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Een NIKHEF-medewerker bij het begin 
van de 200 meter lange elektronen¬ 
versneller MBA in het Wetenschappelijk 
Centrum Watergraafsmeer, Amsterdam. 
De elektronen worden gebruikt voor 
onderzoek asn atoomkernen. 
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Structuurbnp*ling van oppervlakken 
en dunne foUes met behulp van röntgen-
spectre scopie 'met at zogeheten Hits-
EXAFS-techiiiek). Hiertoe wordt een 
plaat/e materiaal besfaairi met een 
hoogvermogen gepuls'.* '-ser. Daarbij 
wordt oppervlekteinateri' ..' verdampt. 

Deze damp, in 'e'te t#. wiibdig geïoni¬ 
seerd gas, zendt een imen&t puin zachte 
röntgenstraling uit. Af.', cfws röntgen-
straling gaat men da> tarte' aan het 
werk. Allereerst leve-' :nalyse vi i de 
straling informa>if. over hel bestraalde 
materiaal op. Verne- * -•roen (circa 100 

nanometer) dunne folies in de straling ge¬ 
bracht. Er wordt dan gekeken hoeveel 
straling door de folie wordt doorgelaten 
en hoeveel straling (na absorptie) door 
het folie oppervlak wordt uitgezonden. 
Dat levert informatie over de structuur 
van het materiaal. foto Fms Gtmisen 
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Formation, purpose and mode of operation 

The Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Ma¬ 
terie (Foundation for Fundamental Research on Mat¬ 
ter FOM) was founded on April 15. 1946 by Prof. G. 
van der Leeuw (Minister of Education, Arts and Scien¬ 
ce, representing the State of the Netherlands), Prof. 
H.A. Kramers (also representing Prof. J.M.W. Mi-
latz), Prof. J. Clay, Dr. H J . Reinink and Dr. H. Brui¬ 
ning (Secretary of the Minister-President). 

According to article 2 of the Statutes the object of the 
Foundation is to promote fundamental scientific re¬ 
search on matter in the Netherlands generally and at 
universities in particular. 
The Foundation tries to achieve this purpose by stimu¬ 
lating research in new fields of physics, by co-ordina¬ 
ting existing research projects and by involving its in¬ 
stitutes and working groups in the education and trai¬ 
ning of young physicists. 
The Foundation operates through a Governing Coun¬ 
cil, an Executive Board, a Director and various Com¬ 
mittees. The latter help to run and guide research com¬ 
munities created by the Governing Council to carry 
out research in special fields. These research commu¬ 
nities consist of working groups of scientists and tech¬ 
nicians headed by one or more leaders. 
There are eight of these research communities. They 
are named after their respective fields of research: 
nuclear physics, atomic physics, metals FOM-TNO, 
molecular physics, solid state physics, thermonuclear 
research and plasma physics, theoretical high energy 
physics and semiconductors. 

In addition, research is carried out in five institutes 
which are financed completely or partly by FOM. The 
FOM Institute for Atomic and Molecular Physics in 
Amsterdam is in regular contact with the research 
communities for atomic physics, thermonuclear re¬ 
search and plasma physics, and semiconductors. 
The FOM Institute for Plasma Physics at Rijnhuizen 
(in the province of Utrecht) is an integral part of the 
research community for thermonuclear research and 
plasma physics. 
The Governing Council has set up a Policy Committee 
for each of these institutes. 
The Nuclear Physics Accelerator Institute (KVI) is 
financed by FOM and the University of Groningen 
jointly. A Policy Committee advises the councils of 
the two partners. The research done at the Institute is 
directed and coordinated by the research community 
for nuclear physics. 

The National Institute for Nuclear Physics and High 
Energy Physics (NIKHEF) in Amsterdam is another 
combined venture, in which FOM works together with 
the University of Amsterdam, the Free University of 
Amsterdam and the Catholic University of Nijmegen. 
The NIKHEF board advises FOM. which runs the 
institute and finances the major part of its research. 
NIKHEF keeps in touch with the research communi¬ 
ties for nuclear physics and theoretical high energy 
physics. 

The Centre for Submicrontechnology (CST) in Delft 
is the most recent combined venture of FOM. The 
Centre is operated together with the Technical Univer¬ 
sity Delft. A Policy Committee advises the councils 
of the two partners. The research done at the Centre 
is directed and coordinated by the research community 
for semiconductor physics. 

Besides pursuing fundamental physical research for 
purely scientific purposes the Foundation also docs 
research in the field of technical physics, especially 
via its programme entitled 'Technical Physics and 
Innovation'. The working groups for Technical Phy¬ 
sics (managed by the Special Committee), the FOM 
Institute for Atomic and Molecular Physics, the re¬ 
search community for Metals FOM-TNO and the 
research community for Semiconductors arc concer¬ 
ned particularly with promoting applications of their 
research. 

The address of the head office of the FOM Foundation 
is Van Vollenhovenlaan 661, P.O. Box 302J, 3502 GA 
Utrecht (iel. O3O-94834I). 



Oprichting, doel en werkwijze 

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der 
Materie (FOM) werd 15 april 1946 in het leven geroe¬ 
pen door prof.dr. G. van der Leeuw, de toenmalige 
Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, 
als zodanig vertegenwoordigende de Staat der Neder¬ 
landen, prof.dr. H.A. Kramers (handelende voor 
zichzelf en voor prof.dr. J.M.W. Milatz), prof.dr. J. 
Clay, dr. H J . Reinink, secretaris-generaal van het 
Ministerie van O. K. & W., en dr. H. Bruining, secre¬ 
taris van de toenmalige Minister-President. 
De Stichting stelt zich, blijkens artikel 2 van de statu¬ 
ten ten doel: 'de bevordering van het fundamenteel-
wetenschapp^iijk onderzoek in Nederland omtrent de 
materie, in het algemeen belang en dat van het hoger 
onderwijs'. 

Zij tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van 
onderzoek op nieuwe gebieden van de natuurkunde, 
door het coördineren van bestaande onderzoekprojec¬ 
ten, en door haar instituten en werkgroepen in te scha¬ 
kelen bij de opleiding van jonge natuurkundigen. 
De Stichting verricht haar werkzaamheden door mid¬ 
del van de Raad van Bestuur, het Uitvoerend Bestuur, 
de Directie en de Commissies, welke laatste werkge¬ 
meenschappen leiden, die door de Raad van Bestuur 
voor hel onderzoek binnen deelgebieden van de na¬ 
tuurkunde 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, acht in getal, worden ge¬ 
noemd naar hun onderzoekterrein: kernfysica, atoom-
fysica, metalen, molecuulfysica, vastestof, thermonu-
cleair onderzoek en plasmafysica, theoretische hoge-
cnergicfysica, halfgeleiders. 

Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd in een vijftal 
instituten die FOM geheel of voor een belangrijk deel 
financiert. 
Het FOM-Instituut voor Atoom- en MolccuuMysica te 
Amsterdam onderhoudt relaties met de werkgemeen¬ 
schappen voor Atoomfysica, Thermonucleair Onder¬ 
zoek en Plasmafysica en Halfgeleiders. 
Het FOM-Instituut voor Plasmafysica, gelegen op het 
landgoed Rijnhui/cn te Nieuwcgein, maakt als geheel 
deel uit van de Werkgemeenschap voor Thcrmonu-
cleair Onderzoek en Plasmafysica. Voor elk van deze 
twee instituten heeft de Raad van Bestuur een Beleids¬ 
commissie ingesteld. 
Het Kernfysisch Versneller Instituut tr Groningen is 
een gezamenlijke onderneming van FOM en de Rijks¬ 

universiteit Groningen. Het daar verrichte onderzoek 
wordt geleid en gecoördineerd door de Werkgemeen¬ 
schap voor Kernfysica. Een Beleidscollege adviseert 
aan de besturen van de twee partners. 
Het Nationaal instituut voor Kernfysica en Hoge-
energiefysica (NIKHEF) te Amsterdam is een samen¬ 
werkingsverband tussen FOM, de Universiteit van 
Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Katholieke 
Universiteit Nijmegen en de Stichting voor Kernphy-
sisch Onderzoek. 

Het NIKHEF-bestuur adviseert aan FOM, die het in¬ 
stituut beheert en het onderzoek voor het grootste deel 
financiert. 
Het NIKHEF onderhoudt relaties met de werkge¬ 
meenschappen voor Kernfysica en voor Theoretische 
Hoge-energiefysica. 
Het Centrum voor Submicrontechnologie in Delft is 
een gezamenlijke onderneming van FOM en de Tech¬ 
nische Hogeschool Delft. Het daar verrichte onder¬ 
zoek wordt geleid en gecoördineerd door de Werkge¬ 
meenschap Halfgeleiders. Een Beleidscollege advi¬ 
seert aan de besturen van de twee partners. 

Behalve fundamenteel natuurkundig onderzoek met 
een zuiver wetenschappelijke doelstelling, verricht 
FOM ook onderzoek op het gebied van de technische 
fysica, en wel vooral in het binnen de Stichting opge¬ 
zette programma voor Technische Natuurkunde en In¬ 
novatie. 
De Speciale Commissie voor de Technische Fysica, het 
FOM-Instituut voor Atoom- en Mo'ecuulfysica, de 
Werkgemeenschap Metalen FOM-TNOen de Werkge¬ 
meenschap Halfgeleiders houden zich in het bijzonder 
met dit op toepassing gerichte onderzoek bezig. 

Het bureau, gevestigd te Utrecht, Van Vollenhoven-
laan 661, Postbus 3021, 3502 GA Utrecht, is het cen¬ 
trale adres van de Stichting FOM (tel. 030-948341). 
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Ondertekening op 16 december 1985 
in het KVI van het contract voor de 
constructie van een nieuw cyclotron 
voor het KVI. Links op de voorgrond 
prof.dr. P. Lehmann, directeur van het 

Institut de Physique Nucléaire et de 
Physique des Particules te Orsay bij 
Pari/s, rechts prof.dr. H. de Waard, 
voorzitter van de Raad van Bestuur 
van FOM. 

Fofó Nft\t*%bi»ó *лл tiet 



Investeren in apparatuur 
en talent 

De essentiële rol die technologische ontwikkelingen 
spelen bij natuurwetenschappelijk onderzoek is op 
interessante wijze belicht door de enkele jaren geleden 
overleden wetenschapshistoricus de Solla Price, onder 
meer in zijn artikel "Notes Towards a Philosophy of 
the Science/Technology Interaction " (uit 1982). 

Voor de fysicus is het zonder meer duidelijk, dat de 
ontwikkeling van zijn vak in belargrijke mate bepaald 
wordt door het instrumentarium waarover hij kan 
beschikken. Veel van zijn tegenwoordige instrumenten 
danken hun ontstaan aan toepassingen buiten de 
natuurkunde, waarvoor vaak veel grotere financiële 
middelen beschikbaar zijn dun waarop hij ooit zou 
kunnen rekenen. Voorbeelden uit het recente verleden 
zijn de microgolf techniek, de laser en de computer. 

In dit licht bezien is het van grote betekenis dal de 
Minister van Onderwijs en Wetenschappen in 1984 
het initiatief heeft genomen tot de instelling van een 
speciaal investeringsurtikel, het zogenaamde Inten¬ 
tioneel Apparatuur Schema (IAS), waaruit de aan¬ 
schaf van dure apparatuur voor para-universitaire 
instituten bekostigd kan worden. In 1985 keurde hij 
de eerste tranche van investeringen volgens dit schema 
goed. Daarin ontvangen verschillende FOM-institulen 
zeer belangrijke steun. De kernfysica, de hoge-
energiefysica en het oppervlakte-onderzoek krijgen 
een groot deel van de in 1985 beschikbare middelen, 
als eerste fase van investeringschema's met een loop¬ 
tijd van vijfjaar. De Stichting FOM ziet hierin de er¬ 
kenning van het belang dat de overheid hecht aan het 
scheppen van nieuwe mogelijkheden voor het funda¬ 
menteel natuurkundig onderzoek, 

Bij investeren ten behoeve van natuurwetenschan-
pclijk onderzoek wordt vaak in de eerste plaats f '-
dacht aan de aanschaf van kostbare apparatuur die je 
om zo te zeggen kant en klaar in de winkel kunt kopen. 
Een betere elektronenmicroscoop, een opdampinslal-
latie met nog hoger vacuüm en een nog snellere com¬ 
puter, elk ervan kan nieuwe onderzoekmogetijkheden 
openen. Maar zullen ze ook écht "grensverleggend" 
werken ? 

Vooral de natuurkunde kent nog een under investe¬ 
ringsbegrip, namelijk de ontwikkeling van nieuwe 
instrumenten - op basis van reeds voorhanden zijnde 
technieken - en zulke investeringen zijn in de IAS-
voorstellen voor de natuurkunde duidelijk aan de 
orde. Hel geldt in hoge mate voor het supergeleidend 
cyclotron dat voor en door het Gronings Kernfysisch 
Versneller Instituut wordt gebouwd. Hier wordendoor 
de investering de talenten van de onderzoekers verder 
ontwikkeld. Het geldt ook voor de constructie van de 
supergeleidende correctiespoelen ten behoeve van de 
prot n-elektronenversneller HERA in Hamburg, waar 
de л ow-how binnen de Nederlandse industrie wordt 
verhoogd. Hier krijgt investeren een extra dimensie, 
namelijk als een methode voor het verwerven van 
nieuwe inzichten. 

Kortom: investeren is een goede zaak, maar des te 
heler als er behalve de ' 'hardware'' van het apparaat 
ook de "software" van het menselijk brein bij betrok¬ 
ken wordt. Moge dit criterium ook bij toekomstige 
IAS-investeringen een rol spelen! 

II. de Waard 
voorzitter 



Verslag van het Uitvoerend 
Bestuur 

Dit verslag vermeldt de belangrijkste /aken waaraan 
het Uitvoerend Bestuur van de Stichting FOM in 1985 
aandacht heeft besteed ". Een beeld van de /aken die 
wetenschappelijk en organisatorisch gezien van belang 
/ijn, wordt gegeven in de jaarlijkse begrotingsaan-
vraag en de strategienota "Kijk op 1990" die in het 
verslagjaar door de Raad van Bestuur van de Stichting 
1OM werd uitgebracht. 

1. l)e strategienota "Kijk op 1990" 

Op o september 1984 werd door de Verkennings¬ 
commissie Natuurkundig Onder/oek (VCNO) haar 
rapport "Natuurkunde in Nederland, overzicht en 
vooruitzicht" aangeboden aan de Minister van Onder¬ 
wijs en Wetenschappen. De VCNO komt daarin tot 
de conclusie dat, mede door de centrale rol die FOM 
in de ontwikkeling van de natuurkunde in Nederland 
na de Tweede Wereldoorlog heelt gespeeld, de kwali¬ 
teit van het onder/oek, als geheel genomen, als goed 
tot zeer goed is te kwaliriteren. Ons land speelt op vele 
belangrijke fundamentele gebieden een rol van bete¬ 
kenis en beschikt over goede internationale contacten, 
terwijl de top van liet onderzoek behoort tot de wereld¬ 
top. Die conclusies stemmen het FOM-bestuur uiter¬ 
aard lol tevredenheid 

Vanwege genoemde centrale rol is het terecht dat de 
VCNO in haar conclusies en aanbevelingen naast de 
Rijksoverheid en de onderzoekerswereld ook FOM op 
haar verantwoordelijkheid aanspreekt. Sinds de ver 
schijning van het rapport is dan ook op vele niveaus 
binnen de organisatie aandacht besteed aan de vraag 

I) Over i k activiteiten en ontwikkelingen in de iinivcrsilairc werk¬ 
groepen en insiiiiitcn wordt beknopt gerappor teerd in de /akclijk-
iirgariisatnrisclic verslagen in c!11 jaarboek. Uitvoeriger informatie 
wortlr verschaft in tic a l /ouder l i jk verschijnende Welcnscl iappelrke 
Verslagen van werkgemccnseiiap|4Ti en inst i tuten. Hel sociaal 
beleid van tic organisatie is verantwoord in liel Sociaal Jaarverslag 
11W5. De feitelijke bestelling van de middelen /al worden geschetst 
in liel l-ïnancieel Verslag IVN5. r)c ( cnlralc Ondernemingsraad 
brengt cintfcr eigen verantwoordel i jkheid een verslag uit. 

hoe aan de bevindingen en analyses van de verken¬ 
ningscommissie het beste gestalte gegeven /ou kunnen 
worden. 
Zoals in het vorig Jaarboek reeds werd gemeld, werden 
nog in het najaar van 1984 diverse commissies van 
FOM geraadpleegd. Vervolgens werden op 21 januari 
en 11 maart 1985 diseussiedagen gehouden, waaraan 
behalve door leden van de Raad van Bestuur ook werd 
deelgenomen door vertegenwoordigers van ZWO en 
RAVVB, de voorzitters van de vaste adviesorganen, 
de directeur van FOM, de instituutsdirecteuren, mede¬ 
werkers van het FOM-bureau en vertegenwoordigers 
van de Centrale Ondernemingsraad. 
Overigens was niet alleen het VCNO-rapport aanlei¬ 
ding voor een bezinning op het toekomstig opereren 
van FOM. In de loop van 1985 maakte de Minister van 
O&W een aantal beleidsvoornemens bekend die met 
name de organisatie van de wetenschapsbeoefening 

- /eker ook binnen FOM - regarderen: 
- d e beleidsnota Beiaard, 

de notitie "De positievan de para-universitaire insti¬ 
tuten in het onderzoeksysteem", 
het NWO-wetsontwerp. 

In al deze ontwikkelingen diende FOM haar houding 
te bepalen, hetgeen uitmondde in de statcgicnota 
"Kijk op 1990" die op 18 juni 1985 door de Raad van 
Bestuur werd vastgesteld. 

De voornaamste doelen die FOM zich ais onderzoek¬ 
organisatie gericht op de natuurkunde in de brede zin 
van het woord in "Kijk op 1990" stelt, /ijn: 
- verwerving van nieuwe kennis en inzichten, 

handhaving van een onderzoekpotentieel van inter¬ 
nationale betekenis, 
opleiding van onderzoekers en technici. 

Bij het realiseren van deze doelstellingen wenst FOM 
haar inspiratie te ontlenen aan een voortdurende 
oriëntatie op de ontwikkelingen in de internationale 
fysieabeoel'cning. Daarnaast wil zij een open oog 
hebben voor de ontwikkelingen die zich in de sanicn-
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leving voordoen op het gebied van de andere natuur¬ 
wetenschappen, de levenswetenschappen, de techno¬ 
logie en de techniek. Aldus zal FOM een actieve bij¬ 
drage leveren aan de cultuur, het onderwijs en de 
economie van Nederland. 

De belangrijkste beleidsvoornemens diein de strategie¬ 
nota worden aangekondigd zijn: 
- introductie van twee sporen in het onderzoekbeleid, 

de breed-spectrumbenadering en de programmati¬ 
sche benadering, waardoor naast bottom-up-
processen top-down-indicaties een belangrijke rol 
gaan spelen, 

- invoering - binnen de programmatische benadering -
van strategische planning op basis van geselecteerde 
onderzoekthema's, 

-optimalisatie van het proces van input, produktie/ 
verwerking en output van kennis, zodanig dat de 
Nederlandse samenleving van dit proces een zo groot 
mogelijk profijt kan trekken, 

- meer aandacht voor opleiding, werving, selectie en 
begeleiding van personeel. 

-versterking van de bestuurs- en managementstruc¬ 
tuur, 

- invoering van een basissubsidie voor de instituten, 
- versterking van de relaties tussen werkgemeenschap¬ 

pen en instituten. 
Voorts presenteert de Raad van Bestuur per subgebied 
een aantal ontwerpvoornemens ten aanzien van de 
richting waarin het onderzoek zich inhoudelijk zou 
moeten gaan bewegen. Deze zullen in het overleg van 
bestuur met werkgemeenschappen en instituten nader 
worden uitgewerkt. Dit overleg wordt geïntensiveerd. 
Uiteraard is de fysicabeoefening geen zaak van FOM 
alleen. Ook andere actores zijn in het spel en hebben 
specifieke verantwoordelijkheden in de uitvoerende 
en/of voorwaardenscheppende sfeer: (sub)facultei-
ten/afdelingen van universiteiten en hogescholen, de 
overheid, ZWO, STW, de industrie e.d. Zij worden 
daarop door FOM dan ook nadrukkelijk in "Kijk op 
1990" aangesproken. 
Voor uitvoeriger informatie zij verwezen naar de 
strategienota zelf. 

In september 1985 publiceerde de Minister van O&W 
zijn voorlopig standpunt naar aanleiding van het 
VCNO-rapport en werden de betrokken organisaties 
alsmede RAWB en KNAW in de gelegenheid gesteld 
hierop te reageren. Hoewel hij op dat moment "Kijk 
op 1990" reeds had ontvangen, wenste de Minister 
zich in afwachting van andere adviezen en commen¬ 
taren van een stellingname over deze FOM-rcac(ie te 

onthouden. Wel kondigde hij aan in een later te ver¬ 
schijnen kabinetsstandpunt een algemene visie te pre¬ 
senteren. 
Onder verwijzing naar "Kijk op 1990" kon het bestuur 
met een korte reactie op het ontwerp-regeringsstand-
punt volstaan. Daarin werd betreurd dat de Minister 
weinig concreet reageerde op het VCNO-rapport, hoe¬ 
wel ook de overheid nadrukkelijk door de Verken¬ 
ningscommissie werd aangesproken. Voorts over¬ 
schatte de Minister naar de mening van FOM zowel de 
mogelijkheden als de taak van de overheid om belang¬ 
rijke ontwikkelingen in een wetenschapsgebied 
(zoals de natuurkunde) vorm te geven. Passages als 
"streven is om het natuurkundig onderzoek een gro¬ 
tere maatschappelijke en met name industriële spin-off 
te geven" en " via gerichte stimulering mede richting 
kan en wil geven aan het onderzoek" verdragen zich 
niet met het door de bewindsman voorgestane "gema¬ 
tigd" onderhandelingsmodel en evenmin met een af¬ 
standelijke overheid. Eén strategisch beleid voor al 
het natuurkundig onderzoek, hetgeen door de Minister 
noodzakelijk werd geacht, wordt door FOM niet als 
gewenst gezien. Het definitieve regeringsstandpunt 
dat in mei 1986 verscheen, kwam aan enkele van de 
genoemde bezwaren tegemoet. 

Reeds in 1985 zijn belangrijke concrete aanzetten 
gegeven tot de implementatie van de beleidsvoorne¬ 
mens die in de strategienota "Kijk op 1990" zijn neer¬ 
gelegd. Daarover wordt in het vervolg van dit verslag 
gerapporteerd. 

2. Onderzoekbeleid en organisatie van de 
wetenschapsbeoefening 

2.1. Algemene midtlelenwerving 

In de afgelopen jaren is door het bestuur bij diverse 
gelegenheden gepleit voor een verbetering van het 
investeringsklimaat. IndeBelcidsbegroting FOM 1985 
tot en met 1989, tevens begrotingsaanvraag voor 1985, 
was dit zelfs het centrale thema. Door de reducties op 
de budgetten voor de natuurkunde, zoweJ bij FOM 
als bij de universitaire instellingen, waren de mogelijk¬ 
heden voor de aanschaf van nieuwe apparatuur sterk 
geslonken. Het gevolg was dat in het proces van voort¬ 
durende vernieuwing (herprogrammering) van onder¬ 
zoek een zekere stagnatie optrad en de vooraanstaande 
positie van Nederland in de internationale fysica begon 
af te brokkelen, [n 1985 trad in deze ongunstige ont¬ 
wikkelingen een belangrijke kentering op door de 
introductie van het Intentioneel Apparatuur Schema 
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(IAS), een meerjaren-investeringsschema voor de 
para-universitaire instituten. Het budget dat de Minis¬ 
ter van O&W voor het IAS heeft uitgetrokken, be¬ 
draagt in 1985 M/ 10 en loopt geleidelijk op tot een 
jaarlijks niveau van M/ 30, te bereiken in 1989. 
In 1985 werd de verdeling van zowel het IAS 1985/89 
als het IAS 1986/90 bekend. De toewijzingen die FOM 
voor haar instituten uit het IAS verwierf, gaven be¬ 
langrijke impulsen aan de infrastructuur voor het 
oppervlakte-onderzoek, de hoge-energiefysica en de 
kernfysica. 

Aan het eind van het verslagjaar werd de aanvraag 
voor het IAS 1987/91 opgesteld. In de sector grote 
apparatuur (meer dan M/ 5) werd het plan Update 
MEA (het verbeteren van de MEA-versneller bij het 
NIKHEF) opnieuw voorgedragen; tevens werden vier 
voorstellen voor middelgrote apparatuur (minder 
dan M/ 5) ingediend. 

Als gevolg van prijsstijgingen vindt er reeds jaren een 
sluipende reductie van de onderzoekcapaciteit binnen 
FOM plaats. Voor de jaren 1980 tot en met 1985 be¬ 
draagt deze achteruitgang op jaarbasis bijna M/ 10. 
De/e onheilspellende ontwikkeling was aanleiding om 
er opnieuw bij ZWO op aan te dringen prijscompen¬ 
satie bij O&W te bepleiten. 
Gevoelige verliezen werden ook geleden door de kor¬ 
tingen als gevolg van de zogenaamde doelmatigheids¬ 
operatie en de slechts gedeeltelijk met herbezettings-
gelden gecompenseerde arbeidsduurverkorting. 

Van direct belang voor de toekomstige ontwikkeling 
van de eigen onderzoekcapaciteit was de vraag of en 
zo ja in welke mate FOM uit haar eigen middelen zou 
bijdragen aan het Huygens-progrumma van ZWO. 
FOM stond daarbij aanvankelijk op het standpunt dat 
het Huygens-programma voo" de natuurkunde niet 
erg opportuun was omdat bij de bezetting van perma¬ 
nente posities in de instituten en in sommige werkge¬ 
meenschappen reeds een zeer zorgvuldige selectie¬ 
procedure wordt toegepast. Daarom zou aan de FOM 
hoogstens een marginale bijdrage gevraagd moeten 
worden. ZWO verlangde echter een bijdrage evenredig 
aan het subsidie dat FOM ontvangt, hetgeen erop neer¬ 
komt dat FOM 40% moest betalen van de M/ 1С per 
jaar die het programma zou moeten gaan kosten als 
het zijn volle omvang heeft bereikt. In de loop van 1985 
werd een compromis bereikt over een FOM-bijdrage 
aan het Huygens-programma naar rato van het tijde¬ 
lijk wetenschappelijk personeel dat binnen de gehele 
ZWO-organisatie werkzaam is. In de eindfase is daar¬ 

mee M/ 2,6 per jaar gemoeid. FOM is met dit com¬ 
promis akkoord gegaan, hoofdzakelijk op grond van 
nadrukkelijke indicaties van de zijde van ZWO dat 
FOM een adequate prijscompensatie zou ontvangen, 
waardoor de reële achteruitgang van het FOM-onder-
zoek beperkt zou kunnen blijven. 
De balans aan het eind van het jaar opmakend kan 
worden gesteld dat door een verbetering van het 
investeripgsklimaat belangrijke aanzetten tot het 
entameren van nieuw onderzoek zijn gegeven, maar 
dat de exploitatiemiddelen niet toereikend zijn om 
van de investeringen een optimaal gebruik te maken. 
Een compleet overzicht van de financiële middelen 
waarover FOM in 1985, voor zowel investeringen als 
exploitatie, de beschikking had alsmede van de wijze 
waarop deze middelen werden aangewend is elders in 
dit Jaarboek opgenomen. 

2.2. Ontwikkelingen met betrekking tot bepaalde 
onderzoekgebieden 

In het vorige jaarboek werd rseds vermeld dat eind 
1984 de Nationale Commissie voor Oppervlakte¬ 
onderzoek (NCO) haar eindrapport heeft uitgebracht 
aan de Stichting voor Scheikundig Onderzoek in Ne¬ 
derland (SON) en FOM. In april 1985 maakten de 
besturen van beide stichtingen hun gemeenschappelijk 
standpunt over het NCO-rapport openbaar. Ten aan¬ 
zien van de personele infrastructuur wordt voorshands 
niet aan een uitbreiding gedacht, maar aan een ombui¬ 
ging van bestaande activiteiten naar oppervlakte¬ 
onderzoek. Om dit te stimuleren wordt de komende 
jaren voora! prioriteit gegeven aan investeringen. 
Daarbij worden slechts onderzoekplannen van hoge 
kwaliteit geselecteerd. Bij de vaststelling daarvan is 
een centrale rol weggelegd voor de commissie van de 
werkgemeenschappen en bij FOM ook de beleids¬ 
ruimtejury. In de loop van 1985 werden reeds drie door 
de NCO aanbevolen investeringen voor algemene 
analyse- en preparatiefaciliteiten toegewezen: een 
ionenversneller voor AMOLF, een dunne-lagenfacili-
teit aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en een 
Secondary Ion Mass Spectrometer (SIMS) bij het Cen¬ 
trum voor Submicrontechnologie (de ionenversneller 
voor AMOLF maakte deel uit van de IAS-toewijzing 
voor een samenhangend geheel van apparaten en 
technieken om de infrastructuur van het instituut voor 
oppervlakte-onderzoek zodanig te verbeteren dat de 
internationaal vooraanstaande positie kan worden 
gehandhaafd), Ook werden diverse kleinere investe-
ringsaanvragen gehonoreerd. Plannen voor een SAM 
bij de Technische Hogeschool Twente alsook voor 
een elektroncnmicroscoop konden nog niet worden 
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goedgekeurd c.q. waren nog in studie. 
Op 12 en 13 maart namen zo'n 200 (potentiële) opper¬ 
vlakte-onderzoekers deel aan een inspirerende weten¬ 
schappelijke bijeenkomst te Veldhoven. Ook het 
bedrijfsleven toonde belangstelling voor dit gezamen¬ 
lijke initiatief van SON en FOM. 

In het Centrum voor Submicrontechnologie (CST) is 
intensief gewerkt om het fysisch en technologisch 
programma te verdiepen en te verbreden. Op het 
gebied van de nanolithografie is belangrijke vooruit¬ 
gang geboekt. De Beleidscommissie CST die de bestu¬ 
ren van Technische Hogeschool Delft en CST enerzijds 
en de directeur anderzijc- ; Iviseert over het weten¬ 
schappelijk programma en de financiering daarvan 
kwam in 1985 voor het eerst bijeen. Met de uitwerking 
van de principe-afspraken over de samenwerking van 
THD en FOM in het Centrum werd goede voortgang 
geboekt. 

De ontwikkelingen binnen FOM op het gebied van de 
micro-elektronica hebben sterk in het licht gestaan 
van de opdracht (d.d. 15 mei 1985) van de overheid 
aan de drie TH's met betrekking tot de infrastructurele 
voorzieningen. De overheid is bereid ruim M/ 80 ter 
beschikking te stellen indien de TH's zelf M/ 35 
bijdragen. Men gaat er van uit dat FOM in de plan¬ 
periode 1985-1990 projecten op het gebied van de 
halfgeleidertechnologie en -fysica zal blijven steunen 
(met als belangrijkste inkomstenbron voor FOM hier 
de STW). 

Het verslag van de uit delegaties van de drie TH's be¬ 
staande Werkgroep kwam in november gereed en stel¬ 
de een vrijwel gelijke verdeling van middelen voor. 
De overheid vond dit niet acceptabel en presenteerde 
begin 1986 een beleidskader waarin de nadruk werd 
gelegd op het doen van onderzoek op slechts enkele 
onderwerpen (zwaartepuntvorming). Daarbij werden 
restricties gesteld aan de middelen die aan proces-
faciliteiten mogen worden besteed. De grotere aan¬ 
dacht voor het onderzoek is een verbetering, maar het 
bestuur blijft het betreuren dat de overheid niet een 
deel van de extra middelen beschikbaar heeft gesteld 
voor de stimulering - ook buiten de TH's - van de 
fundamentele halfgeleiderfysica via het tweede-geld-
stroomcircuit. Juist hier bestaat in Nederland nog een 
duidelijke achterstand. 

Op verzoek van de Minister van Economische Zaken 
verklaarde FOM zich in 1985 bereid op te treden als 
gastheerinstelling voor het Innovatiegericht Onder¬ 
zoekprogramma IC-technoJogie. FOM huisvest als 

zodanig het programmabureau; tot hoofd daarvan 
werd dr.ir. B.M. Geerken benoemd die binnen de 
afdeling Onderzoekbeleid van het FOM-bureau onder 
andere programma-coördinator voor het halfgeleider-
onderzoek is. De vooral op universitaire instellingen 
gerichte IOP's beogen door partiële en tijdelijke sub¬ 
sidie .ng stimulering van onderzoek te realiseren in 
een door het bedrijfsleven in Nederland van belang 
geachte richting. Voor het IOP IC-technotogie is voor 
de jaren tot en met 1991 M/27,4 beschikbaar. In 1985 
zijn de eerste projecten in uitvoering genomen. 

Voor de hoge-energiefysica was 1985 een beslissend 
jaar. Niet alleen werden dankzij het IAS de financie¬ 
ring van de investeringen voor de NIKHEF-deelname 
in de LEP-experimenten (een prioriteitsgebied van 
FOM) veiliggesteld, ook het overleg ovei ^e participa¬ 
tie in de Westdui*se deeltjesversneller HERA kon met 
een substantiële bijdrage uit het IAS succesvol worden 
afgerond. Deze laatste toewijzing bestaat uit twee 
delen. Aan de bouw van de HERA-versneller draagt 
Nederland in natura bij door de levering van correctie¬ 
spoelen ter waarde van M/13, die door de Nederlandse 
industrie worden vervaardigd. Het Ministerie van 
O&W (uit het IAS) en het Ministerie van Economische 
Zaken betalen hiervan ieder de helft. Dankzij deze 
bijdrage aan de bouw van HERA kunnen Nederlandse 
onderzoekers in de toekomst tegen aantrekkelijke 
voorwaarden bij het Deutsches Elektronen Synchro¬ 
tron (DESY)in Hamburg experimenteren. M/3 is toe¬ 
gewezen voor participatie door NIKHEF/H in een 
internationale collaboratie die bij HERA een experi¬ 
ment gaat uitvoeren °.n investeringsmiddelen voor de 
bouw van een detector (ZEUS) vereist. 

Het V.vee-centraplan voor de Nederlandse kernfysica 
dat eind 1982 door de Werkgemeenschap voor Kern¬ 
fysica werd gelanceerd en door het bestuur onderschre¬ 
ven, beoogt een zodanige heroriëntatie van het onder¬ 
zoekprogramma dat in Nederland het kernfysisch 
onderzoek voornamelijk geconcentreerd zal zijn op de 
te moderniseren faciliteiten van twee nationale centra, 
het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) in Gronin¬ 
gen en het Nationaal Instituut voor Kernfysica en 
Hoge-energiefysica (NIKHEF) in Amsterdam. Het 
concentratieproces betreft vooral de universitaire 
werkgroepen en maakte goede vorderingen. Voor de 
modernisering werd medio 1984 door het KVI een plan 
ingediend voor een in samenwerking met het Franse 
Institut de Physique Nucléaire et de Physique des 
Particules (IN2P3) in Orsay te bouwen К = 600 MeV 
supergeleidend cyclotron (M/ 44,8) en door NIK-
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HEF/K het plan Update MEA (M/ 19,1). Dit laatste 
plan beoogt de huidige MEA-versneller uit te rusten 
met een pulse-stretchcr waarmee het tijdrendement 
wordt verhoogd van 2% tot 90% en de maximale 
energie van 500 MeV tot 700 MeV. In het najaar van 
1984 werden beide plannen voor financiering uit het 
nieuwe IAS voorgedragen. 
In het ontwerp-IAS 1985/89 dat ultimo 1984 ver¬ 
scheen, stelde de Minister van O&W zich op het stand¬ 
punt dat het belang van de kernfysica binnen de fysica 
en de tctale wetenschap niet het in één keer toekennen 
van zo'n groot deel van de beschikbare middelen 
rechtvaardigt. In dat verband memoreerde hij dat naar 
het oordeel van de VCNO de kernfysica geen priori¬ 
teitsgebied is. De Minister stelde derhilve voorshands 
slechts voor één project geld beschikbaar en wel 
vooralsnog M/ 38. Welk project dat zou worden liet 
de Minister mede afhangen van de standpuntbepaling 
binnen de kernfysische gemeenschap en de fysica, 
lees: FOM. 

In de reactie op het ontwerp-IAS die in januari 1985 
werd vastgesteld en aan de Minister werd aangeboden, 
hield de Raad van Bestuur vast aan realisering van 
beide plannen. Wel werd een fasering aangebracht. 
In 1985 zou onverwijld moeten worden begonnen met 
de realisering van het KVI-plan, terwijl de start 
van het NIKHEF/K-plan enige jaren later zou kunnen 
plaatsvinden, maar niet later dan in 1988. 
In het definitieve IAS 1985/89 dat in april 1985 ver¬ 
scheen, achtte de Minister gelijktijdige honorering 
van beide projecten binnen de planperiode niet voor 
de hand liggend en werd M/ 44,8 opgenomen voor een 
nieuw supergeleidend cyclotron bij het КVI. Daarbij 
schaarde hij zich tevens achter het RAWB-standpunt 
dat de extra exploitatiekosten die deze nieuwe versnel¬ 
ler met zich meebrengt, door FOM is samenspraak 
met de universiteiten moeten worden opgebracht. 
Het overleg dat in de maanden daarop plaatsvond 
met O&W en ZWO enerzijds en de Werkgemeenschap 
voor Kernfysica anderzijds, was erop gericht (meer) 
zekerheid te krijgen dat ook Update MEA binnen 
afzienbare tijd gerealiseerd zou kunnen worden. Een 
poging om hiervoor uit de exploitatiemiddeien voor 
de kernfysica geld vrij te maken, moest worden opge¬ 
geven toen bleek dat in de komende jaren de exploi¬ 
tatiebudgetten van alle werkgemeenschappen en insti¬ 
tuten binnen FOM een sterke daling zouden onder¬ 
gaan. Naar aanleiding van een advies van de Werkge¬ 
meenschap voor Kernfysica besloot het bestuur begin 
oktober 1985 definitief te streven naar spoedige 
ondertekening van het contract met IN2P3 voor de 
bouw van een nieuw cyclotron bij het KVI. Tevens 

werd besloten zo actief mogelijk voort te gaan met de 
werving van middelen en steun voor de realisering 
van Update MEA bij NIKHEF/K. 

