen
en de noodzakelijke quantummechanische behandeling.

Een groot aantal eigenschappen van de quarks kunnen
dankzij dit resultaat in een storingsreeks worden
berekend. Zo kan men bewijzen dat de totale werkzame
doorsnede voor hadronproduktie in e+e~-botsingen
inderdaad wordt verkregen door de totale werkzame
doorsnede over alle mogelijke typen quarks te sommeren.

Zoals wc reeds hadden gezien is voor een enkel quark en
antiquark deze werkzame doorsnede gelijk aan die voor
mupuurproduktic vermenigvuldigd met de gekwadra-
teerde lading van dat quark. Omdat er drie mogelijk
klcurtoestanden van ieder quark zijn moet dit nog met
drie worden vermenigvuldigd. We vinden zo:

o (e+e~ •— hadronen)
a (e+c- — \i*\C) (14)

q=u,d,c,s,b

In figuur 6 werd getoond dat deze uitdrukking inderdaad
overeenstemt met de experimentele gegevens.

Cliion-remxlraling

Wc hebben tot nu toe een aantal overeenkomsten en
verschillen gezien tussen QCD en QED. Deze hebben
voornamelijk te maken gehad met de aantrekkende
kracht tussen ladingen. Uit de Maxwell-theorie volgt
meer dan alleen de wet van Coulomb. De Maxwell-
vergelijkingen hebben namelijk als oplossingen elektro-
magnetische golven die we kennen als licht, radiostraling
enzovoort. In de quantumtheoretische versie van het
elektromagnetisme zien we deze straling in de vorm van
fotonen. Deze straling kan worden opgewekt door
elektrische ladingen te versnellen. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren in een antenne in het geval van radiogolven of
door een snel elektron af te buigen in het veld van een
atoomkern (remstraling). Als we in e+e~-botsingen een
muonpaar produceren, zullen er bij dit proces rem-
stralingsfotonen worden geproduceerd. Meestal is de
energie van deze fotonen zo laag dat ze niet experi-

menteel kunnen worden waargenomen. Soms komt het
voor dat we zo'n foton echt kunnen detecteren.

Dit verschijnsel treedt ook op in de quantum-
chromodynamica. Ook hier volgt uit de theorie dat het
versnellen van kleurladingen het uitzenden van de
quanta, gluonen genoemd, var. het kleur-elektrische veld
ten gevolge moet hebbenH). Bij de creatie van een
qq"-paar in e+e~-annihilate zien we dus meestal twee
jets maar soms wordt er een gluon geproduceerd dat
waarneembare consequenties zal moeten hebben. In
figuur 8 wordt hiervan een schematische voorstelling
gegeven.

Fig. 8 Een Feynman-diagram voor het proces
e+e~->- quark + antiquark + gluon.

Met behulp van het QCD-formalisme kunnen we de kans
hierop uitrekenen. Als er geen gluon-remstraling is,
krijgen het quark en antiquark ieder evenveel energie en
wel juist de energie van het inkomende elektron of
positron. Wordt er een gluon uitgezonden dan moeten
quark en antiquark minder energie hebben omdat het
gluon een gedeelte van de energie wegneemt. Definiëren
we de dimensieloze verhouding van de energie van een
quark en zijn maximale energie als .t, dan vinden we de
volgende verdeling voor de energieën van quark en
antiquark

d o (e+e- -> qqg)_2aa x- +
o (e+e- -* qq) d x„ d xr. 3n 0-*r,>

(15)

waarin a„ de koppelingsconstante van de sterke wissel-
werking is. De energiefractie van het gluon is
(2-*,-*,).

In het geval van quark.antiquark-produktie vinden we
xtj = Xjj = 1. We zien dan twee jets waarvan de totale
energie per jet ongeveer gelijk is aan de energie van het
elektron of positron. Een goede maat hiervoor is de al
gedefinieerde grootheid 'thrust'.
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Fig. 9

De differentiële 'thrust'-verdelingcn bij
de hogere PETRA-energieën. De
getrokken lijn is de voorspelling van het
eenvoudige quarkmodcl met Feynman-
Field-frogmentatic. De gebroken lijn
bevat de QCD-correctie.

De ontdekking van 3-jetgevallen en het testen van de
quantumchromodynamica

Zoals we hebben gezien twee paragrafen terug worden
de gemeten thrust-verdelingen van de hadron-
gebeurtenissen bij de lagere PETRA-energieën uitstekend
beschreven door het reeds genoemde naieve quarkmodel
met fragmentatie volgens Feynman en Field4). Bij
hogere energieën echter (Vs = 27, 30 en 31,6 GeV/c)
beschrijft dit model de metingen slechts kwalitatief zoals
gezien kan worden in figuur 9 (getrokken lijn in de
figuur). De gebroken lijn laat de voorspelling van een
QCD-berekening gebaseerd op formule (15) zien en de
overeenstemming met de metingen is beter. De vraag
die kan worden gesteld is: zijn er gebeurtenissen te
vinden waarbij harde gluon-remstraling optreedt?
Gezocht zal worden naar 'vlakke gevallen', aangezien
het onderliggende proces, zoals uiteengezet, veronder-
steld wordt te zijn:

e+e~ -* q + q" + gluon.

Vanwege impulsbehoud zullen de bewegingsrichtingen
van deze drie deeltjes in een vlak liggen. Het fragmen-
tatieproces van de quarks en gluonen bij de hoogste
PETRA-energieën is gekenmerkt door het feit, dat de
gemiddelde impuls van de hadronen loodrecht op het
q,q-gluon-vlak aanzienlijk kleiner is dan de gemiddelde
impulsen van de hadronen in dit vlak.
De analyse zal erop gericht zijn dit oorspronkelijke vlak
te vinden. In figuur 10 is een schematische afbeelding
gegeven van zowel een bovenaanzicht als een zijaanzicht
van een vlakke gebeurtenis.

e* + e"—> q + q + g —> HADRONEN

VLAK

MAJOR^MAX

THRUST AS

MAJOR AS

MINOR

THRUST AS

MINOR AS

Fig. 10

Een schematische voorstelling van een
vlakke gebeurtenis. Een bovenaanzicht
wordt getoond met het 'Major-Thrust'
vlak, een zijaanzicht met het 'Minor-
Thrust' vlak. De grootheden Major en
Minor worden gedefinieerd in de tekst.
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Projecteert men de energievectoren in een vlak loodrecht
op de thrust-as, dan is het mogelijk met deze projecties
een nieuwe thrust-as te definiëren in dit vlak. Deze as
wordt 'major'-as genoemd. De oorspronkelijke 'thrust'-as
en de 'major'-as samen, definiëren een vlak dat samen-
valt mei het oorspronkelijk qq-gluon-vlak, De as
loodrecht op dit vlak wordt 'minor'-as genoemd.

Een projectie van de gebeurtenis op het minoi-thrust-vlak
zal slechts een twee-jetstructuur vertonen aangezien hier
de jets veroorzaakt door de fragmentatie naar hadronen
van quark en gluon elkaar in deze projectie bedekken.

Zoals in figuur 10 is aangegeven kunnen met behulp van
de geprojecteerde energievectoren langs de 'major' en
'minor'-assen de grootheden Major en Minor gedefi-
nieerd worden

Fig. 12

Major = en Minor =_ fki

-O.2| O 0.2 0.6
0

De differentiële O ('Oblateness')-ver-
deling.
De punten zijn de metingen, de ge-
trokken en gestippelde lijnen zijn
berekeningen met het eenvoudige model
voor verschillende waarden van de
gemiddelde transversale impuls bij
fragmentatie (PT = 300 en 500 MeV).
De getrokken lijn is de voorspelling van
QCD.

1.0

Twee gebeurtenissen geprojecteerd op
het 'Major-Thrust' vlak. De lijnen
representeren de hoekverdeling van de
energiestroom om de as loodrecht op
dit vlak.

MAJOR-THRUST VLAK

MAJOR

Vs.27,4GeV

THRUST

THRUST

30,62 GeV

MAJOR

Het verschil van deze grootheden zal een maat zijn voor
de vlakheid van een gebeurtenis.

Wij definiëren:

O = Major - Minor.

We verwachten een grote waarde voor O ('oblateness')
als het uitgezonden gluon een grote transversale impuls
OT) heeft ten opzichte van de thrust-as. Men kan
bewijzen dat

O «
2 ( P T ) Kluun (16)

Fig. 11
en dat O vrijwel onafhankelijk van het fragmentatie-
proces is.
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Het aantal gebeurtenissen is in figuur 11 uitgezet als
functie van O. De gestippelde lijnen in de figuur zijn
berekeningen met het naïeve quarkmodel en zoals men
ziet kunnen deze berekeningen het aantal vlakke
gevallen niet verklaren. De QCD-berekening geeft
echter een adequate beschrijving van de meetgegevens.

Experimenteel dient nog te worden bewezen dat de
vlakke gebeurtenissen inderdaad een 3-jetstruetuur
vertonen die tevens met de QCD-berekening overeen-
stemt. In figuur 12 worden voor twee individuele
gebeurtenissen de energiestromen in het 'Major-Thrust'
vlak getoond. Uit gezet is AE/dfp in een polair diagram.
Beide gebeurtenissen laten een duidelijke 3-jetstructuur
zien.

Echter het tonen van enkele gevallen met een 3-jet-
structuur is niet een voldoende bewijs; zij zouden door
statistische fluctuaties veroorzaakt kunnen zijn. De
metingen dienen in verschillende kinematische gebieden
overeenstemming met de theorie <e vertonen. De

gesuperponeerde energiestromen voor alle gebeurtenissen
met een zekere mate van vlakheid (O > 0,1) worden in
figuur 13 getoond als functie van thrust. Bij hoge Ihrusl-
waarden (T > 0,9) zullen zoals reeds is uiteengezet de
quark, antiquark-processen volledig overheersen wat tot
uitdrukking komt in de 2-bladige propcllorstructuur van
figuur 13a. In figuur 13b wordt een gebied gekozen
(0,8 < T < 0,9) waar zachte gluon-rcmstraling optreedt
en een kleine derde jet is zichtbaar. Selecteren wij
gebeurtenissen met T < 0,8 dan zijn wij gekomen in het
gebied waar harde gluon-rcmstraling overheerst en hier is
een zeer duidelijke derde jet zichtbaar. De getrokken
lijnen in deze drie figuren geven de voorspelling van de
quantumchromodynamica en de overeenstemming met
de metingen is uitstekend. Een lineaire afbeelding van
E-idE/dtp is in figuur 13d te zien voor T < 0,8. Ter
vergelijking worden in de gestippelde en de onderbroken
curves de verdeling voor twee modellen zonder gluon-
remstraling getoond. Alleen het QCD-model beschrijft
de 3-jet-structuur op bevredigende wijze.

Fig. 13 9 0 ' Major 90* Major
111

QCD '
r-180"

(o)

Thrust
^-180°

2°A> |
270"
90* Major

\ 11 ' i ,

Thrust -
—180"

^ (M

' I ' l

2 7 0 °

a. De hoekverdcling van de gemiddelde
energiestroom E-^iiE/iiif in het
'Major-Thrust' vlak voor gebeurtenissen
met i i = 27 GeV en 'thrust* 7" > 0,9.
De punten stellen de gemeten waarden

voor. De getrokken lijn is de QCD-
voorspelling.
b. Als a. Echter voor het interval
0,8 < T < 0,9.
Als a. en b. Echter voor T < 0,8.
d. Zelfde snede als c. maar hier is de

energiestroom lineair uitgezet als functie
van tp.
De gestippelde en gebroken lijnen zijn
modelberekeningen zonder gluon-rem-
straling. De getrokken lijn is de
QCD-voorspelling.
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De frequentie van de gebeurtenissen met gluon-rem-
straling is in cerste-orde-berekeningen van QCD lineair
in «*, de koppclingsconstanto van de sterke wissel-
werking zoals uit formule (15) blijkt.
Aangezien wij de fractie van 3-jetgevallen hebben
gemeten is het mogelijk deze grootheid «» experimenteel
te bepalen. In figuur 14 is de fractie van 3-jetgevallen
o,,, uitgezet als functie van as. De waarde die wordt
verkregen is as = 0,23 ± 0,02. Deze waarde is in goede
overeenstemming met metingen verkregen uit diep
inelastische lepton-nucleon-verstrooiingsexperimenten
en uit de analyse van quark-antiquark gebonden
toestanden.

is echter noodzakelijk meer bijzonderheden omtrent het
gluon te weten te komen. Enkele vragen die door
toekomstige experimenten beantwoord dienen te worden
zijn:
1. Wat is de spin van het gluon?
2. Zijn er verschillen aan te wijzen tussen een quark en

een gluon-jet?
3. Zijn er hogere-orde-QCD-effccten zoals 4-jcts aan te

tonen?
Ook binnen de theorie dienen berekeningen te worden
uitgevoerd zodat hogere-orde-effecten met de metingen
kunnen worden vergeleken.

De berekende fractie van 3-jctgevallen
(n:u) uitgezet als functie van «... De
meting van <>:u wordt getoond met de
± 1 standaarddeviatie t.g.v. de statistische
fout (gebroken lijnen).

Fig. 14
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In dit artikel hebben wij een overzicht proberen te geven
van recente ontwikkelingen in de e+e~-fysica. Naast het
Mark-J experiment zijn op DESY door een aantal andere
experimentele groepen soortgelijke experimenten
verricht. De resultaten die in het eerste jaar met PETRA
zijn verkregen en de zeer bevredigende vergelijking van
deze resultaten met de quantumchromodynamica doen
vermoeden dat men op het juiste spoor is om tot een beter
begrip van de sterke wisselwerking te komen. 1979 is wel
het jaar van de ontdekking van het gluon genoemd. Het
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Met behulp van deze opstelling (VS-V I,
Fysisch Laboratorium Utrecht) werden
de resultaten verkregen waarop neven-
staand trendartikel grotendeels is geba-
seerd. Het door een laser (niet zichtbaar
op de foto) belichte robijnkristal bevindt
zich in de optische cryostaut. Het uit-
tredende fluorescentielicht wordt onder
9(F gedetecteerd met de dubhelmono-
chromator, die op de voorgrond staat.
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Fononen, elastische golven, met hoge frequentie (meer dan 1010 Hz)
bepalen in sterke mate de thermische eigenschappen van vaste stoffen,
Desondanks was tot voor kort over fononen zelf weinig meer bekend dan
hun voortplantingssnelheid en een globaal inzicht in hun interactie met
paramagnetische centra en met elkaar. Pas de laatste tijd is men bezig de
gebeurtenissen tijdens de levensloop van een fonon in meer detail na
te gaan. Naast een verrassend lange levensduur is aangetoond dat
fononen in herhaalde interactie met een paramagnetisch centrum
onderhevig zijn aan zowel ruimtelijke als spectrale diffusie.

Het is reeds lange tijd bekend dat fononen, ofwel, in
klassieke termen, elastische golven, verantwoordelijk zijn
voor zowel thermodynamische als transporteigenschap-
pen van krislallijne isolatoren voor zover deze eigen-
schappen iets met warmte te doen hebben. Bekende
eigenschappen in dit verband zijn de soortelijke warmte
en het warmtegeleidingsvcrmogen. Voor het begrip
hiervan is het evenwel voldoende ervanuit te gaan dat er
fononen in het kristal aanwezig zijn, en wel in thermisch
evenwicht. Onder andere berust hierop de historische
theorie van Debye voor de soortelijke warmte. Met
inelastischc verstrooiing van neutronen heeft men ook de
energie van fononen als functie van de golflengte
kunnen bepalen aoor energie en impuls van de
verstrooide neutronen te vergelijken met die van de
inkomende neutronen. Een andere bekende uiting van
fononen is de relaxatie van een uit thermisch evenwicht
gebracht systo' m van paramagnetische ionen. Er is op
dit laatste gebied veel werk verzet, onder andere door de
'Leidsc school'. Daarbij is een groot aantal spin-rooster-
rclaxatieprocessen ontdekt, die absorptie of emissie van
één of meer fononen met zich meebrengen en die zich
verder onderscheiden door grote verschillen in tempe-
ratuurafhankelijkheid van de snelheid van relaxatie ' ) .
Men heeft zich ook gerealiseerd dat fononen met een
energie overeenkomend met de paramagnetische
overgang buiten thermisch evenwicht kunnen geraken.
Ofschoon de levensloop van de fononen hierbij een rol
speelt, heeft men zich wederom niet bekommerd om de
details hiervan.

