
NI^EF 
NL90C0227 

NATIONAAL MSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENBttt&VSICA 

NIKHEF-K-"bi^V-

Stageverslag W.L Bastein 

Onderwerp: 6,4 kV pulsgenerator met transformatoren. 

September-december 1988. 

AFDELINGSRAPPORT 

DIGEL 1989-1 

NIKHEF SECTIE-K POSTBUS 41882,1009 DB AMSTER&AM 



NATIONAAL mSTTTUUT VOOR KeWFYStCA EN HOQE-SeWiffYSICA 

NIKHEF-K 

Stageverslag W.L Bastein 

Onderwerp: 6,4 kV pulsgenerator met transformatoren. 

September-december 1968. 

AFDELINGSRAPPORT 

DIGEL 1989-1 

MKHÊFêECTiË-K W>éföué4iétófió6é56 AMöfEftbAM 



NIKHEF-K 

Stageverslag W.L. Bastetn 

Onderwerp: 6,4 kV pulsgenerator met transformatoren. 

September-december 1988. 



Samenvatting 
inleiding 
1 Het schakelende netwerk 
2. Berekening van de onderdelen 

2.1 De monostabiele mult ivibrators 
2.2 De drivers voor de MOSFets 
2.3 De MOSFets 
2.4 De diodes 
2.5 De transformator 

3. Metingen 
3.1 De MOSFets 
3.2. De transformator 
3.3. Twee transformatoren 

4. Conclusie 
5. Literatuur 
6. Het NIKHEF 

blz 2 
blz 3 
blz 4 
blz 5 
blz 5 
blz. 5 
blz. 6 
blz 6 
blz 7 
blz. 9 
blz. 9 
blz. 9 
blz. 1 
blz. I 
blz l 
blz. 1 



Samenvatting 

Dit is het verslag van de stage in het kader van mijn studie aan 
de Technische Universiteit Delft. Faculteit der Elektrotechniek.vak-
groep Vermogenselektronika en Elektrische Machines. 

Tijdens deze stage heb ik bij het NIKHEF de mogelijkheid 
onderzocht om met behulp van transformatoren een spanningspuls op 
te wekken van 6,4 kV met een stijg- en een daal tijd van 100 ns, een 
pulsduur van 2 totSO us en een herhalingsfrequentie van 2500 Hz De 
rimpel op de spanning moet kleiner zijn dan 10 V ( zie fig. 1 ). 

Uit het onderzoek blijkt dat het in principe mogelijk is om, 
met behulp van een transformator voor het laagfrequente en een 
transformator voor het hoogfrequente deel van de puls, een puls op 
te wekken die voldoet aan de eisen tav de flanken. Het aanbrengen 
en afstemmen van afgeregelde kringen om de puls voldoende vlak te 
krijgen zal echter veel tijd vergen. Bovendien zijn de verliezen zo 
hoog dat het aanbeveling verdient onderzoek te verrichten naar de 
mogelijkheid om de puls op te wekken met een aantal in serie ge
schakelde MOSFets. 

ik wil graag iedereen die mij geholpen heeft bedanken, en dan 
in het bijzonder de heer Van Es, omdat hij dat zo vaak gedaan heeft 
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Inleiding 

De injector van de elektronenversneller van het NIKHEF, het 
Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-EnergieFysica in 
Amsterdam, bestaat uit een katode met daarin een gloeidraad, 
de anode. Door op de katode een gepulste spanning te zetten zal 
uit een gat in de katode een pulstrein van elektronen, die in de rest 
van de versneller verder versneld worden, vrijkomen Om alle elek
tronen dezelfde beginenergie te geven moeten de flanken van de puls 
zo steil mogelijk en moet de puls zelf zo vlak mogelijk zijn Met de 
pulstrein van elektronen wordt elementair natuurkundig onderzoek 
gedaan. 