Op 16 december 1985 werd tijdens een plechtige bijeen¬ 
komst in het KVI te Groningen door IN2P3 en FOM 
het contract getekend voor de bouw van het nieuwe 
cyclotron, dat voortaan de naam AGOR (Accélérateur 
Groningen - Orsay) zal dragen. Kort tevoren had de 
Minister van O&W daarvoor zijn definitieve toestem¬ 
ming verleend en was het overleg met de Rijksuniversi¬ 
teit Groningen, de eigenaar van de grond en de gebou¬ 
wen alsook mede-exploitant van het KVI, voorlopig 
afgerond. 
De overeenkomst met IN2P3 (onderdeel van het Cen¬ 
tre Nationale de Recherche Scientifique, CNRS) regelt 
dat AGOR wordt ontworpen en gebouwd in het Insti-
tut de Physique Nucléaire te Orsay (onderdeel van 
IN2P3). De samenwerking staat onder verantwoorde¬ 
lijkheid van een projectbestuur. Dit orgaan, waarin 
beide contractpartijen zijn vertegenwoordigd, is ver¬ 
antwoordelijk voor de uitvoering van het project en 
in het bijzonder voor het aanwenden van de middelen. 
Het project wordt in drie fasen uitgevoerd. De eerste 
fase die circa één jaar zal duren, gerekend vanaf de 
ondertekening van het contract, omvat de ontwerp-
werkzaamheden. De tweede fase bestaat uit de con¬ 
structie van het cyclotron en het testen van bundels en 
eindigt na ongeveer vijf jaar met de ontmanteling en 
het voor transport gereed maken van de machine. De 
laatste fase behelst het transport van Orsay naar 
Groningen en de opbouw in het KVI; zij vergt circa 
twee jaar en eindigt zodra bundels verkregen zijn die 
aan de overeengekomen technische specificaties vol¬ 
doen. Voor de realisatie van het project levert IN2P3 
het merendeel van de mankracht. Daarmee is ca. M/20 
gemoeid. In ruil daarvoor kunnen Franse fysici gedu¬ 
rende tien jaar kosteloos gebruik maken van ongeveer 
20% van de bundeltijd van het nieuwe cyclotron. 
FOM levert met M/ 33,5 het merendeel van de finan¬ 
ciële middelen voor het project. De rest van het budget, 
van in totaal M/ 45, is bestemd voor bouwkundige 
voorzieningen, de aanleg van bundeilijnen en derge¬ 
lijke in het KVI. 

Het in werking treden van de tweede fase is afhankelijk 
van een expliciete beslissing van het projectbestuur. 
Bepalend daarbij is of de minimum-specificaties bin¬ 
nen het overeengekomen budget kunnen worden ge¬ 
realiseerd. De Minister van O&W wenst in deze 
"go-no go" beslissing te worden betrokken. 

Het onderzoek van het FOM-Instituut voor Plasma-
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fys, • ÜMV-I 'T?.--straal deel uit \an het Europe:,' 
kern;w •> :4:-±"Ï-I va. Daarmee het ft net programme 
ечп ei 'CÜik пнч; tcr.-oriented karakter. Aangezie. 
het :r. t>'tuut ie •;:'> deel uitmaakt van een organisut v 
voo' :<; Janv.nic-.-f onderzoek, is de invulling \an ï>et 
wetc.^chappeKik pr-.^rurrimaeen subtHe aangelegen¬ 
heid. t;1 maart \4$5 wert. een stuurgioep ad hoc Rijn-
huizo,, ingesteld, met al' opdracht het Uitvoerend 
Bes'M r te adviseren inzake onder andere: dt iroed 
ding ven Rijnhuizen in de orgaiiisatiestrjc'uir en 
wetenschappelijke adviseringsstructuur binnen FOM, 
de hoofdlijnen van het wetenschappelijk piogramma 
Rijnbi.-.! *ti 1985 tot en met 1989 en de tepbezetting 
van Runhuizen, plus de opbouw van de wetenschappe¬ 
lijke мэГ (directie, projectleiding enz.). 
De stuurgroep ranpcrtee'de in augustus. De bespre¬ 
king an de conclusies en aanbevelingen '.vaaraan 
enke:ti maicn ook de directeur van Rijnhuizen deel¬ 
nam, ..as aar het eind van het verslagjaar nog niet 
afgero .d. De belangrijkste reden daarv /."• was dat 
een evenwichtig programma bestaande u.t een soiide 
thuisbasis, participatie in grote kernfusie-experimen¬ 
ten in .et buitenland en een tweede meer furdanrui 
tele, г ч noodzakelijk plasmafysische onderzoeken 
m;.-. ;!i» in overeenstemming zijn te bien^n пч; 
afnen.. -de financiële mogelijkheden en behoud var, 
een positie van voldoende gewicht in het E'jropese 
programma. 

Het overleg tussen de Nederlandse Stichting voor 
Wiskunde SMC en FOM over de stimulering van de 
mathematische fysica heeft geleid tot een oproep aan 
de in Nederland op dit terrein werkzame onderzoekers 
om projectvoorstellen in te dienen. In reactie op dit 
appèl zijn bij SMC en FOM in totaal zeven subsidie¬ 
aanvragen ingediend. De voorstellen doorliepen een 
beoordelingsprocedure, waarna aan het eind van het 
jaar in een bestuurlijk overleg tussen beide Stichtingen 
werd besloten drie projecten te honoreren. Daarmee 
zijn voor de periode 1986 tot en met 1989 drie posities 
voor tijdelijk aangestelde wetenschappelijk medewer¬ 
kers en een materieel krediet van k/ 30 gemoeid. 
FOM en SMC financieren deze projecten vooralsnog 
in de verhouding 2:1. FOM verzorgt het project¬ 
beheer. 

De Speciale Commissie voor de Theoretische Natuur¬ 
kunde heeft geattendeerd op de structurele problemen 
van de theoriegroepen aan de Nederlandse universi¬ 
teiten en hogescholen. In "Kijk op 1990" wordt in dit 
verband een tweetal beleidslijnen aangeduid: 
-een versterking van de relatie tussen theorie en expe¬ 

riment is wenselijk. Bij de ;nvulling van de onder-
zoekthema's in de programmatische benadering zal 
hieraan speciale aandacht worden besteed; 

- omdat vanwege hun geringere aantal de afstand tot 
verwante collega's bij theoretici rela'ief groot is, 
zal speciale aandacht bested worden aan de verbe¬ 
tering van contactmogelijkneden (deelname aan 
internationale conferenties, uitnodiging buiten¬ 
landse collega's voor seminars en werkbezoeken). 

Het Uitvoerend Bestuur zal geen afzonderlijk fonds 
voor de theoretische natuurkunde creëren, omdat een 
dergelijke maatregel contrair is me; de voorgenomen 
versterking van de integrale afweging binnen elk sub-
gebied van de natuurkunde. De werkgemeenschappen 
worden geacht hun onderzoekbeleid zodanig te formu¬ 
leren dat ook met de problematiek van de theorie-
gro.pen rekening wordt gehouden. Dit bestuursstand-
punt met betrekking tot het theoretisch onderzoek 
werd onder de aandacht gebracht van de Dagelijkse 
Besturen van de werkgemeenschappen. Overigens 
werd daarbij tevens beklemtoond dat de universiteiten 
en hogescholen primair verantwoordelijk zijn voor de 
infrastructuur in de subfaculteiten en afdelingen 
natuurkundec.q. technische natuurkunde - dus ook in 
het geval van de theoriegroepen - en dat deze verant¬ 
woordelijkheid derhalve niet zomaar naar FOM kan 
worden doorgeschoven. 

2.3. Kennisoverdracht, beleidsruimte en organisatie 

FOM heeft zich in het beleid inzake kennisverwerving 
en -overdracht ten doel gesteld het "proces van verwer¬ 
king en output van kennis zodanig te optimaliseren 
dat de Nederlandse samenleving van dit proces een zo 
groot mogelijk profijt kan trekken." Door de Speciale 
Commissie voor de Technische Fysica (SCTF) is inge¬ 
gaan op de vraag hoe FOM, vanuit haar doelstelling, 
te weten de bevordering van het fundamenteel weten¬ 
schappelijk onderzoek omtrent de materie, in het alge¬ 
meen belang en in dat van het Hoger Onderwijs, tot 
deze optimalisering kan komen. Behoud van een hoge 
wetenschappelijke kwaliteit werd daarbij als condilio 
sine qua non voor een optimaal resultaat gezien. De 
problematiek zal in 1986 door het Uitvoerend Bestuur, 
in overleg met de SCTF, nader worden uitgewerkt. 

De discussie over één van de aspecten van kennistrans 
fcr, octrooien, is in 1985 afgerond met hei besluit de 
in de praktijk gegroeide handelwijze, geschetst in een 
notitie van de SCTF, te continueren. Het octrooibeleid 
van de Stichting FOM wordt ingegeven door overwe¬ 
gingen van inhoudelijke en praktische aard. Voor d: 
eerste kan worden verwezen naar de statuten van de 



Stichting (met name de artikelen over doelstelling еь 
octrooien). 

De praktijkervaring leert dat kennisoverdracht door¬ 
gaans een gecompliceerde zaak is. Per definitie is er 
bij kennisoverdracht sprake van twee partijen, in de 
praktijk zijn dat er echter meer, soms drie of vier 
(enerzijds FOM en/of TH/universiteit, anderzijds 
een of meer bedrijven). De kennisverwcrvende partner 
is veelal geïnteresseerd in een snelle en duidelijke 
afwikkeling van de overdracht (dit vereist een goede 
samenwerking tussen FOM en de desbetreffende TH 
of universi'.eit). Kennisoverdragende onderzoekers 
hebben eveneens belang bij snelheid en dridelijkheid; 
daarnaast echter is zorgvuldigheid ten aanzien van 
belangen op langere termijn (publikatievrijheid, vrij¬ 
heid van samenwerking met anderen) geboden. Een 
bijkomende complicerende omstandigheid is het feit 
dat FOM naast het basissubsidie (circa M/ 80) van 
ZWO/O&W, circa M/ 20 aan inkomsten ontvangt uit 
samenwerking, dienstverlening en opdrachten van 
Euratom, STW, bedrijven, etc. Een octrooibeleid 
dient derhalve ook rekening te houden met de (zeer 
verschillende) subsidievoorwaarden van deze finan¬ 
ciers. Op de concrete situatie toegesneden materiële en 
formele voorzieningen dienen te worden gebaseerd 
op de hierboven gegeven overwegingen van inhoude¬ 
lijke en praktische aard. 

In het verslagjaar werden negen samenwerkingsover¬ 
eenkomsten formeel voor de eerste maal bekrachtigd 
danwei met een nieuwe termijn verlengd. 

De beleidsruimte is bij uitstek een instrument in de 
zogenaamde breedspectrumbenadcring. In het kader 
van de beleidsruimte /985 werden 102 aanvragen inge¬ 
diend, waarvan 57 voor nieuwe projecten en 45 voor 
voortzciting van reeds lopende projecten. Van de 
nieuwe aanvragen werden er 45 ingediend voor het 
normale programma, 11 voor het programma voor 
Technische Natuurkunde en Innovatie en één voor 
beide. 
Van de 55 lopende projecten (29 normaal, 26 techni¬ 
sche natuurkunde) die in principe voor een voortgangs-
evaluatic in aanmerking kwamen, werd er voor 27 niet 
opnieuw een aanvraag ingediend. Daarvan werd in 17 
gevallen een jaar uitstel gevraagd (en verleend). De 
overige projecten zullen te zijner tijd worden afge¬ 
sloten. 
In het kader van het normale heleidsruimtepro^ramma 
voor fundamenteel fysisch onderzoek kon worden 
besloten 18 nieuwe projecten te starten, 16 projecten 
voort te zetten (waarvan 10 op advies van de betreffen¬ 

de beleids- en werkgemeenschapscommissie), 7 lopen¬ 
de projecten te beëindigen en 28 nieuwe projectvoor¬ 
stellen af te wijzen. Met dit besluit zijn 37 personeels¬ 
plaatsen toegewezen, waarvan 20 nieuwe en 17 conti¬ 
nueringen. Met deze toewijzingen is voor de periode 
"ot en met 31 december 1987 een bedrag voor nieuwe 
verplichtingen gemoeid van circa M/ 5,4 waarvan 
k/ 2.702 voor personeelslasten, k/ 2.173 materieel 
krediet en k/ 515 voor investeringen boven k/ 250. 
Ir. het beleidsruimteprogramma voor Technische 
Natuurkunde en Innovatie konden 4 nieuwe projecten 
beginnen en 18 projecten worden voortgezet (waarvan 
7 op advies van de desbetreffende begeleidende com¬ 
missie). Vier lopende projecten moesten beëindigd 
worden, 8 nieuwe voorstellen moesten worden afge¬ 
wezen. Een en ander impliceert de toewijzing van 23 
personeelsplaatsen, waarvan 10 nieuwe en 13 conti¬ 
nueringen. Met het besluit is voor de periode tot en 
met 1987 een bedrag gemoeid van circa M/ 4,2 waar¬ 
van k/ 1.687 voor personeelsplaatsen, k/2.206 mate¬ 
rieel krediet en k/ 300 voor een investeringsuitgave. 

De in het vorige jaarverslag aangekondigde discussie 
over het rapport "Beleidsruimte-evaluatie" van W. 
Westera heeft inmiddels plaatsgevonden en geleid tot 
een herformulering van de doelstelling van het instru¬ 
ment "beleidsruimte ' en enkele wijzigingen in de 
beoordelings- en toewijziiigsprocedure. 
Het accent in de doelstelling van de beleidsruimte т о л 
vooral op de initiërende, stimulerende en kwaliteits-
bevorderende rol ervan (blijven) liggen. Besloten is 
om het budget voor de beleidsruimte te laten toenemen 
(in de beleidsbegroting 1985 tot en met 1989 wordt, 
uitgaande van een geringe reële groei, het budget voor 
de beleidsruimte verhoogd van M/ 4,5 in 1984 tot 
M/ 8 in 1989). De toewijzingsprocedure is enigszins 
gewijzigd: aanvragen hebben voortaan betrekking op 
een eenmalige toewijzing (zogenaamde commuerings-
aanvragen worden geleidelijk afgeschaft). In principe 
zal er tweemaal per jaar gelegenheid zijn voorstellen 
in te dienen. De schriftelijke beoordeling in twee ron¬ 
den door een breed samengestelde leken-jury blijft in 
beginsel gehandhaafd; om doelmatigheidsredenen 
kan in incidentele gevallen met één beoordelingsronde 
worden volstaan. Werkgemeenschapscommissies 
worden alleen nog maar over grote projecten vooraf 
om advies gevraagd. Toewijzing van projecten vindt 
voortaan plaats door het Uitvoerend Bestuur. Het 
gevolg is dat de beoordelings- en besluitvormings¬ 
procedure met één maand is teruggebracht lot vier 
maanden. 
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externe relaties waarmee FOM voor het 
desbetreffende onderzoekgebied ot instituut 
een samenwerkingsovereenkomst heeft 

De organisatiestructuur van de Stich¬ 
ting FOM. 

Het onderzoek binnen FOM wordt uitge¬ 
voerd in vijf instituten en meer dan hon¬ 
derd werkgroepen. Onderzoekingen op 
eenzelfde deelgebied die op verschillen¬ 
de plaatsen worden uitgevoerd, zit" ge-
bundeld in acht werkgemeenschappen 
(afgekort tot WGM), te weten kern¬ 
fysica (K), atoomfysica (A), metalen 
FOM-TNO (Mt; deze werkgemeenschap 
is in 1986 omgedoopt in materialen), 
vaste stof (VS), thermonucleair onder¬ 
zoek en plasmafysica (TN), theoretische 
hoge-energiefysica (H-th) en halfgelei¬ 

ders (THFE). Projecten op het gebied 
van de technische natuurkunde worden 
voor zover ze niet in een van deze werk¬ 
gemeenschappen passen, uitgevoerd 
in het kader van de werkgroepen tech¬ 
nische fysica (TF) en onder een speciale 
commissie (SC) verenigd. Een dergelijke 
commissie is er ook voor de theoretische 
natuurkunde (SCThN); onder deze com¬ 
missie ressorteerden in het verslagjaar 
geen werkgroepen. Van de instituten 
zijn het FOMInstituut voor Atoom- en 
Molecuulfysica (AMOLF) te Amsterdam 
en het FOM-Instituut voor Plasmafysica 
in Nieuwegein voor 100% FOMInstitu-
ten. Voor het Nationaal Instituut voor 

Kernfysica en Hogeenergiefysica (NIK¬ 
HEF) in Amsterdam, het kernfysisch 
Versneller Instituut (KVI) in Groningen 
en het Centrum voor Submicrontechno-
logie (CST) in Delft heeft FOM samen¬ 
werkingsverbanden met derden geslo¬ 
ten, zoals in het schema is aangegeven. 
Het onderzoek van de werkgemeen¬ 
schappen TN vindt plaats in samen¬ 
werking met het Energieonderzoek 
Centrum Nederland (ECN} en wordt via 
Euratom mede gefinancierd door de 
Europese Gemeenschap (EG). In dat 
kader fungeren de Coördinatiegroep 
Kernfusie fOM-ECN (CgKf) en het be-
heercomité Euratom FOM. 

FOM heeft zich na enige aarzeling ook in 1985 bereid 
verklaard om de prograrnmavoorstellen voorwaarde¬ 
lijke financiering op het gebied van de natuurkunde, 
technische natuurkunde en materiaalkunde, die in 
1985 door de Colleges van Bestuur aan de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen zijn voorgelegd, te 
beoordelen. Besloten werd om daartoe de Commissie 

die reeds in 1983 en 1984 belast was met de beoorde¬ 
ling, te reactiveren. De beoordelingsprocedure waar¬ 
aan de veertien programmavoorstellen werden onder¬ 
worpen, was vrijwel identiek aan die van 1984. Op 
grond van de beoordelingsresultaten voor wat betreft 
de wetenschappelijke merites en de terugkoppeling 
die ten aanzien van twee voorstellen van de Universi-
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teit van Amsterdam had plaatsgevonden, werd door 
het Uitvoerend Bestuur over alle veertien programma-
voorstellen aan ZWO een positief advies uitgebracht. 

Ook in het verslagjaar werden de ervaringen met de 
voorwaardelijke financiering geëvalueerd en aan ZWO 
gerapporteerd. De tijdsplanning voor de beoordelings¬ 
procedure was redelijk acceptabel, maar FOM blijft 
zoals ook reeds was opgemerkt in de evaluatierappor¬ 
ten van 1983 en 1984 van mening dat eerste en tweede 
geldstroom elk specifieke verantwoordelijkheden en 
taken hebben ten aanzien van de financiering van 
wetenschappelijk onderzoek. Door de tweede geld¬ 
stroom over de eerste te laten oordelen, ontstaat hierin 
een vermenging die niet wenselijk is. Het zou in het 
belang van de Nederlandse fysicabeoefening zijn als 
ter afwisseling eens een ander beoordelend gremium 
in plaats van FOM wordt ingeschakeld. Verder is een 
taakstelling waarbij FOM wél zou moeten adviseren 
over handhaving of inkrimping van onderzoek, maar 
niet over mogelijke uitbreiding, voor een tweedc-
geldstroomorganisatie niet aanvaardbaar. Overeen¬ 

komstig deze stellingname is in het evaluatierapport 
1985 dan ook aan ZWO en O&W medegedeeld dat 
FOM onder de gestelde randvoorwaarden niet langer 
beschikbaar is als instantie die primair verantwoorde¬ 
lijk is voor de beoordeling van programmavoorstelien 
voorwaardelijke financiering. 

De organisatie van het wetenschappelijk bedrijf in 
Nederland is continu in beweging. De jarenlange dis¬ 
cussie rond het NWO-wetsontwerp kwam in 1985 tot 
een hoogtepunt, terwijl het Ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen dit jaar ook een nota inzake de 
para-universitaire instituten heeft uitgebracht. Be¬ 
langrijk is dat men de gedachte heeft opgegeven om 
een aparte instituteneenheid op te richten. De verwe¬ 
venheid van activiteiten in instituten en in universitaire 
groepen is voor het functioneren van FOM essentieel. 
Waar de kosten voor onderzoek zo omvangrijk zijn 
als in de natuurkunde, is een geïntegreerde beleids¬ 
vorming van groot belang. FOM constateert met ge¬ 
noegen dat ZWO deze opvatting deelt. De in oktober 
1985 door de Vaste commissie voor het wetenschaps¬ 
beleid van de Tweede Kamer ontvangen ZWO-dele-
gatie, waar FOM deel van uitmaakte, kon zodoende 
in brede (onderzoek)kring gedragen opvattingen pre¬ 
senteren. De Stichting FOM gaat er van uit dat zij in 
haar huidige vorm zal blijven bestaan. Een van de 
consequenties is dat het ZWO- en FOM-bestuur direct 
contact blijven onderhouden en niet via een tussenlaag 
als het Gebiedsbestuur voor de Exacte Wetenschap¬ 
pen. 

De huidige organisatiestructuur van de Stichting 
FOM is weergegeven in het organigram dat op deze 
pagina's is afgebeeld. Een nadere toelichting is in 
het onderschrift bij het schema gegeven. 

3. Personeelsbeleid 

De kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek van 
FOM is in belangrijke mate afhankelijk van kwaliteit 
van haar personeel. Het personeelsbeleid is dan ook 
een belangrijk aandachtsgebied van het Uitvoerend 
Bestuur. De verantwoording van het gevoerde beleid 
ter zake wordt afgelegd in het Sociaal Jaarverslag 
1985, zodat hier met een korte schets van de hoofdlij¬ 
nen wordt volstaan. 
Het door de overheid voorgestane beleid met betrek¬ 
king tot assistenten in opleiding (AlO's) wordt door 
FOM gevolgd. Het Uitvoerend Bestuur heeft daarbij 
echter wel een aantal kritische kanttekeningen: 
- het is in het belang van de Nederlandse samenleving 

dat de door FOM af te leveren gepromoveerden ook 
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in de toekomst internationaal kunnen blijven con¬ 
curreren, 

-de kwaliteit van de beginnende tweede-fasestudent 
dient zodanig te /ijn dat deze in de door de overheid 
aangegeven periode van vier jaar in staat is een pro¬ 
motie te realiseren op het gewenste internationale 
niveau, 

-FOM is bereid via haar instituten de universiteiten 
en hogescholen bij de invulling van de tweede fase 
waar nodig bij te staan, onverlet latende de verant¬ 
woordelijkheden van de instellingen voor weten¬ 
schappelijk onderzoek voor d^ tweede fase; hierbij 
valt te denken aan capita selecta colleges en het bie¬ 
den van stageplaatsen voor bepaalde specialisaties, 

- FOM maakt zich zorgen over de huidige ideeën met 
betrekking tot primaire arbeidsvoorwaarden van 
de AIO's en suggereert de overheid de mogelijkheid 
van een naar wetenschapsgebied gedifferentieerde 
honorering te overwegen. 

Medio 1985 heeft de Minister zijn ontwerp-rechts-
positiereglement voor de assistenten in opleiding uitge¬ 
bracht. Uit de memorie van toelichting bleek dat 
ZWO, FOM en SMC eveneens de personeelscategorie 
van assistenten in opleiding dienden te introduceren en 
het nu aangereikte rechtspositiereglement op deze ca¬ 
tegorie analoog zouden moeten toepassen. FOM en 
ZWO waren van mening dat het betreffende rechts¬ 
positiereglement voor hen niet hanteerbaar is. FOM en 
ZWO zijn onderzoekorganisaties zonder een expliciete 
verantwoordelijkheid ten aanzien van opleiding. Zij 
kunnen derhalve ook geen verantwoordelijkheid dra¬ 
gen voor de cursorische component in de tweede-fase¬ 
opleiding. Daarnaast was de vormgeving rond het 
opleidings- en begeleidingsprogramma te bureaucra¬ 
tisch. Met het Ministerie van O&W is nog overleg 
gaande over de wijze waarop AIO's bij FOM en ZWO 
geïntroduceerd kunnen worden. 
Eind 1984 werd besloten tot herstructurering van de 
FOM-arbeidsvoor waarden. Eind 1985 is het eerste 
concept van de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling 
FOM ter bespreking aangeboden aan de Centrale 
Ondernemingsraad. 

FOM ervaart steeds sterker het keurslijf van de ar¬ 
beidsvoorwaarden van de overheid. Door starre regel¬ 
geving, alsmede door het feit dat voor het merendeel 
van het personeel het totale arbeidsvoorwaarden¬ 
pakket ligt onder dat voor vergelijkbare functies in 
het bedrijfsleven, is de werfkracht van FOM als onder¬ 
zoekorganisatie danig aan het afnemen. Steeds meer 
moet met name het wetenschappelijk klimaat, en de 
daarbij geboden onderzoekfaciliteiten, de doorslag 
geven tot het aangaan van een dienstverband met 

FOM. Daarom wil FOM op een zo kort mogelijk ter¬ 
mijn komen tot een meer flexibele honorering ten 
einde althans in enige mate te kunnen reageren op de 
arbeidsmarktproblematiek en daarnaast bijzondere 
prestaties beter te kunnen belonen. In 1985 zijn de 
eerste aanzetten tot een dergelijk beleid gegeven. 

!n 1984 heeft het Uitvoerend Bestuur besloten to! eert 
betere personeelsplanning, onder andere door het op¬ 
stellen v'dnformutieplurmen voor instituten. Eind 1985 
kon het eerste formatieplan van het KVI, in overleg 
met de partner RUG, worden vastgesteld. 
Op grond van het nieuwe Bezoldigingsbesluit van 
Burgelijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA-I984) moet 
FOM binnen een termijn van vier jaar voor alle bij 
FOM voorkomende functies met behulp van het func¬ 
tiewaarderingssysteem van Binnenlandse Zaken func¬ 
tieniveaus hebben vastgesteld. Over de procedure van 
invoering is overleg gaande met de Centrale Onder¬ 
nemingsraad. 

Het Uitvoerend Bestuur maakt zich ernstig zorgen 
over de ontwikkeling rond arbeidsduurverkorting 
(ADV) en herbezetting. De ADV betekent een aanzien¬ 
lijke daling van het aantal produktieve mensjaren. 
De marginale hoeveelheid herbczettingsgelden die tot 
nu toe beschikbaar zijn gesteld compenseren deze 
daling maar zeer ten dele. In het streven de output zo 
veel als mogelijk op peil te houden, betekent dit een 
werklastverzwaring van de medewerkers. Opvattingen 
van de overheid over toekomstige herbe/ettingspcr-
centages versterken in dez.- onze zorgen in belangrijke 
mate. Indien deze lijn z'ch door/et zal één en ander 
grote consequenties hebben voor de totale output van 
de FOM-organisatie. 

Uit de aan FOM toegekende herbezettingsgelden zijn 
voor 1985 en later in totaal 26 arbeidsplaatsen gefinan¬ 
cierd. Dit betreft slechts voor een deel nieuwe arbeids¬ 
plaatsen. Voor een ander deel zijn de gelden namelijk 
aangewend om bepaalde plaatsen te behouden die an¬ 
ders door extern opgelegde bezuinigingen zouden moe¬ 
ten verdwijnen. 
De bijgaande tabel grreft een overzicht van de perso¬ 
neelsbezetting aan het einde van 1985. 

4. Bestuur en bureau 

De Raad van Bestuur vergaderde in 1985 vier maal, het 
Uitvoerend Bestuur veertien maal, afgezien van cen 
aantal bijzondere besprekingen en besprekingen met 
anderen. 
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In de samenstelling van de Raad van Bestuur kwam 
wijziging door de benoeming van prof.dr.ir. 
J. Schmidt tot lid en omdat mevr.dr. M.C.G. Hart-
mann als vertegenwoordiger van de Minister van O&W 
werd opgevolgd door dr. P. van 't Klooster en dr. G. 
Klein als vertegenwoordiger van TNO door ir. VV.A. 
Koumans. In het Uitvoerend Bestuur kwam wijziging 
doordat prof .dr. J. Schmidt reeds per 15 september 
1985 werd benoemd tot lid in plaats van prof.dr. 
J.J.M. Beenakker die aan het eind van het jaar als lid 
van het Uitvoerend Bestuur is afgetreden. Prof.dr. 
J.J. van Loef werd benoemd tot plaatsvervangend 
voorzitter in de plaats van prof.dr. A. Dymanus die 
eind 1984 was afgetreden a\-> lid van het Uitvoerend 
Bestuur. Op 20 augustus 1985 legde dr. C. Ie Pair zijn 
functie neer als beleidsadviseur van het bestuur. Het 
Uitvoerend Bestuur is hem zeer erkentelijk voor de 
wijze waarop hij eerst als adjunct-directeur en later 
als beleidsadviseur de vormgeving van het onderzoek¬ 
beleid van FOM heeft gestimuleerd en de belangen 
van hel fysisch onderzoek binnen en buiten de Stich¬ 
ting heeft verdedigd. Als dank daarvoor werd te zijner 
ere op 12 december 1985 een afscheidssymposium 
georganiseerd. 

Op I januari 1985 trad dr. K.H. Chang aan als direc¬ 
teur. Hij volgde dr. A.A. Boumans op, aan wiens 
afscheid reeds in liet vorige jaarboek aandacht werd 
besteed. 

De meeste in "Kijk op 1990" vermelde beleidsvoor¬ 
nemens ten aan/ien van de organisatie- en besluit-

Personeelsb"stand per 31-12-1985 (exclusief volontairs 
en gastmedewerkers) 

WP/V WP/T OP/V OP/T Totaal 

AMOLF 
Rijnhuizen 
KVI 
NIKHEF 
Bureau 
Werkgcm. 
(incl. CST) 

aantal 
pers. 

17 
21 
6 

46 
— 

18 

aantal 
pers. 

56 
12 
19 
41 
— 

250 

aantal 
pers. 

86 
98 
13 

189 
45 

73 

aantal 
pers. 

2 
1 

— 
29 
8 

9 

aan'a! 
pers. 

161 
132 
38 

305 
53 

350 

Totaal 108 378 504 49 1039 

WP/V resp. WP/T is wetenschappelijk personeel in 
vast dan wel tijdelijk dienstverband. 
OP/'V resp. OP/T is ondersteunend personeel in vast 
dan wel tijdelijk dienstverband. 

vormingsstructuur binnen de FOM-organisatie wer¬ 
den reeds in 1985 geïmplementeerd. Als gevolg daar¬ 
van concentreert de Raad van Bestuur zich op het be¬ 
leid voor de middellange en lange termijn, zoals dat 
onder andere aan de orde .s in het vaststellen van de 
begrotingsaanvraag in meerjarenperspectief (de be-
leidsbegroting) en beslissingen over belangrijke inves¬ 
teringen. Het Uitvoerend Bestuur bereidt dit beleid 
voor en werkt de besluiten van de Raad terzake uit. 
Voorts is het Uitvoerend Bestuur belast met het beleid 
op korte termijn en het opstellen en herzien van begro¬ 
tingen. Ook tussen Uitvoerend Bestuur en directeur 
is een nadere taakverdeling overeengekomen. Het 
Uitvoerend Bestuur concentreert zich op de weten¬ 
schappelijke keuzeproblematiek, hetgeen zowel bin¬ 
nen als buiten FOM een brede oriëntatie vereist en 
waarvoor de leden meer tijd zullen vrijmaken. De di¬ 
recteur en zijn bureau dragen zorg voor beleidsvoor¬ 
bereiding, -uitvoering en -evaluatie alsmede voor het 
"administratieve" bestuurlijke werk. 

Het streven via een programmatische benadering naar 
een sterkere profilering en explicitering van het on 'er-
zoekbeleid vereist korte verbindingslijnen van de 
FOM-executieve met de universitaire werkgroepen 
en instituten. Hieraan wordt onder andere vorm gege¬ 
ven door periodiek overlep van (delegaties van) het 
Uitvoerend Bestuur met de dagelijkse besturen van de 
werkgemeenschappen en de directeuren van de insti¬ 
tuten, bilateraal kwartaaloverleg van de directeur met 
de instituutsdirecteuren, het FOM-directeurcnoverlcg 
en periodiek overleg van de directeur met de werkge¬ 
meenschapsvoorzitters. Ter voorbereiding en kwali¬ 
teitsverhoging van de plenaire besluitvorming in het 
Uitvoerend Bestuur is voorts besloten dat individuele 
bestuursleden extra aandacht zullen geven aan speci¬ 
fieke subgebieden; de desbetreffende leden wonen ook 
als waarnemer van het Uitvoerend Bestuur de verga¬ 
deringen van de werkgemeenschappen op deze sub¬ 
gebieden bij. Ook binnen het FOM-bureau is de orga¬ 
nisatie aan deze ontwik keling aangepast. Per i septem¬ 
ber heeft het hoofd van de afdeling Onderzoekbeleid 
de secretariaten van de werkgemeenschappen overge-
dragei. aan de programma-coördinatoren die op de 
afdeling werkzaam zijn. De programma-coördinato¬ 
ren vervullen voorts een centrale rol in de voorberei¬ 
ding van het overleg tussen delegaties van het Uitvoe¬ 
rend Bestuur enerzijds en werkgemeenschappen en 
instituten anderzijds. De nadrukkelijke wens van 
"korte verbindings- en bcsluitvormingslijnen" vraagt 
een flinke extra belasting van de leden van het Uitvoe¬ 
rend Bestuur en de directie. 
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Voor het verkrijgen en besteden van middelen vooi 
onderzoek dienen werkgroepleiders en instituuts¬ 
directeuren bepaalde regels in acht te nemen. In 198S 
is een aantal van deze regels aan een kritisch onderzoek 
onderworpen. Hierbij is gelet op de zinvolheid, de 
prioriteit van onderzoek boven administratie, de ba¬ 
lans tussen besluitvorming op centraal en decentraal 
niveau en de verhouding tussen kosten en baten. Ais 
gevolg daarvan zijn vers«.neidene maatregelen (er 
deregulering ingevoerd. Beleidsruimtevoorstellen 
worden thans voor de gehele projectduur, veelal vier 
jaar, aangevraagd en gehonoreerd; de meer dan hon¬ 
derd voorstellen die jaarlijks worden ingediend, 
worden alleen nog in bijzondere gevallen voor advies 
voorgelegd aan de commissies van de werkgemeen¬ 
schappen. Procedures voor het aanvragen van buiten¬ 
landse reizen, buitenlandse gasten en verlenging van 
tijdgebonden contracten zijn vereenvoudigd. Verder is 
FOM van halfjaarlijkse op jaarverslagen overgegaan. 

Voor de behartiging van public affairs van de organi¬ 
satie door bestuur en directeur is de stafmedewerker 
publiciteit en voorlichting een belangrijke steun. Deze 
functionaris is onder andere belast met de contacten 
met de media, de organisatie van representatieve eve¬ 
nementen, de uitgave van het Jaarboek en de Tweede 
Woordstroom en treedt in Nederland op als persatta-
ché voor JET. Delen van deze taken worden ook voor 
de STW verricht. Wij zijn mevrouw MJ.H. van 
Hooren, die deze positie in september 1985 verwisselde 
voor een PR-functie bij Philips, dankbaar voor het 
enthousiasme waarmee zij deze taken voor FOM heeft 
verricht. Tot haar opvolger werd benoemd drs. J.J.H. 
Eggen, die begin 1986 in dienst trad. 

Tot slot is een woord van dank op zijn plaats aan allen 
die door hun activiteiten hebben bijgedragen aan het 
functioneren van FOM in 1985. Het Uitvoerend Be¬ 
stuur is zeer erkentelijk voor de medewerking die het 
van velen heeft ondervonden. 