De reden dat de behandeling van fononen in interactie
met een paramagnetisch centrum niet verder is gekomen,
is kort gezegd terug te voeren op het feit dat wij niet
beschikken over een goede 'spectroscoop' voor fononen.
Het scheidend vermogen, de gevoeligheid en de resolutie
in de tijd van inelastische neutronenverstrooiing zijn
beperkt. Brillouinverstrooiing, de verstrooiing van

laserlicht onder creatie of vernietiging van een fonon,
is moeizaam en slechts toepasbaar in een zeer beperkt
gebied van frequenties (omstreeks 3 x lOio Hz).
Tunneljuncties, die fononen zowel kunnen genereren als
detecteren, zijn weliswaar uitermate geschikt om de
ballistische vlucht van fononexcitaties door kristallen en
vloeibaar helium te bestuderen -), maar hebben een
matig scheidend vermogen. De nieuwe gegevens en
inzichten over de levensloop van fononen, waarop dit
artikel ingaat, zijn dan ook nog steeds verkregen door
bestudering van de interactie van fononen met para-
magnetische centra (in casu Cr3+-ionen verdund in
A1.,O;1, robijn), maar er wordt gebruikgemaakt van de
bijzondere mogelijkheden die een optisch geëxciteerd
systeem biedt.

Generatie van fononen buiten thermisch evenwicht
door optisch pompen

Wij beschouwen een vereenvoudigd, maar hier voldoende
uitgebreid niyeauschema van Cr»+ in Al.O., (figuur 1).
De niveaus E(SE) en 2Å(2E) zijn de vertrekpunten van
de bekende rode luminescenties R, en R., van robijn.
Een aantal Crs+-ionen wordt in deze niveaus gebracht
door optische excitatie naar de nog hoger gelegen
niveaus 4T, en *T2, bij voorbeeld met behulp van een
argonlaser, en het praktisch onmiddellijk daarop
volgende nietstralende verval naar 2Å en Ë. De bezetting
van 2A vervalt op zijn beurt na een vervaltijd
T{ æ lO-o s spontaan naar E onder uitzending van een
fonon met energie passend tussen 2Å en Ë (29 cm-1

ofwel 0,87 THz). Op deze wijze worden door optisch
pompen fononen met een zeer specifieke frequentie
gegenereerd! Het luminescerende verval van zowel 2Å
als Ë is in ons verband zeer lang (tR » 4 x 10-s s).

In een eenvoudige opzet kunnen de veranderingen van
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de totale bezettingen N2$en NE van de niveaus 2Å en E
en de verandering van de bezetting p van de fononmodes
geschreven worden als (p < 1)

(1)

= (PivE - N a

+ (2)

(3)

Hierin is p de dichtheid van de fononmodes. De
frequentiebreedte Av geeft aan dat slechts een nauw
bandje van fononmodes in resonantie is met de overgang
2Å — Ë. N* = NE + Noj is de totale optisch
geëxciteerde populatie. De laatste termen in verge-
lijkingen (1) en (2) beschrijven de voeding door optisch
pompen; de voorlaatste het luminescerend verval.
De laatste term in vergelijking (3) drijft de fononen met
een tijd x gelijk aan hun levensduur terug naar het
thermisch evenwicht ptl (t ~ 10-" s). De vergelijkingen
(1) - (3) drukken verder niet alteen het bovengenoemde
spontane verval va» 2Å naar E uit, maar ook reabsorptie
van fononen met passende frequentie door Cr3+ in de
toestand E. Met andere woorden, er bestaat een
dynamische situatie waarbij fononen met een energie ter
grootte 29 cm-' worden geëmitteerd en geabsorbeerd
door Cr;1+ in de optisch aangeslagen toestanden.

In geval van stationair optisch pompen zijn de linker-
Icden van vergelijkingen (1) - (3) nul, en
<F E +5\ , S = 1/TU. Voor zeer zwak optisch pompen is dan
uiteraard p=pu. Voor niet al te kleine N* (N*r>£>AyT,)
overheersen echter de zojuist geschetste dynamische
processen, en wordt de oplossing

N..,x (4)

Dit resultaat, uit zeer vereenvoudigde- vergelijkingen
verkregen, is bijzonder instructief. Het toont aan dat,
gegeven de levensduur van de fononen, bij voldoend
sterk optisch pompen de fononbezetting aanzienlijk
groter dan de thermische kan zijn. Sinds Van Vleck's
artikel van 1941:)) wordt deze situatie aangeduid met
fonon-'bottleneck' (Het is waarschijnlijk zinloos het
begrip te vernederlandsen). Het interessante van een
optisch aangeslagen systeem is onder andere dat de
fononpopulatie direct en absoluut meetbaar is, en wel als
de verhouding van de intensiteiten van twee lumi-
nescentielijnen. In geval van robijn, waarvoor
p = 5R.,/3RV zijn de gemeten intensiteiten tegen elkaar
uitgezet in figuur 2 4). Merk op hoe zwak de intensiteit

R, is ten opzichte van Rv Het experiment is uitgevoerd
bij zo lage temperatuur (2,1 K) dat thcrmalisatie van de
populaties niet optreedt voor het luminescerend verval,
Wij zien dat binnen de mectfout inderdaad N.^
kwadratisch afhankelijk is van NE. De bereikte fonon-
bezetting is ongeveer 10-", ofwel 10" maal de thermische
bezetting.

Fig. 1 Het niveauschema van Cr'+ in A|oO;|,
De Ri- en R^-lumincscentics liggen hij
693,4 en 692,0 nm.

nietstralend verval

2A(2E)

Ë(2E)

t

magnetisch veld
parallel c-as

luminescentie

optisch
pompen

Spectrale diffusie

Optisch aangeslagen systemen bieden nog andere
interessante experimentele mogelijkheden. Eén daarvan
is meting van de spectrale breedte van de 'hete' optisch
gegenereerde 29-cm-i-fononen. Daartoe wordt de
overgang 2A -* E door een magnetisch veld evenwijdig
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De intensiteit van de R^-luminescentie
uls functie van die van de Ri-lumi-
nescentie. De kwadratische afhankelijk-
heid toont aan dat door optisch pompen
nict-thermische 29-cm->-fononen zijn
gegenereerd. Fig. 2

aan de kristallijne c-as gesplitst in zijn vier zeeman-
componenten (zie figuur 1). Het aantal aan de bottleneck
deelnemende fononmodes neemt dan toe totdat het bij
volledige scheiding van de zecmancomponenten is
verviervoudigd. Een stelsel vergelijkingen uitgebreider
dan vergelijkingen (1) - (3) laat zien dat de correspon-
derende afname van N.,^ en p eveneens met een factor
vier gaat. In figuur 3 is het experiment gegeven. De
preciese veldafhankelijkheid van R., hangt uiteraard af
van de magnetische splitsingsfactoren van 2Å en E, en
van de vorm van de fononpiek. Ook zonder ingewikkelde
beschouwingen is het evenwel duidelijk dat de 'breedte'
van de daling van R., met het veld een maat is voor de
breedte van de fononpiek. Het blijkt dan dat deze breedte

niet constant is, maar effectief toeneemt met de
bottleneck. De halfwaardebreedte die wordt bereikt is
ongeveer 0,02 cm-', een orde van grootte groter dan
l/2nT,, de levensduurverbreding van 2Å".

De met de bottleneck toenemende breedte is een directe
uiting van het verschijnsel van spectrale diffusie van de
frequentie van het fonon door het spectrum. Een fonon
wordt gedurende zijn levensduur o = N*T/PAVT, maten
geabsorbeerd door Cr3+ in E, en telkenmale onmiddellijk
daarna weer geëmitteerd, De frequentie van het fonon
na zo'n interruptie behoeft niet precies gelijk te zijn aan
die van vóór de interruptie, ten minste als er een
mechanisme aanwezig is dat het verschil in energie kan
opnemen of leveren. (Een bekend misverstand is dat
levensduurverbreding de verandering in frequentie zou
kunnen veroorzaken.) Als wij even aannemen dat de
frequentieverandering van stochastische oorsprong is,
dan is de afstand die door spectrale diffusie wordt
afgelegd evenredig met o1'*. In figuur 2 bedraagt
a maximaal ~ 104, een zo groot getal dat spectrale
diffusie moet plaatsvinden tot in de vleugels van de
gebottleneckte fononpiek.

Het is nog geen uitgemaakte zaak welk mechanisme voor
spectrale diffusie in robijn verantwoordelijk is. Een
mogelijk mechanisme is dipolaire verbreding van
2Å ^ E door Cr3+ in de grondtoestand 4). Dipolaire
interactie is afhankelijk van de oriëntatie van de spin.
Een fonon bijvoorbeeld geabsorbeerd in E+ —* 2Å+ en
vervolgens geëmitteerd in 2Å+ — Ë_ zou op deze wijze
een frequentieverandering van 0,002 cm'1 kunnen onder-
gaan bij de concentratie Cr3+ in figuur 3, van de goede
orde van grootte. Een ander mogelijk mechanisme is
gebaseerd op exchange van Cr3+ onderling, analoog aan
fonongeïnduceerd energietransport van Cr:)+ naar O'>+ B).
Er is ook nog geen complete theorie voor spectrale
diffusie opgesteld. Voor grote o kan men stellen dat de
bij lage o inhomogeen verbrede fononpiek (dat wil
zeggen de piek valt uiteen in pakketten die geen contact
met elkaar hebben) volledig is gehomogeniseerd. Voor
dit geval is een eenvoudige hoewel benaderende
berekening mogelijk. Een gaussvormige fononpiek
voldoet aan het experiment (figuur 3), een lorentz-
achtige alles behalve. Samenvattend kan men van
spectrale, diffusie van fononen stellen dat het verschijnsel
fysisch reëel is, maar dat een gedetailleerde studie nog
op gang moet komen.

Ruimtelijke diffusie

Bij elke interruptie kan het fonon uiteraard ook een
richtingsverandering ondergaan. Indien zulk een
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Daling van de Ra-intensiteit in een
magnetisch veld evenwijdig aan de c-as
voor drie verschillende intensiteiten van
de optische-pompeyclus. De lijn
behorende bij de hoogste intensiteit is
berekend op basis van een volledige
spectrale diffusie in een gaussvormige
fononverdeling.

Fig. 3
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verandering een groot aantal malen optreedt in de
levensduur van een fonon en er ook weer een zekere
willekeur is, maar nu in de richting, dan kan men spreken
van ruimtelijke diffusie. Het bewijs voor het optreden
van ruimtelijke diffusie kan in robijn worden geleverd
door het optisch aangeslagen gebied zo klein van
afmeting te maken dat het fonon de rand van dit gebied
kan bereiken voor het na t door anharmonisch verval
wordt vernietigd. Zodra het fonon het 'hete' gebied heeft
verlaten, reist het zonder interrupties verder en is
verloren voor de bottleneck. In een eenvoudige opzet
kunnen wij wederom uitgaan van vergelijkingen (1) - (3),
waarbij wij echter N%, N.^ en p functies van de plaats
maken en aan het rechteriid van vergelijking (3) de
diffusieterm V-tDWVPW] toevoegen. Voor een
oneindig lange cilinder, een goede nabootsing van de
laserbundel door het kristal, wordt de oplossing voor
N.,x(t) dan «)

iV.,x(r) = (5)

waarin R de straal van de cilinder en Ja een besselfunctie
van de eerste soort is; a = (3N*/v2øA»>r)''', met v de

snelheid van de fononen. Voor niet al te grote argu-
menten van de besselfunctie (aR < 1), dat wil zeggen in
het regime dat de resonante fononen door diffusie de
rand van de cilinder kunnen bereiken, verkrijgen wij
uit vergelijking (5) na middeling over het volume

N i S = {{<p.,jN*sR«/vs?'i!Avi!'V (6)

Anderzijds, wanneer ruimtelijke diffusie zoveel inter-
rupties met zich meebrengt dat binnen de levensduur van
het fonon de rand niet wordt bereikt {aR > 1), dan
reduceert vergelijking (5) tot (4). Vergelijking (6) leert
dat in geval van fononverval door ruimtelijke diffusie
de intensiteit van de R.rlumin.Cacentic evenredig is met
de derde macht van die van R,.

In het experiment is een sterke focussering van de laser-
bundel nodig, zoals in figuur 4, waar de bundel een
cilinder met een straal van 60 urn vormt«).
Inderdaad wordt de dcrdc-machtsafhankclijkhcid waar-
genomen voor ruim een decade van N" in robijn met
Cr:>+-concentraties van 0,07% en 0,25n/o. Eenzelfde
resultnat is bereikt in robijn met lagere concentratie
(0,013°/«). In het meer geconcentreerde robijn kan echter
zo'n grote o, dat wil zeggen aantul interrupties van een
fonon gedurende zijn actieve bestaan, verkregen worden
dat ook spectrale diffusie een rol gaat spelen. Een sterk
benaderende theorie, analoog met wat besproken is in
velband met figuur 3, levert, uitgaande van een
gaussische lijnvorm en een stap per interruptie van
ongeveer 0,001 cm-', de getrokken lijn in figuur 4.
Fononverval door anharmonische processen begint
waarschijnlijk pas boven N* ~ 3 x 101H cm-11 een rol te
spelen. Hoewel ruimtelijke diffusie met figuur 4 is
aangetoond, zijn ook hier nieuwe, nog niet opgeloste,
vragen naar voren gekomen. Zo wijzen meer gedetail-
leerde experimenten erop dat de door Cr;l+ uitgezonden
fononen op één of andere wijze een merk dragen dat zegt
of zij in de non-spinflip 2Å+ — E+ dan wel de spinflip
2Å+ — Ë ? zijn gecreëerd. De sterke anisotropie in de
interactie tussen fononen en Cr')+ ") zou hiervoor een
mogelijke, en redelijke, verklaring kunnen zijn.

Kramersdoublet als fonondetector

Niet alleen niet-stralend verval in de overgang 2Å ->• Ë
kan fononen genereren 8), zulks kan ook gebeuren in het
verval E+ -*• Ë_, uiteraard alleen in een magnetisch veld
(zie figuur 1) en voldoend lage temperatuur om stersnde
therrnalisaties te onderdrukken 9). De verschillen met
2Å -* Ë zijn in eerste instantie kwantitatief: in gebrui-
kelijke laboratoriumvelden (5 T) is de frequentie van de
overgang een factor vijf lager en de spontane vervaltijd
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onder uitzending van een fonon een factor 100 langer.
Voorts is de lijnbreedte 10) een factor 20 kleiner
(0,001 cm-'), omdat de overgang binnen een kramers-
doublet niet kan worden verbreed door inhomogene
elektrische kristalvelden, De spontane vervaltijd Tta is
in feite sterk afhankelijk van de veldsterkte H en de
richtingshoek •& van het veld ten opzichte van de c-as.
Volgens theoretisch werk >t)

i/rw (7)

waarop nog ccn kleine correctie moet worden toegepast
als de zeemansplitsing tussen E+ en Ë. niet beduidend

groter is dan knT. Dit soort afhankelijkheden is ook
afgeleid voor systemen in de grondtoestand <). Deze zijn
echter nauwelijks verifieerbaar, omdat bij elektron-
paramagnetische resonantie (EPR) de noodzakelijke
variatie van de frequentie van de radio- of microgolf-
oscillator moeilijk uitvoerbaar is. Bij het experiment aan
een optisch aangeslagen systeem met detectie van de
niveaubezettingen door middel van fluorescentie
daarentegen behoeft men tijdens variatie van H en &
slechts de spectrometer afgestemd te houden op één van
de zeemancomponenten. Ook de initiële niet-boltzmann-
verdeling, nodig om het systeem naar evenwicht te
kunnen zien streven, is na gepulste optische excitatie

Fig. 4
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intensiteitsverhouding Ri/R\, als functie
van de optisch geëxciteerde populatie
N*. Op een correctie voor spectrale
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diffusie.
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vanzelf aanwezig. De resultaten van optische experi-
menten 9) (figuren 5 en 6) bevestigen zeer nauwkeurig
het theoretische resultaat.

De vrij lange vervaltijd van Ë+ naar E_ («s 100 us bij
H = 5 T en •& = 40°) maakt het mogelijk bottlenecking
van fononen nog op een andere wijze aan te tonen dan

1 2 5
MAGNETISCH VELD (T)

De relaxatietijd tussen E+ en E_ als
functie van het magnetische veld. De
rechte geeft een vijfde-machtsafhanke-
lijkheid aan.

wij gezien hebben bij 2Å — E, namelijk door verlenging
van de gemeten relaxatietijd bij toenemende concentratie.
De idee is dat de fononen die in het verval Ë+ — E,
gecreëerd worden lang genoeg bestaan om gereabsor-
beerd te kunnen worden in E. —• E+ door een andere
Cr3+, Hoe hoger de concentratie optisch geëxcitccrdc
Cr8+, hoe sterker de 'rcabsorptie en hoe meer het
spontane verval wordt gecompenseerd. Dit kan uiteraard
meer kwantitatief worden gemaakt in een stelsel
vergelijkingen analoog aan vergelijkingen ( l ) - ( 3 ) .
Onder condities van bottleneck volgt dan

'ia 7Y,(1 + o), (8)

waarin o = ,! de bottlencckparameter:
AN = Npj- NR =: N*. Met gepulste excitatie bij 1,5 K
bedraagt de in figuur 7 bereikte verlenging van de
relaxatie ruim een factor 10. Met continu optisch
pompen is o ~ 200 bereikt.

fig. 6

30 6 0 90
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De relaxatietijd tussen E+ en E. als
functie van de hoek tussen het veld en
de c-as. De curve is volgens vergelijking
(7).