De pulsspannïng wordt op dit moment opgewekt m.b.v. zend-
buizen. Deze buizen beginnen bij ong. 4 kV corona te vertonen, de 
pulsen hebben flanken van 200 ns aan afdeling Digel ( DIGitaal/ 
ELektronika ) van het NIKHEF is gevraagd een pulsgenerator te ont
wikkelen die pulsen opwekt van 6,4 kV met flanken van 100 ns, een 
pulsduur van 2 tot 50 u.s en een herhalingsfrequentie van 2500 Hz De 
rimpel op de spanning moet kleiner zijn dan 10 V ( zie fig I ). 

6 kV-

- 4 0 0 V 

"."-"1 O V 

Figuur 1. De op te wekken puls. 

Het is niét mogelijk om gebruik te maken van zwaardere buizen, 
deze zijn niet snel genoeg. 

Tijdens mijn stage heb ik onderzocht of het mogelijk is deze 
puls met behulp van MOSFets en transformatoren op te wekken. Aan
gezien de pulsgenerator, samen met andere apparatuur, i.v.m. isola
tie-eisen ( het geheel staat op een spanning van 400 kV t.o.v. massa ) 
moet worden opgehangen is bovendien gevraagd om de generator zo 
licht mogelijk te maken. 
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1 Het schakelende netwerk 

Ik ben begonnen met het bouwen van het schakelende netwert 
Het principeschema hiervan staat in fig 2. 

=Jb 

J^-T- ?K 
Figuur 2. Principeschema. 

Tijdens de puls is S2 gesloten, nadat S2 geopend is wordt SI gedu
rende korte tijd gesloten om de spanning over de transformator snel 
naar O V te brengen. Voor SI en S2 worden MOSFets gebruikt (resp. 
Q6 en 07 in fig. 3), deze zijn snel genoeg maar kunnen niet meer dan 
1000 V schakelen zodat er, indien er geen serieschakeling van MOS
Fets wordt gebruikt, een transformator nodig is om de 6,4 kV-puls 
op te wekken. 

Om de pulsen op te wekken waarmee SI en S2 geschakeld wor
den wordt gebruik gemaakt van 2 monostabiele multivibrators. Het 
IC HEF 4528 ( zie lit. [3]) bevat 2 monostabiele multivibrators 
waarvan, in deze schakeling, de eerste reageert op een positieve 
flank op de ingang en de tweede op de negatieve flank van de eerste 
puls. De pulsduur wordt met een RC-netwerkje ingesteld Met deze 
pulsen wordt een dubbele driver voor MOSFets, net IC ICL 7667 ( zie 
lit. 18]), gestuurd. In eerste Instantie werden de MOSFets direct door 
het driver-IC gestuurd, later zijn, om de schakeltijden te verkleinen, 
extra transistortrappen toegevoegd ( 02, 03, 04, 05 in fig. 3 ). Om 06 
zwevend t.o.v O V te kunnen schakelen wordt een trlggertrans-
formator gebruikt. 

Diode Dl is aangebracht om, tijdens het uitschakelen van de 
transformator, een negatieve Drain-Source spanning op SI te voor
komen, diode D2 en D3 zijn aangebracht om de reverse spanning over 
de transformator te begrenzen. 

Het volledige schema staat in flg. 3. 

^ 
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Figuur J. Het schema. 

2 Berekening van de onderdelen 

2.1. De monostabiele multivibrators. 

Uit de datasheets van het IC HEF 4528 ( zie lit [3]) blijkt voor 
een puls van 2 tot 50 \ks : 

R3= 4k7 tot 200 kO 

C, = 470 pF 

en voor een puls van l \ys : 
R4= 4k7 

C2= 270 pF 

De drempelspanning voor de ingang van hat IC bedraagt 2/3 van de 
voedingsspanning De voedingsspanning is hier 15 V. De beschikbare 
pulsgeneratoren geven pulsen af van maximaal 7,5 V, er is dus een 
extra versterkertrap ( Ql, BC 549) aangebracht 

R,= lOkO 

R2= 3k3 

2 2. De drivers voor de MOSFets. 