Namens het Uitvoerend Bestuur, 

dr. K.H. Chang 
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Financieel verslag 

EXPLOITATIEREKENING 

Vastgestelde begroting 1985 Financieel jaarverslag I 64 
Lasten (x ƒ 1.000) Lasten ( x ƒ ! .000) 

6.725T5 
5.178,6 

2.239,0 
574,1 

7.694.0 
4.532,3 

1.634,0 
1.019,0 

2.9Ю.0 
271,8 

4.748,0 
1.163,1 

10.797,3 
3.613.4 

1.092,0 
103,8 

8.363.9 
5.125,5 

11.108,9 
9.579,7 

i 

28 

11.904,1 

2.813,1 

12.226,3 

2.653,0 

3.181,8 

5.911,1 

14.410,7 

1.195,4 

13489,4 

20.688,6 

Werkgemeenschap voor Kernfysica: 
(incl. KVI) 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor Atoomfysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

FOM-lnstiluut voor Atoom- en Mofecuulfvsica: 
(excl. TN III en TH FE-F) 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap 'Metalen FOM-TNO'. 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor Molecuulfysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor de Vaste Stof: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor Thermonucïeair 
Onderzoek en Plasmafysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor Theoretische 
Hoge-energiefysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

NIKHEF sectie Hoge-energiefysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

NIKHEF sectie Kernfysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

6.761,8 
4.979,2 

2.148.8 
563.8 

7.763.5 
2.108.4 

1 695.4 
143,4 

2.891.2 
432,5 

4.760.2 
991,4 

10.833,4 
5.051,2 

937,9 
44>l 

7.825.2 
4.739,7 

11.267,4 
9.777.5 

11.741.0 

2.712,6 

9.871,9 

1.838,8 

3.323,7 

5.751.6 

15.884,6 

982,0 

12.564.9 

21.044.9 
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3.152,0 
2.572,6 

1.501,0 
1.468,9 

3.035,0 
1.094,1 

513,0 
95,0 

5.724,6 

2.969,9 

Werkgemeenschap voor Halfgeleiders: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

Werkgroepen Technische Fysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

4.129,1 

608,0 

— 
17,0 
— 

600,0 
800,0 
842,1 

— 
104.164.6 

Bureau: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

Bestuurskosten: 
Algemene kosten 
Commissiekosten 

Diversen: 
Bijdrage MC/Sara 
CERN-reizen Delft 
Automatisering FAS 
Bijdrage aan JET 
C.C. Huygensbijdrage 
Verplichtingen 
Saldi 

2.319,1 
-/- 158,9 

1.308,1 
-/. 780,3 

2.942,0 
1.372,8 

344,0 
102,6 

2.160,2 

527,8 

4.314,8 

446,6 

67,0 

426,8 
800,0 

1.727,7 
5.610,8 

101.797,7 

Baten (x / 1.000) 
81.620,2 

3.902,0 
911,3 
684,0 

9.814,4 
3.160,7 

150,0 
2.194,3 

102.436,9 

1.727,7 

104.164,6 

Nederlandse Organisatie ZWO 
Europese Gemeenschap (incl. JET/NET) 
Ministerie van O & W 
Ministerie van Economische Zaken 
Stichting Technische Wetenschappen 
Rijksuniversiteit, Groningen, inzake KVI 
Universiteit van Amsterdam 
Philips 
Overige derden 

Vastgelegde verplichtingen 
Saldi 1983 

Baten 
79.102,8 
3.171,8 
1.510,5 

200,0 
7.049,0 
2.865,4 

365,7 
150,0 

2.187,2 

( x / 

98 

2 
1 

101 

1.000) 

.602,4 

.071,5 

.123,8 

.797,7 
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INVESTERINGSREKENING 

Vastgestelde begroting 1985 
Lasten (x/1.000) 

3.835,0 
1.317,0 
1.900,0 
1.200,0 

300,0 
— 

8.552,0 

789,0 
705,0 
608,0 
365,0 

— 
1.255,0 

Grote apparatuur instituten: 

Financieel j« 
Las 

FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica 
(incl. TN III) 
FOM-Instituut voor Plasmafysica 
NIKHEF sectie H 
NIKHEF sectie К 
Kernfysisch Versneller Instituut 
Centrum voor Submicrontechnologie 

Grote apparatuur werkgemeenschappen 
Werkgemeenschap voor Kernfysica 
Werkgemeenschap voor Atoomfysica 
Werkgemeenschap 'Metalen FOM-TNO' 
Werkgemeenschap voor Molecuulfysica 
Werkgemeenschap voor de Vaste Stof 
Werkgemeenschap voor Halfgeleiders 

602,3 
3.202,9 

497,3 
1.528,8 

108,3 
— 

951,0 
— 

300,0 
— 
— 

203,4 
3.722,0 

Laste ; (x ƒ 1.000) 

6.022,8 

Saldo 
1.454,5 

605,1 

12.274,0 8.082,4 

Baten (x ƒ 1 

5.950,0 
500,0 

4.575,0 

.000) 

11.025,0 
329,0 
920,0 

Subsidies van ZWO: 
Gewoon investeringssubsidie 
Nader te verdelen artikel 
Intentioneel apparatuur schema 

Euratom-bijdrage 
Stichting Technische Wetenschappen 

Baten {x 

4.725,0 
1.700,0 

— 

ƒ 1.000) 

6.425,0 
1.657,4 

— 

12.274,0 8.082,4 
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Toelichting op het financieel verslag 

1. Algemeen 

In het financieel verslag zijn naast elkaar vermeld: 
- de cijfers van de vastgestelde begroting 1985 voor de 

exploitatie en investeringen; 
- de cijfers van de jaarrekening 1984 voor de exploi¬ 

tatie en investeringen; 

Begroting en jaarrekening werden goedgekeurd door 
de Raad van Bestuur van de Stichting FOM. De 
jaarcijfers 1984 werden gecontroleerd door Blömer & 
Co, registeraccountants te Nieuwegein. Het Financieel 
Jaarverslag 1984 ligt op het FOM-bureau ter inzage. 

2. Exploitatierekening: lasten 

Hier zijn alle kosten per werkgemeenschap en instituut 
vermeld. Hierbij kan het volgende worden aangete¬ 
kend: 
- het Kernfysisch Versneller Instituut is onderge¬ 

bracht in de Werkgemeenschap voor Kernfysica; 
-het FOM-Instituut voor Plasmafysica is onderge¬ 

bracht in de Werkgemeenschap voor Thermonucle-
air Onderzoek en Plasmafysica. 

De verdeling van de kosten is naar een aantal gezichts¬ 
punten. Te weten: 
-personeelskosten: omvatten de salarissen en toela¬ 

gen, alsmede het werkgeversaandeel in de pensioen¬ 
premies en sociale lasten; 

- materiële kredieten: kredieten die bestemd zijn voor 
de aanschaf van instrumenten ten behoeve van het 
onderzoek, reiskosten die verband houden met het 
onderzoek, alsmede algemene en bedrijfskosten. 

De bureaukosten omvatten alle posten die nodig zijn 
om het FOM-bureau in bedrijf te houden. 

De besluurskosten omvatten onder andere de reis¬ 
kosten ten behoeve van het bestuur, uitgaven van het 
Jaarboek en Tweede Woordstuom, controle van 
de financiële administratie, alsmede de post verzeke¬ 
ringen en buitenlandse reizen voor de werkgroepen. 

De commissiekosten hebben betrekking op uitgaven 
van de commissies van werkgemeenschappen, beleids¬ 
commissies etc. 

Tot slot is er een post diversen, welke niet zijn toe te 
rekenen aan de bovengenoemde werkgemeenschappen 
en instituten. 

3. Exploitatierekening: baten 

Onder de baten vindt men de subsidies en bijdragen, 
die FOM ontvangt en waaruit de exploitatiekosten 
worden bestreden. 
De belangrijkste subsidies en bijdragen komen van de 
onderstaande organisaties. 
- D e Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Weten-

schappelijk Onderzoek (ZWO) voor ruim 78% 
(was 81%). 

- D e Stichting voor de Technische Wetenschappen 
(STW) voor projecten op het gebied van technische 
natuurkunde en innovatie. 

- De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom). Met Euratom bestaat een associatie¬ 
contract voor plasmafysica en beheerste kernver¬ 
smelting. Volgens dit contract draagt Euratom 25% 
bij in de exploitatie- en investeringskosten van het 
FOM-Instituut voor Plasmafysica en de groep 
TN III bij het FOM-Instituut voor Atoom- en Mo-
lecuulfysica. Voor bepaalde investeringen wordt 
nog eens zo'n 20% extra vergoed. 

- Het Ministerie van O& W: dit ministerie draagt op 
projectbasis bij aan een aantal projecten bij het 
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica en 
een aantal lump sum-bedragen voor de Werkge¬ 
meenschap voor Halfgeleiders. 

- Voor de overige bijdragen en overige inkomsten 
wordt verwezen naar de cijferopstelling. 
Tot de baten worden ook gerekend: 

- vastgestelde verplichtingen: dit zijn gelden, die door 
het Uitvoerend Bestuur bestemd zijn voor bepaalde 
doeleinden (o.a. Halfgeleiders). 

-saldi: overschotten uit een vorig jaar. 

4. Investeringsrekening 

Onder dit hoofd vallen alle uitgaven voor inrichting 
van laboratoria, alsmede de aankoop van wetenschap¬ 
pelijke basisapparatuur. Dit zijn grote installaties en 
apparaten die niet uit het normale exploitatiesubsidie 
kunnen worden aangeschaft. 
Met ingang van 1983 bedraagt de ondergrens vooraan 
te schaffen apparatuur k/ 175 per stuk, voor 1984 e.v. 
is die ondergrens opgetrokken naar k/250 per stuk. 

Met ingang van 1984 is de verantwoording van de in¬ 
vesteringsprojecten op basis van uitgaven. Het bedrag 
onder saldo geeft het nog niet uitgegeven bedrag aan. 
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Zakelijk/organisatorische 
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Kernfysica 

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 
beoefen эп; 
b. het kernfysisch werk in Nederland 
te coördineren. Voorzover mogelijk 
wordt hierbij ook betrokken het onder¬ 
zoek dat buiten FOM-verband plaats¬ 
vindt; 
с 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 kernfysica 
op technisch, medisch en ander gebied 
te geven. 

2. Speurwerk 

Bij het onderzoek met elektronen, dat de 
werkgroep К II (Amsterdam) in NIKHEF-
verband verricht, heeft het (e,e'X)-onder-
zoek diverse interessante resultaten 
opgeleverd. Uit de analyse van een zeer 
nauwkeurig i2C(e,e'p)11B-experiment 
lijkt t? volgen dat het kernmilieu de 
eigenschappen van een proton in een 
kern beïnvloedt. Dit onderzoek wordt 
voortgezet met de reactie eLi(e,e'p)5He, 
waarbij de invloed op protonen in het 
buitengebied van de kern en in het bin-
nengebied (de heliumromp) afzonderlijk 
wordt bestudeerd. Verder worden daarbij 
zwakke overgangen en de mogelijke bij¬ 
drage van tweestapsprocessen onder¬ 
zocht. Met de reactie eLi(e,e'd) is een 
begin gemaakt met de bestudering van 
deuteron-uitstootreacties. Hiermee is 
voor het eerst de (d,a)-impulsverdeling 
in 6Li bepaald. De resultaten vertonen 
een deuk bij Pm * 150 Me V/c, zoals in 
Faddeevberekeningen voor het 4He-p-n-
systeem is voorspeld. Vergelijking van 
overgangslading- en stroomdichtheden 
in 58Ni, bepaald uit (e,e')-metingen, met 
de resultaten van schillenmodelbereke-

ningen wijzen op een grote, r-afhanke-
lijke invloed van romppolarisatie op de 
overgangsladingdichtheid. 
Er is een begin gemaakt met het onder¬ 
zoek aan elastische verstrooiing van 
pionen aan 3He en 4He. De eerste metin¬ 
gen zijn gedaan met positieve pionen 
van 15 en 25 MeV op 4He. De vloeibaar-
heltumtrefplaat hiervoor is in samen¬ 
werking met de TH Delft ontworpen. 
Bij deze lage pionenergie is de ware 
absorptie van pionen de enige onelas¬ 
tische bijdrage tot de reactie. Om dit 
absorptieproces te bestuderen zijn 
simultaan met de verstrooide pionen 
ook geladen deeltjes (protonen, deute-
ronen) gedetecteerd die na pionabsorp-
tie worden uitgezonden. 
Onelastische protonverstrooiing naar 
de 2t

+- en de 2j-toestand van ^Sr is in 
een microscopische analyse onder¬ 
zocht. Hieruit blijkt dat zelfs bij lage 
energieën van 25 en 31 MeV onelasti-
serie verstrooiing van protonen gevoelig 
is voor het binnenste van de kern. 
De effectieve proton-nucleonwissel-
werking in de kern en de bijdrage van 
neutronen tot de overgang worden 
onderzocht in een gemeenschappelijke 
analyse van deze en andere geëxciteer-
de toestanden bij Ep = 65 en 200 MeV 
en bij ^Srfe.e'Vmetingen. Het gebruik 
van een dichtheidsafhankelijke wissel¬ 
werking in de macroscopische beschrij¬ 
ving van de aanslag van 0+- en 1 --toe¬ 
standen door middel van een vouwmodel 
blijkt grote invloed te hebben op de 
berekende hoekverdelingen. 
Het onderzoek met behulp van gamma-
spectroscopie bij de VU en het KVI aan 
Pb-kernen heeft nieuwe aspecten van 
v^rmcoëxistentie van sferische en gede¬ 
formeerde kerntoestanden na*r voren 
gebracht, zodat het onderzoek van 
w. трь j S uitgebreid naar '«Pb. Verder 
is een onderzoek verricht naar de exci¬ 
tatie van dipoolreuzenresonanties die 
zijn gesuperponeerd op kerntoestanden 
met een groot impulsmoment in 1)4Sn. 
Theoretisch onderzoek werd uitgevoerd 
op het gebied van middelhoge-energie-
fysica en van kernmodellen. 
Wanneer men pionabsorptie in deute¬ 
rium beschrijft in termen van aanvaarde 

vormen voor de deuteron-golffunctie 
en de elementaire pion-nucleonwissel-
werking, kan geen overeenstemming 
met experimentele gegevens worden 
verkregen. Dit is een aanwijzing dat 
quarkeffecten mogelijk een rol spelen 
bij deze reactie. De beschikbare expe¬ 
rimentele data betreffende de absorptie 
van gestopte pionen in p-schil-kernen, 
kunnen goeddeels worden begrepen 
met behulp van het quasideuteron-
model zonder enige gedetailleerde 
dynamica te veronderstellen. Het blijkt 
onmogelijk de experimentele data voor 
de elastische verstrooiing van pionen 
aan 3He-kernen in eerste orde volledig 
te beschrijven met een optische poten¬ 
tiaal aangevuld met een fenomenolo¬ 
gische absorptiepotentia-' gebaseerd 
op het zogenaamde quasideuteron-
model. Het 'quark compound bag' model 
is zeer goed in staat de pion-nucleon-
wisselwerking te beschrijven. In dit 
model wordt de afstoting bij hogere 
energie verklaard door quarkeffecten. 
Aangetoond werd dat een combinatie 
van de gemiddelde-veldbenadering 
(bosoncondensaat) met de generator-
coördinatenmethode zeer geschikt is 
om rotatie- en vibratietoestanden binnen 
het wisselwerkende-bosonnodel 
(IBM-2) te beschrijven. Voor toestanden 
met vele bosonen betekent dit een be¬ 
langrijke vereenvoudiging. Ook kan men 
benaderde analytische uitdrukkingen 
voor de excitatieënergieën afleiden. 
De standaard 'random phase approxi¬ 
mation' (RPA) voor kernexcitaties werd 
verbeterd door het effect van de uitwis¬ 
seling van RPA-fononen in de deeltje-
gatwisselwerking op zelfconsistente 
wijze in rekening te brengen. Hierdoor 
kunnen ook meer complexe toestanden 
(twee deeltjes-twee gaten, etc) in prin¬ 
cipe worden beschreven binnen een 
RPA-formalisme. De deeltje-gatwissel¬ 
werking wordt sterk energie-afhankelijk 
waardoor laagenergetische excitaties 
en reuzenresonanties zonder parameter¬ 
aanpassing van de realistische wissel¬ 
werking (G-matrix) kunnen worden be¬ 
schreven. 

In de werkgroep К III (KVI, Groningen) is, 
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met het doel het dempingsmechanisr,ie 
te bepalen, het neutronverval van de 
isoscalaire monopoolreuzenresonantie 
(GMR) in ^°Zr, 124Sn en 208Pb bestudeerd 
met behulp van onelastische alfaver¬ 
strooiing op 0°. Dit verval blijkt hoofd¬ 
zakelijk statistisch te zijn. in tegen¬ 
spraak met vele theoretische voorspel¬ 
lingen. Slechts 10% van het verval kan 
worden toegeschreven aan direct verval 
naar gattoestanden in de residue kern 
2(VPb en circa 20% aan preëquiiibriurn-
verval naar toestanden die kunnen wor¬ 
den beschreven als een gat gekoppeld 
aan een oppervlaktevibratie. 
In onelastische alfaverstrooiing aan 
'гС bij 0° werd rond 10 MeV een brede 
monopooltoestand gevonden die onge¬ 
veer 30% van de sterkte van de 0*-toe-
stand bi| 7.65 MeV heeft. Een fasever-
schuivingsanalyse toonde aan dat dit 
geen echte resonantie is maar wel een 
'echo' van de resonantie bij 7.65 MeV. 
In onelastische protonverstrooiing bij 

30 MeV werd een concentratie van qua-
drupoolovergangssterkte in vele kernen 
gelocaliseerd rond 3 MeV met ongeveer 
1/3 van de sterkte van de laagliggende 
collectieve 2+-toestand. Het bestaan 
van de door het IBM voorspelde isovec-
tor 2*-sterkte kon in 196Pt niet worden 
bevestigd. In de lichtere kernen '50Sm en 
112Cd zijn data voor mogelijke kandida¬ 
ten voor de isoveclor 2+-toestand verkre¬ 
gen door onelastische protonverstrooi¬ 
ing bij 30 en 60 MeV. 
Het onderzoek naar gestrekte toestan 
den in de semimagische kern "BSn werd 
voortgezet. In 1985 werd het gamma-
verval na de 1!e>ln(fv,t)-reactie opnieuw 
gemeten met twee Ge-detectoren en 
Comptononderdrukking, in coïncidentie 
met de tritonen gedecteerd in de magne¬ 
tische spectrograaf. Het blijkt dat de 
fragmentatie van de neutronexcitaties 
zwak is, maar die van de protonexcita¬ 
ties sterk. Hel gammaverval vindt hoofd¬ 
zakelijk plaats via de Mi-band van nega-

Magnetische spectrograaf voor onder¬ 
zoek naar onelastische verstrooiing en 
overdrachtreacties in werkgroep К II. 

tieve pariteit en via de vierquasideeltjes-
band van positieve pariteit gebouwd op 
de OJ-toestand. 
Door een nieuwe driftkamer (nuttige 
lengte 48 cm) voor de magnetische 
spectrograaf in gebruik te nemen, werd 
bij diverse verstrooiingsexperimenten 
een scheidend vermogen E/E = 2x10~4 

bereikt, een verbetering met een factor 
3è4. 

De structuur van sterk neutrondeficiënte 
Pt-kernen m3t A= 178-181 werd onder¬ 
zocht met 'in-beam' gammaspectrosco-
pie. zowel in het KVI als in Berkeley. 
In beide instituten werden opstellingen 
gebruikt met verscheidene Ge-detecto¬ 
ren (in Berkeley zelfs 20, HERA project), 
ieder voorzien van een BGO anti-comp-
tonschild. Uit de verkregen coïncidentie¬ 
gegevens konden voor het eerst ver¬ 
scheidene bandstructuren worden afge¬ 
leid, zowel in de even-even kernen lmPt 
en ™Pt tot J f f = als in tfl'Pt. Uit het 
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gedrag van het traagheidsmoment als 
functie van de spin blijkt dat deze Ker¬ 
nen, hoewel gelegen midden tussen 
magische schillen, geen goede rotors 
zijn. 'Backbending' treedt op in 1S0Pt 
bij spin 18Г1. Verder werden verscheidene 
vertraagde overgangen waargenomen 
in 179Pt en 18tPt, hetgeen wijst op het 
bestaan van verscheidene isomere toe¬ 
standen in deze kernen. 
De multipolariteit van quasrcontinuum 
straling, afkomstig van toestanden met 
zeer hoge spin in I52Dy, is onderzocht 
op mogelijke toestanden met super-

deformatie met behulp van gamma- en 
elektronspectrometrie na (40Ar, 4n)-
reacties. De -j-hoekverdeling en conver¬ 
siecoëfficiënten wijzen op het bestaan 
van E2-overgangen in het gebied van 
1000 tot 1400 keV en daarmee op moge¬ 
lijke collectieve structuren bij hoge 
energie en hoge spin in deze kern die bij 
lagere spins een duidelijk niet-collectief 
gedrag vertoont. Met de HERA-opstel-
ling in Berkeley werd dit aspect van 
152Dy nader onderzocht met het verras¬ 
sende resultaat dat de supergedefor-
meerde toestanden een sterker verval 

Detector voor hoogenergeiische gamma-
straling (tot 100 MeV) uit kernreacties 
van de werkgroep К III. De eigenlijke 
detector (een Nalkristal van 25 centi¬ 
meter diameter en 33 centimeter lengte) 
is omgeven door 10 centimeter dik sein-

tillatiematenaal en 10 centimeter >vod 
voor de onderdrukking van achtergrond¬ 
straling. De detector staat hier opgesteld 
bij de magnetische spectrograaf van het 
К VI. 

Foto Centrale folorlienst HUG 

vertonen naar andersoortige toestanden 
dan naar niveaus binnen dezelfde band. 
Aanwijzingen voor soortgelijke struc¬ 
turen ztjn ook gevonden in de nabuur¬ 
kernen '50Dy, '^'Dy en '54Er. maar vpel 
zwakker dan in 152Dy. 

Opbreekreacties spelen een belangrijke 
rol als achtergrond in het nucleaire con¬ 
tinuum bij inclusieve deeltjesspectra. 
Bij het systematische onderzoek van 
reactiemechanismes met lichte ionen 
is bij botsingen tussen a-deeltjes en 
lichte kernen bij 120 MeV inschietener-
gie een sterke component gevonden 
waarin het opbreken van het projectiel 
wordt begeleid door het oppikken van 
een nucleon uit de trefkern. 
De oorsprong van de grote partiële werk¬ 
zame doorsnedes voor de produktie van 
snelle «-deeltjes bij kleine hoeken in 
reacties met zware ionen bij interme¬ 
diaire energieën, is al lang een open 
vraag. Uit coïncidentiemetingen aan 
deeltje-KX-straling voor het systeem 
'4N+ I59Tb kon worden aangetoond dat 
het grootste deel van de snelle «-deel¬ 
tjes afkomstig is van fragmentatie-
achtige processen waarin alleen maar 
nucleonen en a-deeltjes worden uitge¬ 
zonden. Uit metingen van de multiplici-
leit van ystraling kon bovendien worden 
afgeleid dat het om dissipatieve pro¬ 
cessen gaat. waarbij de zware restkern 
in een hoog aangeslagen toestand over-
blijlt. Het is nog niet duidelijk of er een 
verband bestaat tussen deze processen 
en het feit dat de snelheid van het pro¬ 
jectiel de fermisnelheid nadert. 
Het feit dat kernen in het massagebied 
A * 160 alleen splijten als ze een zeer 
hoog impulsmoment kn/gen (( г 60n), 
wordt thans gebruikt om volledige en 
onvolledige fusiereacties te bestuderen. 
Uit de eerste resultaten blijkt bijvoor¬ 
beeld dat voor het systeem I6O + Sm 
«•deeltjes met bundelsnelheid worden 
waargenomen in coïncidentie met sptij-
ting. In de onvolledige fusiereacties 
wordt dus meer dan 60П impulsmoment 
overgedragen, in strijd met gangbare 
reactiemodellen. 

Onlangs zijn theoretisch veronderstelde 
axionen opnieuw betrokken bij moge¬ 
lijke verklaringen van positonenemissie 
tijdens botsingen van zware ionen met 
zware kernen. Naar aanleiding hiervan 
onderzochten wij reeds vroeger opge¬ 
merkte anomalieën in 'in-beam' spectra 
van conversie-elektronen (bijvoorbeeld 
in 152Dy en 166Yb). Deze anomalieën tra¬ 
den op bij dezelfde energie als bovenge-
noe.nde positonen, maar ze konden wor¬ 
den verklaard als klontering van L- en M-
fijnen en ten dele als te zijn van instru¬ 
mentele aard. 
Mogelijke verschillen tussen elektronen 
en positonen bij detectie met plastic 
scintillatoren werden onderzocht in ver-
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band met Bhabhapolarimetrie. Het ver¬ 
schil bleek frappant. Monte Carlo-sirr.u-
laties van de e* en e interacties tra¬ 
ceerden het onderscheid als een gevolg 
van anmhilatie-invlucht van de posi-
tonen. 
Een nieuw multidisciplinair project is 
zich gaan richten op de mogelijke causa¬ 
liteit tussen nucleair betaverval en chira-
hteit van biologische macromoleculen. 
De chiralitpit heeft een exclusieve sig-
nat'jur (linksdraaiende aminozuren) en is 
evenais het betaverval in wezen pari-
teitschendenci. Voor dit onderzoek ont¬ 
wierpen we een simulator van beta-
straling, gebaseerd op Mottverstrooiing 
aan thonumkernen. 

Het kernstructuuronderzoek bij het KVI 
was geconcentreerd op de beschaving 
van collectieve kemeigonschappen. 
In hnt bijzonder is een algebraïsche 

Complexe meetopstelling m de grote 
verstrooiingshamer op het KVI met vijf 
siliciumdetectortelescopen en drie 
plaatsgevoelige, gasgevulde detectoren 
(met een oppervlak van 14 bij 20 centi-

methode ontwikkeld voor de beschrij¬ 
ving van meervoudige E2- en E4-excita-
ties in (p.p')-reacties bij hoge energie 
(circa 1 GeV). Hierbij is gebruik gemaakt 
van een nieuwe methode om de repre-
sentatiematnces van de groep U(6) te 
berekenen. De berekende werkzame 
doorsnede voor 1HSm geeft een goede 
beschrijving van de experimentele ge¬ 
gevens. 
Veel aandacht is verder besteed aan de 
collectieve neutron-protontoestanden 
van gemengde symmetrie in gedefor¬ 
meerde kernen die experimenteel zijn 
gevonden in (e,e> en (-y.yvreacties. 
bijvoorbeeld in |l|fiGd. Het is gebleken 
dat de L = 4 paren in yoilfuncties aanlei¬ 
ding kunnen goven tot de waargenomen 
fragmentatie van de Mi-sterkte. 
In de studie van monopoolovergangen 
m lichte kernen werd de dichtheids-
?fhankeli|kheid van de effectieve 

meter) voor splijtingstragmenten, ten 
behoeve van onderzoek in werkgroep 
К III. De bundel loopt op deze foto van 
linksonder naar rechtsboven. 

Foto Centrale Folodienst RUG 

nucleon-nucleoninteractie in kernmate¬ 
rie bewezen door deze processen te be¬ 
schrijven aan de hand van berekeningen 
met een vouwmodal. Vouwmodelbereke¬ 
ningen met overgangsdichtheden uit 
onelastische elektronverstrooiing wer¬ 
den met succes toegepast in de be¬ 
schrijving met gekoppelde kanalen van 
de excitatie van de eerste drie 2+-toe-
standen in sasr. 1"Pd en 150Sm. 
Een effectieve 3He-neutroninteractie, 
voor gebruik in een DWBA-beschrijving 
van de (3He.t)-reactie, werd opgesteld 
en gecalibreerd aan een vijftiental over¬ 
gangen met eenvoudige structuur. 

Met behulp van de BBGKYhiërarchie 
van dichtheidsmatrices werd een guan-
tummechanische Boüzmannvergelij¬ 
king, die een gemiddeld veld bevat, 
afgeleid voor de microscopische be-
schri|ving van kern-kemrf>acties bij 
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intermediaire energie. Zowel het gemid¬ 
delde veld, dat van de bekende Brueck-
ner-Hartree-Fockvorm is. als de bot¬ 
singsterm zijn uitgedrukt in termen van 
de zelfcon: stente G-matrix van 
Brueckner. De relatie met de gegenera¬ 
liseerde Boltzmannvergelijking van 
Kadanolf en Baym is onderzocht Oe ge¬ 
bruikelijke quantenze theorieën, zoals 
TDHF en die van Uhlinij en Uhlenbeck. 
verschijnen als speciale gevallen van 
de Brueckner-Boltzmannvergelijking. 

Doordat de voor het landelijke radon-
onderzoek gebruikte radondosimeters 
van een extra sporenfolie waren voor¬ 
zien, konden behalve tijdgemiddelde ra-
donconcentraties ook. zij het minder 
nauwkeurig, tijdgemiddelde radondoch-
terconcentraties worden bepaald. De 
radondochterconcentratie in woningen 
blijkt niet zo zeer samen te hangen met 
bouwkarakteristieken als wel met het 
woongedrag. 
Ter bestudering van het transport van 
radon in materialen zijn metingen ge¬ 
daan van de exhalatiesnelheid van 
radon. Daaruit bleek dat het stromings¬ 
patroon in het materiaal sterk kan wor¬ 
den beïnvloed door bepaalde delen van 
het oppervlak af te dichten. 
Nader onderzoek naar de radioactiviteit 
van strandzand op Ameland heeft aan-
toond dat de intensiteit van de gamma¬ 
straling over een afstand van enkele 
honderden meters sterk kan variëren 
(maximaal met een factor 15). Ook blijkt 
na verkenning vanuit de fucht en een 
onderzoek ter plaatse dat donkere kleu¬ 
ring van het zand niet een eenduidige 
correlatie vertoont met verhoogde na¬ 
tuurlijke radioactiviteit. Metingen op 
Schiermonnikoog tonen aan dat op dat 
eiland de stralingsniveaus niet zo hoog 
zijn als op Ameland. 

In de werkgroep К V (Utrecht) is in 1985, 
mede door de aanstelling van een vaste 
wetenschappelijke medewerker en enige 
promovendi, ook op experimenteel ge¬ 
bied een intensieve samenwerking met 
NIKHEF-K tot stand gekomen. Het on¬ 
derzoek richt zich vooral op de bestude¬ 
ring van proton-uitstootreacties De be¬ 
studering van protoncorrelaties in lichte 
kernsystemen staat hierbij op dit mo¬ 
ment op de voorgrond. Een eerste serie 
metingen is inmiddels uitgevoerd aan 
5Li. Recente berekeningen met het schil¬ 
lenmodel geven twee laaggelegen 1/2*-
toestanden in 5He, die een verschillende 
ruimtelijke symmetrie hebben. De 
laagstgelegen toestand zou dan het 
tweede aangeslagen niveau in 5He zijn, 
dat tot nog toe experimenteel niet is 
waargenomen. De analyse van de 
(e.e'p)-metingen aan 6Li richt zich daar¬ 
om tevens op het bopalen van de verde¬ 
ling van f = 0 sterkte in ^He. Van de ge¬ 
meten vormfactoren voor enige laagge¬ 

legen toestanden in 15N kan tct nu tos 
alleen die van de grondtoestand goed 
worden beschreven met het schillen-
model. Voor de andere toestanden zijn 
zeer grote verschillen tussen experiment 
en tneorie waargenomen. 
Bij het KVI zijn uitgebreide correlatie-
experimenten uitgevoerd met Ne-bun¬ 
dels in het energiegebied tussen de 
10 en 20 MeV/nucleon. Door de experi¬ 
mentele gegevens over de perifere bot 
singen met Monte Carlo-simulaties te 
vergeljken, kon worden vastgesteld dat 
zelfs voor hoge excitatie-energieën van 
het projectielachtige fragment het 
sequentiële verval dominant is. Hierdoor 
is he', mogelijk om de (grote) bijdrage 
van het sequentiële verval tot de totale 
prodoktie van projectielachtige frag¬ 
menten te bepalen. Ook kan op deze 
wijze de primaire excitatie energie van 
zowel de trefplaatkern als het projectiel¬ 
achtige fragment (vóór verval) vastge¬ 
legd worden. Dit is van groot belang 
voor een beter begrip van het mecha¬ 
nisme voor energietransport in kern¬ 
materie. Voor de meer centrale botsin¬ 
gen geven de coincident gemeten snel¬ 
heidsverdelingen van de zware residuen 
duidelijke informatie over de competitie 
tussen volledige en onvolledige fusie¬ 
processen. De coincident gemeten la¬ 
ding-, massa- en energieverdelingen 
geven aan dat het botsingparameterge-
bied voor volledige fusie en onvolledige 
fusie vergelijkbaar is. Onvolledige fusie 
lijkt op te treden zowel voor de centrale 
als voor de meer perifere botsingen. 
De recente installatie van een moderne 
krachtige computer (VAX 11/785) maakt 
het mogelijk om naast de voorbereiding 
ook de analyse van de bij de nationale 
centra uitgevoerde experimenten op de 
thuisbasis te laten plaatsvinden. Hier¬ 
door worden vooral Utrechtse studenten 
nauw bij dit onderzoek betrokken. 
Een nieuwe bron is aangeboord voor de 
produktie van mono-energetische 
•y-straling van instelbare energie. Deze 
bron is niet zoals gangbare gebaseerd 
op het dopplereffect, maar gaat uit van 
brede vangstresonanties. Een eerste 
experiment van deze gamma's van 
variabele energie is uitgevoerd. Om de 
isospinonzuiverheid van een 1 = 312 
niveau in 9Be te bepalen is voor het 
eerst gebruik gemaakt van de (d,7)-
reactie. 

Het theoretische kernstructuuronder¬ 
zoek aan lichte kernen met 'realistische' 
interacties in een grote ruimte heeft aan¬ 
getoond dat sommige magnetische 
dipoolmomenten een bijzonder kritieke 
toets vormen voor de gebruikte wissel¬ 
werking. Verder onderzoek naar een 
betere effectieve interactie wordt met 
kracht voortgezet. Een eerste systema¬ 
tische studie naar effecten van drie-
deeltjeskrachten in A = 3 tot 16 kernen 
leert dat deze effecten voor een betrek¬ 

kelijk kleine modelruimte vrij groot zou¬ 
den kunnen zijn. De berekeningen met 
het schillenmodel aan kernen tn de buurt 
van 20aPb zijn uitgebreid naar 206Pb en 
206Tl. Speciale aandacht wordt daarbij 
besteed aan de recent experimenteel 
gevonden onverwacht lage bezetting van 
de 3st 2-protonschil. Tevens wordt een 
verklaring gezocht voor de ontbrekende 
magnetische dipoolsterkte bij excitatie 
van 1 ^-niveaus in Z0BPb. 
Het uitvoeren van dateringen met 14C 
en t0Be met behulp van de 7 MV tan¬ 
demversneller is dit jaar operationeel 
geworden. De precisie is thans opge¬ 
voerd tot 3%. waarbij abondantiever-
houdingen t4C/12C en I0Be/9Be tot res¬ 
pectievelijk 10~15 en 10-'4 kunnen wor¬ 
den bepaald. 

In de werkgroep К Vl-U (Utrecht) werd 
het onderzoek aan het wisselwerkende-
bosonmodel voortgezet. Het bleek mo¬ 
gelijk de onlangs experimenteel waarge¬ 
nomen Kr = 1 +-band te beschrijven in 
de klat-sieke limiet als een schaarbewe¬ 
ging van de gedeformeerde proton- en 
neutronverdelingen ten opzichte van 
elkaar in combinatie met een rotatie 
van beide verdelingen samen om een as 
door het gemeenschappelijke zwaarte¬ 
punt. De majoranawisselwerking in de 
oorspronkelijke hamiltoniaan speelt 
hierbij een essentiële rol. De klassieke 
nmiet is een fweedimensionale oscil¬ 
lator. Bij de bepaling van het energie 
oppervlak in de bosonruimte bleek de 
onderstelling dat de structuur van de 
fermionparen met verandert met de be¬ 
schouwde deformatie tot aanzienlijke 
afwijkingen te leiden ten opzichte van 
de resultaten die volgen indien de in¬ 
vloed van de deformatie wordt betrok¬ 
ken als nevenvoorwaarde in de gebruik¬ 
te methode van minimalisering van de 
energie. 

In de werkgroep К Vl-G (Groningen) 
werd aangetoond in welke zin de twee 
veelal gebruikte, maar ogenschijnlijk 
verschillende, benaderingen voor het 
beschrijven van kernmaterie, de veel-
deeltjestheorie van Brueckner en de 
variatietheorie van Jastron, equivalent 
zijn. Voor de grondtoestand van een 
Bosesysteem werd bewezen dat, in een 
locale benadering, de parketdiagram¬ 
men (hierin worden deeltje-deeltjelad¬ 
ders en deeitje-gatlussen symmetrisch 
behandeld) leiden tot een radiale dis¬ 
tributiefunctie die identiek is met hel 
resultaat verkregen in de geoptimaü 
Geerde Jastrow 'hypernetted chain' 
aanpak. Met behulp van het formalisme 
van canonieke ensembles en Matsuba-
rastoringstheorie werd aangetoond dat 
zo een equivalentie met de bestaande 
variatietheorie van Jastrow voor eindige 
temperatuur grotendeels ook bli|ft 
gelden. 
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Voor de werkgroep К VIII (Eindhoven) 
zijn de meetwerkzaamheden beëindigd. 
De gepolariseerde-protonenbron is ont¬ 
manteld en overgedragen aan hel KVI 
om bij het cyclotron te worden opge¬ 
steld. Resultaten zijn vastgelegd in twee 
dissertaties en drie afstudeerverslagen, 
alsmede enkele symposiumbijdrage'"'. 

In de werkgroep К IX (Petten) werden 
in 1985 en;ge vernieuwde bundelopstel¬ 
lingen bij de hoge-fluxreactoren in ge¬ 
bruik genomen. Na aanpassing en pro¬ 
grammatische bijstellingen werd aan¬ 
sluiting verkregen bij het werk op 
NIKHEF-K. Zo werd onderzocht in hoe¬ 
verre de virtuele mesonische stromen 
de gammaovergangswaarschijnlijkheid 
beïnvloeden. Het gaat daarbij om de 
studie van zeldzame processen, waar¬ 
voor de inmiddels bereikte toename 
(met een orde van grootte) van de bun-
delsterkte essentieel is Geheel uniek 
is een bundel neutronen met energie 
rond 24 keV, waarvan de intensiteit het 
wereldrecord met een factor vijf verbe¬ 
tert. Deze bundel werd voorlopig ingezet 
voor de meting van werkzame doorsne-
des voor activering. 

In de werkgroep K/VS X-G (Groningen) 
leiden hyperfi|mnteracti?metingen aan 
onzuiverheden in metalen eir halfgelei¬ 
ders door combinatie met chamelings-
enRutherfordterugstrooiingsme;ingen 
in toenemende mate tot een eenduidig 
en gedetailleerd inzicht in d3 elektroni¬ 
sche en geometrische structuur van de 
omgeving van de onzuiverheden. Een 
voorbeeld hiervan is het onderzoek over 
interne oxidatie van geïsoleerde anti-
moonatomen m zilver, dat werd uitge¬ 
breid door het meten van de plaats en 
de diepteverdeling van zuurstofatomen 
met behulp van de reactie l8O(p.<*)15N, 
die een resonantie vertoont bij een pro¬ 
tonenergie van 629 keV. 
Na een uitgloeibehandeling in zuurstof 
bij 550 К geeft de gemeten diepteverde¬ 
ling een oxidatiefront te zien dat naar 
binnen diffundeert; elk antimoonatoom 
bindt daarbij óf 2 óf 4 zuurstofatomen. 
Channelingsmetingen met behulpvan 
deze reactie tonen onomstotelijk aan 
dat de gebonden zuurstofatomen zich 
op (of zeer nabij) interstitiële octaëder-
plaatsen bevinden. 