Fi8. 5

Optisch geëxciteerd robijn in E+ kan onder bottlenecking-
condities door verval naar Ë_ dienen als fonon-
generator, geheel analoog aan wat wij gezien hebben bij
2Å -* Ë (vgl. figuur 2). Het niveausysteem Ë+,E-
belooft omgekeerd ook interessante mogelijkheden te
bieden als detector van fononen12). Hoewel de bereikte
bottleneck niet zo hoog is als bij 2Å ->• E, wordt ook hier
in geval van bottleneck de fononpopulatie bepaald door
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het dynamisch evenwicht tussen fononen en optisch
gcëxcitccrde Cr3+, Het bovenste van de twee niveaus,
E+, is bovendien weinig bezet bij lage temperatuur
(1,5 K), Vergroting van de fononbezetting door externe
oorzaak leidt onder deze omstandigheden tot een hogere
populatie van Ê+, Dit wordt direct weerspiegeld in de
corresponderende zeemancomponent van de R,-

De relaxatietijd tussen E+ en E, bij
hogere optische excitatie. De vertraging
van de relaxatie duidt op niet-ther-
mischc verdeling van resonunte fononen.

300

Fig. 7

101' 2-101'
OPTISCH GEEXCITEERDE

POPULATIE N* (crrf3)
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luminescentie, en wel zo dat inkomende fononen voor
een belangrijk deel in optische kwanten worden omgezet.
Daardoor kan een zeer hoge gevoeligheid worden
bereikt. De detector zal ook nauwbandig zijn, aangezien
de overgang E+ ^ E_ een breedte van slechts 0,001 cm-»,
ofwel 0,1 |teV, heeft, en zal binnen vrij ruime grenzen
(2 - 15 cm-') verstembaar zijn door variatie van het
magnetische veld in grootte en richting. Zou een
'spectroscoop' voor fononen toch nog werkelijkheid
worden?



De Westertoren (aquarel door H. P.
Schouten, 1778, uit het gemeente-archief
v::rc Amsterdam).
Hierin bevond zich de eerste kwikkolom
van het Van der Waals-laboratorium.
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Het onderzoek op het Van der Waals-laboratorium ligt in hoofdzaak op
het gebied van de molecuulfysica, waarbij karakteristiek is de gerichtheid
op systemen onder hoge druk (tot 100 kbar). De techniek van de produktie
en het meten van hoge druk vormt daardoor ook zelf een belangrijk terrein
van onderzoek. Ten einde het nauwkeurig meten van druk mogelijk te
maken beschikt het laboratorium als primaire drukstandaard over een 30
meter hoge kwikkolom (40 bar).

De kwikkolom als drukstandaard

Er zijn meerdere kwikkolommen als drukstandaard in
de literatuur bekend geweest en nog bekend. De meest
spectaculaire waren die van Amagat in een mijnschacht
bij St. Etienne (± 1878), lengte 328 m en die van
Caillctct in de Eifcltoren (± 1891) over de volle lengte
van 3Ü0 m. Andere kwikkolommen waren altijd veel
korter, soms waren het zgn. 'gebroken manometers',
zoals bijvoorbeeld gebruikt door Kamerlingh Onnes:
15 kolommen naast elkaar, ieder van 5 m hoogte.
Weinig instituten beschikken thans nog over een primaire
drukstandaard gebaseerd op een kwikkolom. Die van het
National Bureau of Standards (NBS), te Washington
DC, USA, gaat slechts tot 2 bar, terwijl de standaard
voor hogere drukken gebaseerd is op drukbalans meet-
cilinders ('controlled clearance' type) >). Ook het
National Physical Laboratory (NPL), te Teddington,
Engeland, beschikt slechts over een korte kwikkolom
en gebruikt voor hogere drukken meetcilinders als
drukstandaard-). De Physikalisch-Tcchnische Bundes-
anstalt (PTB), te Braunschweig, Duitsland, bezit een
38 m hoge kwikkolom »).

In de genoemde gevallen geldt de kwikkolom als de
officiële primaire drukstandaard voor dat land. Binnen-
kort zal ook de kolom van het Van der Waals-
laboratorium als zodanig erkend worden door de
Nederlandse Dienst van het IJkwezen.

Drukmeting door middel van meetcilinders

Voor de eigenlijke drukmeting worden in het
Van der Waals-laboratorium in het algemeen meet-
cilinders gebruikt; figuur 1 geeft een schematische

— Koppeling

\ - Olie

Fig. 1 Meetcilinder.
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tekening. In de cilinder bevindt zich een goed passende
zuiger met een naar beneden gerichte pen'welke
gekoppeld is aan een as, waaraan massa's van 1 tot 25 kg
kunnen worden gehangen tot een totale belasting van
250 kg. Deze massa's vormen een onderdeel van de
drukbalans. Twee van dergelijke drukbalansen zijn te
zien in figuur 2; als detail toont figuur 3 de uitwisselbare
meetcilinder. Op een pan, deeluitmakcnde van een naar
boven gerichte indicatorpen, kunnen massa's kleiner dan
1 kg worden geplaatst, Tussen zuiger en cilindermantel
bevindt zich olie welke door middel van een capillair
in verbinding staat met de olie van de pers. Bij het druk
opvoeren zal op een bepaald ogenblik de zuiger worden
opgetild, waarna de bereikte druk p kan worden bepaald
met de formule (in vereenvoudigde gedaante)
p = (G.g/<p) + B. Hierin is G de belasting (in kg), g de
zwaartekrachtsversnelling (in m/s-) en B de barometer-
stand (uitgedrukt in Pa). Het ringvormige oppervlak <p
(in ui-) wordt het functionerende oppervlak genoemd.
De hoogte van de zuiger in de meetcilinder speelt ook
een rol; deze kan worden afgelezen op een indicator-
schaal. De wrijving tussen de zuiger en cilindermantel
is gering omdat eerstgenoemde in een roterende be-
weging wordt gehouden. Hierdoor is de meetgevoeligheid
beter dan l gram, hetgeen overeenkomt met 1 op 250.000

bij de hoogste belasting. Het olickolommctjc, getekend
aan de onderzijde in figuur 1 dient voor smering van het
grondlager.

Het meetgebied van een cilinder wordt bepaald door de
grootte van het oppervlak <p. Het laboratorium beschikt
over vele meetcilinders. De meetcilinder voor het laagste
drukgebicd heeft een oppervlak van ongeveer 16,5 cm-:
bij volledige belasting van 250 kg wordt een druk - _.
bereikt van 250^/(16,5 x i0- ' )+ lO"^- 16.10''Pa = '
16 bar. De 25-bar-cilindcrs hebben een oppervlak van
ongeveer 10 cm-', Meetcilinders bedoeld voor drukken
tot 3000 bar hebben een oppervlak van omstreeks
0,08 cm-. Alleen de oppervlakken van meetcilinders voor
het lagcdrukgcbied zijn groot genoeg om langs meet-
kundige weg met voldoende nauwkeurigheid te kunnen
worden bepaald. Maar ook al zou dit voor de hoge-
drukcilinders mogelijk zijn. dan nog zijn er meerdere
redenen dat dit gemeten oppervlak niet gelijk is aan
het functionerende. De voornaamste zijn de deformatie
van cilinder en zuiger bij hoge druk. Bij een druk van
1000 bar kan hierdoor het oppervlak wel met I op 3000
veranderen. Ook is de indicatorhoogte van belang en de
invloed van de aandrijving; de laalste kan overigens bij
nauwkeurige metingen worden losgekoppeld, waarna

Fig. 2 De drukapparatuur.
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Een meetcilinder. Fig. 3

door het grote traagheidsmoment de zuiger met belasting
nog geruime tijd blijft roteren. Om bovenstaande redenen
worden mectcilinders geijkt met behulp van een kwik-
kolom.

De geschiedenis van de kwikkolom van het
Van der Waals-laboratorium

De eerste kwikkolom (± 1925-1943) van het
laboratorium heeft gestaan in de Westertoren4). Deze
(van boven) open kolom was 27 m hoog en bestond uit
een stalen buis in een houten bekisting (figuren 4 en 5).
Aan de onder- en bovenzijde eindigde deze in eerste
aanleg in dikwandige glazen buizen waarin het kwik-
niveau met kijkers kon worden afgelezen. De lagedruk-
cilinders hebben hier hun eerste ijking gekregen. Voor
de ijking van de hogedrukcilinders moest via een even-
eens 27 m lange retourleiding aan de bovenkant van de
kwikkolom met een reeds geijkte cilinder een bekende
oliedruk worden aangebracht (additiemethode). De
dikwandige glazen buizen werden hierbij vervangen door

stalen drukvaten waarin langs capacitieve weg de kwik-
hoogte kon worden gemeten, De omstandigheden in de
Westertoren waren echter zeer primitief. De wind had
er vrij spel. Dit beïnvloedde niet alleen de temperatuur
van het kwik, maar ook de hele kolom (met de toren)
kwam bij wind in trilling met een frequentie van ongeveer
1 Hz en een amplitude tot 13 mm. Een constante
temperatuur is noodzakelijk voor de stabiliteit, vooral
bij gebruik van een retourleiding; want niet alleen de
dichtheid van het kwik is temperatuurafhankelijk, maar
VGoral ook die van de olie. Door tempeiatuurverhoging
zet de olie in de retourleiding betrekkelijk veel uit
waardoor de kwikkolom in beweging jcomt. Er werd in
die periode dan ook besloten de hogrjdrukcilinders te
calibreren door directe vergelijking met reeds geijkte
lagedrukcilinders in een opstelling met twee druk-
balansen.

In 1947 is de apparatuur in de Westertoren afgebroken
en is in het oude Van der Waals-laboratorium een 22 m
hoge kwikkolom gebouwd naast de liftschacht. Doordat
de kolom was gemonteerd in een dubbelwandige houten

Fig. 4

m

Dé experimenteerruimte aan de voet van
de kwikkolom in de Westertoren
(omstreeks 1930).
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koker kou door circulatie van tcmperatuurgeregelde
lucht een redelijke temperatuurstabiliteit worden ver-
kregen. Waar nodig kon plaatselijk elektrisch worden
bijverwarmd. Evenals in de Westertoren diende voor de
hoogtemeting een invarmeetlint dat meter voor meter
geijkt was onder een belasting gelijk aan die in bedrijfs-
toestand; voor de temperatuurmeting diende een even-
eens langs de kolom aangebrachte platina weerstands-
draad, in secties gemonteerd en in opgevouwen toestand
gecalibreerd. Deze temperatuurmeting bleek geen succes:
de draad werd vuil, de ijking verliep. De aflezing van de
kwikniveaus gebeurde weer capacitief, hetgeen ook zijn
problemen gaf.

De kwikkolom in het nieuwe Van der Waals-
laboratorium voor drukken tot 300 bar

Gewapend met de ervaring van twee kolommen is in de
35 m hoge toren van het Van der Waals-laboratorium
(figuur 6), dat in 1967 werd betrokken, weer een kwik-
kolom opgezet, nu 30 m hoog, in eerste instantie
bedoeld voor drukken tot 300 bar. Reeds bij de bouw
van het laboratorium kon met enige wensen worden
rekening gehouden. Een van beton gestorte, aan de
voorzijde open, koker loopt door temperatuurgeregelde
kamers op negen verdiepingen. Na montage van kwik-
leiding, retourleiding en meetlint werd ook de laatste
zijde van de koker met panelen gesloten. Bij de eerste
serie metingen stond de koker aan de onderzijde in

verbinding met een grote experimenteerkamer, welke
eveneens temperatuurgeregeld was, waardoor vrije
convectie ontstond langs de kolom. De constantheid
bleek verrassend: enige tienden °C. De temperaturen
werden afgelezen op negen geijkte kwikthermometers,
op iedere verdieping één. De capacitievc hoogtcmeting
werd verlaten. De boven- en bcnedenpot werden nu
voorzien van vensters waardoor de kwiknivcaus met ccn
kijker konden worden afgelezen.

De lagedrukcilinders zijn in deze opstelling met open
kolom gecalibreerd waarbij een nauwkeurigheid van
1 op 50.000 bereikt is. Hierna is de retourleiding aan-
gesloten en konden de drukcilinders tot 300 bar worden
geijkt; figuur 7 geeft ccn schema van de drukopstclling.

Naast de eerder genoemde additiemethode is het ook
mogelijk te werken volgens de differentiemethode. Deze
methode heeft het voordcel dat een oppervlak direct bij
de gewenste druk kan worden bepaald en het dus niet
nodig is, zoals bij de additiemethode, die druk in stap-
pen van ongeveer 40 bar (overeenkomende met 30 m
kwikkolom) op te bouwen. De methode werkt als volgt:
de te ijken cilinder staat bijvoorbeeld op de rechter
balans (figuur 7). Een willekeurige andere cilinder (mag
ongeijkt zijn) draait bij een druk /».,. Door de kranen 4
naar de kwiklciding en 5 naar de olierctourlciding te
sluiten en de verbindingskraan 3 open te houden worden
eerst de cilinders tegen elkaar gezet en de belasting G,
op de eerste cilinder bepaald waarbij onderling evenwicht

Fig. 5

De bovenzijde van de kwikkolom in de
Westertoren met de ophanging van het
meetlint (omstreeks 1930).



optreedt. Dan is (G, . g/«p) + B = p2. Vervolgens
wordt hetzelfde gedaan maar met tussenschakeling van
de kolom, hoogte H. Nu wordt als belasting op de eerste
cilinder G,' gevonden en geldt
(G,'.g/<p) + B = p? + H Qllirg - H QMc.g. Beide
formules zijn weer in een vereenvoudigde gedaante
gegeven; «llK en QUKI, zijn respectievelijk de dichtheden
van kwik en olie; vanzelfsprekend moeten deze voor
temperatuur en druk gecorrigeerd worden. Eliminatie van
p., uit de formules levert (Gj'-G^/qp = H J>BK - H OIIVK,
waarna het functionerende oppervlak te berekenen is.

Door met verschillende waarden van pa te werken kan
ook de drukafhankelijkheid van <p worden bepaald.
Daar bij hogere drukcilinders q> kleiner wordt, neemt
ook Gx'-Gx in waarde af, waardoor de meetnauwkeurig-
hcid kleiner wordt. Toch kan als caiibratienauwkeurig-
heid van de 300-bar-meetcilinders 1 op 10.000 worden
gerekend. Meetcilinders voor hogere druk zijn voorlopig
geijkt door directe vergelijking tegen reeds geijkte
300-bar-cilinders.

De nieuwe kwikkolom voor drukken tot 3000 bar

In een vergevorderd stadium van opbouw is thans een
30 m hoge kwikkolom, bedoeld voor drukken tot

Fig. 6 Het nieuwe Van der Waals-laboratorium
met de toren waarin een 30 meter hoge
kwikkolom is opgesteld.

3000 bar. Het kwik bevindt zich in een roestvrij stalen
capillair met diameter inwendig 3,2 mm en uitwendig
9,5 mm. Deze maten zijn voor de olieretourleiding
respectievelijk S en 14 mm. In de koker is een kunststof
binnenkoker aangebracht waarin temperatuurgeregelde
lucht kan circuleren langs de kolom. Op deze wijze zal
een temperatuurstabilisatie van ongeveer 0,01° C over
de gehele kolom te verkrijgen zijn. Op negen plaatsen
van de kwikcapillair zijn kwartsthermometers geplaatst
waarvan de temperaturen op een paneel in de meetkamer
beneden kunnen worden afgelezen. Ook de temperaturen
van de negen kamers, waardoor de koker loopt, kunnen
beneden worden geregistreerd en zonodig worden
bijgesteld. De aflezing van de kwikniveaus in de ook
weer van vensters vporziene boven- en benedenpot is
eveneens geautomatiseerd en gebeurt thans met foto-
diode-arraycamera's, welke een afleesnauwkeurigheid
van ongeveer 30 urn hebben. Door gebruik van half-
doorlaatbare spiegels is ook visuele waarneming mogelijk,
zie figuur 8. De verwerking van de meetgegevens
gebeurt met een microprocessor welke is gekoppeld aan
de CDC Cyber 18-20 computer van het laboratorium.