Het IC ICL 7667 heeft alleen een voedingsspanning van maxi
maal 18 V nodig. De maximale uitgangsstroom was niet hoog genoeg 
om de MOSFets snel genoeg in te schakelen, er zijn dus nog twee 
transistortrappen toegevoegd. Er is gekozen voor transistoren van 
het type BD 139 en BD 140 ( zie lit. [5]). 

De triggertransformator Tl moet een Judt van 15 nVs kunnen 
verwerken zonder in verzadiging te gaan. Hiervoor is een VAC 
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421/098-03-PF gebruikt C3 beschermt de driver als de 
triggertransformator in verzadiging gaat 

De signalen op de gates van de MOSFets zien er ais volgt uit 
( zie foto l ) . Bij het meten van deze signalen werden de MOSFets 
belast met een weerstand van l kO op de plaats van T2 

07 

tOV/div. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Q6 

5 us/div. 

Foto /. Signalen op de gates van 06 en Q7 t.o.v. O V. 

2.3. De MOSFets. 

Voor de MOSFets is gebruik gemaakt van de IRF 740 van Inter
national Rectifier ( zie l i t [4] )en later de BUZ 80 van Siemens ( zie 
l it. 17)). De BUZ 80 is geschikt voor hogere spanningen maar is vol
gens de specificaties langzamer. Bij metingen in de schakeling 
bleek er geen verschil in schakelsnelheid tussen de IRF 740 en de 
BUZ 80 te zi jn, dit komt omdat t r en t f volgens de specificaties ge
meden zijn met een pulsgenerator met een Rj van 50 O terwi j l de R, 
van de schakeling kleiner dan l O is ( RCE van T2-T4 = 0,25 O ) 

De metingen aan de transformatoren zijn gedaan met de BUZ 80 
in de schakeling 

2j±0e diodes 

Voor de diodes Dl en D3 is het type SKE 4F2/10 gekozen. 
Diode D2 is tijdens het testen een zenerdiode van 47 V, 2 W. Om 
zeker te zijn dat alle energie uit transformator T2 is voor de 
volgende puls is in de uiteindelijke schakeling een zenerdiode van 
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minstens HS x T ^ / ( T^^^ -T^ i , ) « ! !5 V ( zie fig. 4 ) nodig. 

HS 

I J 
— U zener 

TpulS1 

| i Therh 

Figuur 4 

2.5. De transformator 

Er zijn MOSFets leverbaar die een spanning van lkV kunnen 
schakelen. Rekening houdend met een reverse spanning over de trans
formator na het uitschakelen van 200 V mag er maximaal met 800 V 
geschakeld worden. Om een puls van 6,4 kV op te wekken moet de 
transformator een overzetverhouding van minimaal I op 8 hebben. 
Voor de magnetisatiestroom E door de primaire wikkeling geldt 

I = ( U / R r„ ) x ( I - exp * ( R
r „ ' L H ) a l s R m 0 Cu 

of 
I = ( 1 / L )x Judt 

'Cu 

als RCu= O 

Indien RCu verwaarloosd wordt volgt hieruit dat, indien de magneti

satiestroom kleiner moet zi jn dan 1 A, de Lhvan de transformator 

(zie vervangingsschema, fig. 5 ) groter moet zijn dan 40 mH. 

Rcul Lsi 
i L-rv>r\. 

Ls2 Rcu2 

,rrv~\—j 

Lh 

figuur 5: vervangingsschema transformator. 

Indien de transformator beschouwd wordt als een eerste orde laag-
doorlaatf titer geldt voor de overdrachtsfunctie H(s): 

H(s) - Aw0/(s*w0) A*8 
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Voor de staprespons geldt dan: 
iKs) * AUQWQAS ( s*w0 ) AUQ » 6000 

Hieruit volgt voor u(t): 
u(t) » Au0( 1 -e"wot) ( zie lit (6]) 