Een tweede voorbeeld betreft een onder¬ 
zoek naar de groei en de reductie van 
complexen van vacatures aan indium-
onzuiverheidsatomen in éénkristallen 
van nikkel. Deze complexen worden ge¬ 
vormd tijdens het uitgloeien op 500 K. 
waarbij de tijdens de indiumimplantatie 
gevormde vacatures mobiel worden en 
zich hechten aan indiumatomen. Ze 
worden daarna gereduceerd door bes'ra-
ling bij lage temperatuur (50 K). wanneer 
alleen interstitiële atomen mobiel zijn. 
Deze processen zijn bestudeerd zowel 

met gestoorde-hoekcorrelatiemetingen 
(РАС) aan " ' In als door middel van 
channelingsmetingen. Met elk van de 
meettechnieken afzonderlijk is slechts 
een deel van de gevormde complexen 
herkenbaar, maar door combinatie van 
de meetgegevens bleek het mogelijk de 
vorming en de reductie van complexen 
van indiumatomen met één, twee, drie 
en vier vacatures te volgen. 

Met gestoorde-hoekcorrelatiemetingen 
werden energieniveaus van substitu-
tionele Cd-atomun in de bandkloof van 
Si onderzocht, zowel voor intrinsiek 

Een gasscintillatiedeleclor (links boven) 
met gasbehandelingssysteem, bedoeld 
voor detectie van röntgenstraling van 
exotische atomen. De detector is ont¬ 
wikkeld in werkgroep К XI. 

als voor met boor en fosfor gedoteerd 
Si. De in zwaar met fosfor gedoteerd 
Si waargenomen quadrupoolwissel-
werking kan geheel worden toegeschre¬ 
ven aan de in het rooster aanwezige 
P-atomen. Voor met boor gedoteerd Si 
is bij eenzelfde dotering de gemiddelde 
veldgradiënt aanzienlijk groter, terwijl 
bij 30 mK een statische quadrupool-
wisselwerking werd waargenomen. 
Dit wijst op een bi|drage van de elektro¬ 
nenconfiguratie lot de hyperfijninter-
actie. Intrinsiek en cht gedoteerd Si 
tonen een zeer gecompliceerd gedrag. 
In een extern magneetveld van 0.5 T 
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bij 30 ir.K neemt de hyperfijninteractie-
sterkte af. De ve'andering van de gemid¬ 
delde interactiesterkte als functie van 
de temperatuur hangt samen met de 
sterk temperatuurafhankelijke mobili¬ 
teit van de ladingdragers, en mogelijk 
met temperatuurafhankelijke fluctuaties 
van de hyperfijninteractie. 

Met behulp van sychrotronstraling i/it 
het SRS te Daresbury werden EXAFS-
metingen gedaan aan de K-kant van sub-
stitutionele tin- en antimoononzuiver-
heidsatomen in ijzer. De afstand van 
het onzuiverheidsatoom tot de naaste 
ijzerburen blijkt voor het geval Sn-Fe 
2.59(2) A te bedragen en in het geval 
Sb-Fe 2.57(2) A. Dit betekent in beide 
gevallen een forse locale relaxatie van 
het ijzerrooster (naaste-buur Fe-Fe af¬ 
stand 2.485 A). Verdere buren zijn niet 
significant verplaatst. 
Deze resultaten kunnen ais basis dienen 
voor herziene berekeningen aan hyper-
fijnvelden van deze onzuiverheden in 
ijzer. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP К II 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato¬ 
rium der Vrije Universiteit, prof.dr. H. 
Verheul, prof.dr. R. van Wageningen 
1. Onderzoek met behulp van het VU-
cyclotron en hat KVI-cyclotron 
1.1. Directe reacties: onelastische 
verstrooiing aan 2B30Si, 36S, 58Ni, ^Sr en 
Hg-isotopen; microscopische en macro¬ 
scopische analyse 
1.2. Gammaspectroscopie aan kernen 

1,3. Randgebieden: sporenonderzoek 
door middel van door protonen geïndu¬ 
ceerde rö'itgenfluorescentie aan biolo¬ 
gische preparaten en aan meteorieten 
2. Kernfysica bij middelhoge energie 
2.1. 12C(e,e'p)- en 6Li(e,e'p)-reacties, 
mediumeffecten, zwakke overgangen en 
'final state' wisselwerking; deuteron-
uitstootreacties, 6Li(e,e'd) 
2.2. Onelastische verstrooiing van elek¬ 
tronen; overgangslading- en stroom-
dichtheden in 19Fen 58Ni; vormfactoren 
bij grote impulsoverdracht 
2.3. Verstrooiing en absorptie van laag-
energetische pionen 
3. Theorie 
3.1. Wisselwerking van pionen met zeer 
lichte kernen 
3.2. Absorptie van pionen in kernen 
3.3. Relativistische kernfysica 
3.4. Querkeflecten in kernkrachten en 
kernreacties 
3.5. Gegeneraliseerde-senioriteitsmodel 
voor semimagische kernen 
3.6. Microscopische fundering en toe¬ 
passing van (fermion-)bosonmodellen 
voor de kern 
3.7. Effecten van mediumpolarisatie op 
kernexcitaties 

WERKGROEP К 111 
Groningen - Kernfysisch Versneller 
instituut, prof.dr. R.H. Siemssen, prof.dr. 
A. van der Woude 
1. Experimenteel onderzoek 
1.1. Structuur van middelzware kernen 
(Mo, Pd, Cd, Nd) m.b.v. onelastische 
protonverstrooiing 
1.2. Speurtocht naar isovector 2+-toe-
standen in 112Cd, JSm en 196Pt m.b.v. 
alfa- en elektronverstrooiing 
1.3. Onderzoek van de monopooltoe-
stand in 12C m.b.v. inelastische alfa¬ 
verstrooiing bijO0 

1.4. Proton- en alfaverval van isoscalaire 
monopoo!- en quadrupoolreuzereso-
nanties in ^Zr 
1.5. Neutronverval van isoscalaire 
monopool- en quadrupoolreuzeresonan-
ties in aozr, '24Sn e n 2oepb 

1.6. Gammaverval van de isovector-
dipoolreuzeresonantie in 208Pb m.b.v. 
onelastische zwareionenverstrooiing 
bijO° 
1.7. Collectieve isovectortoestanden 
in lichte kernen m.b.v. ladinguitwisse 
lingsreacties 
1.8. Onderzoek van gestrekte-spin-
toestanden in 116Sn met diverse 
reacties 
1.9. Excitatie en verval van isobare 
analoge toestanden in het Pt-gebied 
met (3He,tp)-reacties 
1.10. Mogelijke superdeformatie van 
toestanden met zeer hoge spin in 152Dy 
1.11. Structuur van Pt-kemen met 
A= 178-181 m.b.v. in-beamgamma-
spectrometrie 
1.12. Structuur van 194l96Pb m.b.v. 
in-beam-gammaspectroscopie 
1.13. Onderzoek van 0+ toestanden in 
splijtingsprodukten 
1.14. Reactiemechanismen van door 
a-deelt/es geïnduceerde opbreekreac-
ties in lichte kernen 
1.15. Meting van werkzame doorsneden 
van binaire en niet-binaire zware-ionen-
reacties 
1.16. Multipiiciteit van karakteristieke 
röntgenstraling na fusiereacties met 
zware ionen 
1.17. Coïncidenties tussen splijtings-
fragmenten en projectielachtige deeltjes 
in zware-ionenreacties 
1.18. Meting van de relaxatietijd van 
door zware ionen geïnduceerde fusie¬ 
reacties 
1.19. Elektrozwakke wisselwerking: 
onderzoek naar de aanwezigheid van 
rechtse stromen in betaverval 
1.20. Onderzoek naar abnormale elek-
tronenspectra i.v.m. speculaties over 
axionen 
1.21. Consequenties van de pariteits¬ 
schending in betaverval voor de oor¬ 
sprong van biologische chiraliteit 
2. Theoretisch onderzoek 
2.1. Algebraïsche beschrijving van 
collectieve toestanden in atoomkernen 
met het IBA-model 

2.2. Microscopische afleiding van col¬ 
lectieve paartoestanden in gedefor¬ 
meerde kernen 
2.3. Meervoudige excitatie van collec¬ 
tieve toestanden in kernreacties 
2.4. Dichtheidsafhankelijkheid van de 
effectieve nucleon-nucleoninteractie 
uit de studie van laagliggende monopool-
overgangen in lichte kernen 
2.5. Effectieve interactie voor de 
(3He,t)-reacties 
2.6. Microscopische beschrijving van 
kern-kernreacties bij intermediaire 
energieën m.b.v. de Brueckner-Boltz-
mannvergelijking 
3. Instrumenteel onderzoek en ontwik¬ 
keling 
3.1. Bediening van het cyclotron met de 
computer 
3.2. Uitbreiding en verbetering van 
zware-ionenbundels uit de ECR-bron 
3.3. Installatie van een bron voor gepo¬ 
lariseerde ionen 
3.4. Detectiesystemen voor gebruik in 
de grote verstrooiingskamer 
3.5. Ontwikkeling van nieuwe detectoren 
voor de magnetische spectrograaf 
3.6. Multidetectorsystemen met Comp-
tononderdrukking voor in-beam-gamma¬ 
spectroscopie 
3.7. Detectieverschillen tussen elek¬ 
tronen en positronen in plastic scintil-
latoren 
3.8. Snel data-acquisitiesysteem voor 
een viervoudige Bhabhapolarimeter 
3.9. Nieuwe methoden voor trefplaat-
bereiding 
ЗЮ. Hardware en software voordecom¬ 
putersystemen voor dataopname. data-
analyse en experimentbesturing 
3.11. Nieuwe elektronica voor cyclotron, 
bundellijnen en experimenten 
4. Milieuonderzoek 
4.1. Landelijk onderzoek naar radon-
concentraties in Nederlandse woningen 
4.2. Radonconcentraties in de buiten¬ 
lucht 
4.3. Lpdingtoestand van aan aerosols 
gebonden vervalprodukten van radon 
4.4. Exhalatiesnelheid van radon uit 
bouwmaterialen 
4.5. Radioactiviteit in zandmonsters van 
de Waddeneilanden 

WERKGROEP KV 
Utrecht- Fysisch Laboratorium, prof.dr. 
A.M. Hoogenboom, prof.dr. С van der 
Leun 
1. Kernstructuur (experimenteel) 
1.1. Ouasivrije protonuitstoolreactie 
6Li(e,e'p)5He 
1.2. Elektronenverstrooiing aan 1>>N 
1.3 Vangsireacties 
1.4. Resonante absorptie van gamma-
straling 
2. Reactiemechanismen 
2.1. Het sequentiële verval van 20Ne bij 
11 en 15MeV/n 
2.2. Onvolledige fusie in de reactie 
20Ne + 27AI bij 15 en 20 MeV/n 
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2.3. Zware-ionenreacties in de buurt van 
de Coulombbarrière 
3. Kernstructuur (theorie) 
3.1. Lichte kernen 
3-2. Middelzware kernen 
3.3. Zware kernen 
3.4. Effectievedrie-deeltjeskrachten 
3.5. Programmatuur 
4. Toepassingen kernfysische technie¬ 
ken 
4.1. 10Be-en 14C-dateringen met een 
tandemversneller 

4.2. Productie van kortlevende positron-
emitters 
5. Instrumentatie 
5.1. Versnellers 
5.2. Software 
5.3. Elektronica 
5.4. Mechanica 
5.5. Detectiesystemen 

WERKGROEP К VI 
Groningen - Instituut Theoretische 
Natuurkunde, prof.dr. A. Lande 

Opstelling voor het verrichten van chan-
nelingsmetingen, bijvoorbeeld ten be¬ 
hoeve van onderzoek naar onzuiverheden 
in metalen en halfgeleiders, in werk¬ 
groep K/VS X-G 

1. Theorie van veeldeeltjessysternen: 
relatie tussen parketdiagramsommatie 
en variatietheorieën met toepassing op 
kernmaterie, 4He en het geladen Bose-
Coulombgas 
Utrecht- Fysisch Laboratorium, 
prof.dr. P.J. Brussaard 
1. Onderzoek aan veeldeeltjessystemen 
2. Spectrale verdeling voor f = 0 proton-
toestanden in t2C 

WERKGROEP К VHI 
Eindhoven - Technische Hogeschool, 
Afdeling der Technische Natuurkunde, 
prof.dr. O.J. Poppema 
1. Kernreacties (gedeeltelijk buiten 
FOM-verband) 
2. Theoretisch onderzoek (gedeeltelijk 
buiten FOM-verband) 

WERKGROEP К IX 
Petten - Energieonderzoek Centrum 
Nederland, dr. K. Abrahams 
1. Virtuele mesonische stromen en het 
(n,7)-proces 
1.1. Gammapolarisatiemetingen 
1.2. Vangsi in gepolariseerde atoom¬ 
kernen 
2. Gefilterde neutronenbundels 
2.1. Werkzame doorsneden met astro-
fysische betekenis 
2.2. Niet-resonante vangst van neutro¬ 
nen 
3. Niet-behoud van pariteit in de reactie 
10B(n,a) 

WERKGROEP K/VS X G 
Groningen - Laboratorium voor Alge¬ 
mene Natuurkunde, prof.dr. H. de Waard 
1. Hyperfijninteractiemetingen met 
kernfysische methoden, vooral aan 
geïmplanteerde systemen 
1.1. Mössbauerspectroscopie 
1.2. Metingen van gestoorde hoek-
correlaties 
1.3. Kernoriëntatie 
2. Isotopenseparator 
3. Onderzoek met ionenbundels 
3.1. "Channeling" en terugverstrooüng 
3.2. Analyse met behulp van kernreac¬ 
ties 
4. EXAFS 
Leiden - Kamerlingh Onnes Laborato¬ 
rium, prof.dr. W.J. Huiskamp 
1. Kernoriëntatie 

WERKGROEP К XI 
Delft - Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr. A.H. Wapstra, 
prof.dr. H. Postma 
1. Ontwikkelingvan gasscintillatie-
detectorcr voor de detectie van röntgen-
straling van exotische atomen zoals 
pp, pD, К p, L p 
2. Cryogene trefplaten t.b.v. interme-
diaire-energiefysica 
3. Test geldigheid CPT-invariantie en 
meting Tbreking voor de desintegrattes 
van de neutrale kaonen 
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4. Enkel* g«g*v*ns over in- en output 

INPUT [incl. KVD 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investerings-
(ïn k/) krediet 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel (in kf) 

12 63 41 0.4 6.725.5 5.178.6 

waarvan in BR — 12 — — 207 63 

daarvan van STW — 1 — — 89 63 

789 

Volgens vastgestelde begroting 1985 
WP/V: en WP/T: wetenschappelijk perso¬ 
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels¬ 
leden die daadwerkelijk wetenschappe¬ 
lijk onderzoek verrichten. 
OPW en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte 
• Excl. baten van derden kf 3 nö . i . 

Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investermgs-
(in kt) krediet 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel* (in kf) 

11 0.4 7 23 

waarvan in BR — 7 — — 

daarvan van STW — — — — 

2217 

166 

1 217.7 

3.5 

300 

OUTPUT 

publikaties 

(aanta>) 

80 (28) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

4(2) 

bijdragen aan 
conferenties 

(aantal) 

63 (28) 

lezingen 

(aantal) 

24(6) 

In de hiernaast gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme¬ 
trie wanneer gegevens van onderzoek¬ 
instituten met die van universitaire werk¬ 
groepen worden vergeleken. De lezer 
dient te betfenken dat in de cijfers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder¬ 
steunende faciliteiten (mensen en mate¬ 
rieel) aan universiteiten en technische 
hogescholen. Die faciliteiten zitten niet 
in de mputgegevens. maar werken wel 
door in de outputgegevens. 
Tussen haakjes: KVI. 

In 1985 via FOM-beleidsruimte gehonoreerde pro/eden 

project¬ 
nummer indiener(s) 

Normale programma 
85.85.517 

79.8560 

85.85 508 

Dr. HP. Blok 
Dr. J.F.A. van Hienen 
Dr. E. Jans 
Prof.dr. R.H. Siemssen 
Dr. H.W. Wildschut 
Dr. J. van Klinken 
Prof.dr.ir. W.H. oe Jeu 
Dr. W. Vaalburg 
Prof.dr. H. Wijnberg 

titel 

Onderzoek van clustering (klontvorming) in atoom¬ 
kernen m.b.v. de (e.e'X)-reactie 

Reacties met zware ionen in asymmetrische systemen 
tot 25 MeV/nucleon 
De oorsprong van biologische chiraüteit; toeval 
of noodzaak? 

affi-
liatie 

VU/NIKHEF 

KVI 

KVI 

werk¬ 
groep 

KM 

Kill 

KMI 

5. Commissies 

De Commissie van de Werkgemeen¬ 
schap voor Kernfysica was op 31 decem¬ 
ber als volgt samengesteld: 
prof.dr. H. Verheul, voorzitter, leider 
werkgroep К II 
prof.dr. P.J. Brussaard, wetenschappe¬ 
lijk secretaris, leider werkgroep К VIU 
dr. K. Abrahams, vertegenwoordiger 
Kernfysische Contactcommissie, dage¬ 
lijks leider легкдгоер К IX 
dr. D.O. Boerma 
prof.dr. P.W.M. Glaudemans 
prof.dr.ir. A.M. Hoogenboom, leider 
werkgroep К V 

prof.dr. W.J. Huiskamp, leider werk¬ 
groep КVVS XL 
dr. J.H. Koch 
prof dr. A. Lande, leider werkgroep 
К W-G 
prof.dr. C. van der Leun, leider werk¬ 
groep К V 
dr. R.A.R.L. Malfliet 
prof.dr. G. van Middelkoop, wetenschap¬ 
pelijk directeur NIKHEF-K 
prof.dr. O.J. Poppema, leider werkgroep 
К VIII 
prof.dr. H. Postma, leider werkgroep К XI 
prof.dr. R.H. Siemssen. leider werkgroep 

К III 
prof.dr. J.A. Tjon 
prof.dr. С de Vries 
prof.dr. H. de Waard, leider werkgroep 
K/VSG 
prof.dr. R. van Wageningen. leider werk¬ 
groep К II 
prof.dr. A.H. Wapstra, leider werkgroep 
К XI 
prof.dr. P.K.A. de Witt Huberts 
prof.dr. A. van der Woude, leider werk¬ 
groep К III 
Drs. J. Heijn nam de taak van secretaris 
over van drs. H.G. van Vuren. 
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De commissie kwam in het verslagjaar 
7 keer biieen. 
Oe vergaderingen werden voorts bijge¬ 
woond door dr. K.H. Chang (directeur 
FOM), drs. E.J. Evers en dr. E WA. Linge-
man (waarnemers COR) en mevr. E.A.E. 
Hofman (notuliste). 

Prof.dr. J. Blok verzocht in verband met 
zijn emeritaat ontheffing van het voor¬ 
zitterschap en lidmaatschap van de 
commissie. P'of.dr. H. Verheul volgde 
hem op als voorzitter. 

Dr. D.O. Boerma. prof-dr. J.A. Tjon en 
prof dr F.K.A. de Witt Huberts werden 
benoemd tot iid van de commissie a 
titre personnel. Prof.dr. H. Postma werd 
benoemd tot mede-werkgroepleider van 
de Werkgroep К XI en daarmee tevens 
als lid van de commissie. Prof.dr. G. van 
Middelkoop werd qualitate qua als lid 
van de commissie benoemd. 

Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
wordt in de commissie vertegenwoor¬ 
digd door prof.dr. C. van Csr Leun. 

De taak van de commissie is beschreven 
in het stuk "Bestuurstaken van de Com¬ 
missies van de Werkgemeenschappen". 

In de loop van 1978 is uit de leden van de 
Commissie een Kemcommissie ge¬ 
vormd met de bedoeling de zakelijk-
organisatorische besluitvorming binnen 
de commissie efficiënter voor te berei¬ 
den en te doen verlopen. Het streven 
daarbij is erop gericht 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 vertegen-.. ;ordi-
ger van werkgroepen, maar wel is er met 
de samenstelling rekening mee gehou¬ 
den 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. H. Verheul (namens К il) voor 
zilter 
prof.dr. P.J. Brussaard (namens К VI) 
wetenschappelijk secretaris 
prof.dr. C. van der Leun (namens К V) 
prof.dr. G. van Middelkoop (namens 
NIKHEF-K) 
prof.dr. O.J. Poppema (namens К VIII, 
К IX en K/VS X) 
prof.dr. R.H. Siemssen (namens К III) 
Het secretariaat werd door drs. J. Heijn 
overgenomen van drs- H.G. van Vuren. 

De Kernfysische Contactcommissie is 
de begeleidingscommissie van de bij 

het ECN gehuiste werkgroep К IX. 
Zij bestaat uit: 
voor ECN: 
dr. К Abrahams 
drs. M. Bustraan 
dr. J.F. van de Vate 
voor FOM: 
prof.dr. W.J. Huiskamp, voorzitter a.i. 
prof.dr. P.M. Endt 
prof.dr. P.W.M Glaudemans 
prof.dr. H. Postma 
Het secretariaat werd verzorgd door 
drs. H.G. van Vuren. 

Dr. K. Abrahams heeft de dagelijkse lei¬ 
ding van К 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 samen. 
De taken van het Beleidscollege van 
het Kernfysisch Versneller Instituut 
zijn omschreven in de "Regeling van 
Bestuur en Beheer". Deze bestaan onder 
andere 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 be¬ 
leidscollege was op 31 december als 
volgt samengesteld: 
voor RUG: 

prof.dr. H. Verheul, voorzitter 
prof.dr. M.J. Janssen 
prof.dr. M. Winnink 
voor FOM: 
prof.dr. M.J. van der Wiel 
prof.dr. С van der Leun. 
Als eerste secretaris trad dr. G.A. Tim¬ 
mer op, die dr. F.E.H, van Eijkeren op¬ 
volgde, als tweede secretaris drs. H.G. 
van Vuren. 

De vergaderingen werden voorts bijge¬ 
woond door prof.dr. R.H. Siemssei 
(directeur KVI). prof.dr. A. van der Woude 
(plv. directeur KVI). dr. J.P.F. Mulder 
(beheerder KVI), dr. S.Y. van der Werf. 
dr. R.J. de Meijer (vertegenwoordiger 
Instituutsraad) en door drs. J. Heijn als 
adjunct-secretaris. 
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AMOLF 
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica 

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling 

Het FOM-Instituut voor Atoom- en Mole¬ 
cuulfysica stelt zich primair ten doel 
fundamenteel onderzoek te verrichten 
op de volgende terreinen: 
a. de 'dynamische' atoom- en molecuul¬ 
fysica, dat wil zeggen de studie van wis¬ 
selwerkingen van atomaire systemen 
onderling, en met elektronen en fotonen, 
met behulp van bundelmethoden; 
b. de fysica van oppervlakken en dunne 
lagen, met name de analyse van structu¬ 
ren en het creëren van nieuwe materia¬ 
len, met atc nfysische methoden; 
с de fysica van grote moleculen, in het 
bijzonder voor zover deze raakvlakken 
vertoont met de eerder genoemde ter¬ 
reinen; 
d. de plasmafysica, voor zover het de 
toepassing betreft van atoomfysische 
methoden voor plasmaverhitting en 
diagnostiek, in het kader van het Euro¬ 
pese fusieprogramma. 

Bij de keu/e van onderwerpen binnen 
deze terreir,?n speelt steeds, naast de 
fundamentele interesse, het criterium 
van de toepasbaarheid van de resultaten 
of de technologie een rol. De tweede 
doelstelling van het Instituut is dan ook 
het bevorderen van de overdracht van ver¬ 
worven kennis en expertise naar andere 
disciplines, overheidsinstellingen en 
bedrijven. 

Tenslotte bestaat binnen het Instituut 
de bereidheid om, gegeven adequate 
middelen en met name voldoende expe¬ 
rimenteerruimte, een centrumfunctie 
te gaan vervullen ten behoeve van kleine 
universitaire groepen, die onderzoek 
doen aan oppervlakken van materialen. 

1.2. Internationale aktiviteiten 
In april vond onder gastheerschap van 
AMOLF de Second European Conferen¬ 
ce on Atomic and Molecular Physics 
plaats. Aan de conferentie namen 700 
fycici deel uit vrijwel alle landen van 
Europa en diverse landen daarbuiten. 
Driehonderd van hen maakten gebruik 

van de mogelijkheid AMOLF te bezoeken 
tijdens een 'open' avond. 
Een aantal van 15 buitenlandse bezoe¬ 
kers legde een werkbezoek af van een 
maand of langer. 

1.3. Onderscheidingen 
Aan professor dr. J. Kistemaker werd 
een ere-doctoraat verleend door de 
Universiteit van Lissabon. 
De jaarlijkse Nottingham Prize, inge¬ 
steld door M.I.T. (Boston) voor het beste 
promotie-onderzoek op het gebied van 
de oppervlaktefysica, werd toegekend 
aan drs. J.W.M. Frenken. 
Tenslotte viel de Gouden Medaille van 
Teyler's Tweede Genootschap ten deel 
aan drs. H.G. Muller en dr. A. Tip voor 
hun theoretisch werk op het gebied van 
atomen in sterke stralingsvelden. 

2. Speurwerk 

In 1985 werd ongeveer tweederde van de 
projecten uitgevoerd met steun van de 
FOM-beleidsruimte, de STW of andere 
externe financieringsbronnen. Inmid¬ 
dels heeft het wetenschappelijk pro¬ 
gramma voor ruim 50% betrekking op 
oppervlaktefysica. 

2.1. Atoom- en Molecuulfysica 
In dit programmaonderdeel is sprake 
van drie aandachtsgebieden. 
- Spectroscopie van moleculen en mo-
lecuulionen, uitgevoerd met technieken 
die gebaseerd zijn op analyse van deel-
tjessnelheid en richting na 'halve bot¬ 
singen'; hierbij wordt de initiële toestand 
in de meeste gevallen door laserexcita¬ 
tie, dat wil zeggen met spectroscopische 
precisie vastgelegd. De fundamentele 
belangstelling gaat uit naar het ontra¬ 
felen van de verscheidenheid van koppe¬ 
lingen tussen discrete toestanden en 
continue, waarbij zowel aan vibratie¬ 
als ionisatiecontinua gewerkt wordt. 
- Elektron-atoombotsingen onder spe¬ 
ciale condities. In de eerste plaats 
wordt aandacht besteed aan botsende 
systemen in zeer intense laservelden. 
Nog steeds is de theorie hier aanzienlijk 
verder gevorderd dan het experiment. 
Niettemin is met een recent experiment 

aan multifotonionisatie van atomair 
waterstof *en belangrijke en zeer funda¬ 
mentele stap voorwaarts gedaan. 
Nieuwe mogelijkheden zijn uitgewerkt 
voor het testen wan geheel nieuwe effec¬ 
ten in het tijdsdomein, met behulp van 
ps-pulscn. Anderzijds is de voorstudie 
aan het probleem van de correlatie 
tussen twee langzame elektronen in het 
veld van een ion afgerond en kon een 
definitieve opstelling gedefinieerd 
worden. 
- Ladinguitwisseling tussen hooggela-
den ionen en atomen. De samenwerking 
met het KVI (Groningen) werd gecon¬ 
tinueerd. Als belangrijkste voortgang 
kan genoemd worden het toegankelijk 
maken van een nieuw energiegebied 
door vertrag...g van de ionenbundel 
tot 100 eV. 

2.2. Oppervlaktefysica 

Het onderzoek in het кас*лг van dit groot¬ 
ste programma-onderdeel laat zich inde¬ 
len in drie categorieën: 
- de karakterisering van de structuur 
van oppervlakken en grensvlakken; 
- de modificatie van oppervlakken en 
dunne lagen; 
-de dynamiek van botsingen van ato-
mcii en moleculen met oppervlakken. 
Wat betreft de theoretische inbreng 
begint de samenwerking met de Afde¬ 
ling Theoretische Chemie van de Vrije 
Universiteit zijn eerste vruchten af te 
werpen. Vanaf eind 1985 heeft het Insti¬ 
tuut toegang tot een gevectoriseerd 
Hartree-Fock-Slater-programma, waar¬ 
mee structuren, elektronendichtheden 
en potentialen van grote-aggregaten-
atomen beschreven kunnen worden. 

Structuur 

Dit onderdeel betreft de geometrische 
structuur van grensvlakken, zowel tus¬ 
sen vaste stof en vacuum als tussen 
twee vaste stoffen. De 'Rutherford 
backscattering' (RBS) techniek is in¬ 
middels zodanig verfijnd dat een diepte¬ 
resolutie van een atoomlaag gehaald 
wordt. Een belangrijke uitbreiding van 
het RBS-systeem is een ultrahoog-
vacuumkamer voor de groei van kristal¬ 
len met behulp van moleculaire-bundel-
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Een plasma ontstaan door een frequen-
tieverdubbelde bundel van een Nd:YAG/ 
glas-laser op een tretplaatie (van grafiet) 
te focusseren. Het ontstane hete plasma 
kan gebruikt worden als bron van zachte 
röntgenstraling. Het trefplaatje is vier 
centimeter in doorsnede. 

Foto Fred Br/kerk. AMOLF 
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epitaxie. Hiermee is insïtu structuur¬ 
onderzoek mogelijk geworden aan bij¬ 
voorbeeld ultradunne expitaxiale half¬ 
geleiderlagen en aan superroosters. 
De opstelling met een laserplasma als 
röntgenbron voor flits-EXAFS' is volop 
in gebruik. Metingen aan Si-folies tijdens 
laseranneaipulsen gaven nieuwe directe 
informatie over de verandering van elek¬ 
tronische structuur. Aangetoond is dat 
de huidige tijdresolutie van 10ns tot 
30ps opgevoerd kan worden. 
Tenslotte nadert de bouw van het appa¬ 
raat voor röntgendiffractie aan opper¬ 
vlakken bij scherende inval zijn vol¬ 
tooiing. Het instrument zal in 1986 aan 
de Nederlandse bundellijn van de syn-
chrotronstralingsfaciliteit te Daresbury 
(UK) opgesteld worden. 

Modificatie 

Onder dit punt wordt al geruime tijd 
onderzoek gedaan aan ionenimplan¬ 
tatie en laserannealing. Hierbij gaat het 
vooral om het beheersen van het diepte¬ 
profiel van geïmplanteerde atomen en 
om het herstel van stralingsschade 
door middel van de laser. Ook valt hier¬ 
onder het onderzoek aan menging van 
materialen door ionenbundels en laser¬ 
bundels, waarbi/ gezocht wordt naar 
metastabiele legeringen, die nieuwe 
eigenschappen vertonen op het punt 
van bijvoorbeeld corrosievastheid en 
slijtvastheid. 
Het opdampen van veellaagscoatings 
voor reflectie van zachte röntgenstra-
ling wordt inmiddels voor een belanarijk 
deel geautomatiseerd gedaan. Als eer¬ 
sten hebben wij aangetoond dat het 
mogelijk is met een computergestuurd 
systeem van sluiters voor het te bedam-
pen oppervlak lagen aan te brengen met 
gecontroleerde laterale variaties in 
dikte. Toepassing van dit type coatings 
op asferisch gebogen oppervlakken zal 
nieuwe mogelijkheden scheppen voor 
lithografie en astronomie. 
Tenslotte zijn in het project aan laser-
geïnduceerde oppervlaktereacties eer¬ 
ste resultaten behaald. Het betreft een 
etsreactie waar ook buiten de micro-
elektronica belangstelling voor bestaat. 
Voor deze toepassing, zowel als voor 
plaatsafhankelijk deponeren, doteren 
en annealen, is een (X.Y)-tafel gedefi¬ 
nieerd die aan nog niet eerder gereali¬ 
seerde eisen van snelheid en nauwkeu¬ 
righeid zal voldoen. 

Botsdynamica 

Een belangrijk aspect van het onderzoek 
aan interacties tussen atomen en opper¬ 
vlakken is de studie van onelastische 
verstrooiing bij lage energieën (100 eV), 
waarbij zich spectaculaire strooipa-
tronen, zogeheten 'superregenbogen', 
voordoen. Deze patronen geven uiterst 
verfijnde informatie over het repulsieve 
deel van de wisselwerkingspotentiaal. 

Inmiddels zijn met behulp van quanturn-
chemische berekeningen potentialen 
verkregen, die tot dezelfde superregen¬ 
bogen aanleiding geven. 
Het project betreffende vorming van 
negatieve ionen aan gecesieerde opper¬ 
vlakken spitste zich toe op onderzoek 
aan de cesiumhutshouding en aan het 
effect van moleculaire bedekking van de 
oppervlakken. Er zijn bundels negatieve 
ionen van Li. С en O geproduceerd, 
waarbij vooral bij O sprake is van onge¬ 
kend hoge efficiëntie, lonenbronnen 
van dit type zijn interessant voor pSasma-
diagnostiek. 
De apparatuur voor katalytische disso¬ 
ciatie is nu operationeel en gedetail¬ 
leerde metingen zijn gedaan aan de 
energieuitwisseling van edelgasatomen 
bij verstrooiing aan oppervlakken. 
Tenslotte werd het werk aan verstui¬ 
ving sverschijnselen gecontinueerd: 
naast een studie van de vorming van 
interstellaire moleculen aan het opper¬ 
vlak van stofdeeltjes krijgt vooral het 
reactief etsen van oppervlakken aan¬ 
dacht. Het programma werd op twee 
punten uitgebreid: enerzijds werden 
als primaire deeltjes behalve ionen en 
elektronen nu ook fotonen gebruikt; 
anderzijds werd bij de analyse van de 
verstoven deeltjes niet langer alleen de 
kinetische, maar ook de interne energie 
geregistreerd. Doel is het mechanisme 
van de diverse voor de halfgeleider¬ 
technologie belangrijke etsprocessen 
te ontrafelen. 

2.3. Fysica van grote moleculen 

Deze tak van onderzoek onderscheidt 
zich van het eerder genoemde molecuul-
fysisch onderzoek door de grootte en 
het gevarieerde karakter van de onder¬ 
zochte systemen. Doel is het bestuderen 
van intra- en intermoleculaire wissel¬ 
werkingen in de gas- of vastestoffase, 
met behulp van aan de atoomfysica 
ontleende bundelmethoden. Voor ana¬ 
lyses van deze complexe materialen 
zijn op het Instituut methoden ontwik¬ 
keld die in chemische en biologische 
centra niet of nauwelijks voorhanden 
zijn. Daarom zal de intensieve samen¬ 
werking met genoemde disciplines ge¬ 
continueerd worden. 

Fundamenteel 

Het fysische deel van het programma 
betreft de vaak nog onvolledig begrepen 
processen van desorptie-met behulp 
van lasers of deeltjesbundels-en ioni-
satie van grote moleculen De eigen 
instrumentele ontwikkeling heeft geleid 
tot een instrument dat scheiding van 
moleculen met massa tot 5000 D moge¬ 
lijk maakt. Naast directe identificatie 
van voorgezuiverde moleculen, wordt in 
veel gevallen gecontroleerde dissociatie 
toegepast, waarna karakterisering van 
fragmenten in een tweede massaspec-

t. ometer volgt. Hiervoor is recent een 
hogeresolutie vluchttijdmassaspec-
trometer ontwikkeld met simultane 
ionendetectie. Verder zijn voorstudies 
begonnen aan methoden om op basis 
van massaspectrometrie ruimtelijk 
opgelost te kunnen analyseren. Het doe) 
is in een oppervlak of coupe een mon-
sterplaats te kiezen en lokaa! te depo-
lymeriseren. 

Toegepast 

Dit programma-onderdeel richt zich op 
•finger printing' en nadere structuur¬ 
opheldering van het celwandsysteem 
van planten. Hierbij wordt aandacht 
besteed aan de samenstellende poly¬ 
meren in de levende plant en haar diver¬ 
se organen, de processen van biodegra-
datie en preservatie en de karakterise¬ 
ring van restanten in recente ecosys¬ 
temen en andere afzettingen, waaronder 
venen en lignieten. Daarnaast wordt 
enige aandacht besteed aan de analyse 
van bacteriële celwandsystemen en is 
een begin gemaakt met archeologisch 
relevant onderzoek. Voor dit werk staan 
ter beschikking een geautomatiseerde 
pyolyse-massaspectrometer, met daar¬ 
naast diverse combinaties van pyrolyse-
bron, gaschromatograaf en massaspec-
trometer. Op deze wijze kan linger 
printing' gecompleteerd worden met 
structuuropheldering. 

2.4 Projecten in het kader van Techni¬ 
sche Natuurkunde en Innovatie/STW; 
projecten met externe financiering 

Voor elk van deze projecten geldt dat er 
een nauwe relatie bestaat met een van 
de gebieden van fundamentele belang¬ 
stelling in het Instituut. "Material Scien¬ 
ce' neemt hier een bijzondere plaats in. 
Het onderzoek omvat: 
- het vervaardigen van speciale, ther-
modynamisch niet stabiele legeringen, 
door middel van ionenbeschieting of 
laserbehandeling; 
-laserannealing van polykrislallijn 
silicium voor toepassing in zonnecellen; 
de behaalde rendementen zijn momen¬ 
teel gelijk aan die van het klassieke 
diffusieproces, een proces dat met 
toepasbaar is op het goedkope 'solar 
grade' silicium; 
- het opdampen van veellaagsspiege(s 
voor röntgenstrahng, waarbij toepassing 
in röntgenfluorescentieapparatuur en 
in monochromatoren voor synchrotron-
straling reeds gerealiseerd is. Ook is 
een contract met het European Space 
Agency voor astronomische toepassing 
in bewerking. 
Met het Shell Laboratorium (Amsterdam) 
is een contract gesloten over onderzoek 
aan de interactie tussen O2 en O met 
zilveroppervlakken. 
In de plasmagroep TN III zijn de onder¬ 
werpen in hoofdzaak gerelateerd aan 
problemen die optreden bij het ontwerp 
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van een krachtige bundel neutralen met 
een deeltjesenergie < 1 MeV. Zo'n bun¬ 
del kan toepassing vinden in het bepalen 
van de parameters van fusieplasma's. 
In drie experimenten (DENISE, ALICE 
en NIOBE) worden methodes bestudeerd 
om lichte negatieve ionen te produce¬ 
ren. Met het MEQALAC experiment 
wordt een nieuwe techniek geïntrodu¬ 
ceerd om met behulp van RF-velden 
ionen te versnellen tot in het MeV ge¬ 
bied. Heeft men eenmaal een bundel 
snelle lichte negatieve ionen dan kan 
met behulp van laserdetachment de 
bundel worden geneutraliseerd. 