166 N. J. Trappeniers en A. Botten

Fig. 7 Opstelling van kwikkolom met pers en
drukbalansen.
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Omdat gebleken is dat vooral bij hogcdrukcilinders het
functionerende oppervlak vrij sterk afhankelijk kan zijn
van de indicatorhoogte, zijn thans, langs elektronische
weg, de balansen voorzien van een digitale indicator-
aflezing. Met behulp van de hiermee gestuurde hoogte-
ophouders 1 en 2 in figuur 7 (dit zijn hydraulische
pompen die het 'olielek' compenseren dat altijd tussen
zuiger en cilinder optreedt) is het thans mogelijk de
zuigers in de meetcilinders op iedere gewenste hoogte te
laten roteren binnen ongeveer 0,01 mm. Figuur 2 geeft
een overzicht van de drukapparatuur, figuur 9 toont de
details van de bovenpot.

Het is de bedoeling een aantal zich bij de calibratie goed
gedragende cilinders te promoveren tot 'master' cilinders.
De ijking van de overal bij het onderzoek in het
laboratorium in gebruik zijnde cilinders kan dan door
directe vergelijking met de mastercilinders regelmatig
worden gecontroleerd. Dit is vooral belangrijk bij die
onderzoeken waarbij drukmeting met hoge precisie nood-
zakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij pVT-
metingen waarmee het laboratorium sinds tientallen jaren
de reputatie bezit een nauwkeurigheid van omstreeks
1 op 10.000 te halen tot drukken van 3000 bar. Van
recente datum zijn viscositeitsmetingen tot 70 bar met de
unieke precisie van eveneens 1 op 10.000 5). Omdat bij
dit laatst genoemde onderzoek extra aandacht is besteed
aan het lagedrukgebied communiceerde de viscosimeter
met een (eigen) 12 meter hoge glazen kwikkolom, die
voor de drukmeting over de gehele lengte via een
beweegbare tv-camera kon worden afgelezen.

De nieuwe kwikkolom van het Van der Waals-
laboratorium zal een rol gaan spelen bij de uitbreiding
van het drukgebied tot 100 kbar, hetgeen met name
belangrijk is voor pVT-meting aan vaste stoffen. Tevens
kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de
vastlegging van de drukschaal door middel van fase-
overgangen zoals de smeltlijn van kwik (tot 70 kbar) of
met de bismuth-overgang (80 kbar).
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De Utrechtse experimentele stootveld-
opstelling.
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een raakvlak tussen
de atoom- en kernfysica

Atoomkernen die met een snelheid van enige procenten van de licht-
snelheid in een gemagnetiseerde ferromagnetische stof worden geschoten,
ondervinden een zéér sterk magnetisch veld van de orde van grootte van
een kilotesla (10 megaGauss). Zo'n stootveld treedt op zolang de kern
in beweging is, dat wil zeggen gedurende ongeveer een picoseconde, de
afremtijd van een kern in vaste stof. Wordt het stootveld enerzijds toe-
gepast voor het meten van magnetische dipoolmomenten van kortlevende
aangeslagen kerntoestanden, het vormt anderzijds een interessant
verschijnsel op zichzelf. Het magnetische stootveld, in 1967 in de
Verenigde Staten ontdekt, werd in de afgelopen jaren in het Utrechtse
Robert J. Van de Graaff-laboratorium intensief onderzocht en toegepast
in kernfysische experimenten. Daarbij werd onder meer gevonden dat de
veldsterkte toeneemt met de snelheid van de bewegende kern. Hieruit en
uit het onverwachte gedrag van het veld als functie van het atoomgetal
van de bewegende kern blijkt dat het verschijnsel met een atomair model
kwalitatief kan worden beschreven.

Eén van de karakteristieke grootheden die als het ware
de signatuur van een atoomkern aangeeft is het
magnetisch dipoolmoment. In een sterk vereenvoudigd
beeld kan een kern worden opgevat als een sneldraaiend
geladen bolletje, anders gezegd als een kringstroompje.
Daardoor ontstaat een klein magneetje. De sterkte van
zo'n kernmagneetje (het dipoolmoment ft) is in dit
eenvoudige beeld afhankelijk van de hoeveelheid draai-
ing, het impulsmoment of spin I genoemd, en de
verdeling van de ladingsdragers (protonen) in de kern.
De werkelijkheid is gecompliceerder. Zo weet men dat
protonen, maar ook neutronen, zelf een magnetisch
dipoolmoment bezitten. Verder kan een kern zich
behalve in zijn 'nomale' toestand, de grondtoestand,
bevinden in aangeslagen toestanden. Dergelijke toe-
standen bestaan meestal zeer kort met een gemiddelde
levensduur van de orde van grootte van 1 picoseconde
(1 ps = 10-12 s). iedere toestand heeft zijn karakteristieke
dipoolmoment. Kennis van deze momenten geeft toegang
tot het verder ontrafelen van het gecompliceerde bouw-
werk, de atoomkern.

Deze motivering leidde ertoe om in het begin van de
jaren zeventig in Utrecht met het rond 1967 te Madison
(Wisconsin, V.S.) ontdekte magnetische stootveld !>2)

dipoolmomenten van aangeslagen toestanden in lichte
kernen te gaan meten. Achteraf bleek dat het min of
meer historisch bepaalde gebied van de lichte kernen,
een Utrechts specialisme, een goede keus was. Niet
alleen zijn lichte kernen, met niet teveel protonen en
neutronen, theoretisch relatief goed te beschrijven, zij
bleken ook juist voor het stootveld verschijnselen aan
het licht te brengen die met zwaardere kernen niet zo
gemakkelijk waren gevonden.

Meten van dipoolmomenten

Bij het meten van magnetische dipoolmomenten wordt
gebruik gemaakt van het richtend koppel T=#xB dat
een dipool in een magneetveld ondervindt (te vergelijken
met het effect op een kompasnaald in het aard-
magnetisch veld). Qmdat in het geval van kernen het
dipoolmoment gekoppeld is aan een impulsmoment zal
de dipool in een magnetisch veld B niet gericht worden
maar een precessiebeweging om de richting van B gaan
beschrijven (net als een tol waarvan de draaias een hoek
maakt met de richting van de zwaartekracht).

Deze kernspinprecessie kan voor een aangeslagen
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kerntoestand worden waargenomen op de volgende wijze.
Als een kern in aangeslagen toestand wordt gebracht
door een kernreactie, waarbij een trefplaatje wordt
beschoten met een bundel versnelde ionen bijvoorbeeld
van He of C, dan blijkt dat de spin van die toestand een
voorkeursrichting in de ruimte inneemt. Als gevolg
daarvan wordt de gammastråling die bij het verval van
die toestand naar de grondtoestand vrijkomt, op
anisotrope wijze uitgezonden. Dit betekent dat de
stralingsintensiteit afhangt van de richting van de gamma-
straling. Indien de kernspin tengevolge van een sterk
magnetisch veld een eindje verdraaid is door de precessie-
beweging vóórdat de gammastraling wordt uitgezonden,
dan is ook het gamma-intensiteitspatroon over dezelfde
hoek meegedraaid^ Gebruikmakend hiervan kan men
deze verdraaiing bepalen door het meten van de
intensiteitsverdeling met behulp van gammadetectoren.
Het proces is geïllustreerd in figuur 1,

De hoekverdraaüng A & die over de korte gemiddelde
levensduur r van de aangeslagen toestand optreedt, blijkt
rechtevenredig te zijn met de grootte van het magnetisch
moment ft en de sterkte van het magneetveld B volgens
A0 = 2jriuB/(//ir), waarin h de constante van Planck is.
Dit betekent dat als B, I en t bekend zijn uit de gemeten
hoekverdraaüng direct de waarde van het gezochte
dipoolmoment volgt.

Een eenvoudige berekening leert dat voor toestanden met
levensduren van r ~ 1 ps magnetische velden met een
sterkte van tenminste 100 tesla (dit is 1 megaGauss)
nodig zijn om een meetbare verdraaiing van ongeveer
0,1° te krijgen. Deze sterkte is driemaal zo groot als die
van de sterkste magneet ter wereld in Nijmegen 3).
Toch blijkt het mogelijk locale velden van zeer korte
duur op te wekken met sterkten tot een kilotesla (kT).
Dit zijn de zogenoemde magnetische stootvelden.

Het magnetische stootveld

Rond 1967 ontdekten Borchers en medewerkers >'2)
dat kernen die, tengevolge van de terugstoot bij een
kernreactie, met een snelheid van ongeveer één procent
van de lichtsnelheid in gemagnetiseerd ijzer terecht-
komen een zeer sterk (0,5-1 kT) magnetisch veld, gericht
langs de magnetisatierichting van het ijzer, ondervinden.
Dit veld bleek alleen aanwezig te zijn zolang de kern
in ijzer beweegt. Aangezien de afremtijd van kernen in
vaste stoffen ongeveer 1 ps bedraagt is de levensduur
van het magnetische stootveld ('transient magnetic field'),
van dezelfde grootte. Omdat de kerntoestanden die wij
willen onderzoeken juist gemiddelde levensduren
hebben van de orde van grootte van 1 ps is het stootveld

Fig, 1 Eenvoudige voorstelling van de pre*
cessiebeweging van een magnetisch
dipoolmoment Jl van een aangeslagen
kerntoestand met spin I in een magne-
tisch veld B. De spin I en daarmee de
gamma-intensiteitsverdeling W ver-
draaien ah gevolg van het koppel T.

B(x-as)

y-as

T =|i x B

W(6) ~ sin2 29

uitermate geschikt voor dergelijke metingen. Hiervoor
is het wel nodig dat de magnetische veldsterkte als
functie van de kcrnsnelheid bekend is.

Direct na de ontdekking van het stootveld is een serie
metingen verricht met relatief langlevende kern-
toestanden waarvan op andere wijze het magnetische
dipoolmoment reeds was bepaald. In alle gevallen was
de beginsnelheid van de kernen in ijzer 1 å 2% van de
lichtsnelheid. Deze meetresultaten zijn gegeven in
figuur 2 (zie ref. 4). De veldsterkte is hierin uitgedrukt
in de gemiddelde hoekverdraaiing A0 (zie boven) per g,
waarin de g-factor een maat is voor het magnetische
dipoolmoment van de kerntoestanden volgens de uit-
drukking ft^gfj.^1, waarbij het zogenoemde kern-
magneton jUN een constante is. Men ziet dat de veld-
sterkte iets sterker dan evenredig stijgt met het atoom-
getal Z van de in ijzer ingeschoten kern.

Deze metingen inspireerden Lindhard en Winther tot het
formuleren van een eenvoudig model voor het
stootveld s). Dit model geeft realistische waarden voor
de veldsterkte en verklaart de waargenomen Z-afhanke-
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lijkheid. Verder volgt eruit dat rle veldsterkte omgekeerd
evenredig met de snelheid v van de kern zal afnemen
als v>v0 , waarbij vu de snelheid is van een elektron, in
de eerste Bohrse baan van het waterstofatoom
(v„ = c/137; c is de lichtsnelheid). Een summiere
beschrijving van dit Lindhard-Winther-model is te vinden
in referentie 6,

Deze theorie heeft, hoe tegenstrijdig dat ook moge
klinken, gedurende een aantal jaren verder onderzoek
mm het stootveld opgehouden. Immers, het leek weinig
zinvol experimenten bij hogere stootsnelheden dan v(l

uit te voeren omdat de veldsterkte toch zou afnemen,
waardoor de gemeten effecten zouden dalen.

Veel sterkere velden

Het was de interesse in magnetische momenten voor
aangeslagen toestanden van lichte kernen die in Bonn en
Utrecht grote afwijkingen van de Lindhard-Winther-
thcoric aan het licht bracht. Hoewel, zoals uit figuur 2
blijkt, voor lichte kernen ( Z » 10) de verwachte veld-
sterkte laag is werden toch voor de kernen 10N en i s o
in Bonn vrij grote hoekverdraaiingen gevonden *) bij een
stootsnelheid V;» 2,5 v„. In Utrecht was inmiddels
onderzoek aan de kern -8Si begonnen waarbij de
beginsnelheid van de Si-kernen werd gevarieerd tussen
vs = 0,8 v„ en 6,8 v„.

Hiertoe werden 28Si-kernen aangeslagen met inelastische
protonverstrooiing en inelastische verstrooiing van
a-decltjcs. De hoogste beginsnelheid werd bereikt door
versnelde 28Si-ionen aan He te verstrooien. In alle

gevallen vond de reactie plaats in een dun laagje
trefplaatmateriaal dat was aangebracht op een dun
ijzerfolie, geplaatst in een uitwendig magneetveld. Voor
de reactie op He werd op het ijzer een titaanlaagje
aangebracht waarin He werd geïmplanteerd. De
resultaten van deze metingen 8) worden gegeven in
figuur 3, tezamen met de door Lindhard en Winther
(LW) voorspelde waarden. Hierbij zij opgemerkt dat in
deze metingen de verdraaiing A 0 gemeten werd ge-
integreerd over de totale afremtijd (0,5-1 ps), en dus

25

20
'Si in Fe

LW + PEC

6 8

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 80 90

Experimenteel bepaalde precessiehoeken
A0/g voor kernen met Z ^ 2 6 in ijzer
(ref. 4). De kromme geeft waarden voor
A&/g berekend met de theorie van
Lindhard en Winther.

Fig. 3

Gemeten precessiehoeken voor 2BSi in
Fe als functie van de beginselheid r;
van de i8Si kern. De kromme LW is
berekend met de theorie van Lindhard
en Winther. De EMP-kromme corres-
pondeert met een veldsterkte evenredig
aan v (uit ref. 8).

Fig. 2

over alle snelheden v tussen v{ en 0, van de 28Si-
kernen in ijzer. Daarom verloopt de LW-kromme vlakker
dan men op grond van de 1/v-afhankelijkheid zou
verwachten.

Een eenvoudige empirische analyse van de zo gemeten
stootveldsterkten leverde als verrassend resultaat dat
de snelheidsafhankelijkheid van het stootveld voor Si in
ijzer het best kan worden beschreven met een recht-



174 G. van Middelkoop

evenredig verband. Naar aanleiding van deze resultaten
formuleerden Eberhardt en medewerkers f) een atomair
model dat de gemeten waarden semikwantitatief goed
reproduceert (zie verderop in het artikel). Later is voor
een aantal kernen verspreid over het periodiek systeem
de lineaire snelheidsafhankelijkheid van het stootveld in
een aantal laboratoria geverifieerd; zie bijvoorbeeld
referentie 9. Bij zo'n eenvoudige empirische beschrijving
ligt het voor de hand het stootveld als functie van v en Z
(het atoomgetal van de bewegende kern) te schrijven als
fl(v,Z) = C(Z)v/v0.

De Z-afhankeiykheid

Was de Z-afhankelijkheid voor zware kernen (Z;>26)
in ijzer bij beginsnelheden v =s v0 een gladde functie
van Z (zie figuur 2), geheel anders verloopt deze af-
hankelijkheid C(Z) voor lichte kernen. Deze functie,
voornamelijk bepaald door metingen van Zalm en
medewerkers »o), is gegeven in figuur 4. De Z-afhanke-
lijkheid is veel sterker (ongeveer Z3) en vertoont een
discontinuïteit bij Z = 9 .

Dit experimenteel verloop kan, alweer empirisch, een-
voudig worden beschreven. Als we, vooruitlopend op een
atomair model van het stootveld, veronderstellen dat de
gedeelten voor Z<9 en Z = 10-16 corresponderen met
stootvelden veroorzaakt door een gepolariseerd elektron
ingevangen in respectievelijk de Is- en 2s-sch.il van het
ion van de bewegende kern dan kan men de meetpunten
met één parameter beschrijven. Deze parameter geeft de
fractie van de (afrem)tijd waarin het ion een gepolari-
seerd s-elektron heeft. We schrijven daartoe C(Z)=yBm,
waarin y de zojuist genoemde fractie en BM de veld-
sterkte is ter plaatse van de kern tengevolge van een
gepolariseerd elektron in de ns-schil (n = 1 of 2) van het
(bewegend) ion.

Het atomaire veld Bns wordt in goede benadering ge-
geven door flll9 sa 16,7 Z(Z-q)Vn* tesla. Hierin is q een
afschermlading met q = 0 of 2 voor n = 1 of 2. Een
aanpassing waarbij n = 1 voor Z<9 en n = 2 voor
Z=10-16 van de fractie y aan de meetpunten van
figuur 4 levert de krommen in die figuur en een bij-
behorende fractie van y = 4%.

Het is wellicht aardig hier te wijzen op de sterkte van
het magnetische stootveld. Uit figuur 4 blijkt dat deze
voor v=vü ligt tussen 50 en 300 tesla. Bij hogere snel-
heden (tot een zekere grens; zie onder) neemt de veld-
sterkte lineair met v toe. Zo kan men komen tot inder-
daad gigantische veldsterkten van de orde van grootte
van 1000 tesla (10 megaGauss)!