Omdat de MOSFets 30 ns nodig hebben voordat ze volledig ingescha
keld zijn ( zie metingen, foto 2 ) moet de transformator binnen 70 
ns op ((6000- l0)/6000)x 100* * 99,83% van de eindwaarde zijn 
zodat 

e-wot» 1.667 xl 0~3, t » 70 ns 
Hieruit volgt: 

w0«9l,38x IO6rad/s 
en 

H(s) - 8w0/(s*9l.38 xlO6) 
Dit eerste orde laagdoorlaatfilter heeft een kantel punt bij 

f o* w o / 2 T 1 * 1 4 » 5 4 r 1 H z 

Ju, De transformator is als filter veel steiler dan een eerste orde fil~ 
ter ( zie metingen, tabel ) zodat de kantelfrequentie hoger moet zijn 
dan berekend. 
Z. Er is nu gerekend met een MOSFet 07 die op t « 30 ns van R * » 
naar R =0 gaat. Uit de metingen ( zie metingen, foto 2 ) blijkt dat ze 
ook tussen t * O en t - 30 ns geleiden, zij het niet volledig, zodat w0 

en dus de kantelfrequentie omlaag kan. 
Om de injector, die een overwegend capacitieve belasting vormt (zie 
fig. 6 ) , binnen 100 ns op 5990 V te brengen moet de transformator 
dus minstens een vlakke overdracht hebben tot ong. 15 MHz. 

50 pF 

«TL 

T 
100 kO 

Figuur 6.Vervangingsschema voor de injector. 

De resonantiefrequentie f - 1 / ( 2TT7 ( LSCL) zou hier boven moeten 
liggen, dat betekent: Ls < 2,5 uH . Hieruit volgt: Lh / l_s > 16000. 

Om een hoge verhouding Lh / Ls te bereiken wordt de transfor
mator gewikkeld met coax-kabel. Hiervan wordt de buitenmantel 
gebruikt als primaire en de binnenader als secundaire wikkeling. De 
doorslagspanning van de binnenisolatie van de gebruikte kabel ligt 
boven de 15 kV. Om de geëiste overzetverhouding te halen wordt met 
8 coax-kabels tegelijk gewikkeld. De buitenmantels van deze kabels 
worden parallel gezet, de binnenaders in serie Op deze manier is het 
aantal windingen secundair 8 maal zo groot als het aantal windingen 
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primair. Door de kleine afstand tussen de primaire en de secundaire 
kan een Lh/Ls bereikt worden die groter is dan 12000 (zie metingen, 
tabel ). 

3. Metingen. 

3J_ De MOSFets. 

Om de schakelsnelheid van de MOSFets in de schakeling te be
palen heb ik op de plaats van de transformator (zie fig. 3) een weer
stand van 1 kO aangesloten, HS = 300 V. Uit de foto's bl i jkt dat de 
spanning over de weerstand binnen 30 ns maximaal is ( zie foto's 2 
en 3 ). Bij het verhogen van de spanning bleek geen langere inscha-
keltijd. 

3.2. De transformator. 

Om een indruk te krijgen van een met coax-kabel gewikkelde 
transformator heb ik een proefmodel gewikkeld ( zie tabel, trans
formator 10 ). Om de magnetisatiestroom klein te houden ( lm< 0,4 A 
) kan HS niet hoger zijn dan Llm /Tm a x = 40 V. Gemonteerd in de scha
keling van fig. 3 levert deze transformator de volgende signalen op 
( zie foto's 4 t/m 8 ). 

100V/div. , 10ns/div. 100V/div. ; 10ns/div. 
Voorflank. Achterflank. 
Foto 2 .Schakelsnelheid MOSFets. Foto 3. 
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10 V/dlv.; 100 ns/div. 20 V/div.; 100 ns/div. 
Foto 4. %Voorflank puls primair. Foto 5. Achterflank puls primair. 

50 V/div.; I00ns/dlv. 100 V/div.; 100 ns/div. 
foto 6. Voorflank puls secundair. Foto 7. Achterflank puls 

secundair. 

Secundaire puls. 
500 V/div., 5 us/div. 

Primaire puls. 
50 v/dlv.; 5 jis/div. 