Het merendeel van deze projecten 
wordt uitgevoerd met externe financie¬ 
ring, waaronder met name Euratom. 
De koppeling van de selectieve foto-
ionisator achter een gaschromatograaf 
is inmiddels gerealiseerd. Hiermee kan 
niet alleen op zeer stabiele wijze gede¬ 
tecteerd worden, maar wordt ook infor¬ 
matie over interne energie van de frag¬ 
menten verkregen. 
De samenwerking met Finnigan-MAT 
(Bremen) leidde tot ontwikkeling van 
een hoge-resolutie vluchttijd-massa-
spectrometer. 

Met High Voltage Engineering Europa 
werd een contract gesloten voor ont¬ 
wikkeling van een MeV ionenimplan-
tatiefaciliteit en van een MeV Ruther-
ford-terugstrooiingmachine. 
He' lasercentrum LAICA tenslotte, een 
samenwerking van AMOLF, UvA en VU, 
consr-Jeèr'i;} zijn positie. Enerzijds 
word het aandeel van contractgeld in 
de financiering vergroot, anderzijds 
werd uit een nie'jw investeringskrediet 
van O&W een aantal lasers aangeschaft, 
die voor uiteenlopende projecten inten¬ 
sief gebruikt worden. 

De opstelling voor het maken van dunne 
laagjes met de techniek van de molecu-
laire-bundelcpitaxie (MBE). 
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3 Onderwerpen van onderzoek 

1. Kristallografie van oppervlakken en 
grenslayen 
1.1. Metaal-siliciumgrensvlakken 
1.2. De structuur van gekliefde halfge-
leideroppervlakKen 
1.3. Structuur, dynamica en smeltoe-
drag van metaaloppervlakken 
1.4. Röntgendiffractie aan oppervlakken 
(EX.ODES) 
1.5. Structuuranalyse van de NiSij-Si 
(111) grenslaag met staande golven van 
röntgenstralen 
2 Hooggeladen ionen en translatie-
spectroscopie 
2.1. Elektronvangst in aangeslagen 
toestanden bij botsingen tussen hoog¬ 
geladen ionen en atomen 
2.2. Translatiespectroscopie 
2.3. Wannier-Ridgeproject 
3. Molecuulfysica 
3.1. Reactieve verstuiving met ionen en 
elektronen 
3.2. Reactieve verstuiving met fotonen 
3.3. Interne energieën van verstoven 
moleculen 
4 Atomaire botsingen 
4.1. K^talytische dissociatie 
4.2. Vibromsche effecten in atoom-
molecuul botsingen 
4.3. Oppervlakte-onderzoek met behulp 
van atoom- en ionbundels 
4.4. Electron detachment bij de ver¬ 
strooiing van H aan edelgassen 
4.5. Toestandselekterende bundellijn 
(ORCA) 
4.6. Interactie van Oj en Ag-opper-
vlakken 
4.7. Ab-initio-berekeningen aan de 
K f-W< 110> ionoppervlaktepotentiaal 
5. Foton-materiewisselwerking 
5.1. Free-free-overgangen 
5.2. Moleculaire autoionisatie 
5.3. Surface EXAFS 
6. Theorie 
6.1. Wisselwerking tussen atomaire 
systemen en sterke stralingsvelden 
6.2. Botsingen tussen energetische 
deeltjes en vaste stoffen 
6.3. Wisselwerking tussen atomaire 
deeltjes en half-oneindige kristallen 
7. Macromolecuulfysica 
7.1. Macromolecuulfysica m.b.v. flash-
pyrolyse ms en gcms 
7.1.1. Projecten 
7.1.2. Fundamenteel onderzoek naar 
biopolymeren 
7.1.3. Planten en fossiele planten-
afzettingen 
7.1.4. Bacteriële celwandsystemen 
7.1.5. Archeologisch onderzoek 
72. Dataverwerking 
7.3. Botsingsgeïnduceerde dissociatie 
(BGD) massaspectrometfie 
7.4. Desorptie van grote moleculen 
8. STW projecten inclusief het Pro¬ 
gramma voor Technische Natuurkunde 
en Innovatie 
8.1. Zonnecelprogramma 

8.1.1. Laserannealing voor zonnecellen 
8.1.2. Gepulste laserbestraling van 
amorf silicium 
8.1.3. Vastestofepitaxie van amorf 
silicium 
8.1.4. Explosieve kristallisatie van 
amorf silicium 
8.2. Moleculaire bundelepitaxie (MBE) 
8.3. Oppervlaktemodificatie 
8-3.1. Amorfe legeringen via vaste-stof-
reacties 
8.3.2. Kristallisatietemperatuur van 
binaire amorfe legeringen 
8.4. Selectieve fotoionisatie massa-
spectrometrie 
8.5. Opdampen van veellaagsspiegels 

Een waterstofplasma gemaakt met 
behulp van een holle cathode. Om toe 
gang tot het plasma te knigen is de 
magneetspoel, die het plasma opsluit, 
gebogen, i птнпп (,WÜV AMOI F-

voor zachte röntgenstralen 
8.6. Een tandemmassaspectrometer 
voor botsingsgeïnduceerde dissociatie 
van biomoleculen in het hoge energie¬ 
gebied (m/z tot 5000) 
8.7. Gaskernreactor 
8.8. LAICA 
8.9. High flux plasma etching 
8.10. Megavott accelerator Mailt'"1? 
8.11 Laserprocessing van oppervlakken 
9. Technische werkgroepen 
9.1. Constructiebureau 
9.2. Mechanische afdeling 
9.3. Elektronische afdeling 
9.4. Datagroep 
9.5. Afdeling dunne lagen (ADL) 
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4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT (incl. TN III en THFE-F) 

Personeelsaant allen 

WP/V WP/T OP/V OP/T 

Exploitatiebudget 
(in kf) 

personeel materieel 

Investenngs-
krediet 
(in kf) 

17 51.8 81,5 

waarvan in BR 27.8 -

daarvan van STW — 15,8 — 

8992 

1.157 

698 

4,832.3 

467.3 

454,3 

3.835 

OUTPUT (incl. TN III 

publikaties 

(aantal) 

104 

en THFE-F) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

8 

bijdragen aan 
conferenties 

(aantak) 

150 

lezingen 

(aantal) 

39 

In 1985 via FOM-beleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

Volgens vastgestelde begroting 1985. 
WP/V en WP/T: wetenschappelijk perso¬ 
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels¬ 
leden die daadwerkelijk wetenschappe¬ 
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

In de hiernaast gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme¬ 
trie wanneer gegevens van onderzoek¬ 
instituten met die van universitaire werk¬ 
groepen worden vergeleken. De lezer 
dient te bedenken dat in de cijfers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder¬ 
steunende faciliteiten (mensen en mate¬ 
rieel) aan universiteiten en technische 
hogescholen. Die faciliteiten zitten niet 
in de inputgegevens, maar werken wel 
door in de outputgegevens. 

proiect-
nummer indiener(s) titel 

affi-
liatie 

Normale programma 
80 85.129 Dr. F.J. de Heer 

Dr.ir. H.B. van Linden 
van den Heuvell 

83.85.371 Dr. A.W. Kieyn 
Prof.dr. J. Los 

85.85.494 Dr. A.W. Kieyn 
Dr. S. Stolte 

85.85.496 Prof.dr. M. Gavrila 
Prof.dr. M.J. van der W:el 

85.85.498 Prof.dr. M.J. van der Wiel 

Interactie van meervoudig geladen ionen met 
atomen en oppervlakken 

De harpoenreactie aan oppervlakken 

Invloed van oriëntatie op de wisselwerking van een 
molecuul en een oppervlak 
Elektron-atoomwisselwerking in intense laservelden 
van hoge frequentie 
Multifotonelektronspectroscopie aan moleculen 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 
FAM25.0244 Prof.dr. J. Kistemaker 

AMOLF 

AMOLF 

AMOLF/ 
KUN 
AMOLF 

AMOLF 

AMOLF 

FAM25.0279 

FAM35.0422 

FAM35.0532 

Dr. P.G. Kistemaker 
Dr.ir. D.P. de Bruijn 
Dr. J.J. Boon 
Dr. A.E. de Vries 
Prof.dr. F.W. Saris 
Prof.dr F.W. Saris 

Gaskernreactor, materiaalhuishouding (dynamisch-
chemische evenwichten) 
Tandemmassaspectrometer voor botsingsgeïnduceerde AMOLF 
dissociatie van biomoleculen in het hoge massagebied 
(m/z tol 5000) 
Het mechanisme van reactief verstuiven 

Optimaliseren van polykristallijne zonnecellen 

AMOLF 

AMOLF 

werk¬ 
groep 

A I 

A I 

A I 

A I 

A I 

A I 

A I 

A I 

A I 

5. Beleidscommissie 

Op 1 januari 1975 trad het Ins.ituut uit de 
Werkgemeenschap voor Atoomfysica. 
Oe Beleidscommissie voor hel FOM-
Instituut voor Atoom- en Molecnulfysica 
kreeg per die datum eveneens een andere 
functie. D° samenstelling werd geënt op 
de diverse onderzoekgebieden waarop 
het instituut werkzaam is. 
Globaal gesproken vervult rie beleids¬ 
commissie thans dezelfde functie, 
verricht ZIJ dezelfde taken en ctraagt zij 
dezelfde verantwoordelijkheden ten aan¬ 
zien van het FOM-Instituut voor Atoom-
en Mofecuulfysica als oen wc-rkqorneon-

schapscommissie ter, aanzien van haar 
werkgemeenschap. Een en ander is vast¬ 
gelegd in het Reglement Beleidscom¬ 
missie voor het FOM-Instituut voor 
Atoom-en Molecuulfysica' 

Deze commissie was op 31 december 
ais volgt samengesteld: 
prof.dr. J.H. van der Waals, voorzitter 
dr. A M . Holscher 
prof.dr. H. de Kluiver 
prof.dr.ir. К D van dor Mast 
prof.dr. AR. Miedema 
prof.dr. N.M.M. Nibbenng 

prof.dr. A. Niehaus 
Per 1 september werd de taak van secre¬ 
taris door drs. H.G van Vuren overge¬ 
dragen aan dr. H.D Dokter. 

De vergaderingen werden voorts bijge¬ 
woond door dr. K.H. Chang (directeur 
FOM), prof.dr. J. Los. dr.ir. J.G. Bannen-
berg. prof.dr. F.W. Saris, prof.dr. M.J. van 
der Wiel (directie instituut) van wie de 
laatste het wetenschappelijk secre¬ 
tariaat verzorgde, dr. P.G. Kistemaker 
en dr. A W. Kieyn (vertegenwoordigers 
Instituutsraad en COR) 
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Atoomfysica 

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling 

De Werkgemeenschap voor Atoomfysica 
stelt zich ten doel de onderlinge wissel¬ 
werking tussen atomen, moleculen, 
clusters, ionen, elektronen en fotonen 
te onderzoeken. Hierbij kunnen de mole¬ 
culaire partners of vrijwel geheel geïso¬ 
leerd zijn zoals in een moleculaire bun¬ 
del, of met botsingen in een gasvormig 
medium, of gecondenseerd op een op¬ 
pervlak voorkomen. Onderzocht worden 
onder andere molecuul- en oppervlakte¬ 
structuren, elektronische correlaties 
in al dan niet hooggeëxciteerde atomen, 
dynamische energie-overdrachtpro¬ 
cessen, chemische reacties en de gedra¬ 
gingen van radicalen. 
Er zijn veelvuldig raakpunten met andere 
gebieden van de fysica, zoals molecuul-
fysicb, vastestoffysica. gasontladings-
onderzoek, chemie en spectroscopie. 
De fysica van oppervlakken vormt in het 
bijzonder, ook om historische redenen, 
een belangrijk aspect van de onderzoek¬ 
inspanning van de Werkgemeenschap. 
De gebruikte technieken zijn geavan¬ 
ceerd en in snelle ontwikkeling; steeds 
verbeterde laserbronnen, nieuwe bun¬ 
deltechnieken en proces best и ring door 
middel van computers behoren tot het 
arsenaal van de experimentele groepen. 
De theoretische kant van het onderzoek¬ 
programma krijgt toenemende aan¬ 
dacht. 
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 gelegen¬ 
heid te geven in het kader van haar 
onderzoekprogramma hun studie af te 
ronden. 

2. Speurwerk 

In het kader van onderzoek aan hoog¬ 
geëxciteerde systemen en exotische 
moleculen zijn in de werkgroep А II 
(Utrecht) metingen gedaan met de Gro¬ 
ningse ECR-bron, waarbij H- en He-

achtige ionen van G, N en O met He en 
Hj botsen. Dankzij de hoge kwaliteit van 
de bundels hooggeïaden ionen van de 
ECR-bron, en dankzij de geslaagde con¬ 
structie van de elektronenspectrometer 
van deze werkgroep, zijn de spectra 
zowel wat betreft de statistiek als ook 
wat betreft de energieresolutie veel 
beter dan de eerste recent in de litera¬ 
tuur verschenen spectra van een andere 
groep. De spectra bevatten een gewel¬ 
dige hoeveelheid spectroscopische 
informatie over dubbel en drievoudig 
aangeslagen toestanden en informatie 
over het mechanisme van meervoudige 
elektronenvangst in een botsing. Voor 
de evaluatie heeft de groep een klassiek 
model ontwikkeld dat geen vrije para¬ 
meter bevat en veel details van de la-
dinguitwisselingsprocessen goed be¬ 
schrijft. 

Ook de metingen van werkgroep А VII 
(Nijmegen) aan Raman-overtonen (bij¬ 
voorbeeld de torsimode van СгНв) en 
aan CH' (LlF-metingen die de dissocia-
tielevensduur als functie van de rotatie¬ 
toestand opleverden) vallen in de cate¬ 
gorie van onderzoek aan hoog-geëxci-
teerde toestanden. De predissociatie-
spectra van (CjH^dimeren, die met een 
COylaser-quant van circa 1000 cm-1 

vibrationeel geëxciteerd werden, ver¬ 
toonden scherpe structuren (fwhm 
10 MHz), waamiee de ondergrens voor 
de vervalsduur-levensduur 10 ns werd. 

De bij werkgroep А VIII (VU-Amsterdam) 
uit een studio van het Starkeffect in de 
6snf-configi:ratie van barium verkregen 
informatie r ver 6sng-Rydbergseries is 
goeddeels geverifieerd via rechtstreekse 
tweestaps iaserexcitaties van de 6sng-
niveaus. Dit gebeurt vanuit de meta-
stabiele 6s5d-toe$tanden met als tus-
sentoestanden de dubbel geëxciteerde 
5d6p-niveaus. Gestudeerd zijn de niveau¬ 
energieën, die de effecten vertonen van 
wisselwerkingen met de 5d7d-configura-
tie, de isotopieverschuivingen en de 
hyperfïjnstructuur. In het geval van deze 
f = 4 series is de hyperfijninteractie 
dominant ten opzichte van de andere 
atomaire interacties (spinbaan en elek-

trostatische wisselwerking) en het 
banumatoom toont dan een grote gelij¬ 
kenis me* helium. Eveneens bestudeerd 
is de invloKd van (zwakke) elektrische 
velden op de 6sng-Rydbergtoestanden. 
In het veld is het mogelijk toestanden 
met t' >4 eenvoudig aan te slaan. Sig 
nalen van H-, I- en hogere f-toestanden 
zijn waargenomen bij de overgang van 
het kwadratisch naar het lineaire Stark¬ 
effect. In dit opzicht gaat het barium-
atoom sterke gelijkenis vertonen met 
waterstofatomen. 

Een uitermate belangrijke ontwikkeling 
in de astrofysica van interstelfaire mole¬ 
culen is de verschuiving die heeft plaats¬ 
gevonden in de spectroscopie en iden¬ 
tificatie van interstellaire moleculen. 
Terwijl tot voor kort nog veel van de 
brede moleculaire emissie- en absorptie-
banden in het UV-. zichtbaar en IR-deel 
van het spectrum werden toegeschreven 
aan moleculen of radicalen die zich in 
de vastestoffase op interstellaire stof¬ 
deeltjes bevinden, wordt nu aangeno¬ 
men dat veel van deze brede banden 
ook verklaard kunnen worden door 
exotische moleculen, met name poly¬ 
cyclische koolwaterstoffen, in de gas¬ 
fase. Voorbeelden hiervan zijn de klas¬ 
sieke 220 nm absorptieband in het ultra¬ 
violet, de diffusie insterstellaire absorp-
tiebanden in het zichtbare gebied en de 
emissiebanden in het infrarood. 
Werkgroep A X (Leiden) heeft in 1985 
een belangrijk aandeel gehad in deze 
ontwikkelingen. 

Recente metingen in werkgroep A IV 
(Utrecht) hebben aanwijzingen opgele¬ 
verd voor correlaties tussen drie elek¬ 
tronen, die mogelijk bij de drempel¬ 
excitatie van auto-ioniserende toestan¬ 
den in elektron-heliumbotsinger kunnen 
optreden. Drempelexcitatie kan bestu¬ 
deerd worden door fotonopbrengsten 
te meten als functie van de inkomende 
elektronenenergie, aangezien hel lang¬ 
zame verstrooide elektron na verval van 
de auto-ioniserende toestand door post-
collision-interactie (PCI) wordt ingevan¬ 
gen in een enkel aangeslagen toestand. 
De metingen laten zien dat alleen een 
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klasse van auto-iomserencle toestanden 
met beide elektronen m het Wanmer-
gebied ide elektronen op gelijke afstand 
van de kern en diametraal tegenover 
elkaan van de configuratieruimte sterk 
A'ordt aangeslagen: ten gevolge hier¬ 
van vertonen de fotonopb'engsten een 
Rydberg-structuur van opeenvolgende 
PCI-profielen. Auto ioniserende toe¬ 
standen behorende tot de;e klasse 
worden sterk aangeslagen via shape-
fesonanties. gevormd door drie elektro¬ 
nen m een geexciteerde toestand. 

Werkgroep A VI (Utrecht) is er in ge¬ 
slaagd ionisatiedoorsneden van laser-
aangeslagen Naatomen te meten, waar¬ 
bij voor het eerst zowel de polarisatie-
toestand als de relatieve snelheid van de 
botsingspartners voor de botsing wer¬ 
den geselecteerd. Tijdens dit onderzoek 
werd duidelijk dat de atorr.aire excitatie 
met behulp van een laser extreem zorg¬ 
vuldig moet gebeuren. Een bijzonder 
interessant verschijnsel doet zich voor 
bij excitatie in een magneetveld: de 
Larmor precessie wordt tegengehouden 
door h^t jptisc.he pompen met de laser 
en wei als gevolg van het feit dat cohe¬ 
renties tussen verschillende magneti¬ 
sche subtoestanden door optisch pom¬ 
pen vermeld worden Dit heeft een 
belangrijke invloed op de bevolking 
van de betrokken atomaire niveaus. 
Dit is nu experimenteel gevonden en 
theoretisch beschreven 

Ь.; b ° f onderzoek van werkgroep А XII 
lEindhoven) naar botsmgsgeinduceerde 
koppelingen binnen het kortievende 
M e " i:<2pts3pln) multiplRt zijn grote 
polansatieeffecten warrgenc.nen. 
Voor de l u l : - iuK overgang is voor de 
werkzame dnorsnedes voor de twee 
asymotoma'ische oriëntaties Mj = 0 
en 1 ton opzichte van de relatieve snel¬ 
heid een verhouding van 3 en 4.6 gevon¬ 
den voor He respectievelijk Ne ais bot 
singspartner bij E - 0.1 eV. Dit grote 
effect is kwalitatief te verklaren door 
een sterke koppeling van de adiabati 
sehe !! - 1 potentialen van in- en uit-
qangskanaal met de niveaus lnU en 
li»|fi. die op symmetnegronden ontbreekt 
voor il - 0 De overeenstemming met 
een quanttimmechanische gekoppelde 
kanaalberekenmq met modelpotentialen 
als innut bevestigt dit beeld 
Metingen van de totale werk/ame door 
snede voor lonisatie voor botsingen 
van tnestandsqnselenteerde Ne' 
iJ - 0.2) atomen met een achttal mole 
ciilen laten zien dat hel snelheid". 
afhankeii|ke cjedrag in Ie delen valt in 
Iwee groepen, die correleren not het 
nh- of jr-kriraktnr van de 2p-orbiitslen van 
het uitgestoten elektron van de (even¬ 
tueel) rjeexciteerdp eindtoestand van 
het molecuulion. Voor He' l 'S) + H,* is 
dit nrifjnr/or.hl door /rv/;nl de totale 

lonenopbrengst als het strahngsverval 
van ;1e N/(B)toestand waar te nemen. 

Er is bi| werkgroep A XIV (Amsterdam) 
een gedetailleerde analyse uitgevoerd 
van rie verandf^rmgen in rte snelheids¬ 
verdeling van rte elektronen in een 
atoom wanneor nen chemische binding 
gevormd wordt De waarschijnlijkheden 
in de impulsrnimte ("s 

Installatie van de "targef'-manipulator 
voor de nieuwe botsingskamer voor 
oppervlakte onderzoek m werkgroep 
A III. In deze botsingskamer wordt een 
metaaloppervlak met laagenergetische 
hooggeladen ionen uit de ECRbron van 
het KVI beschoten. Doel is secundaire 
icinenemissie uit het oppervlak te meten. 

hngen") zijn experimenteel toegankelijk 
door de (e. 2e)-spectroscopie. Door deze 
analyse wordt onder andere een geheel 
niecw licht geworpen op de rol van de 
kinetische energie in de chemische bin¬ 
ding. Ook blijken de molecular orbi-
tals" m de simpele eerste rij twee-
atomige moleculen Li,>-F,> heel anders 
gekarakteriseerd te moeten worden dan 
voorheen vaak gebeurde op basis van 

AtnnrnlyTitc.l 



Hellman-Feynrnan krachten. 
In samenwerking met prof. J.A. Tossell 
en prof. J.H. Moore van de University of 
Maryland is het eerste (e, 2e)-spectrum 
van een overgangsmetaalcomplex 
(Сг(СО)б) toegekend door de door hen 
gemeten impulsdichtheder. voor ver¬ 
schillende iontoestanden te vergelijken 
met de door de Amsterdamse groep 
berekende impulsdichtheden voor alle 
orbitals. Deze combinatie van theorie en 
experiment geeft interessante mogelijk¬ 
heden om ook slecht opgeloste foto-
ionisatiespectra gedetailleerd toe te 
kennen. 

In het kader van onderzoek aan opper¬ 
vlakken zijn bij werkgroep A ill (Gronin¬ 
gen) de eerste metingen aan verstuiving 
van Si door hooggeladen ionen verricht. 
Een Si(1OO)trefplaatje is beschoten met 
20 keV Ar4=(i<q<9). Si-ionen zijn 
gemeten met een ESA. Neutraal versto¬ 
ven Si is gemeten door dit te sublimeren 

op polycarbonaatfolies, die naderhand 
geanalyseerd worden met PIXE. De 
lonenopbrengst neemt sterk toe met 
toenemende lading van het projectiel. 
De hoeveelheid gemeten op de folies is 
echter onafhankelijk van de primaire 
lading. Het is nog zeer de vraag in hoe¬ 
verre het model van Bitenskii et al. voor 
de zogenaamde "Coulombexplosie" 
opgaat. 

!n 1985 heeft bij werkgroep A XIV (Am¬ 
sterdam) het oppervlakte-onderzoek 
een sterke stimulans gekregen door het 
FOM-beleidsruimteprojekt "quant um-
chemie en oppervlaktefysica". De vecto-
risatie van de quantumchemische pro¬ 
grammatuur verloopt volgens plan. Met 
de "scalaire" programmatuur zijn al 
uitvoerige berekeningen gemaakt aan 
de scattering van K+ionen aan het 
W(110)-oppervlak. Deze hebben aange¬ 
toond dat de experimenten van A. Ten¬ 
ner en AW. Kleyn (AMOLF) al redelijk 

gesimuleerd kunnen worden door een 
superpositie van berekende K+-W 
atoom-atoompotentialen. Uiteraard kan 
een model van paar-potentialen de inter¬ 
acties van K+ met een W-oppervlak 
niet perfect beschrijven. Berekeningen 
met Ws-clusters als model voor het 
W-kristal lieten zien waar de belangrijk¬ 
ste deficiënties van de benadering met 
paar-potentialen optreden. 

Bij werkgroep A XV (Eindhoven/Amster¬ 
dam) zijn berekeningen uitgevoerd die 
samenhangen met recente ideeën (MIT, 
Cornell University) om spingepolarisecrd 
waterstof via opsluiting in eer. magne¬ 
tische trap tot Bose-Einstein-condensa-
tie te brengen. Het idee is hierbij dat het 
probleem van recombinatietot Нгаап de 
wand vermeden kan worden. Het zijn in 
dit geval de "laag-veldzoekers" (atomen 
in de bovenste twee hyperfijntoestan-
den с en d) die in de trap worden inge¬ 
vangen. In samenwerking met Silvera 

CO] lastr 

color canter 1омг 

Geschematiseerd de opstelling waarmee 
in werkgroep A VII onderzoek is gedaan 
aan relaxatie en spectroscopie van gas 
in adiabatische expansie (iet) en gas in 
rust (bulk) door middel van infrarood-
spectroscopie. Wanneer een gas uit een 
gat in vacuüm expandeert, koelt het 
sterk af. In die toestand kunnen veel 
nauwkeuriger absorptielijnen in het 
spectrum verkregen worden dan van gas 
dat bii kamertemperatuur in beweging 
is. Uit de absorptieli/nen kan informatie 
gehaald worden over de trillings-, 
draaiings- en bewegingsenergie van 

moleculen. Gedurende botsingen tussen 
moleculen kan uitwisseling en omzetting 
van energie plaatsvinden. Door opzette¬ 
lijk de evenwichtstoestand in een gas te 
verstoren en te кцкеп boe snel dat even 
wicht zich herstelt (reiaxeert), kan be 
paald worden hoe gr ,ot de waarschijn-
li/kheid is dat b:i botsingen inderdaad 
energie wordt uitgewisseld en omgezet 
Gebleken is dat in een iet dit proces goed 
kan worden bestudeerd Naar: C.A.M. 
Veeken, Relaxat'on and spectroscopy 
in iet and bulk by infrared absorption, 
diss. 1985. 
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(Harvard) en Lagendijk (Amsterdam) 
is door de werkgroep de levensduur van 
het gas in de trap berekend. Via exchan-
ge-botsingen vindt eerst een snel verval 
plaats van de c-d-trap in een d-trap. 
Vervolgens vervalt ook het d-gas door 
dipolaire botsingen: bij een aanvanke¬ 
lijke dichtheid van 1014 atomen per cm3 

blijkt de levensduur van het laatstge¬ 
noemde verval van de orde van 5 secon¬ 
den te zijn. 

Bij werkgroep A VII (Nijmegen) werden 
in het kader van onderzoek naar energie¬ 
overdracht en chemische reacties tus¬ 
sen eenvoudige moleculen via IR-IR 
dubbelresonantiemetingen aan jets 
V-V, V-T, en R-R rates r bepaald aan de 
systemen C2H4-C02en NH3NH3, bij 
temperaturen T>30 K. Een sterk tempe-
ratuurafhankelijke r- T~2 wijst op de 
dominante invloed van orbiting colli¬ 
sions. Via LIF werden onder andere aan 
het systeem H2CO-H2 differentieel 
onelastische botsingsdoorsneden be¬ 
paald. Bij de chemische reactie 
Ba + N2O- BaO* + N2 werd naast sterke 
sferische effecten ook een polarisatie 
van de chemiluminescentie 
(BaO* -8aO + hv) waargenomen die 
sterk afhankelijk is van de stand van 
N2O vóór de botsing. 

Bij werkgroep A Xltl (Leiden) zijn absorp-
tiespectra van Na-Hg-gasmengsels 
gemeten in het gebied 350 tot 1080 nm 
bij temperaturen van 850 К tot 1200 K. 
Deze spectra zijn vergeleken met gesi¬ 
muleerde spectra gebaseerd op de 
Na-Hgpotentiaien van Hüwel et al. Een 
lichte aanpassing van de parameters 
van deze potentialen leidt tot goede 
overeenstemming. De door deze groep 
ontwikkelde computerprogramma's 
worden op het ogenblik gebruikt door 
Philips (Lichtgroep) voor r̂ en betere 
spectrale modellering van de hogedruk-
Na-Hg-lampen. 

Bij werkgroep А VII (Ni|megen) heeft de 
gezamenlijke Wageningse-Ni|meegse 
inspanning geleid tot het inrichten van 
een nieuw laserlaboratorium te Wage-
ningen, waar met behulp van de in het 
kader van het FOM/STW-project ont¬ 
wikkelde СОг-waveguidelasers gemeten 
wordt aan sporendetectie met behulp 
van fotoakoestische detectie en waar 
zoutconcentraties in waterige voedings¬ 
oplossingen via een deflectiemethode 
geanalyseerd worden (deze laatste lijn 
is in een beginstadium en heeft veel 
geprofiteerd van de samenwerking met 
de Technische Universitat Bochum 
(afdeling van prof. Pelzl)). De appara-
tuurontwikkeling heeft geleid tot bijzon¬ 
der stabiele lasers zodat (met eenvou¬ 
dige middelen) een fotoakoestische de-
tectielimiet van 2 ppb voor СгНа en NH3 
behaald kan worden. 

Lijm wordt uitgehard met behulp van een 
laserbundel. Werk ten behoeve van 
onderzoek in werkgroep А VIII. 
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3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP A II en A IV 
Utrecht- Fysisch Laboratorium, prof.dr 
A. Niehaus 
1. Interacties tussen elektronen, ionen 
of atomen met atomen en moleculen 
1.1. Elektroncorrelatie-effecten bij 
elektron-atoombotsingen 
1.2. Elektron-foton-co'incidentie-expe-
riment 
1.3. Foton-fotoncorrelaties bij botsin¬ 
gen tussen identieke atomen 
1.4. Naar toestand geselecteerde ion-
molecuulreacties bij thermische ener¬ 
gieën 
2. Studie van ionisatieprocessen bij 
ion-atoombotsingen 
2.1. Hoekcorrelaties tussen ionen en 
elektronen 
2.2. Elektronenspectroscopie bij botsin¬ 
gen van ionen met aangeslagen atomen 
(gedeeltelijk buiten FOM-verband) 
2.3. Spontane ionisatie (gedeeltelijk 
buiten FOM-verband) 
2.4. Ionisatie van botsingscomplexen 
in sterke stralingsvelden 
2.5. Ionisatie bij laagenergetische bot¬ 
singen tussen atomen en hooggeladen 
ionen 
3. Interacties tussen ionen en metaal¬ 
oppervlakken 
3.1. lonenverstrooiing en oppervlakte¬ 
structuur 
3.2. Elektron-ioncoïncidenties bij ionen¬ 
verstrooiing (gedeeltelijk buiten FOM-
verband) 

WERKGROEP A III 
Groningen - Kernfysisch Versneller 
Instituut, prof.dr. A.L. Boers 
1. Neutralisatie van hooggeladen ionen 
bij verstrooiing aan een W-oppervlak 
2. Verstuiving van Si door hooggeladen 
ionen 
3. Relaxatie van de hoekatomen van een 
gestapt Cu(410)-oppervlak 
4. De positie van waterstofatomen, 
geadsorbeerd aan de stapranden en de 
terrassen van gestapte Pt(997)- en 
Pt(445)-oppervlakken 
5. Vergelijking tussen ionenverstrooiing 
en LEED/AES als manier voor opper¬ 
vlaktekarakterisering 

WERKGROEP A VI 
Utrecht- Fysisch Laboratorium, 
dr. R. Morgenstern 
1. Ionisatie- en onelastische processen 
bij botsingen van met een laser aange¬ 
slagen atomen 
1.1. Differentiële ionisatiedoorsneden 
bij snelle (20-100 eV) Na' + edelgas-
botsingen 
1.2. Botsingsrelaxatie van geëxciteerde 
metaalverbindingen 
1.3. Stochastische processen bij 
atomen in een stralingsveld 

WERKGROEP A VII 
Nijmegen - Fysisch Laboratorium, 
prof.dr. J. Reuss 
1. Spectroscopie, in het bijzonder van 
(hoog)geëxciteerde toestanden 
1.1. Ramanonderzoekingeii, o.a. aan 
C2H4 en C3H4 
1.2. MBR met IR-excttatie 
1.3. lonenspectroscopie 
1.4. (С2Н4)г en (NN3)2 predissociatie-
spectroscopie 
1.5. Fotodissociatie van bijvoorbeeld 
H2O 
1.6. CF3H, CH3F, HC = C-CH3IR-over-
toonspectroscopie 
1.7. Hoge-resolutie-spectroscopie aan 
.adicalen en grote moleculen 
1.8. MBER- en FT-spectroscopie, o.a. 
aan cyanides 
2. Energie-overdracht en chemische 
reacties 
2.1. IR-dubbelresonantiemetingen aan 
C2H4-C02enNH3 
2.2. Polarisatie-effecten en sterische 
effecten, o.a. bij N2O + Ba-reacties 
2.3. Energie-overdracht bij H2-CO, 
botsend met o.a. H2 
3. Sporendetectie met behulp van het 
fotoakoestisch effect 

WERKGROEP A VIII 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato¬ 
rium der Vrije Universteit, prof.dr. 
W. Hogervorst 
1. Hoge-resolutie-spectroscopie met 
lasers 
1.1. Laserspectroscopisch onderzoek 
naar de structuur van Rydbergtoestan-
den van twee-elektronatomen 
1.2. Laserspectroscopisch onderzoek 
naar de invloed van elektrische velden 
(het Starkeffect) op Rydbergtoestanden 
1.3. Laserspec'roscopisch onderzoek 
naar de structuur en eigenschappen 
van auto-ioniserende, dubbelgeëxciteer-
de toestanden van barium 
1.4. Collineaire laserspectroscopie 
aan ionen 
1.5. Niet-lineaire optica (frequentie¬ 
verdubbeling dye lasers) 

WERKGROEP A X 
Leiden - Huygens Laboratorium, 
dr. F. Baas 
1. Laboratoriumonderzoek naar de 
fotochemische evolutie van interstel-
laire stofmantels 
1.1. Onderzoek aan residuen die ont¬ 
staan door opwarming van bestraalde 
samples 
f.2. Onderzoek naar de formatie van 
S2-moleculen in gefotolyseerde 
ijslaagjes met H2S door middel van 
lasergeïnduceerde fluorescentie en 
absorptiespectroscopie 
1.3, UV-spectroscopie aan gefoto¬ 
lyseerde aromatische en alifatische 
moleculen in argonmatrices 

2. De bepaling van de UV — IR foton¬ 
conversiefactor van НгСО en CO in 
argon- en stikstofmatrices 

WERKGROEP A XII 
Eindhoven - Technische Hogeschool 
Afdeling der Technische Natuurkunde, 
dr. H.C.W. Beijerinck 
1. Reactieve, onelastische en elasti¬ 
sche botsingen van edelgasatomen 
in metastabiele (R*) en kortlevende 
(R**) toestanden met moleculen in de 
grondtoestand (0,05-10 eV) 
1.1. Penningionisatie 
1.2. Excitatie-overdracht binnen het 
N e " ([(2p)5 3pJ) door middel van bot¬ 
singen 
1.3. Excitatie-overdracht bij botsingen 
met atomen (elektronisch) en mole¬ 
culen (elektronisch, vibratie, rotatie) 
1.4. Totale werkzame doorsnede in het 
glory- en overgangsgebied 

WERKGROEP A XIII 
Leiden - Huygens Laboratorium, 
prof.dr. J.P. Woerdman 
1. Optisch onderzoek van Na-Hg-gas-
mengsels 

WERKGROEP A XIV 
Amsterdam - Scheikundig Laboratorium 
der Vrïje Universiteit, prof.dr. E.J. 
Baerends 
1. Theoretische studie van adsorbaat/ 
substraat interacties (gedeeltelijk 
buiten FOM-verband) 

WERKGROEP A XV 
Eindhoven - Technische Hogeschool, 
Atd. der Technische Natuurkunde, 
prof.dr. B.J. Verhaar 
1. Recombinatie in spingepolariseerd 
atomair waterstofgas 
1.1. Tweedimensionale effectieve-
drachttheorie 
1.2. Nieuwe richtingen in de theorie 
van spingepolariseerd atomair waterstof 
1.2.1. Tweedimensionale spingofven 
1.2.2. Magnetische traps 
1.2.3. Frequentieverschuivingen in een 
cryogene H-maser 
1.3. Polarisatie-effecten bij elektroni¬ 
sche overgangen in aangeslagen edel¬ 
gasatomen door botsingen met edelgas¬ 
atomen in grondtoestand 
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4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investerings-
(in к f) krediet 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel (in kf) 

waarvan in BR 

daarvan van STW 

OUTPUT 

pubükaties 

(aantal) 

33 

2 30 9 

- 15 -

— 2 — 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

3 

- 2.239 

— 607 

— 101 

bijdragen aan 
conferenties 

(aantal) 

56 

574,1 

155,5 

116 

705 

— 

— 

lezingen 

(aantal) 

8 

In 1985 via FOM-beleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

project¬ 
nummer indiener(s) titel 

Normale Programma 
82.85.256 Prof.dr. A. Niehaus 

Prof.dr. A. van der Woude 
Dr. AG. Drentje 

85.85.486 Prof.dr. G. Nienhuis 
85.85.500 Prof.dr. B.J. Verhaar 

Dr. J.T.M. Walraven 

Volgens vastgestelde begroting 1985. 
WP/V en WP/T: wetenschappelijk perso¬ 
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels¬ 
leden die daadwerkelijk wetenschappe¬ 
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

In de hiernaast gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme¬ 
trie wanneer gegevens van onderzoek¬ 
instituten met die van universitaire werk¬ 
groepen worden vergeleken. De lezer 
dient te bedenken dat in de cijfers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder¬ 
steunende faciliteiten (mensen en mate¬ 
rieel) aan universiteiten en technische 
hogescholen. Die faciliteiten zitten niet 
in de inpu:gegevens. maar werken wel 
door in de outputgegevens. 

affi-
liatie 

werk¬ 
groep 

lonization in oiow collisions of highly charged ions with 
atoms 

Stochastische processen bij atomen in een stralingsveld 
Nieuwe richtingen in de theorie van atomair waterstof 

RUU A II/2 

RUU A VI 
THE/üvA A XV 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 
LNS35.0409 Prof.dr. J.P. Woerdman Laserspectroscopie van quasimoleculaire overgangen in 

De J. Korving het systeem Na + Hg 
RUL A XIII 

5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen¬ 
schap voor Atoom fysica was op 31 de¬ 
cember samengesteld uit: 
prof.dr. G. Nienhuis, voorzitter 
prof.dr. J. Reuss, wetenschappelijk se¬ 
cretaris, leider werkgroep A VII 
prof.dr. A. van der Avoird 
dr. F. Baas, leider werkgroep A X 
prof.dr. E.J. Baerends, leider werk¬ 
groep A XIV 
dr. H.C.W. Beijerinck, leider werkgroep 
A XII 
prof.dr. A.L. Boers, leider werkgroep A III 
dr. A. Dönszelmann 
prof.dr. W. Hogervorst, leider werkgroep 
A VIII 
prof.dr. J. Los 
prof.dr. C.J.N. van den Meijdenberg 
dr. R. Morgenstern, leider werkgroep A VI 
prof.dr. A. Niehaus, leider werkgroep 
Allen A IV 
prof.dr. B.J. Verhaar, leider werkgroep 

AXV 
prof.dr. M.J. van der Wiel 
prof.dr. J.P. Woerdman, leider werk¬ 
groep A XIII 
Per 1 September werd de taak van secre¬ 
taris door drs. H.G. van Vuren overge¬ 
dragen aan drs. H. Benschop. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door drs. H.G. van Vuren (plaatsvervan¬ 
gend directeur FOM), drs. C.A.M. Veeken 
en ir. S.T, de Zwart (vertegenwoordigers 
COR). 