We gaan nu wat verder in op een atomaire beschrijving
van het stootveldverschijnsel. Daarbij moet worden
bedacht dat dit model niet waterdicht is en in een aantal
gevallen slechts kwalitatief. Het verklaart wèl de
opvallende discontinuïteit in de Z-afhankelijkheid
bij Z =5 9 in ijzer.

Een atomaire beschrijving

De suggestie voor een atomaire beschrijving is afkomstig
van de ontdekkers van het stootveld maar werd verlaten
bij de komst van de theorie van Lindhard en Winthcr.
Voortbouwende op dit oorspronkelijke idee formuleerden
Eberhardt en medewerkers«) het volgende model.

In gemagnetiseerd ijzer zijn van gemiddeld ruim twee
elektronen per ijzeratoom de magnetische momenten
gericht (gepolariseerd) in de richting van het uitwendige
magnetiserende veld. Deze gepolariseerde elektronen
zijn verantwoordelijk voor de (ferro)magnetische eigen-
schappen van ijzer. Een kern die door cen vaste stof
beweegt (dus ook door ijzer) voert nog altijd cen aantal
van zijn eigen atomaire elektronen mee; het vormt
daarmee een ion. Bij zeer lage snelheid zal het atoom
nog volledig intact zijn, maar naarmate de snelheid stijgt
verliest het steeds meer elektronen, meestal aan de
buitenkant. Bij hogere snelheid kunnen tengevolge van
atomaire botsingen echter ook elektronen uit de

300 -

Fig. 4

16

De veldsterkte C(Z) voor lichte kernen
in ijzer. De getekende krommen geven
een empirische beschrijving weer (zie
tekst en ref. 10).
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binnenste s-schillcn van het bewegend ion gewipt worden.
Op hun beurt kunnen deze gaten weer worden opgevuld
door elektronen van de gastheeratomen (ijzer). Door
deze uitwisseling van elektronen tussen het bewegend
ion en de (gepolariseerde) gastheeratomen raakt het ion
gepolariseerd. Als de kansen op verlies en vangst van
elektronen bekend zijn voor de s-schillen kan men
bijvoorbeeld berekenen als functie van de snelheid welke
fractie van de bewegende ionen een enkel gepolariseerd
elektron in de 2s-schil heeft. Bij toenemende ionsnelheid
neemt de kans op ls-polarisatic toe.

Nu veroorzaakt het magnetisch dipoolmoment van een
elektron in een 2s-schil van a8Si een magneetveld ter
plaatse van de kern met een sterkte van 4,2 kT; voor
een ls-elektron is dat zelfs 46 kT! Aangezien bij toe-
nemende snelheid eerst de 2s- en vervolgens de ls-schil
gepolariseerd raakt geeft dit inderdaad een met de
snelheid toenemende stootveldsterkte.

Bij zeer hoge snelheden, dat wil zeggen bij snelheden
groter dan de baansnelheid van het binnenste (ls-)elek-
tron van een ion, is de kans op verlies groter dan die op
vangst. Dit moet dan leiden tot een afnemend stootvcld.
Dit is later inderdaad gevonden voor 12C in ijzer door
de Bonn-Straatsburg-groep.

De Z-discontinuïteit in het atomaire model

De scherpe discontinuïteit in de Z-afhankelijkheid die wc
vonden voor stootvelden in ijzer bij Z = 9 (figuur 4)
kan kwalitatief worden begrepen door een uitbreiding
van het atomaire model. De polarisatie van de ls-schil
van het bewegend ion wordt daarin niet meer bepaald
door onafhankelijke elektronverlies- en vangstprocessen
maar door een specifieke koppeling van die schil met
de schil van ijzeratomen die de gepolariseerde elektronen
bevat (de 3d-schil).

Onder de veronderstelling dat het atomaire botsings-
proces tussen bewegende ionen en de ijzeratomen niet
te heftig is passen de elektronenbanen van ion en atoom
zich adiabalisch aan aan de veranderende afstand van
de kernen van de botsingspartners. Bij kleine afstand
worden het moleculaire banen. De koppelingen die
daarbij optreden zijn schematisch in figuur 5 aangegeven
voor zuurstof- en neonionen ,mct ijzeratomen " ) . Het
koppelingsschema voor de ls-schil van het ion verandert
drastisch als we gaan van ionen met Z > 8 (zuurstof)
naar die met ZSrlO (neon) in ijzer. Voor zuurstof ionen
is er een directe koppeling tussen hun ls-schil en de
3d-schil van ijzer, voor neon ontbreekt deze. Deze
verandering heeft te maken met de bindingsenergieën
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van de ls-elektronen van het ion en de 2p«elektronen
van de gastheeratomen (ijsser). Voor O en Fe ligt het
Is- boven het 2p-niveau, voor Ne en Fe eronder.

Deze 'overgang' in niveauvolgorde is in detail onder-
zocht voor Z — 9 (fluor) in ijzer en het eveneens ferro-
magnetische kobalt bij v~2v0, Voor ijzer verwacht men
geen directe ls-3d-koppeling, voor kobalt wèl Dit komt
tot uiting in een veel sterker stootveld in kobalt dan in
ijzer. Dit is inderdaad experimenteel gevonden12),

Deze abrupte verandering in koppelingsschema leidt tot
een sprong in de Z-afhankelijkheid. Voor Z<9 zijn
gepolariseerde ls-elektronen verantwoordelijk voor het
zeer sterke stootveld, terwijl voor Z>9 dat niet of
nauwelijks meer mogelijk is. De eerstvolgende schil die
in aanmerking komt voor polarisatie is de 2s-sch.il met
een resulterend veel zwakker veld. Dit is precies wat we
experimenteel vonden (figuur 4).

Deze bevindingen zijn zeer onlangs experimenteel fraai
bevestigd langs een geheel andere weg door een groep
in Aarhus i»). Men keek naar de K-röntgenstraling
afkomstig van lf»F-ionen tijdens h'in afremming in ijzer,
kobalt en nikkel. De sterkte van deze straling is evenredig
met de kans dat een afremmend i»F-ion een gat heeft in
de ls-schil, en dat is zoals we zagen in het atomaire
model een maat voor het stootveld. Men vond bij
snelheden lager dan 2v0 vrijwel géén straling voor *9F in
F, maar wèl in Co en Ni. Bij hogere snelheden neemt
de stralingsintensiteit voor 19F in Fe toe om bij
v « 4,5v0 gelijk te worden aan die voor i»F in Co en Ni;
zie figuur 6.
Deze experimenten bevestigen de conclusie getrokken
uit de stootveldmetingen voor 19F in Fe en Co. De
metingen van de groep in Aarhus geven echter, ook
voor 28Si in Fe, tevens aan dat voor snelheden v>3vn er
toch gaten in de ls-schil vallen. Dit duidt er op dat
althans voor deze snelheden, waar de veronderstelling
dat de ion-atoombotsingen adiabatisch kunnen worden
beschreven twijfelachtig wordt, ook ls-stoctvelden
kunnen optreden. Dit is in tegenspraak met 'ie
conclusie getrokken uit de empirische beschrijving van
de Z-afhankelijkheid voor lichte kernen in Fe waar de
stootvelden voor Z=10-16 uitsluitend aan polarisatie
van de 2s-schil werd toegeschreven.

lijk zijn. Het lijkt erop dat zelfs bij zéér lage snelheid
de theorie van Lindhard en Winther niet opgaat >•))•

Voor een groot aantal kernen is het stootveld thans
bekend in ijzer on ook in het, bij lage temperatuur
ferromagnetische gadolinium. De gelukkige omstandig-
heid dat de velden bij hoge snelheid van de kernen zéér
sterk zijn maakt het stootveld uitermate geschikt voor
het meten van magnetische dipoolmomcnten van
kortlevende aangeslagen toestanden met een gemiddelde
levensduur van T > 0,1 ps. Dergelijke metingen worden
ondermeer uitgevoerd in Bonn, Straatsburg, Stanford en
Utrecht aan voornamelijk lichte kernen en in Chalk
River (Canada), New Brunswick (VS), Rchovot en
Uppsala aan zwaardere kernen.
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Wv_
Experimenteel bepaalde fracties F(ls)
van ionen met een gat in de h-schil
voor '°F in Fe, Co en Ni als functie
van de ionsnclhcid (uit rcf. 13).

Besluit

Hoewel nog veel mankeert aan een adequate kwantita-
tieve beschrijving van het magnetische stootveld is het
nu algemeen aanvaard dat, althans voor lichte kernen,
atomaire processen voor het verschijnsel verantwoorde-
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Op de voorgrond het besneeuwde terrein
viin ile Europese organisatie voor Kern-
fysisch Onderzoek CERN.
Op de achtergrond Geneve, het meer van
Ccnève en de Zwitserse alpen. In het
centrum wordt, anders dun de naam
suggereert, hoge-energiefysica beoefent,
en wel in internationale samenwerking.
Nederland i.v Oi'ii v<m de 12 deel-
nemende Europese hinden.
Een aantal FOM-mcdcwerkers verricht
op CERN, deel uitmakend van inter-
nationaal samengesteld' 'collaboraties',
hun experimenten. De resultaten worden
'thuis' (in het NIKHEF) opgezet en
uitgewerkt.

Twee achter elkaar geplaatste zgn. i
calorimeters in de neutrinobundel van
het Super Proton Synchrotron op CERN,
Dit SPS is Ac grootste deeltjesversneller
in Eurafti. Het versnelt protonen tot
een energie van 400 giga-elektronvolt.
Met deze bundel worden secundaire
deeltjes geproduceerd, onder andere
neutrino's. In de hier getoonde calori-
meters worden de energieën gemeten
van de produkten die ontstaan in
neutrinorciicties.

De vele lichtreflecterende oppervlakken \
van deze telleropstelling van CERN
vormen vaak een bron van inspiratie
voor een fotograaf.
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mevr. A. H. v. d. Werf-Schuurman (u,o)
mevr. J. Wiemer-Kostcr

Aloomfysica
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WERKGROEP Mt VIII
ir. P, W, Buch. WM/G
ir. H. W. F. Heller, WM/G

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

WERKGROEP Ml XI
ir. G. J. van der Kolk. WM/G uu

Molecujlf.VMca

WERKGROEP M I-A
drs. J. I. Geljscl. WM/G
dr. K. R. Harris. WM/G uu
G. J. F. Holman. TA
G. Lubbers. 7VI

WERKGROEP M I-I.
dr. J. Korving. WM/V
drs. J.J.H, vun den liicscn. WM/G
dr. B. S. Douma. WM/G tui
prof. I. Kuscer. WM Uu
dr. A. O. Rietveld, wet. documentalist
ing. H, T. Klein Wolterink. 7.1
P. Zwanenburg, TA

WERKGROEP M Il-A
dr. H. R. van den Berg, WM/G
drs. J. H. U. Hoogland, WM/G
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WERKGROEP M ll-L/KO
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WERKGROEP M Hl-VdW
drs. R. H. Huijser, WM/G (o)
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W. van Bommel, TA
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WERKGROEP M Hl-FCh
ir. P. Menger, WM/G
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WERKGROEP M V-U
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ing. B. J. H. Mcddens

T, Oyevaar (a)
A, A, Ravestein
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L. Kroonenburg (a)
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Hoofd:
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Hoofd:
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Instrumentmaker:
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W. Kersbergen
A. H. Kragten
j . Nienhuis
W. J. P, Nieuwhoff
G. A. Wildschut
P. M. Wortman
Magazijnbediende:
C. T. Kuppens

Hoofd/Coördinator MTA;
D, M. Imhof

H. Oosterom
Constructeur;
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P. R. Prins

Reproduktie
Hoofd:
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Hoofd:
ing. W. J. J. Wolfis
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P. F. M. Delmee
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H. Warsen

Secretariaat
Hoofd:
mevr. H. Toft-Betke
Medewerkster:
mevr. E. Foppema
mevr. P. C. van Geuns-de Bruijne
mevr. J. M. Hamers-Smit
mevr. F. M. Stenfert-Bouman
mevr. H. J. C. Thoden van Velzen
mevr. L. M. P. van Veenenda»l-van Uden
mevr. G. Verweij
Bibliothecaris:
D. Spruijt
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H. J. Lammers

Algemene dienst en technische
onderhoudsdienst
Hoofd:
ing. D. A. Bergman
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Hoofd:
T. W. Westra
Monteur.'
1. C. Goes
C, J. Tito
J. T. de Waal
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Hoofd:
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L. Gieling
Magazijnbediende:
C. Kooijman
H. F. van der Laan (a)

Terreinen en tuin
Hoofd:
I. M. Klees
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W. C. van Wijk
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Hoofd:
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Hoofd kantine:
mevr. M. J. C. de Groot-de Wit (o)
mevr. M. A. Koppelaar-Leegwater
Medewerkster:
mej. M. J. Tersteeg (a)
mevr. E. van Tuijl-de Waal
Bewaking:
C. J. Kranendonk
Chauffeur/monteur:
C. A. van Kilsdonk
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C. J. van Anholt (a)
C. A. Baas (a,o)
R. Citeur (a,o)
i. E. G. Ebskamp (a,o)
A. T. van Essen (a,o)
P. H. J. Goorden (o)
R. van Grevengoed (a)
C. Haalstra (a,o)
K. P. Hoist (a,o)
R. W. M. van den Hoogenhoff fa)
H. lobse (a,o)
P. l. Kloet (o)
M. Kolkman (o)
L. Kroonenburg (a,o)
N. A. Littooij (a)

E. D, W, Lokkers (a,o)
R, D. Miihlmann (a,o)
F. R, F, Mangelsdorf (o)
H. Nijkamp fo)
A. J. Pfaff (a,o)
mej. T, F. de Ruiter (a)
H. J. Stigter (o)
C, F. Tanahatoe (u,o)
G. Vaslenburg (o)
W. de Vree («)
G. Wesseling (a,o)

WERKGROEP TN HI
dr. H.J. Hopman, WM/V
it. P. J. M. van Bommel, WM/C (a)
dr. ir. E. H. A. Granneman, WM/G
drs. P. H. de Haan, WM/G
drs. G. C. A. M. Janssen, WM/G
dr. B. Jurgens, WM/G (o)
drs. J. N. M. van Wunnik, WM/G (a)
dr. P. Massmann, WM (Euratom/FOM-
verband)
dr. B, Rasser, WM (Euratom/FOM-
verband) (a)
dr. P. S. Strelkov, WM (a,o)
prof. dr. K. Yamagiwa, WM (a)
F. Siebenlist, S (a)
ing. J. ter Beek, TA
ing. T. Bolhuis, TA
M. Dasia, TA
ing. H. G. Ficke, TA
J. Fokkema, TA
ing. J. de Graaf, TA
L. H. R. de Haan, TA (a)
ing. P. J. H. Jansen, TA (o)
J. Ladru, TA
J. Piepenbroek, 7/*
ing. J. D. E. Platvoet, TA
W. Tebra, TA
H. J. Timmer, 7/1
H. van der Veen, TA
ing. A. J. M. Vijftigschild, TA

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

WERKGROEP TN VII
dr. ir. P. A. E. M. Janssen, WM/G (o)
ir. A. J. Mesland, WM/G
dr. ir. B. F. M. Pots, WM/G (o)

Theoretische Hoge-energiefysica

WERKGROEP H-th-A
drs. L. H. Karsten, WM/G (o}
drs. R. B. J. Pijlgroms, WM/G {o)
dr. J. Smit, WM/G
dr. N. Kawamoto, WM (a)
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WERKGROEP H-th-G
drs. W. J. Schoenmaker, '.M/G (a)
drs, H, A. Slim, WM/G

WERKGROEP H-th-L
dr. ir. R. M, F. Houtappcl, WM/V
dr. P. J. M. Bongaarts, WM/G
drs, J. W. van Holten, WM/G
drs, R, H, P, Kleiss, WM/G

WERKGROEP H-th-N
dr. A. T. M. Aerts, WM/G (o)
drs, P. J. G. Mulders, WM/G
drs, W, A, M. van der Sanden,
WM/G (a,o)
drs. A. N. J. J. Schellekens, WM/G

WERKGROEP H-th-U
drs. J. J. van der Bij, WM/G (a)
drs. M. E. Lemoine, WM/G (o)
drs. M. J. Zuilhof, WM/G
dr. J, Jurkiewicz, WM (a)