Foto ö. 
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Door de transformator secundair te belasten kan een gedeelte van de 
overshoot weggedempt worden. De onderbreking in de voorflank ( op t 
= 30 ns) is niet weg te dempen en bij het verhogen van de voedende 
spanning H5 blijkt deze onderbreking groter te worden. De resonan
tie, met een frequentie van ongeveer 6 MHz kan niet weggedempt 
worden zonder nadelige gevolgen voor de steilheid van de flanken. De 
frequentieoverdracht van deze transformator is vlak tot 8,2 MHz. De 
flanken duren ong. 90 ns. 

Uit metingen aan een aantal met coax-kabel gewikkelde trans
formatoren blijkt dat de totale lengte van de gebruikte kabel een 
grote invloed heeft op de frequentieoverdracht ( zie tabel ) 

Toelichting bij de tabel: 

Max. Judt is berekend met: 
NBmaxA=max. fudt. 

Lh en Ls1+Ls2 zijn gemeten. 
dij fl vindt de maximale overdracht van primaire naar secundaire 
(A = maximaal). 
Bij f2 geldt: A = overzetverhouding-JdB. 
Bij fJ geldt: A = minimaal. 
1/2 \(f3) is de golflengte van frequentie fJ in de gebruikte kabel.De 
(gemeten ) voortplantingssnelheid van een puls in de kabel is 
5,88 ns/m dus: 

1/2 \(fJ) =1/2 x1/( 5,88x10-9 )xl/fl 

Het is dus gunstig een zo kort mogelijke kabel te gebruiken, dus 
een klein aantal windingen. Om toch aan een hoge primaire zelfinductie 
Ln tekomen ( minimaal 40 mH ) zal het kernmateriaal een zeer hoge u. 

moeten hebben. Het minimum aantal windingen wordt dan bepaald door 
de maximale frequentie waarbij de kern in verzadiging mag gaan. Hier
door zal de transformatorkern toch groot ( coax-kabel is ruimtever
slindend ) en te zwaar worden. Bovendien Is kernmateriaal met een 
dergelijke hoge \x tamelijk duur ( bv. VAC 6025 : f 1000,- tot f2000,-
per kg. ). 

Ik heb naar de volgende materialen voor kernen gekeken: 
3C8 en 
3E1 ( beide van Philips [ l ] ) 
VAC 6025 F ( van Vacuumschmelze, Duitsland [2]) 
FT 114-61 ( van Amidon, USA). 
3C8 en 3E1 zijn normale ferrieten, de u. is ong. 10.000 bij een uitstu
ring tot 0,3 T. VAC 6025 F heeft een hoge u ( groter dan 100.000 ) bij 
een uitsturing tot 0,3 T . FT 114-61 heeft een lage JJL (125 ) die 
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konstant is tot ong. 45 MHz bij een uitsturing tot 0,25 T Het gebruikte 
kernmateriaal bl i jkt niet van invloed op de frequentieoverdracht. 

3.3 Twee transformatoren. 

Een oplossing hiervoor is om in plaats van een transformator 
gebruik te maken van twee transformatoren, een voor het laag- en een 
voor het hoogfrequente deel van de puls. Om te kijken of dit mogelijk is 
heb ik twee transformatoren gewikkeld ( zie tabel, transformator 8 en 
11 ). De laagfrequent transformator ( 1 1 ) heeft een vlakke frequentie-
overdracht ( -3dB ) tot 80 kHz. Door toepassing van speciale materialen 
voor de tussenlaagisolatie en eventueel schijvenwikkeling kan dat 
hoger gemaakt worden. 