Prof.dr. C.Th.J. Alkemade werd op eigen 
verzoek ontheven van het lidmaatschap 
van de Commissie en van de leiding van 
de werkgroep A VI. In zijn plaats werd 
dr. R. Morgenstern benoemd. 

Naar aanleiding van de honorering van 
beleidsruimteproject 85.85.500 "Nieuwe 

richtingen in de theorie van atomair 
waterstof" werd de werkgroep A XV op¬ 
gericht onder leiding van prof.dr. B.J. 
Verhaar, die daardoor qualitate qua lid 
werd van de Commissie. 

Op voorstel van de Commissie werd 
prof.dr. A. van der Avoird benoemd tot 
lid a titre personnel. 

Het Dagelijks Bestuur van de Commissie 
bestaat uit de voorzitter, de secretaris 
en de wetenschappelijk secretaris van 
de Commissie. 

Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
FOM wordt in de Commissie vertegen¬ 
woordigd door prof.dr. J. Schmidt. 

De taak van de Commissie is nader om¬ 
schreven in 'Bestuurstaken van de Com¬ 
missies van de Werkgemeenschappen". 
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Metalen FOM-TNO 

1. Algemeen 

1.1. DoelsteMing 

De Werkgemeenschap 'Metalen FOM 
TNO' stelt zich in de eerste plaats ten 
doel het fundamentele onderzoek te 
bevorderen van de fysische en chemi¬ 
sche eigenschappen van metalen, in het 
bijzonder die welke samenhangen met 
de structuur, de perfectie en de stabili¬ 
teit van de atomaire ruimtelijke opbouw 
van metalen en legeringen. Deze eigen¬ 
schappen kunnen ook aan analoge niet-
metalen worden bestudeerd. 
De Werkgemeenschap houdt zich ook 
bezig met dat deel van de vastestof 
fysica, dat verband houdt met het pri¬ 
mair gestelde metaalkundig onderzoek. 
Deze onderzoekingen beogen mede een 
basis te leggen voor nieuwe of verbe¬ 
terde werkwijzen, toepassingen en be¬ 
reidingsmethoden in wetenschap en 
industrie. Ter verwezelijking van het 
gestelde doel maakt de Werkgemeen¬ 
schap, naast het daadwerkelijk verrich¬ 
ten van onderzoek, mede gebruik van de 
volgende middelen: 
- coördinatie van fundamenteel metaal-
kundig onderzoek in Nederland; 
- leggen van contacten met buitenland¬ 
se onderzoekcentra; 
-opleiding van fysici, chemici en inge¬ 
nieurstot metaalkundigen. 

2. Speurwerk 

In Amsterdam was in de werkgroep Mt V 
het onderzoek aan wanorde en diffusie 
in intermetallische systemen in 1985 
enerzijds gericht op kristallijne inter¬ 
metallische verbindingen, anderzijds 
op amorfe systemen. Wanorde, vaca¬ 
turevorming en atomaire beweeglijkheid 
werden bestudeerd. Bovendien werden 
een twintigtal nieuwe ternaire verbin¬ 
dingen vervaardigd, waarvan op grond 
van empirische regels de kans bestond, 
dat ze speciale supergeleidende eigen¬ 
schappen konden bezitten. Speciaal 
hoge overgangstemperaturen naar 
supergeleiding werden niet gevonden. 
Wel werd nader bestudeerd de ternaire 

supergeleider Yb3Rh«Sn13 (Tc = 7.6 K). 
Effecten van atomaire ontordcning op 
de supergeleidende overgangstempe-
ratuur lijken sterk ,»p die, gevonden voor 
de technisch belangrijke binaire A1S 
verbinding VjGa. Wat de amorfe mate¬ 
rialen betreft is het gelukt amorf Ni-Zr 
op een nieuwe wijze te vervaardigen, 
namelijk door poeders van de samen¬ 
stellende metalen in een kogelmolen 
mechanisch te legeren. De speciale 
magnetische eigenschappen van derge¬ 
lijke amorfe legeringen zouden na com-
pacteren van de poeders belangrijke 
technische toepassingen kunnen vinden 
(bijvoorbeeld verliesarme transformator-
kernen). Het blijkt dat steeds meer 
(buitenlandse)groepen zich met dit 
onderwerp gaan bezighouden. 

In Delft is in de werkgroep Mt II veel 
onderzoek verricht aan multilaagsys-
temen. De processen die optreden bij 
menging van Mo en Si door warmte¬ 
behandeling van een alternerende sta¬ 
peling van Mo- en Si-lagen (van belang 
voor ontwikkelingen ten behoeve van 
VLSI in de micro-elektronica) zijn uitvoe¬ 
rig bestudeerd. Hier trad een boeiende 
wisselwerking op met het ondc :oek ge¬ 
wijd aan het ontstaan van een amorfe 
fase door warmtebehandeling in multi-
laagsystemen van kristallijne compo¬ 
nenten (onder andere Ni/Ti) en met het 
structuuronderzoek van de grensvlakken 
in multilaagsystemen met behulp van 
elektronenmicroscopie en elektronen-
diffractie, dat in eerste instantie is opge¬ 
zet voor multilaagstructuren van 
GaAs/AIGaAs (ten behoeve van de ont¬ 
wikkeling van zonnecellen met hoge 
efficiency). 
De analyse van restspanningen in opper-
vlaktelagen vormen in Mt II een centraal 
thema van onderzoek. Ondermeer wer¬ 
den titaancarbide en -nitridelagen, 
bereid door middel van chemical vapour 
deposition, en, langs thermochemische 
weg bereide, ijzernitride- en ijzerboride-
slijtvaste lagen op staal onderzocht. 
Er werd inzicht verkregen in oorzaken 
van restspanningsopbouw en relaxatie. 
Door een interne reorganisatie van het 

Laboratorium voor Metaalkunde werd 
Mt II belast met de verantwoordelijkheid 
voor de "Servicegroep voor Oppervlakte¬ 
analyse (EPMA, REM. Auger en XPS 
(ESCA))". In 1985 werden met name de 
analysemogelijkheden voor EPMA(RMA) 
uitgebreid met een Jeol 733 instrument, 
aangeschaft gezamenlijk met het Cen¬ 
trum voor Submicrontechnologie. 

In werkgroep Mt III (Delft) werden in 1985 
de metingen van de heliumdesorptie 
aan plastisch vrrvormd molybdeen 
voortgezet. De aanwezigheid en het 
hersteigedrag van vacatures en vaca¬ 
tureclusters kon kwantitatief worden 
vastegesteld. De rol van dislocaties in 
de heliumdesorptie schijnt tweeledig: 
via pijpdiffusie wordt het helium afge¬ 
voerd naar het oppervlak en voorts die¬ 
nen dislocaties als kernplaatsen voor 
heliumclusters. Om dit nader te onder¬ 
steunen werd. in samenwerking met 
dr. J.H. Evans. Harwell, TEM-onderzoek 
uitgevoerd aan met helium bestraalde 
plastisch vervormde molybdeenprepa-
raten. De resultaten moeten nog geana¬ 
lyseerd worden. De studie van de struc¬ 
tuurrelaxatie in metallische glazen werd 
in Mt III voortgezet. Het proces kan ge¬ 
scheiden worden in twee deelprocessen: 
chemische en topologische ordening. 
Het laatste gedeelte kan kwantitatief 
beschreven worden in termen van vrije-
volumemodel en is gekenmerkt door een 
goed gedefinieerde activeringsenergie. 
De chemische ordening bevat een breed 
spscfrum van activeringsenergieën. 
De meetresultaten (onder andere aan 
elastische constanten, viscositeit. elek¬ 
trische weerstand, volume) zijn goed te 
interpreteren in termen van het zogehe¬ 
ten activation energy spectrum model. 
De theoretische beschrijving van de 
kinetiek in legeringen werd voortgezet. 
Naast de methode, zoals die in voor¬ 
gaande jaren ontwikkeld is en waarbij, 
via een ingedikte master-vergelijking, 
macroscopische kinetische vergelijkin¬ 
gen zijn ontwikkeld, is een meer directe 
methode gevonden om tot hetzelfde doel 
te geraken. Voor homogene systemen 
zijn de resultaten van beide methoden 
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"On line" beeldanalyse en -bewerking 
tijdens optische en elektronenoptische 
analyse van obiecten in werkgroep 
Mt Vlll. 

Onderzoek mei een optische microscoop 
naar de invloed van warmtebehandelin¬ 
gen op de vormingssnelheid van de 
Supergeleidende verbinding Nb.jSn in 
ditfusiekoppels; dit onderzoek gebeurt 
in werkgroep Mt Vlll. 

identiek, maar voor inhomogene levert 
de nieuwe methode (in tegenstelling tot 
de vonge) vergelijkingen op microsco¬ 
pische schaal 

In het onderzoekprogramma van werk¬ 
groep Mt Xll (Delft) is het mtreren en 
nitrocarboneren van ijzer, ijzerlegenn-
gen en staatsoorten een van de onder¬ 
werpen. He! nitreren van een goedkope. 
lager-gelegeerde staalsoort toegepast 
bij DAF-Trucks te Eindhoven, heeft tot 
aanzienlijke kostenbesparingen bij de 
fabricage van krukassen voor vracht¬ 
wagens geleid. Verder worden in Mt XII 
de warmtebehandeling en het compac-
teren van snel uit de smelt afgeschrikte 
Ailegenngen bestudeerd Bij AISi20 
gelegeerd m ;t promillen Sr wordt een 
significante verbetering van mechani¬ 
sche eigenschappen bereikt. Oeze kun¬ 
nen bij dtt hoge Si-gehalte niet via de 
conventionele weg (gieten en extrusie) 
bereikt worden. Op deze wijze kunnen 
schrootlegeringen met veel Si opnieuw 
ten nutte gemaakt worden. 

In Groningen is in werkgroep Mt VIA 
het onderzoek naar de omkeerbaarheid 
van dislocatiebewtging met behulp van 
alternerende in-situ Uekproeven in twee 
onderling loodrechte richtingen aan 
dunne metaalfolies afgesloten met me¬ 
tingen in het HVTEM van het Metaal-
instituut TNO te Apeldoorn. Oeze proe¬ 
ven werden uitgevoerd aan zeer zuiver 
pregedeformeerd polykhstallijn alumi¬ 
nium. Het waarschijnlijk belangrijkste 
resultaat van deze proefnemingen is dat 
de dislocatiecelstructuur die resulteerde 
ten gevolge van de predeformatie. blijk¬ 
baar een lange-afstandsinteractie ver¬ 
toont met de mobiele dislocaties. Alleen 
in aanwezigheid van deze structuur 
blijkt spanningsreductie te resulteren 
in niet alleen een configuratieverande¬ 
ring van de mobiele dislocaties (anelas-
ticiteit), maar zelfs in een terugstromen 
daarvan. De resultaten, die op videoband 
zijn vastgelegd, worden momenteel nog 
nader geanalyseerd, in nauv.3 samen¬ 
werking met j e werkgroep Mt Vlll wordt 
sinds begin 1985 aan dual phase stalen 
onderzoek uitgevoerd naar dislocatie-
accommodatiemechanismen. De voor¬ 
lopige resultaten sugge"?ren dat de 
verwachte twee vormen van disïocatie-
configuraties bij accommodatie van 
martensieteilanden in het ferriet inder¬ 
daad elektronenmicroscopisch te dis¬ 
crimineren zijn. 

Het onderzoekproject aan amorfe/kris-
taMijne legeringen me: behulp van 
eiektronenmicroscopie dat word: uitge¬ 
voerd in werkgroep Mt V I B (Groningen) 
heeft in 1985 vooruitgang geboekt. 
doordat het mogelijk bleek met de 
•imaging atom probe' atomaire clusters 
waar te nemen m (Fegt>Coin)7*BiftSiio 
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en in Fe75Bi5Siio en de laagdikte af te 
schatten die met FIM wordt afgebeeld 
van amorfe metaallegeringen. In 1985 
werd in het kader van een beleidsruimte-
project (FOIWSTW) 'Dislocations in ma¬ 
terials for tribotechnical applications' 
een 15 kW СОг-laser geïnstalleerd. In de 
toekomst zal het onderzoekterrein der¬ 
halve de applicatie van laserhardenen 
omvatten en de dislocatiestructuren 
in slijtvaste oppervlaktelagen. 

In werkgroep Mt VtII (Enschede) zijn in 
1985 de morfologie en de structuur van 
de metastabiele fase, die voor bepaalde 
Ti-Ni-legeringen essentieel is voor het 
vormgeheugeneffect, ondubbelzinnig 
gekarakteriseerd. Voor de commercia¬ 
lisering van Ti-Ni vormgeheugenmetaal 
is de basis gelegd voor samenwerking 
met een productiebedrijf. 
Het onderzoek van boriumhoudend las-
metaal met de FIM-AP heeft aan het licht 
gebracht dat grote concentraties van В 
binnen de aciculaire ferrietkristallen 
voorkomen als clusters, samen met C, N 
of O, terwijl 6 niet op de ferrietkorrel-
grenzen wordt gevonden. Het onderzoek 
met behulp van röntgenspanningsme-
tingen is met kracht voortgezet. Het fun¬ 
damentele onderzoek aan éénkristallen 
en bikristallen heeft enkele interessante 
resultaten opgeleverd, zoals het bestaan 
van een tri-axiale spanningstoestand op 
ger'nge diepte onder het oppervlak. 
Het op applicatie gerichte onderzoek is, 
mede ten gevolge van voorlichting aan 
bedrijven en aan doelgroepen, sterk 
toegenomen ten behoeve van produkt-
verbetering en produktie-optimalisatie. 
Het onderzoek naar het vormings¬ 
mechanisme van Nb3Sn volgens het 
ECN-procédé is zover opgehelderd dat 
gestart werd met gerichte modificatie 
van het proces ter vervaardiging van 
minder bros NbaSn. 

In het kader van de grote belangstelling 
voor zware-fermionsupergeleiders werd 
in werkgroep Mt IV (Leiden) een syste¬ 
matisch onderzoek uitgevoerd aan 
CeT2Si2 en UT2S12 (T = overgangsmetaal) 
verbindingen, mede gestimuleerd en 
ondersteund door de samenwerking met 
Mt V, Amsterdam (ALMOS). De resul¬ 
taten van dit onderzoek toonden aan dat 
URu2Si2 een goede kandidaat voor 
zware-fermionsupergeleiding zou zijn 
(nummer vier na CeCu2Si2, UPt3 en 
UBen). Onderzoek met een groot aantal 
technieken aan hoogwaardige éénkris¬ 
tallen wees tenslotte uit dat URU2S12 
een supergeleider is met een sprongpunt 
bij ongeveer 1 К en een bijzonder grote 
(en anisotrope» verandering van het 
verstoringsveld als functie van de tem¬ 
peratuur. Tevens werd een antiferro-
magnetische ordening gevonden bij 
TIM= 17.5 K. Uniek aan deze verbinding 
is dat de supergeleiding en de magne¬ 

tische ordening beide worden veroor¬ 
zaakt door de 5f-elektronen van het ura¬ 
nium. Voorts werden bij metingen van de 
kritische stroom in dikke (5 tot 18 ̂ m) 
supergeleidende films van amorf 
Nb3Ge en МозБ| voor het eerst duidelijke 
aanwijzingen gevonden voor een dimen-
siona'e overgang van twee- naar drie¬ 
dimensionale collectieve fluxpinning. 
Deze overgang treedt op als de longitu¬ 
dinale correlatielengte van het fluxlijn-
rooster gelijk is aan de halve dikte van 
de film en wordt gekenmerkt door een 
enorme sprongsgewijze toename (soms 
meer dan een factor 100) van de pin-
kracht. De grote pinkracht en het bijzon¬ 
dere karaktervan de VI karakteristieken 
in het driedimensionale regime tonen 
aan dat de wanorde in het fluxlijnen-
rooster voor een groot deel afkomstig is 
van schroefdislocaties die tevens zeer 
instabiel blijken te zijn. Tengevolge van 
deze defectstructuur kan het fluxlijnen-
rooster zich veel gemakkelijker aanpas¬ 
sen bij de configuratie van pincentra 
dan tot dusver voor mogelijk werd ge¬ 
houden. Dit effect lijkt zeer belangrijk 
voor het begrijpen van de sterke flux¬ 
pinning in technologische supergelei¬ 
ders (NbTi, Nb3Sn). Het vormt een on¬ 
misbare schakel bij het optimaliseren en 
het ontwikkelen van nieuwe superge¬ 
leidende draden. 

Het in Amsterdam (in werkgroep Mt V) 
in 1984 gestarte onderzoek naar de 
grondtoestand van cerium in CePd3 is 
in 1985 voortgezet met magne.isatie- en 
susceptibiliteitsmetingen aan niet-
stoichiometrische samenstellingen 
(CePd2.9, CePd31). Door middel van mag-
netisatiemetingen in hoge velden en 
susceptibiliteitsmetingen kon worden 
vastgesteld, dat ook in deze verbindin¬ 
gen sprake is van een intrinsieke toe¬ 
name van de magnetische susceptibili¬ 
teit bij lage temperaturen. Aangezien 
zich in het geval van CeSns dezelfde 
problematiek voordeed, waarover veel 
discussie in de internationale literatuur 
wordt gevoerd, is een soortgelijk onder¬ 
zoek uitgevoerd aan de verbindingen 
СеЭпгэ, CeSn30 en СеБпз 1. Er kon wor¬ 
den geconcludeerd dat in het geval van 
СеЭпз, in tegenstelling tot CePd3, de 
toename van de susceptibiliteit geheel 
aan de aanwezigheid van magnetische 
onzuiverheidsatomen (driewaardige Ce) 
kon worden toegeschreven. Dit betekent 
misschien dat de verklaring van het 
bijzondere gedrag van de susceptibiliteit 
van CePd3 gezocht moet worden in de 
aanwezigheid van 4dtoestanden aan 
het Ferminiveau. Dit zal nog onderwerp 
van verder onderzoek zijn. 
In het kader van de samenwerking met 
prof. F. Steglich (TH Darmstadl) zijn in 
het verslagjaar soortelijke warmte, 
susceptibiliteit en magnetisatie bepaald 
van de nieuwe zware-fermionsystemen 

CeRu2Si2 en CeCuaAle, beide Kondo-
roosters met een niet-magnetische, 
niet-supergeleidende grondtoestand 
en van CeCu2Ge2, eveneens een Kondo-
rooster maar met een geordende magne¬ 
tische structuur. In samenwerking met 
dr. E. Gratz (Techn. Univ. Wien) is gede-
tail eerd onderzoek uitgevoerd aan het 
Kondorooster СеСиг, dat magnetisch 
ordent bij 3.5 K. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP Mt II 
Delft- Laboratorium voor Metaalkunde, 
pro*.dr.ir. E.J. Mittemeyer 
1. Multilagen 
1.1. Mo-Si-multilagen (voor VLSI) voor en 
na warmtebehandeling 
1.2. Legeren van Cu-Cr-multildgen met 
behulp van lasers 
1.3. Amorfe fase ontstaan door warmte¬ 
behandeling van multilagen (de zgn. 
'Vaste Stof Reactie") 
2. Oppervlaktelagen 
2.1. Slijtvaste lagen (TiC, TiN) gemaakt 
d.m.v. Chemical Vapour Deposition 
2.2. Boreren van ijzer en ijzerlegeringen 
2.3. Nitreren van ijzer en ijzerlegeringen 
3. Structuur van korrelgrenzen 
3.1. Halfgeleiders 
3.2. Geordende legeringen 
3.3. Computersimulatie van torsiegren-
zen 
4. Snel gestolde materialen 
4.1. Structuur en structuurrelaxatie 
van metallische glazen 
4.2. Precipitatie in en mechanische 
eigenschappen van fijnkristallijne 
Al-legeringen 

Onderzoek aan oppervlaktelagen van 
genitrocarboneerde ijzer- en staat-
preparaten in werkgroep Mt XII. 
Door warmtebehandeling in een stikstof-
en koolstofaanbiedend milieu ontstaan 
ijzer(carbo)nitrides aan het oppervlak 
van ijzeren en stalen werkstukken die 
de weerstand tegen slijtage en corrosie 
belangrijk kunnen verhogen. Voor begrip 
van de verkregen eigenschappen is 
fundamenteel inzicht in de ontwikkeling 
en het gedrag van microstructurele ken¬ 
merken (o.a. de inwendige spanningen) 
in relatie tot de kinetiek van de laaggroei 
van groot belang. 
De nitrocarbonering werd in dit geval 
uitgevoerd in twee types cyanaat-
zoutbaden (1,5 uur bij 565 °C): de ene met 
een relatief laag zwavelgehalte (figuur 1); 
de ander met een relatief hoog zwavel¬ 
gehalte (figuur 2). De toegepaste sub¬ 
straatmaterialen waren: Fe (a); Fe+ 1 
massa % С (b); Ck 45 (koolstofstaai) (c); 
En40B (laag (chroom) gelegeerd staal) 
(dj. De dwarsdoorsnedes werden vóór 
de lichtmicroscopische analyse geëtst 
in een zogenaamde Murakami-oplossmg. 
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Figuur 1 Figuur 2 
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5. Interpretatie van de verbreding van 
röntgendiffractielijnen 
6. Servicegroep voor oppervlakte¬ 
analyse 
6.1. Röntgenmicroanaiyse (RMA)en 
rasterelektronenmicroscopie(REM) 
6.2. Augerelektronenspectroscopie 
en ESCA 

WERKGROEP Mt 111 
Delft- Laboratorium voor Metaalkunde, 
prof.dr.ir. A. van den Beukei 
1. Heliumdesorptiespectrometrie 
1.1. Onderzoek aan de roosterfouten-
structuur (puntfouten en dislocaties) 
van plastisch vervormde metalen, i.h.b. 
molybdeen, via de binding van helium 
aan roosterfouten 
2. Structuurrelaxatie in amorfe lege¬ 
ringen 
2.1. Meting van de verandering van fysi¬ 
sche eigenschappen (volume, elektri 
sche weerstand, elastische constanten, 
viscositeit, mechanische eigenschap¬ 
pen) ten gevolgt van structuurrelaxatie 
en de interpretatie daarvan in termen 
van theoretische modellen 

WERKGROEP Mt IV 
Leiden - Kamerlingh Onnes Laborato¬ 
rium, prof.dr. J.A. Mydosh 
1. Elektronenspinresonantie in spin-
glazen en zware-fermionmaterialen 
2. Magnetische ordening, supergelei¬ 
ding, coëxistentie, z ware-fern ion¬ 
gedrag van ternaire intermetallische 
verbindingen met zeldzame aarden en 
actaniden 
3. Twee- en driedimensionale collectieve 
fluxverankering in dunne lagen van 
amorfe supergeleiders 
4. Zeer dunne lagen en multilagen van 
amorfe en/of kristallijne metalen 
5. Metallurgie: de bereiding, warmte¬ 
behandeling en analyse van bovenver¬ 
melde preparaten in zowel poly- als 
monokristallijne vorm 

WERKGROEP Mt V 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato¬ 
rium, Universiteit van Amsterdam, 
dr. F.R. de Boer 
1. Intermetallische verbindingen 
1.1. Instabiele f-momenten in metalen 
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. Kernspinresonantie 
1.2. Cohesie in legeringen 
2. Diffusie, ordening, puntdefecten en 
supergeleiding in intermetallische ver¬ 
bindingen 
3. Bulk amorfe legeringen door snelle 
diffusie 

WERKGROEP Mt VIA 
Groningen - Laboratorium voor Alge¬ 
mene Natuurkunde, prof.dr.ir. A. Wege-

ner Sleeswijk 
1. Cyclische plastische deformatie en 
dislocatiebeweging 
1.1. Reversibiliteit van plastische 
deformatie 
1.2. In situ HV-elektronenmicroscopie 
aan reversibele dislocatiebeweging 
2. Accommodatie en mechanische 
eigenschappen van 'dual-phase'-stalen 

WERKGROEP Mt Vl-B 
Groningen- Vakgroep Technische 
Fysica, prof.dr. J.Th.M. de Hossort 
1. Atomaire configuraties van korrel¬ 
grenzen 

WERKGROEP Mt VIH 
Enschede- Leerstoel Materiaalkunde, 
Afdeling der Werktuigbouwkunde, 
prot.dr.ir. B.H. Kolster 
1. Structuur en k'netiek van korrel¬ 
grenzen en fasegrenzen 
1.1. DiElocatie-accommodatiemecha-
nismen in 'dual-phase'-stalen (samen¬ 
werking met Mt Vl-A) 
2. Röntgenografische spannings-
metingen 
2.1. Röntgenografische spannings-
metingen in relatie tot elastische en 
plastische anisotropie 

2.2. Röntgenografische spannings-
metingen in relatie tot produktverbete-
ring en produktie-optimalisatie (gedeel¬ 
telijk buiten FOM-verband) 
3. Grondstoffen- en energiebewuste 
materiaalkunde 
3.1. Optimalisatie van het produktie-
proces van supergeleidende ГМЬзБп-
draad 

WERKGROEP Mt XII 
Delft - Tussenafdeimg der Metaalkunde, 
prof.dr.ir. B.M. Korevaar 
1. Nitreren en nitrocarboneren van 
ijzer, ijzerlegeringen en staalsoorten 
1.1. Nitreergedragvan FeCrC-legeringen 
en overeenkomstige staalsoorten 
1.2. Kinetiek van verbindingslaagvor-
ming op zuiver ijzer tijdens nitreren 
en nitrocarboneren in gasatmosfeer 
onder beheerste condities 
?. Warmtebehandeling en compacteren 
van snel uit de smelt afgeschrikte 
Al-legeringen 
2.1. D.S.C. (Differential Scanning Calo-
rimetry)-metingen aan AlSi en AIMg 
2.2. Mechanische eigenschappen 
van AIMg en AlSiSr 
3. Modelbeschrijving van de fasetrans¬ 
formaties van ijzerlegeringen 

Onderzoek naar vervuiling op een elek¬ 
trisch contact met behulp van een aftast 
elektronenmicroscoop in werkgroep 
Mt Vl-B. Het linkerbeeld op het scherm 
is verkregen met secundaire elektronen, 
het rechterbeeld met teruggestrooide 
elektronen. 
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4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investerings-
(in k/) krediet 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel (in k/) 

- 23 8 -

waarvan in BR — 9 — — 

daarvan van STW — 9 — — 

1.634 

446 

1019,0 

446 

323,5 

323,5 

608 

Volgens vastgestelde begroting 1985. 
WP/V en WP/T: wetenschappelijk perso¬ 
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels¬ 
leden die daadwerkelijk wetenschappe¬ 
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast en tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

OUTPUT 

publikaties 

(aantal) 

31 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

4 

bijdragen aan 
conferenties 

(aantal) 

49 

lezingen 

(aantal) 

11 

In de hiernaast gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme¬ 
trie wanneer gegevens van onderzoek¬ 
instituten met die van universitaire werk¬ 
groepen worden vergeleken. De lezer 
dient te bedenken dat in de cijfers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder¬ 
steunende faciliteiten (mensen en mate¬ 
rieel) aan universiteiten en technische 
hogescholen. Die faciliteiten zitten niet 
in de inputgegevens, maar werken wel 
door in de outputgegevens. 

In f985 via FOMbeleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

indiener(s) 
project¬ 
nummer titel 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 
TWT05.0027 Prof.dr.ir. 8.H. Kolster X-ray stress measurements in relation to elastic and plastic 

anisotropy 

affi-
liatie 

THT 

werk¬ 
groep 

Mt VIII 

5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen¬ 
schap 'Metalen FOM-TNO' was op 31 
december samengesteld uit: 
prof.dr.ir. S. Radelaar, voorzitter 
dr. FR. de Boer, wetenschappelijk 
secretaris, leider werkgroep Mt V 
prof.dr.ir. A. van de Beukei, leider 
werkgroep Mt III 
dr. С van Dijk 
prof.dr. J.Th.M. de Hosson, leider werk¬ 
groep Mt Vl-B 
dr. M. de Jong 
prof.dr.ir. B.H. Kolster, leider werkgroep 
Mt VIII 
prof.dr.ir. B.M. Korevaar, leider werk¬ 
groep Mt XII 
prof.dr. A.R. Miedema 
prof.dr.ir. E.J. Mittemeijer, leider werk¬ 
groep Mt II 
prof.dr. JA. Mydosh. leider werkgroep 
Mt IV 
prof.dr.ir. A. Wegener Sleeswijk. leider 
werkgroep Mt VI А 
Per 1 september werd de taak van secre¬ 
taris door drs. H.G. van Vuren 
dragen aan dr. H.D Dokter. 

De vergaderingen werden voorts bijge¬ 
woond door dr. K.H. Chang (directeur 
FOM), drs. T.T.M. Palstra en drs. 
A.A.H.J. Waegemaekers (vertegenwoor¬ 
digers COR), T. van Egdom (medewerker 
FOM-bureau) en dr. P.H. Kes (adjunct-
leider Mt IV). 

Prof.dr. P.F. de Chatel werd op eigen 
verzoek ontheven van het lidmaatschap 
van de Commissie en van de leiding van 
de werkgroep Mt V. In zijn plaats werd 
dr. FR. de Boer benoemd, die al lid was 
van de Commissie a titre personnel en 
nu dus qualitate qua lid is geworden. 

Prof.dr.ir. S. Radelaar werd op eigen 
verzoek ontheven van de leiding van de 
werkgroep Mt fl. Hij blijft voorzitter van 
de Commissie a titrt, personnel. In zijn 
plaats werd prof.dr.ir. E.J. Mittemeijer 
benoemd tot leider van de Werkgroep 
M II en lid van de Commissie. 

Op voorstel vsn de Commissie werd dr. 
С van Dijk (ECN) benoemd tot lid a t'tre 
personnel. 

Het Uiivoerend Bestuur van de Stichting 
wordt in de Commissie vertegenwoor¬ 
digd door prof.dr. H. de Waard. 

Het Dagelijks Bestuur van de Commissie 
bestaat uit de voorzitter, de secretaris 
en de wetenschappelijk secretaris van 
de Commissie. 

De taken van de Commissie zijn nader 
omschreven in 'Bestuurstaken van de 
Commissie van de Werkgemeenschap¬ 
pen'. 
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Molecuulfysica 

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling 

De Werkgemeenschap voor Molecuul¬ 
fysica stelt zich ten doel het weten¬ 
schappelijk onderzoek naar het fysisch 
gedrag van moleculaire systemen te 
coördineren en te stimuleren. 
Het theoretisch onderzoek in de Werk¬ 
gemeenschap is voor een groot deel 
van fundamentele aard; daarnaast is het 
onderzoek gericht op de verklaring van 
nieuwe experimentele resultaten en op 
het geven van een leidraad voor het 
experimentele onderzoek. Belangrijke 
thema's van onderzoek zijn: rooster¬ 
modellen en renormalisatie-groep-
theorie van fase-evenwichten, kritieke 
verschijnselen en grenslagen, niet-
evenwichtseigenschappen van flutda en 
stochastische processen, hydrodyna-
mische interacties in suspensies, niet-
lineaire systemen en het optreden van 
chaos, transportverschijnselen waar¬ 
onder de relativistische kinetische 
theorie van verdichte plasma's en neu¬ 
trinosystemen. Er zijn ook raakvlakken 
met bijvoorbeeld de hydrodynamica, 
de astrofysica en de hoge-energie-
fysica. 

Het experimentele molecuul-fysische 
onderzoek maakt gebruik van een uitge¬ 
breid scala van technieken en meet¬ 
methoden. Enerzijds kunnen door de 
aanpassing van de variabelen druk en 
temperatuur zeer uiteenlopende omstan¬ 
digheden worden verkregen, variërend 
van verdunde gassen bij hoge tempera¬ 
tuur tot gecondenseerde materie bij 
zeer hoge druk en lage temperatuur. 
Anderzijds bieden moderne technieken 
als laser-, microgolf-, radiogolfspectro-
scopie, lichtverstrooiing en neutronen¬ 
verstrooiing naast de traditionele 
metingen van dichtheid, stromings-, 
warmtegeleidings- en diffusieverschijn¬ 
selen, de mogelijkheid om de molecu¬ 
laire eigenschappen van de materie 
over een breed front te onderzoeken, 
zowel wat betreft de evenwichts- als de 
niet-even wichtstoestand. 
Het experimentele onderzoek heeft voor¬ 
al zin als het systeem zich leent vooreen 

theoretische behandeling, meestal aan 
de hand van een statistisch-mechanisch 
model. De zeer algemene aard van een 
aantal van zulke modellen maakt dat 
naast systemen met eenvoudige wissel¬ 
werkingen ook systemen kunnen worden 
onderzocht, waarin de intermoleculaire 
interacties te gecompliceerd zijn om 
gedetailleerde berekeningen mogelijk te 
maken. Het blijkt soms dat in zulke 
systemen het statistische gedrag 
eenvoudige wetmatigheden volgt. 
Het gebied van onderzoek is daardoor 
in snelle ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld 
grote vooruitgang geboekt in systemen, 
waarin verschijnselen op zeer verschil¬ 
lende lengte- en tijdschalen optreden. 
Hierbij kan vooral het onderzoek van 
kritische verschijnselen genoemd wor¬ 
den. Ook is ordening aangebracht in het 
schijnbaar zeer uiteenlopende gedrag 
van systemen die soms chemisch 
uiterst gecompliceerd kunnen zijn. 
Deze ontwikkelingen hebben een grote 
impuls gegeven aan het statistisch-
mechanische onderzoek in verwante 
wetenschapsgebieden, zoais de bio¬ 
fysica en de chemie. 

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling 
in de relatie van het theoretische en 
het experimentele onderzoek is de 
computersimulatie van moleculaire 
systemen, waarmee fase-evenwichten, 
transportverschijnselen en andere 
dynamische moleculaire processen 
kunnen worden bestudeerd. Door de 
snelle groei van de rekenfaciliteiten, 
thans ook met de introductie van de 
supercomputer en door de toepassing 
van 'special-purpose'-computers, zijn 
reeds spectaculaire resultaten verkre¬ 
gen en is een stormachtige ontwikkeling 
te verwachten. 
Op het gebied van de molecuulfysica 
en de statistische mechanica heeft ons 
land een rijke traditie. Ook thans neemt 
het Nederlandse onderzoek op dit terrein 
internationaal een vooraanstaande 
plaats in. 

1.2. Werkwijze 

De Werkgemeenschap heeft in de 
afgelopen jaren een rol van betekenis 
gespeeld bij het stimuleren en onder¬ 

steunen van goed onderzoek, dat van 
belang is voor verdieping van het inzicht 
tn moleculaire verschijnselen. 
De Werkgemeenschap is opgebouwd 
uit een tiental werkgroepen, zowel 
experimenteel als theoretisch-fysisch, 
die gehuisvest zijn in een groot deel 
van de Nederlandse universiteiten en 
hogescholen. De Werkgemeenschap 
speelt een grote rol in de coördinatie 
van het onderzoek op het gebied van de 
molecuulfysica in de verschillende labo¬ 
ratoria, die leidt tot een zinvolle verde¬ 
ling van het onderzoekterrein en tot 
onderling aanvullende activiteiten. 
Deze coördinatie strekt zich in de 
praktijk ook uit buiten het in FOM-ver-
band verrichte onderzoek; ze heeft te¬ 
vens een groot effect op de besteding 
van de universitaire middelen. 

2. Speurwerk 

In het Van der Waals-laboratorium (Am¬ 
sterdam) worden moleculaire systemen 
onder zeer hoge druk onderzocht. 
Het onderzoek in werkgroep M I-A naar 
het fasegedrag van het systeem helium-
waterstof met behulp van een diamond-
anvilcel heeft zeer interessante resulta¬ 
ten opgeleverd. Het is gebleken, dat de 
drie-fasenlijn en de kritische lijn diver¬ 
geren tot voorbij 75 kbar. hetgeen bete¬ 
kent dat ontmenging in de fluïde fase 
nog bij zeer hoge drukken zal optreden. 
Het meest spectaculaire is de inversie 
van de dichtheden van de diverse coëxis-
terende fasen: bij een drie-faseneven-
wicht drijft de bijna geheel uit waterstof 
bestaande vaste fase op de vloeistof¬ 
fase (waarin enig helium is opgelost) 
die op zijn beurt weer drijft op de groten¬ 
deels uit helium bestaande gasfase. 
In werkgroep M VIII wordt met behulp 
van NMR onderzoek verricht naar de 
oriëntatie-ordening in mengsels van 
CH4 en CD< in de vaste fase. Een interes¬ 
sante complicatie daarbij is de spin-
conversie. Terwijl in zuiver CH4 de spin-
conversie alleen in de ongeordende 
moleculen snel verloopt, blijkt in meng¬ 
sels van CH4 en CD4 ook conversie op 
te treden in de geordende moleculen. 
Het effect van de spinconversie op het 
fasegedrag wordt thans nader onder-
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zocht In deze groep is een experimen¬ 
teel onderzoek van zelfdiffusie in xenon 
met behulp van de spmechotechniek 
afgerond, daarmee is het eerste syste¬ 
matische onderzoek van diffusie in een 
éénatomig gas over een groot gebied 
van dichtheid en temperatuur gereed 
gekomen. 