Nationaal Instituut voor Kernfysica en
Hogc-encrgiefysica, sectie H

Directeur:
prof. dr. A. N. Diddens

WERKGROEP AMSTERDAM
Wetenschappelijk medewerker in
vaster verband:
dr. C. Daum
dr. ir. F. C. Erné
dr. D. J. Holthuizen
dr. W. Hoogland
dr. B. Jongcjans
prof. dr. ir. J. C. Sens
dr. F. Udo
dr. G. F. Wolters
Wetenschappelijk medewerker in
gewoon verband:
dr. J. C. Armitage («)
dr. R. Ulukiijl
drs. G. J. Bobbink
dr. J. Bron
drs. D. Buikman
drs. P. A. J. van Dcurzen
dr. M. A. van Driel
dr. P. Duinkcr
dr. K. J. F. Gaemers
drs. F. G. Hartjes
drs. R. T. Jongerius
drs. M. J. Jonker
dr. B. K. S. Koene (al
dr. P. M. Kooijman (o)
drs. W. G. J. Langeveld
drs. W. M. van Leeuwen
drs. G. J. Muller (a,o)

dr. S, J. Oldham (a)
dr, ir. H. P. Paar
drs, J, K, Panman
drs. S. C. A. Peters (o)
drs. R. Pfeijffers
dr. G, J. Polok
drs. B, J, Pijlgroms
drs, M. M. H. M. Rijssenbeek (o)
dr, T, E, Schouten (o)
drs. W, Spierenburg
dr, H. G, J. M. Tiecke
dr. J. Timmer
dr. D. Z. Toet
drs. B. K. van Uitert (u)
mevr, drs. J. M. Warmerdam-
de Leeuw (o)
drs, E. Wassenaar
dr. L. W. Wiggers (a)
dr. M. E. J. Wigmans
dr. B. Q. P. J. de Wit
Gastmedewerker:
dr. S. Barshay (a,ol
dr. D. G. Fong
ir. J. Knapik (a,o)
prof. J. Smith f«)
Elektronicus:
G. H. M. ten Dam
G. W. Gotink
H. L. Groenstege (a)
E. L. Hoenstok (o)
G, D. Horneman
F. W. M. Huiman (al
G. N. M. Kieft
W. Panneman
P. A. M. Rewicrsma
A. Rijllart (a)
J. Weber (a)
Instrumentmaker:
G. R. Brouwer (a)
J. I. de Groot
P. J. Hunck (a)
K. Kcs (al
J. W. Kok
M. J. M. Kroezen
P. E. Rietveld
H. J. A. Vink
E. G. M. Zijlstra (o)
Programmeur:
W. P. S. van Braam
D. A. Sastradiwiria
Operateur:
P. Hcymens Visser
N. C. G. MacNack
A. F. J. Meijer (o)
F. de Zwart
Constructeur-tekenaar:
T. Meijer
H. W. A. Schuijlenburg
Assistent(e) meet- en scanwerk:
J. J. van den Berg (o)

W. Brogt
E, Euwe
H, W, Exmann
A. E, van Gricthuijsen (o)
G. van 't Hof
mevr. F. C. H, Huyser (o)
mevr, S, M. de Jong-van Zanten (o)
mevr. E. G. Koek-Tippmann
drs. T. J. van der Linde
mevr, C. M, Molenaar (ai
J. L. M. Mul (u)
H. Muller (m
H. van Oosten (al
M. A. G. M. van Ruaij (<n
i. C. A. Smils (al
mevr. J. H. Visscr-Junscn
mevr. H. E. van Vliet-Hempet
A. Voorbraak
H. G. Vuurmans (til
mevr. S. H. Wextbroek-Phillips
mevr. J. H. Wisehoff-Bos
Technische en huishoudelijke dienst:
1. Knip
J. C. M. Stam
••I Igemcnc dienst
Secretaresse:
mevr. M. A. M. Vermeulen
Receptioniste-telefoniste:
mevr. C. Tousalwa (u)
Boekhouder:
E. Kok (al
Administratief medewerkster:
mevr. S. Kiel
Reproduktic:
W. L. Oosterhuis
Volontair:
R. Hof boer (a,o)
L. Muys (a,o)

WERKGROEP NIJMEGEN
Wetenschappelijk medewerker in
gewoon verband:
drs. H. J. M. de Bock
drs. F. J. G. H. Crijns
drs. T. A. Spuijbroek (al
dr. A. M. Stergiou In)
dr. J. J. M. Timmermans (v)
dr. J. S. M. Vergccst (o)
Systeemprogrammeur:
drs. P. F. Klok
Assistente metingen:
mevr. H. J. M. Derks-van den Reek
mevr. A. J. T. M. van Duurcn-
Kloppenburg
mevr. G. E. Mulder-de Grood
mevr. J. E. G. Oosterhof-Meij
mevr. C. G. H. van de Veerdonk-Elbers
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Technische Fysica

WERKGROEP TF ï
ir, J. Ridder, WM/G |c>) ;

WERKGROEP TF II
ir. A. J. J. M. vnn den Eisen, WM/G ia)
ir, S, J, M, Linthorst, WM/G («)

WERKGROEP TF IH r
ir, R, G, J, M, van der Lans, WM/G

WERKGROEP TF IV
prof. A. Choudry, WM/G (u)

Technische HullRcIcidcrfysicu
en -elektronica

WERKGROEP THFE I
drs, G. Greeuw, WM/G {ut

WERKGROEP THFE UI
ir, W, den Boer, WM/G (<0

Hi'U)!i't'rbiii.\jt'x waarin dunne
krixtallen worden 'gegroeid'. Deze
kristallen gebruikt men bij liet onderzoek
nuur de structuur van kristulgrenzen
iMt II, l.uhonitoriiini voor Metaal-
kunde, Tll-Oelfl).
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STICHTING INSTITUUT
VOOR KERNPHYSISCH
ONDERZOEK
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Curaiorium 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
dr. J, J. Vasrnel

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
In het vorige jaarverslag werd reeds gewag gemaakt van het overlijden
van prof. dr, A. H, W. Aten jr. op 18 januari 1979, Vanaf de oprichting
in 1946 was Aten aan het IKO verbonden, tot 1970 als wetenschappelijk
directeur van de radiochemische afdeling, daarna ais adviseur.
Het IKO zal hem zwaar missen.

In 1979 bevond het IKO zich in een overgangsperiode. De tijd van het
oude IKO geconcentreerd rond cyclotron en EVA is voorbij, de tijd van
het nieuwe IKO als sectie K van het NIKHEF werkend met de 300 MeV
elektronen van MEA moet nog komen.
De nieuwe gebouwen voor de MEA versneller en de experimenteer-
ruimten zijn thans bijna geheel voltooid. De bouw van MEA vordert,
zij het dat tegenslagen overwonnen moesten worden. De grote analyse-
magneet voor de elektronverstrooiingsexperimenten arriveerde aan het
eind van het jaar.
De datum van overgang van IKO naar de nieuwe organisatiestructuur van
NIKHEF werd verschoven naar 1 januari 1981. Het Curatorium
besteedde veel aandacht aan de formulering van de nieuwe overeenkomst,
die tot het NIKHEF zal leiden. Ook met de ondernemingsraad werd
over deze overeenkomst overleg gepleegd. Het ziet er naar uit, dat het
gezamenlijk streven naar zo kort mogelijke 'verbindingslijnen' tussen top
en basis in de nieuwe organisatie enig succes zal opleveren.
De in 1978 gestarte samenwerking met de Vrije Universiteit voor het
gezamenlijk experimenteren met MEA, ontwikkelde zich voorspoedig.
Dr. J. J. Vasmel werd door de Vrije Universiteit tot Curator van het
IKO benoemd.
De interne organisatie van de chemische afdeling is een zaak van
constante zorg voor het Curatorium.
Bezuinigingen op de IKO-begroting vormen in deze jaren van bouw van
versneller en detectie-apparatuur een rechtstreekse bedreiging van de
datum van ingebruikneming van MEA. Het Curatorium vertrouwt erop,
dat de geldverschaffende autoriteiten hiervoor voldoende begrip hebben.
De plannen voor nieuwbouw van een beperkt radiochemisch laboratorium
vlak bij de versneller werden door het Curatorium goedgekeurd.

J. C. Kluvver
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Algemene Inleiding
Organisatie

In het jaarverslag 1978 werd aangekondigd, dat 1979 het
laatste jaar van het bestaan van het oude IK.O zou zijn.
Deze uitspraak is voorbarig geweest.
Tengevolge van het moeizame verloop rond het opstellen
van de nieuwe NIKHEF-samenwerkingsovereenkomst
bleek uitstel tot 1 januari 1981 noodzakelijk.
Dit uitstel had geen directe invloed op het werk in het
IKO, maar veroorzaakt op langere termijn toch wel
vertragingen door de onduidelijkheid over de toe-
komstige structuur en de mate van integratie.

Samenwerking

Het had ook invloed op de formele status van de Vrije
Universiteit die pas bij het tekenen van de nieuwe
overeenkomst partner in het samenwerkingsverband
wordt. De samenwerking op het gebied van het voor-
bereiden van de experimentele opstellingen heeft daar
niet onder geleden. De vakgroep natuurkunde van de
VU, die zal deelnemen in experimenten op het gebied van
de intermcdiaire-energie-kernfysica heeft met grote
voortvarendheid aan de bouw van het pionenkanaal bij
het pion-muon-eindstation gewerkt, maar ook aan de
elektronenverstrooiingsopstelling in het 140-McV-
station LEF. De samenwerking tussen de VU- en IKO-
groepen op deze gebieden is voor beide groepen voor-
delig.
De contacten met de sectie H van het NIKHEF waren
beperkt tot beschouwingen over de toekomstige
organisatievorm. In de toekomst is een overlap van de
wetenschappelijke werkgebieden mogelijk, nu het
'quark bag model' een rol gaat spelen in de theoretische
kernfysica. Ook betrekken de IKO-theorctici de effecten
tengevolge van de bestaande A -resonantie in hun
berekeningen.
De bestaande samenwerking met groepen van de TH-
Delft werd uitgebreid met contacten op het gebied van
de cryogene techniek; FOM heeft aan de cryogene groep
van de THD financiële middelen toegekend voor de
bouw van een vloeibaar »He-target, dat bij elcktronen-
verstrooiingsexperimenten met MEA zal worden
gebruikt. De kernfysicagroep van de THD, die evenals
IKO aan het Omicron-experiment van CERN meewerkt,
ontwikkelde onder meer een MWPC-bundelscanner voor
pionen- en muonenbundels.

Financiën

In het jaarverslag 1978 is een optimistische opmerking
gemaakt over de financiering van het wetenschappelijke
basis-instrumentarium. Hierbij werd ervan uitgegaan,
dat geen korting op de exploitatiebudgetten zou plaats-
vinden. Helaas is dit wel geschied, waardoor bij overigens
ongewijzigd beleid over de jaren 1979 t/m 1981 een
financieringstekort vqn ca Mƒ 3 te verwachten is.
Teneinde dit op te vangen en ervan uitgaande dat de
hoogte van de toe te kennen exploitatiebudgetten voor
1982 en volgende jaren minder zal zijn dan op basis van
vroegere afspraken werd verwacht, zullen er ingrijpende
maatregelen genomen moeten worden.

Constructie/bouw

Medio 1979 heeft voor het eerst een elektronenbundel de
gehele versneller doorlopen.
Het gestelde doel: 1 juli 1980 een 100 MeV-bundel op
het target van de grote cmin-spectrometer lijkt nog
steeds haalbaar.
In de loop van het jaar werd hel accent van de technische
inspanning gclcidelijkaan verlegd van de versneller naar
de experimentele opstellingen. Daarbij hadden het
afbuigsysteem en de clcktroncnvcrstrooiingsopstclling
in de EMIN-hal prioriteit. De magneten voor de grote
spectrometer van de coïncidentie-opstelling werden nog
juist voor het einde van het jaar in de EMIN-hal
afgeleverd. In de PI M U-hal waren enkele bouwkundige
aanpassingen noodzakelijk voor het VU-pioncnkanaal.
Het eerste deel van het supergeleidende muonenkanaal is
afgeleverd, en het asscmblagcwcrk aan de cryostaat is
begonnen. De cryogene koelmachine is afgeleverd en
geïnstalleerd. Bij deze werkzaamheden bestaat een goede
samenwerking met SIN.
Met de constructie van de chcmie-facilitcit in het eind-
station HECH werden slechts weinig vorderingen
gemaakt, daar aan dit project een lage prioriteit was
toegekend.
Wel heeft FOM in principe toestemming verleend voor
de bouw van een klein radiochemisch laboratorium
naast de HECH-hal.

Wetenschappelijk programma

Nu de experimentele mogelijkheden concreter worden
hebben de wetenschappelijke groepen het onderzoek-
programma aangepast aan recente ontwikkelingen en
inzichten. Het voorlopige resultaat van het herschrijven
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is vastgelegd in het stuk 'onderzoeklijnen 1982-1986'.
Het beschrijven van de richtingen van onderzoek werd
mede mogelijk door de ervaringen, die door de weten-
schappelijke medewerkers is opgedaan bij de samen-
werking met andere instituten. Deze samenwerking
leidde ook tot een betrekkelijk groot aantal publikatics
en conferentiebijdragen.
Al met al kan door deze vingeroefeningen op de juiste
wijze worden geanticipeerd op de komende experimen-
tele periode met MEA.

Ter voorbereiding van het verrichten van coïncidentie-
experimenten op het gebied van de elektronenver-
strooiing werd een kleine, internationale 'workshop1

georganiseerd.
Op het gebied van de radicchcmic verscheen een
ongewoon groot aantal publikatics, voor cen belangrijk
deel een uitwerking van experimentele gegevens ver-
kregen met de oude versnellers. Enkele medewerkers
van de radiochemische afdeling namen deel aan
experimenten bij SIN om enige ervaring op te doen op
het gebied van muonium-chemic.

Werkzaamheden builen het wetenschappelijk programma

lKO-medewerkers hebben een bijdrage geleverd aan het
PAMPUS-project PAMPUS is een 1,5-GeV-opslagring
voor elektronen, die zal dienen als synchrotron-
stralingsbron. De injectie van de elcktronenbundel zal
via MEA geschieden, waarmee het belang van PAMPUS
voor IKO duidelijk is. De stralingsbron, die 'licht'
uitzendt met golflengten die lopen van het zichtbare
gebied tot enkele Å, zal worden gebruikt bij verschil-
lende onderzoekdisciplincs.
Het naburige FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul-
fysiea zal de faciliteit gebruiken voor onderzoek op het
gebied van de atoom- en molccuulfysica.

Het afgelopen jaar is er met grote inspanning gewerkt
aan de afbouw van de versneller en de experimenteer-
hallen. Door tegenslagen op technisch en financieel
gebied is die inspanning groter en langduriger dan
aanvankelijk was verwacht. Toch zuilen in 1980. als er
geen onverwachte ontwikkelingen plaatsvinden, de
eerste experimenten in de EMIN-hal kunnen beginnen,
zij het aanvankelijk nog met lagere bundclcncrgic en
vermogen dan de ontwerpspecificaties aangeven.
Daarmee zal, naar wij verwachten, voor het IKO een
nieuwe periode van geavanceerd wetenschappelijk
onderzoek aanbreken.

J. Schutten
A. H. Wapstra
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Verslag
IKO-ondernemingsraad

Algemene beschouwing

De Ondernemingsraad heeft in 1979 een veelbewogen
jaar beleefd. Enkele hoogtepunten waren onder andere
de verkiezingen, het NIKHEF-contract, de instelling
van de commissie CEPI, het inwerkingtreden van de
nieuwe wet op de Ondernemingsraden, het reglement
van de IKO-OR en COR-FOM.
De algemene indruk over het functioneren van de OR is
positiever dan de afgelopen jaren het geval is geweest.
Een probleem van de OR is (nog steeds) de geringe
slagvaardigheid en het duidelijk afronden van zaken.
Het overleg met de ondernemer is dit jaar beter verlopen
dan in voorgaande jaren (zie verderop in dit verslag).

Verkiezingen

De verkiezingen voor de nieuwe ondernemingsraad zijn
gehouden op 28 februari 1979. De kandidaatsstelling
was als volgt:
Namens de ABVA: A. L. J. Boerkamp, M. v. Geldcren.
P. U. ten Kate, R. Brettschneider, M. H. C. M. Dickhoff,
P. H. Thobe, J. J. v. Gelder, I. H. Boelsma, G. J.
Koenderink, L. Lapikas, E. W. A. Lingeman en
H. de Vries.
Op de vrije lijsten: W. de Vries, L. Veerman, L. A.
Brinkman, J. Korsse, H. Boer Rookhuizen, J. G.
Noomen, P. Koolmeijer en J. J. E. Tierie.
De opkomst van de verkiezingen was ruim 90%.
De uitslag was als volgt:
Gekozen: kiesgroep 1: A. L. J. Boerkamp en M. v.
Gelderen (beiden ABVA)
kiesgroep 2: R. Brettschneider (ABVA) en L. Veerman
kiesgroep 3: G. A. Brinkman
kiesgroep 4: I. H. Boelsma en G. J. Koenderink (beiden
ABVA)
kiesgroep 5: E. W. A. Lingeman en H. de Vries
(beiden ABVA)
kiesgroep 6: P. Koolmeijer en J. J. E. Tierie.