De overdracht van de hoogfrequent transformator is vlak tot 10 
Mhz. Deze transformator gaat in verzadiging voor frequenties lager dan 
30 kHz bij een spanning van 800 V. Om over de hele frequentie- band 
van 2500 Hz tot 10 MHz een vlakke overdracht te hebben voor de 
combinatie van deze twee transformatoren moet de HF transformator 
gestuurd worden via een hoogdoorlaatfilter met een kantelpunt bij 80 
kHz. Met een Lh van 170 u.H voor de HF transformator kan dat door 

serieschakeling van de primaire met een condensator waarvoor geldt: 
C =/(1/4TT2f2L) = 25nF. 
Het samenvoegen van de twee secundaire wikkelingen heb ik op twee 
manieren geprobeerd ( zie fig. 7 en 8 ). De tweede manier gaf het beste 
resultaat ( zie foto's 9 t /m 13 ).De s t i jg t i jd bedraagt nu 150 ns. Met 
behulp van extra demping kan de puls vlakker gemaakt worden.Als er 
een betere LF transformator gebruikt wordt kan de HF transformator 
kleiner worden. Dit heeft, door het daardoor verbeterde HF gedrag, 
steilere flanken tot gevolg. 

Figuur 7. Optelschakellngen voor LF en HF signaal. Figuur 8. 
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transfor
mator nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

max 
[udt 
( mVs ) 

0.1 

0,043 

0,040 

0,3 

0,3 

1.2 

1.2 

0,6 

2,1 

2,2 

47 

Lh 
( H ) 

4,6 \i 

30 p. 

1.2 M 

45 ix 

32 M 

380 u 

330 u 

170 u 

5,7 m 

5,7 m 

600 m 

Ls i* 
LS2 
( H ) 

77 n 

170n 

1 10 n 

160 n 

1 18 n 

242 n 

265 n 

132 n 

0,52 u 

0,63 u 

620 \x 

f 1 
(MHz) 

30,5 

30,1 

29,1 

25,2 

13,6 

9,8 

7,5 

7,7 

6,0 

6,7 

f2 
(MHz) 

39,0 

38,3 

41,5 

33,5 

20,2 

M.9 

9.9 

10 

7,8 

8,2 

80 kHz 

f3 
(MHz) 

73,5 

56,8 

73,0 

47,3 

30,0 

14,7 

12,5 

14,4 

8,7 

10 

kabel -
lengte (m) 
( secund. ) 

0,96 

1,28 

1,28 

1,84 

3,24 

5,72 

6,72 

6,72 

7,92 

8,28 

1/2X ( , 3 ) 

( m ; 

1,16 

1,50 

1,16 

1,80 

2,84 

5,78 

6,80 

5,90 

9.77 

8,50 

overzetver-
houding 

1 op 8 

1 op 4 

1 op 8 

1 op A 

1 op 8 

1 op 4 

1 Op 4 

1 OP 8 

1 Op 3 

1 op 3 

1 op 7,5 

aantal 
windingen 
primair 

1 

4 

2 

3 

3 

12 

12 

6 

21 

22 

150 

Kernma
teriaal 

3C8 

VAC 
6025 F 

FT 114-
61 

3C8 

3C8 

3C8 

3C8 

3C8 

3C8 

3E1 

3C8 

Tabel. Metingen aan de transformatoren. 



H? mU 

50 r$ i 200mU 

5 V/div.; 50 ns/div. 20 V/div., 200 ns/dlv. 
Foto 9. Voorflank puls primair. Foto 10.Achterflank puis primair. 

200r j 

20 V/div.; 50 ns/dlv. 100 V/div; 200ns/div 
Foto 1 1. Voorflank puls secundair.Foto 12. Achter f lank puis secundair. 

100 V/div.; 20|iS/dlv. 
Foto IJ. Secundi are puls. 

10 V/div., 20|is/dtv. 
Foto 14. Primaire puls. 
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Uit de foto's blijkt echter ook dat de totale overzetverhouding van deze 
combinatie ongeveer 1 op 5 is Uit metingen blijkt dat de transforma
toren op zich een overzetverhouding van l op 7,5 ( LF ) en l op 8 ( HF ) 
hebben. Het heeft weinig zin om transformatoren met een hogere 
overzetverhouding te gebruiken omdat dit een lager HF kantel- punt en 
dus minder steile flanken betekent. 

4. CQnclusiv. 

Het is niet mogelijk om de gevraagde puls op te wekken met 
behulp van een schakelend netwerk met daarachter een of twee 
transformatoren. Wel blijkt dat de gebruikte, tot 800 V geschikte, 
MOSFets snel genoeg schakelen om, in serie geschakeld, een derge
lijke puls op te wekken. 
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6. Het NIKHEF. 