!n het Huygens Laboratorium te Leiden 
opereren de werkgroepen M I-L/HL en 
M HL/HL. Hier lukte het in het afgelopen 
jaar om gedeformeerde distributie¬ 
functies die optreden tijdens licht-
geïnduceerde drift direct te meten met 
behulp van laserspectroscopie voor het 
geval natrium-argon. Er is een realis¬ 
tisch 4-niveaurnodel ontwikkeld dat 
deze resultaten goed beschrijft. Door 
verband te leggen tussen botsingsker¬ 
neis en diffusiecoëfficiënten is het 
aantal vri|e parameters in het model 
sterk gerfid'jceerd: voor alle alkali-edel-
gasparen is de diffusiecoofficiënt bere¬ 

kend. Ook is werk gestart aan licht-
geïnduceerde drift in moleculaire gas¬ 
sen zoals CH3F; vibratie-overgangen 
worden geëxciteerd met een СОг-laser. 
In dit geval kan het laserlicht ook aan¬ 
leiding geven tot een anisotropie van 
de druktensor en tot een warmteflux. 
Deze effecten zijn inmiddels aange¬ 
toond en ook hier is een kinetische 
modelbeschrijving in ontwikkeling. 
Bi| het werk aan de optische zuiger is 
een nieuw regime gevonden, het 'open-
cel regime'. Een stationaire dichtheids-
verdeling correspondeert hier met een 
continue flux; dit inzicht verklaart een 
aantal tot dusver onbegrepen resulta¬ 
ten. 
Voor het eerst Zijn moleculaire impuls-
momentpolansaties in een warmtege-
letdend Knudsengas (I2) gemeten. Dit is 
mogeli|k gebleken door selectieve opti¬ 
sche excitatie van hoge J-niveaus. 
Verder is voor Knudsengassen (HD. 
СНл. Nj) een kruiseffect aangetoond 

Onderzoek naar fasenevenwichten in 
binaire gasmengsels onder zeer hoge 
druk (tot 100 kilobar) met behulp van de 
diamondanvil-celtechniek, in werkgroep 
M IA. De waarnemingen worden gedaan 
met een videocamera, gekoppeld aan 
een microscoop. 

tussen warmte- en deeltjestransport, 
in overeenstemming met de theorie. 
Ook is verder werk gedaan aan de kine¬ 
tische theorie in het Knudsenregime; 
er is een variatiemethode ontwikkeld 
om accuraat transportcoëfficiënten te 
berekenen die evenredig zijn met 1/p. 
Gedepolariseerde Ray leighverst rooi ing 
is gemeten aan binaire mengsels van 
N? met helium, neon en argon. Het iicht-
verstrooiingswerk wordt omgebogen 
naar poreuze glazen; de eerste experi¬ 
mentele resultaten zijn reeds voorhan¬ 
den. 

In werkgroep M II-L/KOL in het Kamer-
lingh Onnes Laboratorium te Leiden is 
het dit jaar gelukt om vloeibaar 3He in 
een hoog gepolariseerde toestand te 
brengen. Een relaxatietijd van 5 minuten 
bij 250 mK is gemeten voor een polari¬ 
satie van 65%, de hoogste polarisatie 
ooit in vloeibaar 'He verkregen. Deze 
polarisatie, die met conventionele 
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"brute-force" methoden alleen verkre¬ 
gen had kunnen worden in een extern 
magneetveld van 200 T, heeft men op het 
Kamerlingh Onnes Laboratorium ge¬ 
maakt door het snel smelten van gepo¬ 
lariseerd vast 3He (Castaing-Nozières-
-ïffect) in een extern veld van 9 T en met 
een begintemperatuur van 4 mK. Een 
verlaging van de smelt lijn van 2,5 bar 
is gemeten in een experiment analoog 
aan dat van de Grenoble-groep, maar 
de (betere) experimentele condities 
rioen twijfel rijzen aan het evenwicht 
tussen druk- en thermometer tijdens 
het snelle smeitproces. Om deze en 
andere effecten te kunnen meten zijn 
verbeioringen aan de cel aangebracht, 
in het bijzonder een lage-temperaturen-
kraantje. dat de cel kan isoleren van het 
capillair en de warmtewisselaar Ër is 
veel gedaan aan de theorie van vast 'Ho. 
In samenwerking mot prof.dr. J. Hethe-
rington (Michigan State Ucversity) is een 
nieuwe fit van de verschillende oxchan-
geparameters gemaakt. die do experi¬ 
menten heter beschrijft. Me! behulp van 
rle/e nieuwe fit is f>r>f oiafjnefisch fase 
diagram, en de entropie en de ',mr:lth]n 
in verschillende magneetvelden bete¬ 

kend. Het blijkt dat een veld van 15 T 
bij 2 mK nodig is om vast 3He volledig 
te polariseren. Een Pomeranchukcel 
geschikt voor metingen van de entropie 
en magnetisatie in verschillende mag¬ 
neetvelden is gereed. In 1985 is met een 
nieuw en zeer boeiend onderzoek begon¬ 
nen. In een trendartikel in het FOM-
Jaarboek 1983 is voor het eerst voorge¬ 
steld om de superfluïde overgang van 
gepolariseerd 3He te meten met behulp 
van het Castaing-Noziëres-effect, In sa¬ 
menwerking met Kevin Bedell (tijdelijk 
verbonden aan het Kamerlingh Onnes 
Laboratorium) is. gebruik makend van 
/ijn nieuwe theorie voor gepolariseerd 
3He, een spectaculaire verhoging van 
de superfluïde overcjanrjsfpmperaluur 
(een factor 4. tol 12 mK) berekend. Do 
noodzakelijke experimentele begmeon 
dities om de superfluïde fase met behulp 
van het Castaing-No/iéres-effec! te 
bereiken liggen nu vast De maqneto-
strictio. smelth|nverlaging nn verhoging 
van de temperatuur als functie van de 
relaxatie van de magnetisatie; van rle 
vloeistof /i|tfi ook berekend. Twee nieuwe 
en voor Mot onder/ook /eer belanqnike 
instrumentele resultaten /i|n bereikt: 

Onderzoek naar lichtverstrooiing in gas¬ 
mengsels in werkgroep M III-FC 

een miniatuur saffier drukmeter en een 
van het magneetveld onafhankeh]ke 
S1O2-OH glasthermometer bruikbaar 
tot beneden 2 mK. Tenslotte werd nog 
een uitvoerig onderzoek verricht naar 
het optreden van intrinsieke magneti¬ 
sche fluxovergangen in een superge 
leidende ring onderbroken door een 
zwakke verbinding ten gevolge van ther¬ 
mische activatie in het guantumgebied. 

In werkgroep M III-FC. in he! Fysisch 
Chemisch Laboratorium van df> Univer¬ 
siteit van Amsterdam, werden resulta¬ 
ten voornameli|k behaald bi| spectro¬ 
scopische- en stroonncjsmetmrjen in 
gasmengsels Gepolariseerde lichtver 
.stroonnqsmeborjen aan mengsel', win 
xenon on neon hebben rle voorspelling 
bevestigd dal door koppeling van <j<>-
luids- en diffusiemories een dispersie 
/on moeten ontstaan in de geiuids';nr:l 
beid Dit effect is echter b"perkt tof een 
klem dichtheid:, en o- ih'.^nlr.it"'q>'hi'-r! 
In rnnnqsois van een g.is v,m !,v-'e 
d t o m i r j e t n o l e r . i i i o n > : : i e i - r t ' - ' i f i i | , i - , k ' m 
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diffusie blijkt sterk toe te nemen met 
het rotatiequantumgetal en ook de 
oplijning van de polarisatie. 

In werkgroep M V-U. in het Van 't Hoff 
Laboratorium te Utrecht, worden de 
hydrcdynamische interacties in gecon¬ 
centreerde harde bollen dispersies 
bestudeerd. Het blijkt dat de Brownse 
beweging van de deeltjes een gepronon¬ 
ceerde invloed heeft op het reologisch 
gedrag. Deze invloed kan gekarakteri¬ 
seerd worden met een zogenaamde 
karakteristieke af schuif spanning. 
Dat is het punt waar ten gevolge van 
de aangelegde afschuifspanning de 
viscositeit een halfwaarde bereikt heeft. 
Voor het eerst is dit gemeten als functie 
van de volumefractie. Opmerkelijk zijn 
daarbij de smgulariteiten bij volume¬ 
fractie 0.5 en 0.63. Door te werken met 
deeltjes met een straal a en een ver¬ 
strooiingsvector k. zodanig dat ka > 10. 
heeft rt.en de korte tijd zelfdiffusie-
coëfficiënt van colloidale deeltjes ge¬ 
meten als functie van de concentratie 
tot volumefracties van 40%. Zeer opval¬ 
lend is dat bij hoge concentraties de 
korte tijd zelfdiffusiecoëfficiënt, dat 
wil 2eggen voor tijden waarop de micro¬ 
structuur niet verandert, veel minder 
sterk daalt met de concentratie dan de 
lange tijd zelfdiffusiecoëfficiënt. Aan¬ 
sluitend bij dit experimentele werk werd 
in de theoriegroep M VIL te Leiden voor 
een geconcentreerde suspensie van bol¬ 
vormige deeltjes, verdeeld als in een 
harde bollen gas. met behulp van een 
fluctuatie-ontwikkeling een correctie op 
de Clausius-Mossotti-waarde voor de 
effectieve diëlectnsche constante bere¬ 
kend. Aangetoond werd dat hogere orde 
geïnduceerde ladingsmultipolen onge¬ 
veer voor 50% tot deze correctie bijdra¬ 
gen en dat de, in de theorie van Kirk-
wood-Yvon gebruikelijke, verwaarlozing 
van bijdragen hoger dan kwadratische 
in de polariseerbaarheid in goede bena¬ 
dering gerechtvaardigd is. Voor sedi¬ 
mentatie in een bolvormig vat werden 
sedimentatiesneiheid en volumestroom 
berekend: beide hebben een andere 
waarde dan in een slechts door één 
vlakke wand begrensde suspensie. Deze 
vormafhankelijkheid verdwijnt niet in 
de limiet van een oneindig groot vat. 
De sedimentatiesneiheid ten opzichte 
van de volumesnelheid blijkt echter 
vormonafhankelijk. Een model werd ont¬ 
wikkeld voor de distributie van kristal¬ 
fouten aan en dichtbij het oppervlak 
van een groeiend ijskristal Als functie 
van de groeisnelheid vertoont dit model 
een overgang van een toestand van lage 
naar hoge oppervlaktedichtheid van fou¬ 
ten. Het experimenteel waargenomen 
spectrum van verstrooid licht kan met 
dit model kwantitatief worden verklaard, 
inclusief het geobserveerde hysterese-
effect. 

In werkgroep M Vl-U II (Utrecht) worden 
diverse groeiprocessen in acrosolen en 
colloïdale suspensies bestudeerd. 
Zulke groeiprocessen kunnen voor grot3 
tijden beschreven worden door schaal 
wetten. Het onderzoek leverde een me¬ 
thode op waarmee de schaalfunctie be¬ 
rekend kan worden, in redelijke over¬ 
eenstemming met vele echte en met 
computers gesimuleerde experimenten 
over aggregatieverschijnselen. In Nature 
(Vol. 314, 25 april 1985, p. 667) heeft 
J. Maddox een artikel gewijd aan dit 
onderzoek van de groep. De studie van 
transporteigenschappen in verdichte 
media heeft zich vooral geconcentreerd 
op diverse aspecten van 1/f-ruis. Daar¬ 
naast is een onderzoek gestart aan ge¬ 
leiding en diffusie in percolerende syste¬ 
men. De eerste resultaten voor de snel-
heidscorrelatiefunctie lijken voldoende 
om een oude discrepantie op te lossen 
tussen theoretisch voorspelde en nume¬ 
riek gesimuleerde lange tijdstaarten in 
een Lorentzgas. De vereiste computer¬ 
simulaties worden momenteel in deze 
werkgroep uitgevoerd door D. Frenkel. 

!n het kader van het onderzoek in werk¬ 
groep M Vl-G (Groningen) naar de relatie 
tussen de clustervariatie-methode en 
de exacte theorie voor de thermodyna¬ 
mica van klassieke roostersystemen 
is gebleken dat voor zogenaamde cohe¬ 
rente fasediagrammen (dat is namelijk 
die welke bij T>0 verkregen worden uit 
continue deformatie van het fasedia¬ 
gram bij T = 0) de keuze van het basis-
clusier een zogenaamd "onbeslisbaar" 
probleem s (volgens JE. Hopcroft, 
Scientific American 251, 70, 1984). 

In werkgroep M VIA I (Amsterdam) is 
een aantal nieuwe interessante cross-
oververschijnselen van dissipatief naar 
conservatief gedrag gevonden voor de 
approxiamanten van de Feigenbaum-
schalingsfunctie o. 

In werkgroep M Vl-A II (Amsterdam) is 
men tot de conclusie gekomen dat het 
idee, dat de geobserveerde isotropie 
in de 2.7 к achtergrondstraling een 
natuurlijk uitvloeisel van een opblaas-
fase (inflatie) in kosmologische model¬ 
len zou zijn, herziening behoeft. Inflatie 
zou niet altijd isotropie garanderen. 

Met behulp van een Cyber-205 super¬ 
computer zijn in werkgroep M Xl-A (Am¬ 
sterdam) uitgebreide simulaties uitge¬ 
voerd aan tetraëdrische moleculen in 
de nabijheid van faseovergangen. 
Het onderzoek concentreert zich op het 
verschil in detaileigenschappen aan 
weerszijden van deze overgangen. 
Grote vorderingen zijn gemaakt bij de 
bepaling van configurationele eigen¬ 
schappen van macromoleculen. 

Bij de simulatie van spinsystemen in 
werkgroep M Xl-D (Delft) werd de aan¬ 
dacht geconcentreerd op spin-hamil-
tomanen met verscheidene interacties 
(naaste buren, volgende buren en meer¬ 
spin interacties). Deze systemen kunnen 
ook gebruikt worden als roostermodel¬ 
len voor micro-emulsies. Karakteristiek 
is dat de verschillende interacties elkaar 
tegenwerken, zodat in bepaalde combi¬ 
naties geen ordening bij lage tempera¬ 
tuur ontstaat. Dit kan voor een twee¬ 
dimensionaal model exact bewezen 
worden via een exacte oplossing van 
dit type Ising-model langs een lijn in het 
parametervlak. Gevonden is eveneens 
een algemene dualiteitsrelatie voor 
Ising modellen met meer-spin inter¬ 
acties waaronder de tot nu toe bekende 
duale modellen vallen en vele nieuwe 
mogelijkheden behoren, met name in 
hogere dimensies. Moleculairdynami-
sche simulaties werden verricht aan 
grensvlakken met en zonder een stabili¬ 
serend veld (zwaartekracht). Een alge¬ 
mene schalingstheorie voor kritieke 
verschijnselen in een uitwendig veld is 
ontwikkeld zowel voor vloeistoffen als 
in de e-expansie voor de Landau-
Ginzburg-Wilson-hamiltoniaan. De in¬ 
vloed van het veld op het grensvlak en 
op de correlatiefuncties kon worden 
aangegeven. Verder wordt de aandacht 
hier verschoven naar "wetting"-proble-
men, zowel in de theoretische aanpak 
als in de simulaties. De machine voor 
moleculairdynamische simulaties is 
geschikt gemaakt voor het behandelen 
van uitwendige velden er er wordt soft¬ 
ware ontwikkeld om met twee soorten 
deeltjes te kunnen werken (voor de 
"wetting"-problemen). De Ising-simula-
tiemachine wordt aangepast zodat 
Monte Carlo Renormalisatie erop uitge¬ 
voerd kan worden. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEPM I 
Amsterdam - Van der Waals-laborato¬ 
rium, prof.dr, N.J. Trappeniers 
1. Toestandsvergelijking 
1.1. pVT-metingen van gassen 
1.2. IJking van drukmeetcyünders 
1.3. DSC-metingen onder druk aan 
ethaan 
2. Gasmengsels onder hoge drukken 
Leiden - Huygens Laboratorium, 
prof.dr, J.J.M. Beenakker, prof.dr. C.J.N, 
van der Meijdenberg, prof.dr. J.P. Woerd-
rnan 
1. Lichtverstrooiing in gassen 
2. Optische bepaling van moleculaire 
impulsmomentpolarisatie in een warm-
tegeleidend Knudsengas 
3. Fluorescentiemetingen aan gepolari¬ 
seerde moleculaire bundels 
4. De snelheidsverdeling van een gas 
onder invloed van een resonant stra¬ 
lingsveld 
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5. Tweestaps foto-excitatie van mole¬ 
culaire (Кг) Rydbergniveaus 
6. Lasergeïnduceerde drift 
7. Dubbele breking in gassen 

WERKGROEP MM 
Amsterdam - Van der Waals-laborato¬ 
rium, prof.dr. N.J. Trappeniers 
1. Transportverschijnselen 
1.1. Viscositeit 
Leiden - Kamerlingh Onnes Laborato¬ 
rium, prof.dr. R. de Bruyn Ouboter 
1. Superfluïditeit in "He 
1.1. Stromingseigenschappen van 
helium II 
1.2. Akoestische verschijnselen in 
helium II 
1.3. Superfluïde eigenschappen van de 
zeer dunne 4He laag 
2. Superfluïditeit in verdunde 3He-"He-
mengseis 
2.1. Thermodynamischeeigenschappen 
2.2. Stromingseigenschappen 
3. Supergeleiding; intrinsieke magneti¬ 
sche fluxovergangen in supergeleidende 
ringen die zijn onderbroken door een 
zwak-supergeleidende verbinding of 
door een supergeleidend submicron-
lijntje 
3.1. Thermische activatie 
3.2. Macroscopische tunnelverschijn¬ 
selen 
4. Onderzoek bij ultralage temperaturen 
4.1. Koeltechnieken voor ultralage tem¬ 
peraturen, de ontwikkeling van een 
3He-4He-verdunningskoelmachine met 
een hoog vermogen en een zeer lage 
eindtemperatuur (2 mK) 
4.2. Het fasediagram van 3He-'•He-meng¬ 
sels bij hoge druk en lage temperaturen 
4.3. Superfluïditeit van 3He in verdunde 
mengsels 3He-4He 
4.4. De magnetische eigenschappen 
van superfluïde 3He in zeer sterke 
magneetvelden 
4.5. Spinpolarisatie van vloeibaar en 
vast 3He (Castaing-Nozières-effect) 
4.6. De eigenschappen van gepolari¬ 
seerd verdund vloeibaar 3He 
4.7. De eigenschappen van glas bij 
ultralage temperaturen en de toepassing 
daarvan voor thermometrie 
Leiden - Huygens Laboratorium, 
prof.dr. J.J.M, Beenakker, prof.dr. C.J.N, 
van den Meijdenberg, prof.dr. J.P. Woerd-
man 
1. Impulsmomentpolarisatie ten gevolge 
van molecuul-wand-botsingen in Knud-
sengassen 
2. Theorie van veldeffecten op het ge¬ 
drag van meeratomige gassen in grens¬ 
lagen 

WERKGROEP M III 
Amsterdam - Van der Waals-laborato¬ 
rium, prof.dr. N,J. Trappeniers 
1. Lichtverstrooiing aan gassen in het 
kritische gebied 
1.1. Lichtverstrooiing aan vloeistof¬ 
mengsels 

Amsterdam - Fysisch-chemisch Labora¬ 
torium, prof.dr. J. van der Elsken 
Gedeeltelijk buiten FOM-verband 
1. Relaxatie van niet-evenwichtsdistri-
buties van externe vrijheidsgraden 
1.1. Resonante energie-overdracht in 
gassen 
1.2. Lichtverstrooiing in vloeistof met 
t;~ • peratuurgradiënt 
<.. Dichtheidscorrelaties in vloeistoffen 
2.1. Spectroscopische metingen en 
lichtverstrooiing 
2.2. Berekeningen op het gebied van 
de moleculaire dynamica 

WERKGROEP M V-U 
Utrecht- Van 't Hoff laboratorium, 
prof.dr. A. Vrij 
1. Interacties en dynamische processen 
in geconcentreerde colloidale dispersies 

WERKGROEP M VI THEORETISCH 
ONDERZOEK 
Amsterdam - Instituut voor Theoreti¬ 
sche Fysica, prof.dr. H.W. Capel, prof. 
dr. J. Hijmans 
1. Integreerbaarheid en chaos in de 
niet-lineaire dynamica 
Amsterdam - Instituut voor Theoreti¬ 
sche Fysica, prof.dr. H.W. Capel 
1. Quantumvloeistoffen in een magneet¬ 
veld 
2. Statische en dynamische eigenschap 
pen van verdichte plasma's 
3. Kosmologie en kinetische theorie 
Enschede - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof.dr. F.W, Wiegel 
1. Theoretische fysica van lipide 
membranen 
2. De overgang naar chaos, ergodici-
teit en turbulentie in de niet-lineaire 
dynamica 
3. Niet-üneaire stabiliteit en onstabili¬ 
teit 
Groningen - Instituut voor Theoretische 
Natuurkunde, prof.dr. N.M. Hugenholtz 
1. Euklidische veldentheorie en kritische 
verschijnselen; roosterbenadering en 
continuümlimiet; hiërarchische model¬ 
len 
2. Streven naar evenwicht van oneindige 
klassieke en quantumsystemen 
3. Bestudering van fasediagrammen 
van roostersystemen bij lage tempera¬ 
tuur 
3.1. De relatie tussen het fasediagram 
bij lage temperatuur en de verzameling 
van grondtoestanden d.m.v. algebraï¬ 
sche beschouwingen 
3.2. De relatie tussen approximatie-
methode(i.h.b. de clustervariatieme-
thode voor klassieke roostersystemen) 
en de exacte theorie in de thermodyna¬ 
mische limiet 
Leiden - Instituut-Lorentz, prof.dr. 
P. Mazur 
1. Elektrische en magnetische eigen¬ 
schappen van dispersies 
1.1. Effectieve diëlektrische constante 
van dispersies 

1.2. Kritische magnetische veldsterkte 
op het oppervlak van gedispergeerde 
supergeleidende deeltjes 
2. Anomale lichtverstrooiing van een 
groeiend ijskristal (gedeeltelijk buiten 
FOM-verband) 
3. Wandeffecten op de sedimentatie 
in een begrensde suspensie (gedeeltelijk 
buiten FOM-verband) 
Utrecht - instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. N.G. van Kampen 
1. Eliminatie van snelle variabelen 
Utrecht- Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. M.H. Ernst 
1. Tijdcorrelatiefuncties in verdichte 
systemen 
1.1. 1/f-ruis 'n stroom- en weerstand¬ 
fluctuaties in hoppingmodellen; effecten 
van fluctuaties in aantallen lading¬ 
dragers en hun mobiliteiten 
1.2. Frequentieafhankelijk geleidings¬ 
vermogen en diffusie-eigenschappen 
van gecondenseerde media, in het bij¬ 
zonder van systemen met statische 
wanorde, zoals percolatie 
1.3. Spectrale eigenschappen van har¬ 
monische ketens met wanordelijke 
massa's 
1.4. Isingmodellen met random mag¬ 
neetvelden 
2. Krnetiek van aggregatieverschijn-
selen 
2.1. Studie van Smoluchowski'scoagu-
latievergelijking voor diverse groeipro¬ 
cessen; het optreden van schaalwetten; 
de mogelijkheid van een gelatieovergang 
en berekening van bijbehorende kritische 
exponenten 

WERKGROEP M VIII 
Amsterdam - Van der Waals-laborato¬ 
rium, prof.dr. N.J. Trappeniers 
1. Kernmagnetische resonantie 
1.1. Kernspinresonantie onder hoge 
druk 
1.2. Zelfdiffusie met behulp van spin-
echotechniek 
1.3. NMR in mengsels van vast methaan 
1.4. NMR in xenon 

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.J. van Leeu¬ 
wen 
1. Faseovergangen 
1.1. Renormalisatietheorie van de gas-
vloeistofovergang 
1.2. Ordening in magnetische systemen; 
invloed van uitwendige velden op kritieke 
verschijnselen 
2. Simulaties 
2.1. Moleculaire dynamica van vloeistof¬ 
fen en grensvlakken 
2.2. Monte Carlosimulaties van spin-
systemen en kristalvormen 
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4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investerings-
(in kt) krediet 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel (in k/) 

waarvan in BR 

daarvan van STW 

OUTPUT 

publikaties 

(aantal) 

44 

5 43 11 

__ 14 

— _ — 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

4 

— 2.910 

- 594 

_ _ 

bijdragen aan 
conferenties 

(aantal) 

31 

271.8 

20,3 

_ 

— 

— 

— 

lezingen 

(aantal) 

16 

In 1985 via FOM-beleidsruimte gehonoreerde projecten 

project¬ 
nummer 

Normale 
8585.518 
85.85.484 

82.85.255 
82.85.280 

85.85.502 
83.85.345 
83.85.375 

80.85.206 

indiener(s) 

programma 
Prof.dr. 
Dr. H.F 

J.P. Woerdman 
J . Knops 

Dr. T. Janssen 
Prof.dr. 
Dr. R.H 

Dr.ir. T. 
Prof.dr. 
Prof.dr. 

Dr. H.J. 
Prof.dr. 

F.W. Wiegel 
G. Helleman 

P. Valkering 
N.G. van Kampen 
M.H.J.J. Ernst 

Hilhorst 
J.M.J. van Leeuwen 

titel 

Volgens vastgestelde begroting 1985. 
WP/V en WP/T: wetenschappelijk perso¬ 
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels¬ 
leden die daadwerkelijk wetenschappe¬ 
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

In de hiernaast gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme¬ 
trie wanneer gegevens van onderzoek¬ 
instituten met die van universitaire werk¬ 
groepen worden vergeleken. De lezer 
dient te bedenken dat in de cijfers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder¬ 
steunende faciliteiten (mensen en mate¬ 
rieel) aan universiteiten en technische 
hogescholen. Die faciliteiten zitten niet 
in de inputgegevens, maar werken wel 
door in de outputgegevens. 

affi-
liatie 

werk¬ 
groep 

Optisch onderzoek van gas in glas RUL M H-HL 
Complex phase diagrams with modulated structures KUN M VIN 

Theoretical physics of lipid membranes THT M VIT 
De overgang naar chaos, ergodiciteit en turbulentie THT M Vl-T 
in de niet-lineaire dynamica 
Stabiliteit in niet-lineaire dissipatieve systemen THT M Vl-T 
Elimineren van snelle variabelen RUU M Vl-U I 
Kinetiek van coagulatieprocessen met een RUU M Vl-U II 
fase-overgang 
Differentiële renormalisatievergelijkingen THD M Xl-D 

5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen¬ 
schap voor Molecuulfysica was op 31 
december samengesteld uit: 
prof.dr. J.M.J. van Leeuwen, voorzitter, 
leider werkgroep M Xl-D 
prof.dr. J. van der Elsken, wetenschap¬ 
pelijk secretaris, leider werkgroep 
M IIIFCh 
prof.dr. D. Bedeaux 
prof.dr. R. de Bruyn Ouboter, leider 
werkgroep M IIL/KOL 
prof.dr. H.W. Capel, leider werkgroepen 
M VIA en M VIA II 
prof.dr. W.J Caspers 
prof.dr. M.H.J.J. Ernst, leider werkgroep 
M VI U II 
prof dr. G. Frossati, leider werkgroep 
M HL/KOL 
prof.dr. J. Hijmans, leider werkgroep 
M Vl-A I 

prof.dr. N.M. Hugenholtz, leider werk¬ 
groep M W-G 
prof.dr. N.G. van Kampen, leider werk¬ 
groep M Vl-U I 
dr. H.J.F. Knops, leider werkgroep 
M VI-N 
prof.dr. P. Mazur, leider werkgroep 
M VI-L 
prof.dr. C.J.N, van den Meijdenberg, 
leider werkgroepen M I-UHL en M II-L/HL 
prof.dr. IF. Silvera 
prof.dr. N.J. Trappeniers, leider werk¬ 
groepen M IA, M II-A, M Hl-VdW, 
M VIII en M Xl-A 
prof.dr. G Vertogen, leider werkgroep 
M VI-N 
prof.dr. AM. Vrij, leider werkgroep 
M VU 
prof.dr. J.P. Woerdman, leider werkgroe¬ 
pen M I-UHL en M II-L/HL 

prof.dr. F.W. Wiegel, leider werkgroep 
M VIT 

Per 1 september werd de taak van secre¬ 
taris door drs. H.G. van Vuren overge¬ 
dragen aan drs. H. Benschop. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door drs. H.G. van Vuren (plv. directeur 
FOM), dr. K.O. Prins. dr. Ch.G. van Weert 
en prof.dr. M. Winnink (adjunct-leider 
M VIII resp. plaatsvervangend leiders 
M VIA II en M Vl-G). drs. J.P. Weele 
(vertegenwoordiger COR), T. van Egdom 
en C.M. Visser (FOM-bureau), 

Prof.dr. J.J.M Beenakker werd op eigen 
verzoek ontheven van het lidmaatschap 
van de Commissie en van de leiding van 
de werkgroepen M IL/HL en M II-L/HL. 
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In zijn plaats werd prof.dr. j . p . Woerd¬ 
man benoemd. 

Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
wordt in de Commissie vertegenwoor¬ 
digd door prof.dr. J. Schmidt. 

Het Dagelijks Bestuur van de Commissie 
bestaat uit de voorzitter, de secretaris 
en de wetenschappelijk secretaris van 
de Commissie. 

De taak van de commissie is nader om¬ 
schreven in 'Bestuurstaken van de Com¬ 
missie van de Werkgemeenschappen'. 

Diffractiepatroon van een pinhole. 
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Vaste Stof 

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling 

De Werkgemeenschap voor de Vaste 
Stof heeft tot doel het inzicht in de vaste 
materie te verdiepen, zowel door experi¬ 
menteel als door theoretisch werk. 
Onder vaste materie wordt hier niet 
alleen verstaan de krislallijne fase maar 
meer in het algemeen elke vorm van 
gecondenseerde materie. Er wordt naar 
gestreefd zowel fysische verschijnselen 
in de vaste stof als materiaaleigen¬ 
schappen in verband te brengen met fun¬ 
damentele begrippen in de natuurkunde. 
De Werkgemeenschap stelt zich mede 
ten doel het fundamentele onderzoek 
van 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 land tot stand te brengen. 

2. Speurwerk 

De fysica van de gecondenseerde mate¬ 
rie heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot 
een van de grootste en in veel opzichten 
belangrijkste deelgebieden van de na¬ 
tuurkunde. Met het toenemen van inzicht 
en kennis bGtreffende bouw en wissel¬ 
werkingen groeide het aantal toepassin¬ 
gen; met het beschikbaar komen van 
nieuwe methodes voor beheerste prepa¬ 
ratie groeide het gamma van onder¬ 
zochte stoffen. Samen met de vergro¬ 
ting van de marges in beschikbare expe¬ 
rimentele condities als temperatuur, 
druk en veldsterkte, kwamen daardoor 
nieuwe verschijnselen binnen bereik. 
De ontwikkelingen blijven in een zodanig 
tempo verlopen dat er geen reden is om 
te verwachten dat het hoogtepunt ge¬ 
passeerd is of spoedig bereikt zal wor¬ 
den. 

In de vastestoffysica komen de grote 
deelgebieden van de theoretische na¬ 
tuurkunde: statistische mechanica, 
elektrodynamica en quantummechanica 
samen, terwijl ook bij de experimentele 
methoden en bij het prepareren en ka¬ 
rakteriseren van preparaten een duide¬ 
lijke aansluiting aanwezig is naar de 

technische wetenschappen en naar de 
chemie. Omgekeerd wordt in andere 
deelterreinen van de natuurkunde en in 
de techniek, chemie en andere vakge¬ 
bieden veelvuldig gebruik gemaakt van 
methoden en kennis die voor en door 
vastestofonderzoek zijn ontwikkeld. 
In de vastestoffysica kunnen kleine 
groepen zonder excessieve investerin¬ 
gen fundamenteel speurwerk op interna¬ 
tionaal niveau verrichten. Daardoor leent 
de vaststoffysica zich uitstekend voor 
het opleiden van jonge fysici tot zelf¬ 
standig onderzoeker. 
Aan alle Nederlandse universiteiten en 
hogescholen bestaan secties voor on¬ 
derzoek aan de vaste stof, die vrijwel 
zonder uitzondering worden gesteund 
door de FOM-Werkgemeenschap voor de 
Vaste Stof. In de coördinatie van de 
Nederlandse vaststoffysica speelt de 
Werkgemeenschap dan ook een centrale 
rol. Dit betreft niet alleen het direct door 
FOM gesteunde onderzoek; door het sti¬ 
muleren van persoonlijke contacten en 
samenwerking tussen groepen wordt op 
indirecte wijze ook het andere onder¬ 
zoek beïnvloed. In het belang van de 
coördinatie van het speurwerk onder¬ 
houdt de Commissie van de Werkge¬ 
meenschap via de leden è titre person¬ 
nel bovendien intensieve contacten met 
buiten-universitaire instituten en indus¬ 
trie. 

De vastestoffysica is gekenmerkt door 
een zeer grote verscheidenheid aan 
onderzochte stoffen, bestudeerde eigen¬ 
schappen en toegepaste methoden. 
Sommige van die eigenscnappen zijn 
van zuiver fundamenteel belang, waarbij 
de vaste stof wordt gebruikt om algeme¬ 
ne fysische principes te onderzoeken. 
Andere eigenschappen zijn van groot 
belang voor de vele belangrijke toepas¬ 
singen van de vaste stof. Sommige deel¬ 
gebieden van de vaste stof zijn in Neder¬ 
land in verhouding sterk vertegenwoor¬ 
digd, andere minder, maar gezamenlijk 
bestrijken de groepen een zeer breed 
terrein. Voor wat betreft de experimen¬ 
tele methoden wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van eikaars apparatuur en ex¬ 
pertise. 
De wetenschappelijke vergadering, een 

belangrijk onderdeel van de Werkge¬ 
meenschap, werd in 1985 samen met de 
Werkgemeenschap Halfgeleiders gehou¬ 
den op 9, 10 en 11 december in Veldho¬ 
ven. De eerste dag had overwegend een 
algemeen "vaste stof" karakter, de der¬ 
de dag kwamen "technische halfgelei¬ 
ders" aan bod, terwijl de middelste dag 
vooral onderwerpen op het programma 
had staan die voor beide werkgemeen¬ 
schappen interessant zijn. Het zeer gro¬ 
te aantal deelnemers en de voor eikaars 
werk getoonde belangstelling maakten 
deze gezamenlijke bijeenkomst tot een 
succes. 

Een aantal belangrijke onderzoekresul¬ 
taten uit de Werkgemeenschap worden 
in het volgende per werkgroep vermeld. 

In de werkgroep VS-A I (Amsterdam) 
heeft het voortgezet onderzoek aan de 
zwarefermionsupergeleider UPt3 nog 
niet geleid tot een duidelijke vaststelling 
van de aard van de supergeleiding in 
deze verbinding. Een analyse van soor¬ 
telijke warmte en warmtegeleiding in de 
supergeleidende toestand wees uit dat 
een fractie van de elektronen aan het 
Fermi-oppervlak normaal blijft. Substi¬ 
tutie van Pt door Pd in deze verbinding 
leidt tot een onmiddellijke onderdruk¬ 
king van de supergeleiding. Bij het on¬ 
derzoek aan harde magnetische materia¬ 
len van de samenstelling (ZA)2<Fe,Co}i7 
werden nieuwe éénkristallen vervaar¬ 
digd. Anisotropievelden en voorkeurs¬ 
richtingen werden bepaald voor de ter-
naire reeks (ZA^CuB. 
In het afgelopen jaar werd begonnen 
met onderzoek dat ten doel heeft het 
waarnemen van Andersonlokalisatie 
van licht (of meer in het algemeen lokali¬ 
satie van elektromagnetische golven; in 
wanordelijke gecondenseerde media. 
Andersonlokalisatie, een begrip dat 
vooral betrokken werd op elektronen, 
houdt in dat zeer veelvuldige verstrooi¬ 
ing van golven in een wanordelijk me¬ 
dium leidt tot opsluiting in dat medium. 
Di' geheel nieuwe concept opent moge¬ 
lijkheden tot een aantal fascinerende 
experimenten. In de groep werd een 
voorbode van Andersonlokalisatie van 
licht waargenomen in een wanordelijk 
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Vonkverspanen van uraanpreparaten 
in werkgroep VS-A I. 

medium (gecondenseerde suspensie van 
polystyreenbolletjes). De groep is er 
voorts m geslaagd om tijdsopgeloste 
Ramanlichtverstrooiing {tijdschaal: 
1 picoseconde) te meten in een diamant¬ 
cel. Het materiaal dat bestudeerd werd 
was CS2 en de maximale druk 10 kbar. 
Bij hogere drukkpn ontleedde het mate¬ 
riaal. Bij andere materialen wordt geen 
probleem verwacht nij hogere drukken, 
zodat deze nieuwe met-lineaire optische 
techniek gebruikt kan worden voor veel 
ultrahogedrukstudies. Dit betekent dat 
veel dynamische processen op deze tijd-
schaat bestudeerd worden als functie 
van de druk. Bij de computersimulaties 
(in samenwerking met dr. H. de Raedt. 
Universiteit Antwerpen) is de eerste 
(supeOcomputersimulatie van do vor 
rmng van bipolaronen voltooid Een poia-
ron is een elektron in een vaste stof dat 
een wisselwerking hee't mnt do rooster¬ 
trillingen. Het bli|kt dat. afhankelijk van 
de wisselwerking tussen de twee pola-
ronen. bij toenemende elektron-fonon-
koppeling "selltrapping" kan plaats 
vinden zowel in een bipolaron-toestand 
als in twee onafhankelijke polaron-
toestanden. 