Als tussentijdse vacature was er één verschuiving, nl.
G. Brinkman verliet de ondernemingsraad en werd
opgevolgd door H. Korsse, eveneens een chemicus.

Bij het inwerkingtreden van de nieuwe wet op de Onder-
nemingsraden trad er weer een verschuiving op: de

beide directieleden verloren het recht op het voorzitter-
schap van de ondernemingsraad. Als voorzitter werd
per 1 september 1979 M, v. Gelderen gekozen. Plaats-
vervangend voorzitter werd H. de Vries,

Samenstelling commissies

De ondernemingsraad had in 1973 drie vaste commissies:

Verkiezingscommissie

B. Kuijer
G. Evers
M. v. Gelderen
H. de Vries

Agendacommissie t.b.v. overlegvergadering

B. Schutten
M. v. Gelderen
R. Brettschneider

Agendacommissie t.b.v. OR-vergaderingen

M. v. Gelderen
R. Breittschneider

Er is een 5-tal voorbereidingscommissies:

Commissie personeelszaken

B. Kuijer
K. Sakker
R. Boelsma
P. Koolmeijer
J. Tierie
H. Korsse
Adviserend lid:
C. Lammers, personeelsfunctionaris.

Veiligheidscommissie

B. Kuijer
G. Evers
M. van Gelderen
H. de Vries
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Samenstelling van de ondernemingsraad

Tot 1 maart 1979 was de samenstelling als volgt:

Functie Afdeling

J. Schutten (voorzitter)
A. H. Wapstra (p/v, voorzitter)
R. Brettschneider (secretaris)

Leden:
M. Dickhoff
T. Sluyk
R, Boelsma
C. Huis
P. ten Kate
G. Hammer
J. v. Steeden
E. Lingeman
D. de Jong
F. Schimmel

Technisch en beherend directeur
Algemeen wetenschappelijk directeur
Instrumentmaker

Tekenaar
Elektronicus
Elektronicus
Programmeur
Elektronicus
Magazijnmeester
Stralingsarts
Fysicus
Chemicus
Chemisch technicus

Directie
Directie
Centr, Werkpl

Centr. Werkpl
G.V.T.
G.V.T.
Software
DIGEL
Administratie
Administratie
P1MU groep
Chemie
Chemie

Na de verkiezingen was de samenstelling:

J. Schutten (voorzitter)
A. H, Wapstra (pi. voorzitter)
R. Brettschneider (secretaris)
R. Boelsma (plv. secretaris)

Leden:
L. Veerman
G. Koenderink
E. Lingeman
H. de Vries
G. Brinkman
M. v. Gelderen
T. Boerkamp
J. Tierie
P. Koolmeijer

Technisch en beherend directeur
Algemeen wetenschappelijk directeur
Instrumentmaker
Elektronicus

Tekenaar
Tcchn.-admin. medewerker
Fysicus
Fysicus
Chemicus
Systcemanalist
Elektronicus
Assistente boekhouding
Secretaresse

Directie
Directie
Centr. Werkpl
G.V.T.

Centr. Werkpl
G.V.T.
PIMU-groep
EMIN-groep
Chemie
C.S.G.
Elektronica
Administratie
Administratie

Reglementscommissie

W. Hermans
L. Lapikas
B. Veerman
Toegevoegde leden:
M. v. Gelderen
H. de Vries

Structuurcommissie

A. Balkenende
A. Boerkamp
L. Lapikas
A. Vogel
M. v. Gelderen
H. de Vries
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Commissie CEPI*

C. Lammers
R, Brettschneider
E, Lingeroan
G. Koenderink
externe deskundige: drs. H, W. ten Dam.

Tevens heeft de ondernemingsraad een afvaardiging
naar de FPR. Hierin hebben H. de Vries en E. W, A.
Lingeman zitting.

Vergaderingen van de OR

De ondernemingsraad is in 1979 in totaal 28 maal in
vergadering bijeen geweest.
Dit kan onderverdeeld worden in:
12 OR-vergaderingen volgens normaal vergaderschema
S vergaderingen met bestuurder en/of ondernemer

(zie punt 6)
3 buitengewone of spoed-OR-vergaderingen
8 in vooroverleg bijeen.

De vergaderingen werden alle bijeengeroepen door
voorzitter en secretaris van de OR.

Tweemaal is een deskundige ingeschakeld, drs. H. W.
ten Dam, betreffende het rapport CEPI en de heer
Breij van de ABVA betreffende het wel of niet invoeren
van functieklassificatie.
Aanwezigheid van commissarissen c.q. bestuursleden.
Buiten de vergaderingen met de bestuurder om zijn nog
enkele malen bestuursleden bij de vergadering aanwezig
geweest.
In het begin van dit jaar zijn de heren Diemont en Peek
op verzoek van de OR gekomen om een uitleg te geven
over het project functieklassificatie.
In februari dit jaar is de heer Vasmel op een vergadering
geweest in verband met zijn benoeming tot Curator van
het 1KO.

Overlegvergaderingen

Er zijn in totaal 5 overlegvergaderingen geweest, die
uiteenvallen in twee groepen, namelijk 3 met de Raad
van Bestuur van FOM en het Curatorium en 2 waarin

* CEPI is de Commissie .Evaluatie
fersoneelsopbouw /KO, ingesteld door
het Uitvoerend Bestuur van FOM, welke
rapport aan FOM zou uitbrengen in
het derde kwartaal van 1979. Dit is
december 1979 geworden, zodat de OR
er in het verslagjaar weinig aan kon
doen.

de bestuurder de ondernemer vertegenwoordigde. Alle
vergaderingen werden bijeengeroepen door de voorzitter
c.q. secretaris van de OR.
Van de zijde van de Raad van Bestuur en Curatorium
waren aanwezig: prof, dr. J. de Boer, dr. A. A. Boumans,
prof. dr, J. Blok, prof. dr. G. den Boef en prof, dr.
J. C. Kluyver. Ook drs, F. R. Diemont, adjunct-
directeur FOM, nam aan de vergaderingen deel,

Afspraken met de ondernemer

De ondernemingsraad kreeg alle faciliteiten ter be-
schikking voor het goed uitvoeren van haar taak.
Na 1 september is de situatie aangepast aan de nieuwe
wet op de Ondernemingsraden, door het vastleggen van
een aantal overgangsregelingen.
De OR-leden hadden gemiddeld 20% van de werktijd
ter beschikking om te besteden aan OR-werkzaamheden.

Scholing en vorming

De ondernemingsraad heeft in mei een cursus vergader-
techniek gevolgd. Deze cursus werd geleid door de heer
D. Oosterhof van het bureau Hasper en Van der Torn,
organisaticbegeleiding b.v. De cursus is gehouden in
hotel Sonnc te Noordwijk aan Zee. In het voorjaar
volgde de OR een cursus Veiligheid, die gegeven werd
door het Veiligheidsinstituut te Amsterdam.

Geheimhouding

In 1979 is tweemaal om vertrouwelijke behandeling
verzocht: in november verzocht de secretaris om een
ingezonden stuk vertrouwelijk te behandelen. Het stuk
had betrekking op de moeilijke situatie van de
chemische afdeling.
In december is het 'rapport CEPI' van het Uitvoerend
Bestuur van FOM ontvangen met de mededeling het
stuk strikt vertrouwelijk te behandelen tot het rapport
officieel zou zijn uitgebracht.

Contact ondernemingsraadleden-werknemers

Het contact met de werknemers is altijd een probleem
voor de ondernemingsraad. Het is eig moeilijk om de
mensen met de (vaak langlopende) problemen te
confronteren.
Het secretariaat legt wekelijks belangrijke stukken in de
bibliotheek ter inzage. Het gebruik hiervan is echter
niet al te bevredigend.
De agenda wordt ongeveer 7 dagen voor de vergadering
bekendgemaakt. Het bezoek aan de vergaderingen is
echter miniem.
Behalve enkele commissieleden en de personeels-
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functionaris komt er praktisch nooit iemand.
Verder worden door de OR-leden op de verschillende
werkbesprekingen praatjes gehouden om de groep in te
lichten over de OR-activiteiten.

Behandelde onderwerpen

De in het verslagjaar behandelde onderwerpen waren in
hoofdzaak:
NIKHEF-contract
Financiële situatie
OEPI
Functiewaardering
Salarisvoorstellen
Onregelmatige diensten
Situatie Chemie
Reglement IKQ-OR
Nieuwe wet op de Ondernemingsraden
Concept reglement COR
Tijdgebonden contracten
Verkiezingen nieuwe OR.

Onderwerpen in Overlegvergaderingen

De overlegvergaderingen werden voor het grootste
gedeelte in beslag genomen door de behandeling van het
NIKHEF-contract. Tegen het eind van het jaar leek het
erop dat de OR toch enige vooruitgang boekte in de
overigens traag verlopende onderhandelingen tussen de
partners.
Verder kwamen ter sprake:
het concept COR-reglement. Verwacht wordt dat de
COR in de jaren 1981 of 1982 wordt ingesteld;
het sociaal beleid, met name het ontbreken van op
schrift gestelde regelingen. Hier wordt echter van
bestuurszijde aan gewerkt;
de financiële situatie. Gezien de slechte economische
situatie is deze ook voor het IK.O niet zo rooskleurig.
Bovendien kwam de relatie FOM-bestuur - IKO-OR ter
sprake.

Verhouding tot COR en andere ondernemingsraden

Zoals reeds vermeld is er een COR in oprichting. Wat
betreft de andere ondernemingsraden:
Er is in 1979 een tweetal vergaderingen gehouden tussen
de ondernemingsraden van 'de Vergulde Driehoek'.
In deze vergaderingen is gesproken over zaken die van
algemeen belang waren voor alle instituten zoals veilig-
heid op het terrein, onderlinge communicatie enzovoort.
Bovendien is er een vrij regelmatig contart met de
instituutsraad van de sectie H van het NI .CHEF over
bijvoorbeeld het NIKHEF-contract en hr c probleem van
één of twee ondernemingsraden binnen het NIKHEF.

Met de instituutsraad van het FOM-Instituut voor
Atoom- en Moleeuulfysica is samengewerkt in verband
met het project functieklassificatie. Met de OR van
Rijnhuizen is contact geweest over het reglement en
het functioneren van de OR,

Verslagen van de commissies

De structuurcommissie van de ondernemingsraad heeft
zich in 1979 beziggehouden met het NIKHEF-contract,
Er is erg veel werk verzet, maar de vorderingen zijn
(nog) erg traag omdat het overleg tussen de partners van
het contract erg stroef verloopt.

De reglementscommissie heeft zich gebogen over de
aanpassing van het reglement aan de nieuwe wet, over
het goedgekeurd krijgen van ons voorlopig reglement en
over het concept COR-rcglcmcnt.
Al deze zaken waren aan het eind van het jaar nog niet
afgehandeld.

De verkiezingscommissie heeft uiteraard de verkiezingen
georganiseerd. Zie punt 2 van dit verslag.

De commissie personeelszaken heeft een rapport
'onregelmatige diensten' opgesteld dat door de OR in
dank is overgenomen en aangeboden aan de bestuurder.
Helaas was er op het FOM-bureau weinig medewerking
te bespeuren. Hierover werd aan het eind van het jaar
nog gediscussieerd.

De veiligheidscommissie heeft in het afgelopen jaar nog
enkele veiligheidsvoorschriften behandeld en heeft zich
gebogen over het jaarverslag veiligheid 1978.

De OR-commissie CEPI heeft tweemaal tezamen met de
OR een gesprek gehad met de commissie CEPI (zie
elders in dit verslag). De CEPI wilde echter alleen op
procedurele vragen antwoorden en niet op de inhoud
ingaan zodat deze commissie in 1979 niet veel heeft
kunnen doen.
Toen echter medio december het rapport binnenkwam is
men hard aan het werk getogen.

Geschillen

In het jaar 1979 zijn er niet zulke ernstige geschillen
geweest dat ze niet in onderling overleg konden worden
opgelost.

Namens de IKO-ondememingsraad,

R. Brettschneider
secretaris
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EXPLOITATIEREKENING

Lasten

1978
ƒ

440.354
40.000

434.925
235.346

631,549
1.039.846
468.000

2.923.491
328.447

12.385.040

813.421

79.979
70.539

19.890.937

Financieel verslag
1979 voorlopig

(volgens vastgestelde begroting)

Personeelskosten
Algemene kosten:
Onderhoud gebouwen, inventaris en terrein
Medisch controle, keuringen
Kantoor-, reis-, verblijf- en representatie-
kosten, cursussen
Verwarming, belasting, verzekering, bewaking

Bedrijfskosten:
Elektrische energie, gas, water
Laboratorium- en werkplaatsbenodigdhcdcn
Rekenfaciliteiten

Bestuurskosten
Instrumenten e.a
Instrumenten
Overige aanschaffingen

517.000
25.000

438.000
286.000

733.000
1.167.000

520.000

3.077.500
389.000

12.159.000

1 ''öö 000

T ipn nnn
842.000

BTW-compensatie
Overschot

20.153.500

ÏNVESTERINGSREKENING

Lasten

1978
(vastgestelde begroting)
f f

84.932

4.013.000
450.000

4.463.000

4.547.932

*) Bouw van de 300 MeV versneller en
de behuizing ervan wordt rechtstreeks
door FOM betaald; zie investerings-
rekening FOM.

Bouw en inrichting *)
Rente en aflossing van leningen
voor bouw radiotechnisch laboratorium
Grote apparatuur e.a.
Basisinstrumentarium voor onderzoek
met de 300 MeV versneller
Verbouwing vroegere versnellerhal

1979
(vacgestelde begroting)

f f

87.153

5.838.000

5.838.000

5.925.153
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Baten

1978

f 19.328.500
210.700

32.843
181.032
79.979
57,883

Subsidie van FOM
Bijdrage van Philips
Bijdrage van O en W voor reizen
Overige inkomsten
BTW-compensatie
Vervallen reserveringen

1979 voorlopig
(volgens vastgestelde begroting)

19.896.500
204.000
33.000
20.000

—
—

19.890.937 20.153.500

Baten

1978 1979
(vastgestelde begroting) (vastgestelde begroting)
f f f f

Subsidie van Gemeente Amsterdam
84.932 voor rente en aflossing leningen 87.153

1.263.000 Van FOM uit gewoon investeringssubsidie 838.000
3.200.000 Van FOM uit extra investeringssubsidie 5.000.000

4.547.932 5.925.153
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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 de cijfers van de
jaarrekening vermeld, zoals deze bij de afsluiting van
dat boekjaar werden vastgesteld.

De cijfers van de exploitatierekening, die betrekking
hebben op 1978 werden ontleend aan het financieel
verslag over 1978 dat door Blömer en Co, accountants
te Utrecht werd gecontroleerd en door de Raad van
Bestuur van de Stichting FOM werd goedgekeurd. Het
financieel verslag ligt op het FOM-burcau ter inzage.

Exploitatierekening

Onder LASTEN zijn onder meer de personeelskosten
opgenomen. Deze omvatten salarissen en toelagen,
alsmede het werkgeversaandeel in pensioenpremies en
sociale lasten. De overige posten spreken voor zichzelf.
Buiten de eigenlijke lKO-groepen wordt gastvrijheid
verleend aan een groep van de NV Philips', werkzaam
op het gebied van ionenimplantatie, o.a. rnct 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 1KO
opgenomen.
Onder BATEN vindt men onder andere het subsidie van
de Stichting FOM, waaruit de exploitatiekosten
worden bestreden,

Invesieringsrekening

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 eindafrekening van deze posten
vindt meestal pas enkele jaren na dato plaats. Daarom is
hier volstaan met de cijfers van de vastgestelde
begrotingen.

De Gemeente Amsterdam verleent een jaarlijks subsidie
voor rente en aflossing van leningen, die werden
gesloten voor het financieren van de bouw e.a. van het
radiochemisch laboratorium, dat in 1959 gereed kwam.
Bovendien draagt de Gemeente bij door het terrein
met de voormalige gasfabriek in bruikleen af te staan.
Zij neemt daardoor de huurwaarde, die niet in de
jaarrekening 1978 van de Stichting IK.O is opgenomen,
voor haar rekening.