Het Nationaal Instituut voor KernFysica en Hoge-EnergieFysica 
is een samenwerkingsverband tussen de stichting FOM ( Fundamenteel 
Onderzoek van de Materie ), de beide universiteiten in Amsterdam en 
de Katholieke Universiteit Nijmegen. 

De kernfysische afdeling, de sectie K, doet onderzoek naar de 
structuur van atoomkernen en de processen die zich daarin afspelen. 
Sinds kort beschikt het instituut daartoe over een nieuw instrument. 
de lineaire etekteronenversneller MEA < Medium Energy Accelerator ). 
Daarmee worden drie terreinen van onderzoek bestreken, m.b.v. ver
strooi ings- en botsingsexperimenten bestudeert men de verdeling van 
lading en magnetisme binnen de atoomkern, er wordt onderzoek verricht 
met secundaire bundels van plonen en muonen en men houdt zich bezig 
met radiochemie, o.a. met 'hot-atom chemie' en met de produktie van 
radioactieve isotopen. De MEA kan elektronen versnellen tot een ener
gie van 500 MeV. 

De afdeling Hoge-energiefyslca, de sectie H, bundelt de Nederlandse 
inspanningen op het gebied van de hoge-energiefysica, de studie van de 
meest elementaire bouwstenenvan de materie en de fundamentele kracht
werkingen. Voor experimenten is men, door de zeer hoge kosten van de 
apparatuur, aangewezen op internationale samenwerking, voornamelijk in 
CERN ( Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire ) bij Geneve. Verder 
maakt men gebruik van de apparatuur van Instituten elders, b.v. in Hamburg 
en Sanf ord. 

Ter ondersteuning van het experimentele werk bestaan aparte theore
tische groepen. Voor de ontwikkeling en fabricage van de zeer specialis
tische apparatuur beschikt men over uitgebreide technische afdelingen. 

Financiering, 

Het organisatieschema van het FOM ziet er als volgt utt (zie f ig. 8 ) . 
De stichting FOM krijgt geld van: 

de Nedrlandse organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek 
(ZWO ) 

de Europese gemeenschap 
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
het Ministerie van Economische Zaken 
de Stichting voor de Technische Wetenschappen 
en van instltuutssamenwerklng met universiteiten. 

In 1987 bedroeg dat in totaal ruim f 100 miljoen. Hiervan kreeg het NIKHEF 
( sectie H + sectie K ) ruim f31 miljoen ( gegevens: Jaarboek stichting 
FOM 1987 ). 

Het NIKHEF wordt gefinancierd door de gezamenlijke partners, de 
medewerkers ( ong. 335 ) zijn in dienst van stichting FOM ( 80 % ), de UvA 
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( 10 % ), de VU ( 5 % ) of de KUN ( 5 % ). Ongeveer 55 % van het personeel 
behoort tot technische en 30 % tot wetenschappelijke groepen/diensten. 

Leiding. 

De dagelijkse leiding van het NIKHEF berust bij de directie. Deze 
bestaat uit drie personen: de wetenschappelijk directeur van de sectie 
K, de wetenschappelijk directeur van de sectie H en de beherend directeur. 
De directieleden worden, voor bepaalde tijd, benoemd door het NIKHEF-
bestuur. 

Het NIKHEF-bestuur bestaat uit 8 leden. Drie leden worden door 
stichting FOM, twee door de UvA, twee door de KUN en een lid wordt 
door de VU benoemd, elk voor een termein van drie jaar. Naast het vast
stellen van meerjarenplannen, jaarbegrotingen en het formuleren van het 
algemeen beleid heeft het bestuur vooral een toezichthoudende functie. 

De NIKHEF-directie wordt bij de uitvoering van haar taak mede bij
gestaan en gecontroleerd door de NIKHEF Ondernemingsraad ( NOR ). De 
NOR is samengesteld uit 15 NIKHEF medewerkers; de leden worden eens 
per twee jaar door de NIKHEF medewerkers gekozen. Van de 15 leden 
worden er A naar de Centrale Ondernemings Raad ( COR ) van FOM afgevaar
digd. 
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Communicatie. 

Ter coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en ter ondersteuning 
van een gedegen besturing van het NIKHEF is een aantal overlegvormen 
gestructureerd. De belangrijkste zijn: 
algemeen 

-Het NIKHEF-bestuur vergadert eens in de zes weken, in aanwezigheid 
van de NIKHEF-directie. 
-De NOR en de beherend directeur ( BD ) overleggen eens per zes weken 
in de NIKHEF-OR overlegvergadering, 

sectie H 
-De wetenschappelijk directeur-H ( WD-H ) en de leiders van 
technische en wetenschappelijke groepen van de sectie H bespreken 
eens per maand de lopende zaken in de planningvergadering. 
-De WD-H en een aantal, door het NIKHEF-bestuur benoemde, senior 
wetenschappelijk medewerkers van de sectie H vormen samen de 
Wetenschappelijke Advies Commissie ( WAC-H ), die het NIKHEF-
bestuur informeert omtrent het wetenschappelijk beleid, 

beheersektie 
-De BD en de diensthoofden van de beheersektie bespreken eens in de 
drie maanden zakenvan algemeen belang in het Diensthoofdenoverleg. 

sectie K 
-De Technisch Coordinator en alle hoofden van de technische onder
steunende groepen van de sectie K overleggen eens per twee weken 
in de Technische Groeps Leiders vergadering. 
-De WD-K en de hoofden van de wetenschappelijke groepen van de 
sectie K overleggen eens per twee weken over het wetenschappelijk 
beleid in de Wetenschappelijke Groeps Leiders vergadering. 
-De WD-K, de Technisch Coordinator en een aantal senior wetenschap
pelijk medewerkers bespreken eens per zes weken de planning en de 
voortgang van de onderzoeksprogramma's in de Wetenschappelijke 
Raad. 
-De WD-K Is tevens lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie 
( WAC-H ), een lichaam van internationale samenstelling dat twee 
maal per jaar adviezen uitbrengt aan het NIKHEF-bestuur omtrent 
het wetenschappelijk beleid van de sectie K. 

Naast deze formele communicatiestructuur wordt er binnen het NIKHEF ook 
Informeel overleg gepleegd. Zo is het werkoverleg niet formeel vastge
legd: ledere groep c.q. dienst Is ze)f verantwoordelijk voor de wijze waar
op zij het werkoverleg invult. 

Tevens bestaan er enkele overlegplatformen tussen NIKHEF, FOM, 
andere FOM-lnstltuten en NIKHEF partners. 

Fxterne samenwerkingsverbanden 

Naast het In de bestuurlijke overeenkomst geschetste samenwer-
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kingsverband ( FOM, UvA, VU en KUN ) werkt het NIKHEF ook samen met: 
-CERN ( personeel gedetacheerd ) 
-DESY ( Deutsches Elektronen SYnchrotron ) in Hamburg ( eveneens 
personeel gedetacheerd) 
-Dutch Scientific ( een samenwerkingsverband tussen tal van Neder
landse ondernemingen met als doel het contacten leggen c.q. verbete
ren tussen research en development ondernemingen/instellingen en de 
industrie) 
-Verscheidene ondernemingen: contracten, werk voor derden, etc. 
-Vakgroepen binnen de Rijks Universiteit Leiden, de Technische 
Universiteit Delft en de Rijks Universiteit Utrecht. 
-Stichting Beheer WCW ( Wetenschappelijk Centrum Watergraafs
meer ) met als overige deelnemers: 

AMOLF ( FOM instituut voor Atoom- en MOLecuulFysica ) 
SMC ( Stichting Mathematisch Centrum met haar instituut: het 
CWI ( Centrum voor Wiskunde en Informatica )) 
SARA ( Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam ). 

W.L. Bastetn, sept-dec 1988. 
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