Testen van de elektronica van de draden- t>
kameropstelling (QDQ). Elektro-digel-
afdeling IKO.
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Onderwerpen van onderzoek

Het volgende is een vertaalde inhouds-
opgave van het IKO Annual Report 1979
dat op aanvraag verkrijgbaar is.
1. Elektroncnverstrooiing
1.1. Inleiding
1.2. Elektronenverstrooiing met MEA
1.2.1, Elastische verstrooiing onder 180°
aan «!1Cu en "sCu
1.2.2, lnelaslische verstrooiing aan "C
1.3. Experimenten elders
1.3.1. Elcktronenverstrooiing aan "K
en »"'In
1.3.2. Proton-uitstoot coïncidentie-
reacties aun 'He
1.3.3. Diep-inelastische verstrooiing aan
<-C, "Li, 'Li, 4»Ca en *"Ca
1.3.4. lnclasti!,i;he verstrooiing aan SBSr
1.4. Instrumentatie voor elektronen-
verstrooiing
\ 4 . 1 . Het 140-McV-station
1,4.2- Het bundeisyslecm voor 500 MeV
1.4.3. De QDD- en QDQ-spcctrometcrs
1.4.4. Detectoren
1.4.5. Software voor testen van de
detectoren
2. Muon- en hadronfysica
2.1. Inleiding
2.2. Pion- en tnuonhallen
2.2.1. Hek supergeleidend muoncn-
kanaul
2.2.2. Het pionenkanaal
2.2.3. Instrumentatie voor pioner» en
muonen
2.2.4. Magneto-optisehe berekeningen
2.3. Voorbereiding, van experimenten en
werk elders
2.3.1. Muonischc en hadronischc
atomen
2.3.2. Kernvangst door muonen
2.3.3. Door muonen geïnduceerde
splijting van zw;ire kernen
2.3.4. Pionenverstrooiing
2.3.5. Muonspinrotatic
2.4. Meting met BOL aan d(p,pp)n bij
/;,, - 50 MeV
3. Theorie
3.1. Diep-inelastische verstrooiing van
elektronen aun kernen
3.2. Coïncidenties in diep-inclastischc
verstrooiing van elektronen aan kernen
3.3. Isobar-gat doorway toestanden en
^•'«O-verstrooiing
3.4. Coherente n"-fotoproduktie in het
isobar-gut-formalisme
3.5. Pionische 4f-3d-overgang in ""Ta,
Re en smBi en de invloed van de sterke
interactie op plaats en breedte van de
pionische 3d-loestand

3.6. Quadrupoolwisselwerkingen in
pionische en kaonische atomen
3.7. Produktie van negatieve ionen door
elektronen op kernen beneden de
drempel-energie
3.8. Kernmassa's
4. Strålings- en kernchemie
4.1. Inleiding
4.2. Hot-atom chemie
4.2.1. Organische systemen
4.2.2, Anorganische systemen
4.3. Stralingschcmic
4.4. Merken vnn organische verbin-
dingen
4.5. Isotopcnproduktic en nklivcrings-
analyse
4.6. Pionen- en muonenchemie
4.7. Technische vorderingen
4.7.1. Instrumentatie
4.7.2. Bcstralingsopstclling in 140-MeV-
hal (LECH)
4.7.3. Opstellingen voor de 500-McV-
hal (HECH)
4.7.4. Verbouwing oude gebouw
5. Technische afdelingen
5.1. Versnellertechniek
5.2. Computersystemen
5.2.1. Versncllerbesturing
5.2.2. Het CRM-netwerk
5.2.3. Beheer van computersystemen
5.3. Digitale en analoge elektronica
5.3.1. Inleiding
5.3.2. Ontwikkelingen voor versneller,
bundellijnen en algemene toepassingen
5.3.3. Ontwikkelingen voor de EMIN-
hal
5.3.4. Ontwikkelingen voor de Pion-
Muongroep
5.3.5. Produktie
5.4. Technologie
5.4.1. Mechanische afdeling
5.4.2. Vacuüm en uitrichting
6. De nieuwe versneller MEA
6.1. Installatie van onderdelen
6.2. Constructie van subsystemen
6.3. Bedrijf van MEA en van experi-
mentele opstellingen
6.4. Onderhoud
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Bijeenkomst Radio- en Strulenchcmie,
KF.MA, Arnhem, IK oktober 1979,
H. Korsse, P. W. F, Louwrier: Invloed
van ptl op reactiesnelheid lussen e-m en
CuUDEOTA.
i. Visser, G, A. Brinkman, C. N, M,
Hakker: Produktie van At- en Rn-
isotopen door fotospallatie van 1:>-Th,
P. Polak, A. H. W. Aten Jr.: Splijtings-
produkten hij splijting van SX!Np door
protonen,
M. T, A, Teeling, J. Boersma, A, H, W,
Aten Jr.: Annealing in KBrO;t matrix.
L. Lindner, G. A. Brinkman, J, Th.
Vcenboer: Recoil chemie van MS in
gasvormige alliuansystemen.
C. N. M. Bakker, G. A. Brinkman,
F. M. Kaspersen: Vorming van poly-
meren door de reactie van recoil atomen
met vloeibare fluorbenzencn.
D. de Jong, J, Th. Veenboer, B. van
Halteren: Produktie van CF:tm™Br met
hoge specifieke activiteit.
G. N. M. Visser, E. L. Diemer, F. M.
Kuspcrscn: Organische Aslatiumchemie.

10th International Hot Atom Chemistry
Symposium, Loughborough, 2-7 sep-
tember 1979.
M. T. A. Teeling, J. Bocrsma, A. H. W.
Aten Jr.: Annealing of Radiomanganese
in Irradiated KMnOy.
L. Lindner, G. A. Brinkman, J. Th.
Veenboer: Recoil Chemistry of ''"i" in
gaseous A Ikune systems.
C. J. Lcurs, J. Boersma, L. Lindner:
Anion effects in the chemistry of '•'"Cl.
Recoiling in crystalline salts.

T. de Forest Jr.: Contemporary and
perspective problems in nuclear
structure investigations by electron
scattering. Proe. 4th Seminar Electro-
magnetic interactions of nuclei at low
und medium energies, lzdatclbctbo
'Ntiuku', Mockba, 13-15 december,
Moskou. USSR. 1979. p. 237.
C. VV. de Jager, P. Keizer. L. Lapikås,
H. de Vries. S. Kowulski: Backward-
angle elastic electron scattering from
'"K. Karlsruhe International Discussion
Meeting on "What do we know about the
radial shape of nuclei in the Ca-region?'
Kcrnforschungszentrum Karlsruhe,

2-4 mei. Proa, cds. H. Rebel, H. J. Gils,
G. Schatz. KFK, Karlsruhe (1979).
p. 349.

International Conference on Nuclear
Physics with Electromagnetic
interactions, Mainz, W-Duitsland,
5-9 juni 1979. Lecture Notes in Physics
I OS. Cds. H. Arenhövcl & D, Drechsel.
L. Lapiktis: Nuclear magnetization
density from electron scattering, p. 41.
C de Vries: Status report on the
500 MeV, high duty factor electron
scattering facility under construction at
Amsterdam, p. 213.
Abstracts of contributed papers,
L, Lapikås, A. M. Selig, P. K. A. de Witt
Huberts: Elastic magnetic electron
scattering from M C H and "CM. p. 2.4.
S. K. Platchkov, J. B. Bellicard, J, M.
Cavcdon, B. Frois, D. Gouttc, M. Huct,
P. Leconte, Phan Xuan Hó, 1. Sick,
P. K. A. de Witt Huberts, L. Lapikås:
Radial distributions of the lfr/-j neutron
orbit, p. 2.5.
H. Rolhhaas, H. Micssen, O. Schwctker,
C. W. de Jager, H. de Vries, J. B. Flanz,
R. S. Hicks, R. A. Lindgren, B. Parker,
G. A. Peterson, R. Singhal: Core
polarization, shell structure, and higher
electric multipoles from elastic electron
scattering, e.g. "Al. p. 2.6.
P. K. A. de Witt Huberts, L. Lapikås,
J. B. Bellicard, J. M. Cavedon, B. Frois,
M. Huet, P. Leconte, A. Nakada, Phan
Xuan Hó, S. Platchkov, L Sick: 20-pole
component of nuclear magnetism in
-'•»Bi. p. 2.10.
R. S. Hicks, A. Hotta, H. de Vries,
J. B. Flanz, K. Itoh, G. A. Peterson:
Electroexcitation of negative-parity
states in STAI. p. 3.17.
J, Koch: Coherent rj" photoproduction in
the isobar-hole formalism.

Spring meeting of the Nuchar Physics
section of the DPG, NNV, DFS &
BVN-SBP, Gent, België, 26-30 maart
1979. Vcrhandlungen der Dcutschen
Physikalischen Gcsellschaft, 3/1979.
C. W. de Jager, L. Lapikås, H. de Vries,
R. Hicks, G. A. Peterson, H. Miessen,
H. Rothaas, O. Schwentker: Electron
scattering from the multipolc density
distributions of the ground state of srA I.
p. 730.
C. W. de Jager, P. Keizer: Inelastic
electron scattering from 39Kr. p. 731.
G. Box, C. W. de Jager, P. Keizer,
L. Lapikås, H. de Vries, S. Kowalski:

Magnetic elastic electron scattering from
**Kandtaln. p. 731.
L. Lapikås, H. de Waard: Elastic
magnetic electron scattering from the
boron isotopes, p. 731.
L, T. van der Bijl, H, P, Blok, E. J,
Kaptein, P, K. A, de Witt Huberts,
R. Frey, E. Spamer, A, Richter:
Investigations of MSr by (e,e') und (p,p'l
reactions, p, 732,
P. K, A. de Witt Huberts, L, Lapikås,
H. de Vries: The radial distributions of
protons and neutrons at the nuclear
surface, p. 750.
C, Boland, J. Distelbrink, C. W, de
Jager, E. Kqk, P. K. A. de Witt Huberts:
A MWPC detection set up for electron
scattering coincidence experiments,
p. 7S2.
G. Box, J. Distclbrink, A. Hurkmans,
C. W. de Jager, L. Lapikås, G. Liiijckx,
R. Maas, J. Noomen. H. de Boer
Rookhuizen, C. de Vries, H. de Vries,
P. K. A. de Witt Huberts: Electron
scattering facilities at IKO • Amsterdam.
p. 834.
P. J. T. Bruinsma, L. H. Kuijer, J. Spelt,
A. G. C. Vogel: Status report MEA
(300 MeV) electron accelerator, p. 834.
1. M. Bailey, R. van Dantzig, P. F. A.
Goudsmit, J. Konijn. E. W. A. Lingeman,
B. J. Meijer: Low energy pion and muon
experiments, p. 778.
J. Dcutsch, D. Favart. M. Lebrun,
P. Lipnik, P. Macq, R. Prieels (Inst.
Phys. Corp., Louvain-la-Ncuve,
Belgium), P. Goudsmit, J. Konijn:
Measurement of the muon capture rate
ir + «Li — )• -f- "He (g.s.). p. 798.
J. Konijn: A new pionic 4f —* 3d X-ray
transition in Ta, Re and Bi and the strong
interaction level shifts, m and rj, and
widths, Fa, of the pionic 4f and 3d states.
p. 800.
J. Konijn: Measurements of the
quadrupole moment in Re and Ta from
pionic and »manic X-rays, p. 800.
B. Balestri. J. Y. Berlin, B. Coupat,
G. Fournier, A. Gerard, L. Guechi,
E. W. A. Lingeman, J. Miller, J. Morgen-
stern, G. Saghai, K. K. Seth, C. Tzara,
P. Vernin: Pion scattering on deuterium
at low energies, p. 779.

J. Konijn, J. K. Panman, J. H. Koch,
W. van Doesburg, G. T. Ewan,
T. Johansson, G. Tibell, K. Fransson,
L. Tauscher: Shift and width of the
pionic 3d state in Ta, Re and Bi. (1KO-
CERN-Kingston-Stockholm collabora-
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tion), 2nd Int, Topical Conference on
Meson-Nuclear Physics, Houston, USA,
maart.
J. P, Deutsch, D. Favart, M. Lebrun,
P. Lipnik, P. Macq, R, Prieels, p . Goud'
smit, J. Konijn; Measurement of the
muon capture rate /c •+• 'Li —>• r + 'He
(g,s.). 8th Int. Conf. on High Energy
Physics and Nuclear Structure,
Vancouver, Canada, 13-17 augustus.
J. Koch: Pion-kernverstrooiing in het
i.wbar formalisme, Vosbergen-conferen-
tie, Vosbergen, 16-17 mei,
T. de Forest: Exchange current effects in
deep inelastic scattering from nuclei.
Vosbergen-conferentie, Vosbergen,
16-17 mei.
L. Lindner: Research coordinator!
meeting on production of radiopharma-
cetiticalx from accelerated-produced
isotopes. IAEA conferentie, Wenen,
Oostenrijk, 6-9 februari.
C. J. Martoff, J. A. Bisterlich, K. M.
Crowe, J. P. Miller, S. S. Rosenblum,
W, A. Zajc, H. W. Baer, G, Strassner,
P. Truol, A. H. Wapstra: Study of isobar
analogs of "C GDI? by radiative .-r-
capturc. Spring Meeting American
Physical Society, Washington DC,
23-26 april. Bull. Amer. Phys. Soc. 24
(1979) 647.
J. P. Miller, J. A. Bisterlich, K. M.
Crowe, C. J. Martoff, S. S. Rosenblum,
W. A. Zajc, H. W. Baer, G. Strassner,
P. Truol, A H. Wapstra: Structure in
hard y spectra from :z- radiative capture
in -"Ne, «F, MZr and In-flight :i+
radiative capture in '5C, Spring Meeting
American Physical Society, Washington
DC, 23-26 april. Bull. Amer Phys. Soc.
24 (1979) 647.

Interne rapporten

G. A. Brinkman: Radioisotope
production with electron accelerators.
(78/5)
W. C. Hermans, J. E. J. Oberski, R. van
Dantzig, L. A. Ch. Koerts, K. Mulder,
B. J. Verhaar: Measurement of a 4x
angular pattern for a decay of 1SC
excited inelastic deuteron scattering.
(78/6)
A. Hurkmans, R. Maas: Radiation and
shielding around beam absorbers. (78/7)
P. 1. T. Bruinsma, C. de Vries: Status
report 500 MeV, 10% d.f. linear
accelerator (MEA) under construction at
Amsterdam. Paper presented at the

Charlcttcville Conference on 'Future
possibilities for electron accelerators',
januari 1979. (79/1)
C, de Vries, P. J. T. Bruinsma: Report on
the Churlotteville Conference on
'Future possibilities for electron
accelerators'. Implications for the future
of IKO. (79/2)
R, Maas, A. Hurkmans: Calculations of
the longitudinal and lateral distributions
of the energy deposition of IQ0-50Q MeV
electrons in some materials, (79/3)

Voordrachten

A, H. Wapstra: Precisiemetingen en
natuurconstanten. Natuurkundige Kring,
Arnhem, 13 februari.
A. H. Wapstra: Hoogenergetiiche
gammastråling bij vangst van pionen in
kernen. Vrije Universiteit, Amsterdam,
15 oktober.
G. A. Brinkman, J. Visser: Activities of
the Radiochemist Group at IKO,
Amsterdam. Max Planck Institut für
Chemie, Mainz, W-Duitsland, 30 mei.
J. Korsse: Invloed van de pil op de
reactiesnelheid van Cu(ll) EDTA met
het gehyilruteerde elektron. V;m de
Graaff-laboratorium, Utrecht, 9 oktober.
J. Konijn: Onderzoek van pionische
atomen (Ta,Bi) en effecten van dn sterke
en elektromagnetische wisselwerking.
Vrije Universiteit, Amsterdam, 12 maart.
J. M. Bailey: Intermediary Energy
/i meson research at IKO. Wetenschap-
pelijke vergadering WMG-K, Veldhoven,
10 mei.
J. M. Bailey: Particle, and nuclear
physics at Intermediary Energies. CERN,
Summer Students, Genève, Zwitserland,
30 en 31 juli.
E. W. A. Lingeman: Future IKO muon
channel. Saclay, Frankrijk, 6 augustus.
T. de Forest: Exchange current effects in
deep inelastic electron scattering on
nuclei. Saclay, Frankrijk, 6 februari.
Justus Koch: Coherent .-i° pltotc-
production in the isobar-hole formalism.
Universitat Mainz, W-Duitsland,
18 april; Universitat Heidelberg,
W-Duitsland, 7 mei; Kernforschungs-
anlage, Jiilicb, W-Duitsland, 6 december.
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7;Yn hoekje van tie mechanische werk-
plaats van het IKO.
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W. F, H. P. Verlegh

Veiligheidsdienst

Hoofd:
dr. J. C. Post
Technisch assistent:
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Iloge-druk vloeistofchromulouraaf (op
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elkaar worden gescheiden. Radiochcmie-
a/deling IKO.
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VS-D I, M2 XI

Laboratorium voor Metaalkunde
Rotterdamsewcg 137

Postbus 5025
2600 GA DELFT
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Binnen de hoge-energiefysica staat de
bellenvatfotó nog steeds, centraal
Op het omslag een opname van een
neutrino-interactie, gemaakt in het met
neon gevulde bellenvat BEBC (CERN,
Genève).