!n de werk;, ,p VS-A II (Amsterdam) 
is gevonden dat het mogelijk is druk-
compositie rjothermen te gebruiken ten 
behoeve van een nieuwe spectroscopie, 
gebruikmakend van de Fermi-Dirac-sta-
tistiek voor waterstof in metalen en het 
semi-empirische bandenstruct uurmodel 
voor de oplossingswarmte van vaste 
stof in metaalhydrides. Deze waterstof-
spectroscopie geeft informatie over zo¬ 
wel de lokale structuur en chemische 
compositie van het gastheermatenaal 
als de elckuonentoestandsdichtheid 
van de legering boven de Fermi-energie. 
Verder is na een constructieperiode van 
ongeveer een |aar de diamantpers qo 
reed gekomen. Kenmerkend voor deze 
pers zijn de grote kracht (3 toni en do 
voor /ulkn persen grote meolkamer 
(0.6 mm). Toch is de pers /o compact 
gebouwd, flat hi| gemakkelijk in een op¬ 
tische cryostaat past De testproeven 
zijn /eer bevredigend verlopen. De/o 
pers. samen mol beslaande apparatuur 
in tie groep, maakt hot mogelijk metaal 
hydrides 10 onderzoeken over 18 deka-
des in druk bij temperaturen tussen 1.5 
en 2000 K. Dit opent geheel nieuwe mo 
gelijkheden voor /o wol .'o synthese van 

nieuwe hydrides als de waterstofspec-
troscopie. 

In de loop van he: .erslagjaar kwam in 
de werkgroep VS D II (Delft) de opstelling 
voor magnetoweerstandsmetingen ge 
reed waarmee zwakke lokalisatie /al 
worden onderzocht Bij het onderzoek 
aan niet-evenwicht-suporgeleidincj werd 
voor de eerste maal stimulatie van de 
kritische stroom door tunnelmiectie ge¬ 
vonden. In arrays van suporgplpui^ncif 
eilanden, gekoppeld door Josephsnn-
luncties. werden /eer opmerkelijke variri-
ties van de weerstand en kritische 
Stroom waargenomen als f i inci i '1 v.iri df 
stcrkip vcm een Irmdrech! aafujr-lefjd 
mrKjnetisch ueld. rte/o worden п.н'-м 
geanalyseerd. Ef'n theoretisch»; v ior 
spelling werd verricht voor de mogelijk 
heid van plasma oscillaties met e<'n li¬ 
neaire dispersierelatie in su(""Tr;"|(4'l'^i 
dr lijnen met /eer kleine doorsnede 
Experimenteel onder/пек пдгИ de/e 
nieuwe "collective mode" is (]er;t,irl 

In de werkgroep VS-DN. mei vestigingen 
in Delft en Nijmegen, werd een extra op 
tischn voortplantinrjr.fTiod»' in inr.nm 
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mensurabeie kristallen voorspeld. Een 
bekend, meer dan tachtig jaar oud. pro¬ 
bleem werd opgelost: het verklaren van 
de essentiële kenmerken van de morfo¬ 
logie van calaverite. Quasi kristallen 
werden ingepast in de reeds bestaande 
theorie van mcommensurabele kristal-
fasen. Een methode werd ontwikkeld 
om integralen met singuliere mtegran-
den over de Brillouinzone te berekenen. 
De structuren van A2BX.i verbindingen 
werden gesystematiseerd, de structuur¬ 
analyse van Rb2Zn8r4 werd voor drie 
gemoduleerde fasen bepaald. De incom-
mensurabele fasen in TMA-verbindingen 
en in bifenyl werden met behulp van een 
microscopisch mode! verklaard. 

In de werkgroep VS-E (Eindhoven) zijn 
in magnetische metallische muitilagen 
van Co-Pd voor kleine Co dikte (< 0.8 nm) 
voor de eerste keer loodrecht op het 
oppervlak gemagnehseerde lagen aan¬ 
getroffen. Waarschijnlijk wordt dit ver¬ 
oorzaakt door spanningsgeïnduceerde 
anisotropie via de grensvlakken. Het tot 
dusver moeilijk te interpreteren magne¬ 
tisch gedrag van een serie semimagne-
tische halfgeleiders, van het type 
Cd(Mn)Te. Hg(Mn)Te en Cdj(Mn)A5:>. 
kon worden begrepen door een anti-
ferromagnetische long range interactie, 
met door de spinglas fase-overgang als 
functie van magnetische verdunning 
voorgeschreven radiële afhankelijkheid, 
aan te nemen. Het fysische mechanisme 
is nog niet duidelijk. 

De komst van prof.dr. GA Sawatzky 
heeft geleid tot een qrondige herziening 
van het onderzoekprogramma van de 
werkgroep VS-G (Groningen). De groep 
wordt versterkt met een reeks meetop¬ 
stellingen zoals XPS. UPS. ARUPS. 
LEED. APECS en simultane ARUPS 
(beide laatste uniek in de wereld). Auger. 
LEED en XAS (Synchrotron in Parijs. 
Beriijn. Daresbury en Stanford) ter be¬ 
studering van elektroncorrelatie-effec¬ 
ten, oppervlakteverschijnselen, het 
Kondoroosterprobleem, onzuiverheden 
m metalen en halfgeleiders en zware-
fermionen tnpletsupergeleiders. Va 
cuum-tunnelingspectroscopie. inverse 
fotoelektronspectroscopie en spin 
gepolariseerde elektronenverstrooiing 
worden opgebouwd ter bestudering van 
een reeks verschijnselen variërend van 
kleine deeltjes tot oppcrvlaMemaqnetis-
me. Andere nieuwe proiecten /ijn het 
grensvlakonderzoek door midde! van 
optische labeling en foto emissie van 
lonaire legeringen. 

In de werkgroep VS-L I (Leiden) was eer¬ 
der gevonden dat bi| negatieve spmtem 
peratuur een ferromagnelicohe ordening 
van dn prolonr,pms m Grj(OH); optreedt, 
terwijl a!le Iheormén nnn antiferrnmag-
nntischf» orrlRnmq voorspellen. Nu i?. 

aangetoond dat de experimenteel gevon¬ 
den ordening ontstaat tijdens de demag-
netisatieprocedure en dat deze na de 
demagnetisatie als een onderkoelde 
toestand blijft voortbestaan, hoewel een 
andere ordening thermodynamisch gun¬ 
stiger is. 

In het onderzoek van fotogeëxciteerde 
tnpiet-excitonen in (quasi-)iineaire mole¬ 
culaire kristallen in de werkgroep VS-L II 
(Leiden) is duidelijk geworden dat een 
zeer kleine exchange-interactie tussen 
niet-equivalente ketens een grote in¬ 
vloed heeft op het dynamische gedrag 
van deze gedelokahseerde excitaties. 
Dit resultaat is afkomstig van een studie 
aan paradichloorbenzeen (p DCB) waar 
een zeer snelle spin-roosterrelaxatie op¬ 
treedt tussen de magnetische subm-
veaus van de triplet-exciton-band. ver¬ 
oorzaakt door een snel "hopping"-
proces tussen niet equivalente ketens 
van p-OCB moleculen. Dat dit proces 
zo snel is in vergelijking met het bekende 
s-tetrachloorbenzeen (TCB) houdt ver¬ 
band met de kristalstructuur die in het 
geval van p-DCB een overlap van de 
r-orbitals van nietequivalente molecu¬ 
len begunstigt. In het elektron spin-
echo-onderzoek aan de triplettoestand 
van pyridine is het gelukt definitief vast 
te stellen dat er een vervorming optreecit 
van dit molecuul bi| excitatie naar de 
tnplettoestand. Dit resuitaat is het ge 
volg van een studie van de orjntatie-
afhankelijkheid van de hyperüjninter-
actie met de '4N kernspin. Zoals eerder 
gemeld kan een kemspinpolarisatie van 
42° o bere:kt worden in het systeem 
fenantreen in fluoreen bij T.2 K. In het 
afgelopen jaar werd vastgesteld dat het 
onderliggende mechanisme het zoge¬ 
noemde "solid-effect" is Bovendien 
bleek het mogelijk een kwantitatieve 
verklaring te geven van de bereikte pola¬ 
risatie. Het "hole-burning" onderzoek 
naar de temperatuurafhankelijkheid van 
de homogene lijnbreedte. I'hnm. van de 
Sr - So00 overgangen van organische 
amorfe en semi-kristallijne systemen 
heeft overduidelijk aangetoond dat gla¬ 
zen een T' 'gedrag volgen van 0.3 tot 
10-20 K. In alle gevallen benadert l'r,„m 

de fluorescentielevensduur-bepaalde 
waarde of bereikt deze waarde zelfs 
wanneer f — 0. In tegenstelling tot wat 
men in de literatuur vindt, blijkt de T' 1-
afhankelijkheid te gelden voor alle on¬ 
derzochte amorfe preparaten, onafhan 
keh|k van het mechanisme waardoor 
het gat tot stand komt (mtramolecu-
laire of intermoleculaire reactie, dan 
wel niet-fotoohemisch) Bli|kbaar is 
"hole-burning een г'детппе techniek 
om optische defasermg te bestuderen. 
De ri" tetroxc anionen zoals СгОл' na¬ 
men een sleutelpositie in bi| de ontwik 
knlinq van de theoretische beschri|vmg 
van nvprcjanr)smetaalr.omplF>xen. / o n 

dertig jaar geleden. In contrast hiermee 
stond het gebrek aan feitelijke i-enms 
van de elektronisch aangeslagen toe¬ 
standen van deze ionen. De werkgroep 
is er in geslaagd metastabiele aange¬ 
slagen toestanden van VO*3 en 
MoO.r - te identificeren via EPR met 
optische detectie en van OO4- • met 
nanoseconde fiitsspecUoscop'e. De gro¬ 
te Jahn Teller-vervormingen die in deze 
tetraedische systemen optreden worden 
kwantitatief onderzocht. 

In de werkgroep VS-L III (Leiden) is een 
veelomvattend onderzoek gestart aan 
metaalclusterverbindmgen. Deze zijn 
opgebouwd uit metaalclusters van uni¬ 
forme grootte (variabel van 10 tot 60 me-
taaiatomen). ingebed in een nietgelai-
dende matrix De eerste resultaten zijn 
zeer veelbelovend. Zo vertonen de grote¬ 
re clusters (Ni. Co. Pt) geheel nieuwe 
magnetische eigenschappen, die duide¬ 
lijk gerelateerd zijn aan quantumsize-
effecten. De elektrische (de) geleiding 
vertoont een temperatuurafhankelijk¬ 
heid die analoog is aan wat in granulaire 
metallische systemen gezien wordt. 
Ook wordt een sterke toename van de 
geleiding bij hoge spanning gezien. 
Aan een verklaring in termen van een 
hopping/tunneling-mechanisme van de 
elektronen tussen naburige metaal-
clusters word', op dit moment gewerkt. 
In het onderzoek aan de veldafhanke¬ 
lijke faseovergangen in Spin Peierls-
systemen is ook een belangrijke primeur 
geboekt. Met behulp van NMR-iijnbreed-
te-experimenten. gecombineerd met 
ac-susceDtibiliteitsmetingen. kon voor 
het eerst een duidelijk experimenteel 
bewijs worden geleverd voor het bestaan 
van een incommensurable fase in hoge 
velden. De meest recente theoretische 
beschrijvingen van deze fase voorspel-
l-.n een incommensurabel solitonen-
rooster analoog aan dat m polyacethy 
leen. Voorts is grote vooruitgang ge¬ 
boekt met het onderzoek aan de dyna¬ 
mica van solitonen en kinks in magne¬ 
tische systemen. Met name de quantum-
mechanische en statistisch-mechani-
sche aspecten hierbij waren van belang. 
Bij de analyse van de resultaten bleek 
ondubbelzinnig de noodzaak om naast 
de enkele kinks ook de excitatie van ge¬ 
bonden kinkantikinkparen voor de be¬ 
schrijving mee te nemen. Het quantum-
mechamsch analogon van deze paren 
zijn multipele magnongebonden toe¬ 
standen, ook wel spinclusters genoemd. 
Hierdoor kon verband tussen deze ver¬ 
schillende typen wan magnetische exci¬ 
taties worden verduideli|M. 

De tunnelmicroscoop in de werkgroep 
VS N I (Niimegen) is nu volledig opera¬ 
tioneel voor topologisch oppervlakte 
onrler/n^k en vom metingen van de 

e. Enn andere toepassing 
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Onderzoek naar het dipolaire magne¬ 
tisme van de spin (de ronddraaiende 
beweging) van protonen in atoomkernen, 
in werkgroep VS-L I. Bij extreem sterke 
afkoeling ontstaat een geordend soin-
systeem. Deze ordening kan heel nauw¬ 
keurig en zonder onbekende factoren 

worden berekend voor atoomkernen (bij 
elektronen is dal niet mogelijk). Dat 
opent de mogelijkheid de verschillende 
bestaande theorieën die magnetische 
ordening beschrijven, te toetsen, De af¬ 
beelding geeft diverse mogelijkheden 
van spinordening in een calciumhydro-

7 AF Л 

xidekristal dat tot éénmiljoenste graad 
keivin is afgekoeld Het calciumhydro¬ 
xide heeft een zeshoekige, sterk twee¬ 
dimensionale kristalstructuur. Naar: 
J. Marks, Nuclear dipolar magnetism 
around one microkelvin in calcium¬ 
hydroxide, diss. 1985. 
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betrof het bepalen van de vorm van de 
puntelektrode zelf door het maken van 
een afdruk in een zacht zilveroppervlak. 
Een gegeneraliseerde Van de Pauw¬ 
methode werd ontwikkeld waarmee de 
invloed van de randen van het preparaat 
kan worden bepaald bij de geleiding 
van een eindig preparaat in een mag-
neetweld. Er zijn redenen om de gebrui¬ 
kelijke aanname, dat die geleiding kan 
worden beschreven met een plaatsonaf-
hankelijke weerstandstensor, in twijfel 
te trekken. De weerstand van een punt-
contact op een normaal metaal vermin¬ 
dert als de geïnjecteerde elektronen 
een Andreevreflectie ondergaan aan een 
grensvlak met een supergeleider. Bij 
zeer kleine magneetvelden werd een 
oscillatie in de weerstand waargenomen 
die correspondeert met een afbuiging 
van de orde van de roosterafstand. 

De groep VSN II (Nijmegen) verkeert 
volop in de opbouwfase. Dat geldt in het 
bijzonder voor het BISCEPS-project dat 
naar verwachting in 1986 de eerste spec¬ 
tra zal opleveren. Röntgenabsorptie-

spectroscopie is vergeleken met andere 
spectroscopieën een achtergebleven ge¬ 
bied, maar met grote mogelijkheden 
voor de toekomst. Op dit terrein wordt 
samengewerkt met G.A. Sawatzky 
(RUG). Door toepassing van moderne 
experimentele en theoretische technie¬ 
ken zijn grote vorderingen bereikt. De 
multipletspectra voor de belangrijkste 
overgangen naar 3d (Sc tot Ni) en 4f 
(La tot Yb) zijn berekend en de resultaten 
toegepast op de in de groep gemeten 
spectra. Er is nu voor het eerst een dui¬ 
delijk beeld van het effect van het gat 
in de kernschil op de 3d-element spec¬ 
tra, een probleem dat dertig jaar oud 
was. Verder is de methode toegepast 
voor de diagnostiek van de eigenschap¬ 
pen in de grondtoestand van gemengde-
valentie zeldzame-aardlegeringen en 
overgangsmetaallegeringen. 

In 1985 is in de werkgroep VS-P (Petten) 
veel moeite besteed aan het ontwikkelen 
van software voor de analyse van metin¬ 
gen van de hoekcorrelatie van pisitro-
nen-annihilatiestraling in twee dimen¬ 

sies. Een belangrijk hulpmiddel bij deze 
analyse is onder andere de Lock-Crisp-
West-methode. Deze bestaat uit het 
terugvouwen van de impulsdichtheid in 
de hogere Brtllouinzones naar de eerste 
zone. In de zo verkregen "LCW-verde-
ling" leveren gevulde banden een (bij 
goede benadering) constante bijdrage, 
zodat structuur in deze verdeling ver¬ 
oorzaakt wordt door de geometrie van 
het Fermi-oppervlak. Deze methode is 
met goed gevolg toegepast op metingen 
en berekeningen voor NiMnSb, Pd, Cu 
en de geordende legering Cup gtGeo.09-
In het laatste materiaal zijn de rooster¬ 
wanorde en vooral de groei van het 
Fermi-oppervlak ten opzichte van Cu 
duidelijk waarneembaar. 

De in de werkgroep VS-U I (Utrecht) ont¬ 
wikkelde optische technieken voor de 
generatie en detectie van fononen (roos¬ 
tertrillingen) hebben tot de onverwachte 
conclusie geleid dat fononen van zeer 
hoge frequentie, dat wil zeggen fononen 
nabij de rand van de Brillouinzone, een 
zeer lange intrinsieke levensduur heb-

Ultrahoogvacuümopdampapparaat 
voor de vervaardiging van metallische 
superroosters en supergeleidende 
tunneljuncties in werkgroep VS-D II. 
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ben. De optische methoden zijn nu ook 
voor het eerst toegepast op enkele mag¬ 
netische systemen en hierbij bleek het 
mogelijk magnonen (magnetische exci¬ 
taties) in niet-thermische bezettingen 
te handhaven. Dit opent geheel nieuwe 
velden van onderzoek, zoals de dynami¬ 
ca van hoogfrequente magnonen. Voorts 
werd ontdekt dat in verdunde planaire 
magnetische systemen beneden de 
overgangstemperatuur gebiedjes aan¬ 
wezig zijn waarin orde slechts op korte 
tijdschaal en afstand bestaat. In twee¬ 
dimensionale magnetische systemen 
met orthogonale, concurrerende aniso-
tropieën is nu met neutronendiffractie 
aangetoond dat bij de overgang van de 
axiale naar de "oblique" antiferromag-
netische fase één van de spingolftakken 
in het centrum van de Brillouinzone een 
verwaarloosbaar kleine energie krijgt. 

Laserlicht verstrooid aan cholesteryl-
oleyl-carbonaat werd onderzocht in de 
werkgroep VS-U II (Utrecht). De metingen 
werden bij verschillende temperaturen 
in de isotrope fase tot aan de overgang 
naar de blauwe cholesterische fase uit¬ 
gevoerd. Het spectrum van het verstrooi¬ 
de licht bestaat uit twee Lorentz-spec-
tra, die sterk temperatuurafhankelijk 
zijn. Hieruit blijkt dat de koppeling tus¬ 
sen translatie en rotatie van de molecu¬ 
len daalt met stijgende temperatuur. 
De geleidings- en ruiseigenschappen 
van quasi-ID-gelerdende morpholinium 
TCNQ-zouten blijken te kunnen worden 
geïnterpreteerd met behulp van solito-
nen met 'ractionele ladingen ± Vie. 
Dit geldt zowel voor de uniforme als 
voor de gedimeriseerde fasen van de 
onderzochte zouten. 

De werkgroep VS-ESM (Nijmegen), elek¬ 
tronische structuren van materialen, 
is de voortzetting van de groep banden-
structuurberekeningen, BSB. De aan¬ 
dacht wordt in deze groep nu meer dan 
vroeger op halfgeleiders gericht. 

In de theoriegroep VS-th-A (Amsterdam) 
werd de conclusie bereikt dat men, uit¬ 
gaande van een integreerbaar systeem 
op een tweedimensionaal rooster, een 
oneindige hiërarchie verkrijgt van inte¬ 
greerbare differentiaalvergelijkingen 
in één dimensie. 

In de werkgroep VS-th-L (Leiden) werd, 
in samenwerking met prof.dr. L.N.M. 
Duysens (Vakgroep Biofysica, RUL), 
gewerkt aan een toepassing van de 
theorie van stochastische wandelingen 
op de berekening van de quantumop-
brengst van fotosynthetische proces¬ 
sen. Het experimenteel gevonden ver¬ 
band tussen de intensiteit van de fluo¬ 
rescentie van een fotosynthetisch sys¬ 
teem na bestraling met licht en de 
fractie van reactiecentra die ten gevolge 

van de bestraling tijdelijk gesloten 
(inactief) zijn, kon worden afgeleid door 
uit te gaan van een stochastische 
naasteburenwandeling op een rooster 
met een randomverdeling van twee 
soorten imperfecte valpunten. Er werd 
tevens nagegaan in welke mate de reeks 
kleuren die een stochastische wande¬ 
laar met een gegeven stapkansverdeling 
tegenkomt in een rooster waarvan de 
punten volgens een onbekende waar-
schijnlijkheidsverdeling zwart of wit 
gekleurd zijn, informatie over de kleur-
verdelirtg verschaft. Hiermee werd de 
oorspronkelijke vraagstelling als het 
vare omgekeerd. 

In de werkgroep VS-th-U (Utrecht) wer¬ 
den bij het theoretisch onderzoek van 
vloeibare kristallen aanwijzingen gevon¬ 
den voor het bestaan van een anti-
nematische fase. Dit werd verder onder¬ 
zocht met behulp van een uitbreiding 
van de Migdal-Kadanoff-renormalisatie-
groep voor klassieke spins. Voor vloei¬ 
stoffen bestaande uit convexe harde 
deeltjes werd het fasediagram uitvoerig 
bestudeerd. Er werd onderzoek gedaan 
naar de stabiliteit van ééndimensionale 
systemen van deeltjes met verschillende 
typen paarwisselwerking. De toestand 
met minimale energie bleek niet altijd 
een roosterstructuur te hebben. Met 
behulp van een relativistische twee-
deeltjestheorie werd de Coulombver-
strooiing berekend. Met dezelfde theorie 
werd onderzocht of voor zeer hoge kern¬ 
lading paarcreatie mogelijk is. Voor een 
speciaal gekozen driedimensionale niet-
lineaire afbeelding werd het gedrag van 
een vreemde aantrekker bestudeerd. 
Eveneens werd een begin gemaakt met 
de studie van periodieke chemische 
reacties. Voor bepaalde waarden van de 
reactieconstanten treedt waarschijnlijk 
ook chaotisch gedrag op. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP VS-A I 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato¬ 
rium, Universiteit van Amsterdam, 
prof.dr. A. Lagendijk, prof.dr. G. de Vries 
1. Magnetisme en metalen 
1.1. Zware-fermionsupergeleiding 
1.2. Interacties in harde magnetische 
materialen 
1.3. Anisotropie in magnetische geor¬ 
dende uraniumverbindingen 
1.4. Eénkristalgroei van zeldzame aard¬ 
en uraniumverbindingen 
1.5. Transporteigenschappen van ver¬ 
dunde legeringen van Pd en Pt met 
uranium 
1.6. De Haas-van Alphen-effect in sterke 
magneetvelden aan bijna-ferromagneti-
scfie itinerante paramagneten, uranium¬ 
verbindingen en edele metaallegeringen 
2. Optica 
2.1. Rnmanspectroscopie op een tijd¬ 

schaal van picoseconde 
2.2. Onderzoek aan eenvoudige vaste 
moleculaire vaste-stoffen onder ultra-
hoge druk 
2.3. Onderzoek aan dunne lagen 
2.4. Lokalisatie van licht 
3. Spin-gepolariseerd atomair waterstof 
4. Monte Carlo-berekeningen van 
quantumsy sternen 

WERKGROEP VS-A II 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato¬ 
rium der Vrije Universiteit, prof.dr. 
R.P. Griessen 
1. Elektronen en interstitiële ionen in 
legeringen 
1.1. De Haas-van Alphen-spectroscopie 
1.2. Puntcontactspectroscopie en 
elektron-fononwissel werking 
1.3. Elektromigratie, diffusie en proton-
Halleffect 
1.4. Kritische verschijnselen en paar-
interacties in metaalhydriden 
1.5. Metaalhydriden onder zeer hoge 
drukken 
1.6. Modelberekeninger van de vor-
mingswarmte van interstitiële legeringen 
2. Theorie 
2.1. Elektronenstructuur van legeringen 
2.2. Elektromigratie in verdunde lege¬ 
ringen 

WERKGROEP VS-ESM 
Nijmegen - ESM, Faculteit Wis- en 
Natuurkunde, prof.dr. A.G.M. Janner 
(ad interim) 
1. Berekeningen met algemene poten¬ 
tialen 
2. C15-A15-zware-fermionsystemen 
3. Half-Metallic Materials 
4. Halfgeleider-superroosters 
5. Zeldzame aardhexaboriden 

WERKGROEP VSD II 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. J.E. Mooij 
1. Elektronengeleiding in systemen 
met begrensde afmetingen 
1.1. Zwakke lokalisatie 
1.2. Onelastische verstrooiing 
1.3. Supergeleidende fluctuaties in zeer 
smalle lijnen 
1.4. Geleiding in zeer kleine halfgeleider¬ 
structuren 
2. Kunstmatig gefabriceerde inhomo-
gene materialen 
2.1. Metallische superroosters 
2.2. Arrays van supergeleidende eilan¬ 
den, gekoppeld via Josephsonjuncties 
3. Niet-evenwichtsupergeleiding 
3.1. Stimulatie van supergeleiding door 
tunnelen 

WERKGROEP VS-DN 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. F. Tuinstra 
Nijmegen - Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. A.G.M. Janner, dr. T. 
Janssen 
1. Gemoduleerde kristalstructuren 
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1.1. Structuur 
1.2. Symmetrie 
1.3. Optische eigenschappen 
1.4. Elektromagnetische eigenschappen 
1.5. Elektronen en fononen 
1.6. Modellen voor structurele fase¬ 
overgangen 
1.7. Morfologie 
1.8. Ouasikristaller, 
2. Mathematische fysica 
2.1. Op de vastestoffysica gericht groe-
pentheoretisch onderzoek 
2.2. Bandenstructuurberekeningen van 
elektronen 
2.3. Chaotische fasen en defecten 
2.4. Harmonische analyse van Boson-
algebra's 

WERKGROEP VSE 
Eindhoven - Technische Hogeschool, 
Afdeling der Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. W.J.M, de Jonge, prof dr. H.H. 
Brongersma 
1. Coöperatieve verschijnselen 
1.1. Thermodynamische eigenschappen 
van laagdimensionele systemen 
1.2. Fase-overgangen en kritieke ver¬ 
schijnselen en dynamica (gedeeltelijk 
in samenwerking met ECN) 
1.3. Excitaties 
1.4. Semimagnetische halfgeleiders 
1.5. Niet-magnetische verschijnselen 
1.6. Multilagen, superroosters en kleine 
deeltjes (gedeeltelijk in samenwerking 
met Philips) 
2. Fysica van oppervlakken en grens¬ 
lagen 
2.1. Segregatie 

WERKGROEP VS-G 
Groningen - Laboratorium voor Vaste 
Stof, prof.dr. F. van der Woude 
1. Amorfe legeringen 
1.1. Amorfe TM-TM-legeringen 
1.2. Amorfe ijzer-sp-legeringen 
1.3. Pseudo-kristalfijn AIMn en AlFe 
1.4. Corrosie van AISI 25100 staal 
2. lonenkristallen 
2.1. Kristallijne superionengeleiders 
2.2, Superionische glazen 
3. lonaire legeringen 
3.1. Elektrische transporteigenschap¬ 
pen 
3.2. Structuuronderzoek 
4. Vloeibare kristallen 
4.1. Smectische vloeibare kristallen en 
faseovergangen 
4.2. Ultrageluidmetingen aan vloeibare 
kristallen 

Deglovebox, een opstelling om in een 
atmosfeer van zuiver helium experimen¬ 
ten aan vloeibare alkalimetalen bij hoge 
temperaturen mogelijk temaken. Dit 
werk wordt verricht in werkgroep VSG. 
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5. Theorie van de gecondenseerde 
materie 
5.1. Kinetisch kritische verschijnselen 
en statistiek van polymeren 
5.2. Dimensies van fractals in diëlek-
trische doorslag 
5.3. Hiërarchische en fractal-eigen¬ 
schappen van ongeordende systemen 
5.4. Niet-lineatre dynamica van vast-
gepinde ladingdichtheidsgotven 
5.5. Elektronentransporttheorie en toe-
standsdichtheden van ongeordende 
legeringen 

WERKGROEP VS L 1 
Leiden - Kamerlingh Onnes Laborato¬ 
rium, prof.dr. N.J. Poults 
1. Microgolfgeïnduceerde optische 
kernspinpolarisatie (MIONP) in molecu¬ 
laire kristallen 
2. Dynamische ke'nspinpolarisatie 
(DNP) in halfgeleiders 
3. Coöperatieve verschijnselen van 
kernspins 
4. Supergeleidende intermetallische 
hydrides met de C-15-structuur 
5. Statische en dynamische eigenschap¬ 
pen van ééndimensionale Heisenberg-
antiferromagneten 
6. Optisch onderzoek van de vaste stof 

WERKGROEP VS-L II 
Leiden - Huygens Laboratorium, 
prof.dr. J. Schmidt 
1. Fysica van optisch geëxciteerde 
moleculen 
1.1. Dynamica van tripletexcitonen 
1.2. Elektron-sptnechospectroscopie 
van geëxciteerde moleculen 
1.3. Kernspinoriëntatie via optisch 
pompen van triplet-elektronspins 
2. Laserspectroscopie met hoge 
resolutie 

WERKGROEP VS-L III 
Leiden - Kamerlingh Onnes Laborato¬ 
rium, prof.dr. W.J. Huiskamp 
1. Metaalclusters en metaalcluster-
verbindingen 
2. Fysische eigenschappen van synthe¬ 
tische halfgeleiders en metalen (gedeel¬ 
telijk buiten FOM-verband) 
2.1. Niet-lineaire geleiding in TCNQ-
verbindingen 
2.2. Elektrische transport- en magneti¬ 
sche eigenschappen van polymeren en 
(an)organische ketenverbindingen 
3. Magnetische materialen (gedeeltelijk 
buiten FOM-verband) 
3.1. Dynamica van solitonen en kinks 
bestudeerd met behulp van Mössbauer-
refaxatie 
3.2. Intermetallische verbindingen met 
een niet-magnetische grondtoestand 
3.3. Mössbauerspectrometrie aan ter-
naire intermetallische materialen (in 
STW-verband) 
3.4. Veldgeïnduceerde incommensura-
bele overgangen en "random-field"-
effecten 

3.5. Ferrimagnetische ketenverbin¬ 
dingen 

WERKGROEP VS-N I 
Nijmegen - Fysisch Laboratorium, 
prof.dr. P. Wyder, dr. H. van Kempen 
Elektronen en fononen 
1. Metalen 
1.1. Transporteigenschappen; verstrooi-
tngsmechanismen, magnetoweerstand 
1.2. Puntcontacten; spinpolarisatie, 
ruis, fermiologie. thermo-elektrisch 
effect, incommensurabele kristallen 
1.3. Ver-infraroodspectroscopie aan 
metalen, half metalen en supergeleiders 
1.4. Kleine deeltjes, submicronfysica, 
magnetische flocculatie 
1.5. Niet-evenwichtsupergeleiding 
2. Oppervlakken en grensvlakken 
2.1. Oppervlaktetopologie 
2.2. Werkfuncties 
2.3. Tunnelspectroscopie aan geadsor¬ 
beerde moleculen 
2.4. Andreevreflectie aan een normaal-
supergeleidend grensv'ak 
2.5. Transversale focussering van 
elektronen 
3. Halfgeleiders 
3.1. Fotogeleiding in Ill-V-halfgeleiders 
(tijdsopgelost) 
3.2. Cyclotronresonantie aan hetero¬ 
juncties, superroosters en bulk-GaAs 
3.3. Quantum-Halleffect 
3.4. Puntcontactspectroscopie 
3.5. Fotoluminescentie van bulk-GaAs 
en GaAs-AIGaAs-heterojuncties 
4. Isolatoren 
4.1. Ver-infrarood-en Ramanspectro-
scopie aan gemoduleerde structuren 
4.2. EPR in het submillimetergebied 
4.3. Vloeibare kristallen 
5. Instrumentatie 
5.1. Ver-infrarood- en Ramanspectro-
scopie 
5.2. Tijdsopgeloste microgolf- en ver-
infraroodspectroscopie 
5.3. Picoseconde-fotoluminescentie-
spectroscopie 
5.4. Onelastische röntgenverstrooiing 
5.5. Scanning-tunneling-microscopie 
5.6. Transportmetingen in hoge mag¬ 
neetvelden en bij zeer lage temperaturen 

WERKGROEP VS-N II 
Nijmegen - Laboratorium voor Fysische 
Chemie, prof.dr. J.C. Fuggie 
1. Elektronische structuur van de vaste 
stof en vastestofoppervlakken 
1.1. Isochromatische spectroscopie 
van remstraling met spingepolariseerde 
elektronen aan magnetische materialen 
(BISCEPS) 

WERKGROEP VS-P 
Petten - Energieonderzoek Centrum 
Nederland, dr.ir. P.E. Mijnarends 
1. Positronenannihilatie in metalen, 
intermetallische verbindingen en lege¬ 
ringen 
1.1. Experimenteel en theoretisch onder¬ 

zoek aan de elektronenstructuur van 
Hume-Rothery legeringen 
2. Berekening van de Haas-van Alphen¬ 
frequenties in Coo 92Feo oa (gedeeltelijk 
buiten FOM-verband) 

WERKGROEP VS-UI 
Utrecht- Fysisch Laboratorium, 
prof.dr. H.W. de Wijn 
1. Niet-evenwichtsfononen van hoge 
frequentie 
1.1. Generatie en detectie met lumines-
cerende centra in isolatoren en halfge¬ 
leiders 
1.2. Generatie met puntcontacten 
1.3. Dynamica van hoogfrequente 
fononen 
1.4. Gestimuleerde emissie 
1.5. "Fluorescence line narrowing" 
1.6. Excitatie en defasering op een 
tijdschaal van picoseconde 
1.7. Geïntegreerde optica en oppervlak-
tefononen 
1.8. Verval van sterk geëxciteerde fonon-
modes 
2. Niet-evenwichtsmagnonen 
2.1. Generatie en detectie met lumi-
nescerende centra 
2.2. Relaxatie van hoogfrequente 
magnonen 
3. Orde in "random"-magnetische 
systemen 
3.1. Verdunde tweedimensionale anti¬ 
ferromagneten 
3.2. Gemengde antiferromagneten met 
concurrerende anisotropie 
3.3. Gemengde tweedimensionale ferro/ 
antiferromagneten 
3.4. Monte Carlo-berekeningen 
4. Incommensurabele kristallen 
4.1. Brillouinverstrooiing 
4.2. Mössbauerspectroscopie 
4.3. Elektronspinresonantie 
5. Snelle ionengeleiders 

WERKGROEP VS-U II 
Utrecht- Fysisch Laboratorium, 
prof.dr. R.J.J. Zijlstra 
1. Vloeibare kristallen 
2. Quasi-ééndimensionale moleculaire 
geleiders 

WERKGROEP VS-THEORIE 
Amsterdam - Instituut voor Theoreti¬ 
sche Fysica, prof.dr. H.W. Capel 
1. Spindynamica in ééndimensionale 
systemen 
Leiden- Instituut-Lorentz, prof.dr. P.W. 
Kasteleyn 
1. Exacte theorieën voor veeldeeltjes-
systemen met interacties, in het bijzon¬ 
der de theorie van stochastische wande¬ 
lingen op roosters met valpunten 
Utrecht - Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. Th.W. Ruijgrok 
1. Vloeibare kristallen 
2. Roosterstructuren in één dimensie 
3. Relativistische quantummechanica 
4. Chaos 
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4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investerings-
(in kf) krediet 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel (in k/) 

69,3 20 — 4.748 1.163,1 

waarvan in BR — 21 - — 727 196,6 

daarvan van STW — 51 91.1 

365 

Volgens vastgestelde begroting 1985. 
WP/V en WP/T: wetenschappelijk perso¬ 
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels¬ 
leden die daadwerkelijk wetenschappe¬ 
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

OUTPUT 

publikaties 

(aantal) 

98 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties 

(aantai) 

lezingen 

(aantal) 

11 108 25 

In de hiernaast gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme¬ 
trie wanneer gegevens van onderzoek¬ 
instituten met die van universitaire werk¬ 
groepen worden vergeleken. De lezer 
dient te bedenken dat in de cijfers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder¬ 
steunende faciliteiten (mensen en mate¬ 
rieel) aan universiteiten en technische 
hogescholen. Die faciliteiten zitten niet 
in de inputgegevens, maar werken wel 
door in de outputgegevens. 

In 1985 via FOM-beleidsruimte gehonoreerde projecten 

project¬ 
nummer indiener(s) 

Normale programma 
83.85.343 Prof.dr A Lagendijk 
85.85 479 Prof.dr. A. Lagendijk 
85.85492 Dr. J.J.M. Franse 
83.85.350 Prof.dr. R.P. Griessen 

Dr. D.G. de Groot 
82.85.300 Prof.dr. H.H. Brongersma 
85.85.510 Prof.dr.ir. W H. de Jeu 

85.85.507 Dr. L.J. de Jongh 
Dr. H.B. Brom 
Dr. R.C. Thiel 

titel 

Optische picoseconde dunne-laagdynamica 
Gokken op quantumsystemen 
Zware fermionen en supergeleiding 
Superconducting metal hydrides synthesized under 
very high pressures 
Oppervlaktesegregatie 
High-resolution X-ray experiments of low-dimensional 
systems and surfaces 
Organometallische clusters: modelsystemen voor 
kleine metaaldeeltjes 

affi-
Natie 

UvA 
UvA 
UvA 
VU 

THE 
RUG 

werk¬ 
groep 

VS-A I 
VS-A I 
VS-A I 
VS-A II 

VS-E 
VS-G 

RUL VS-L 

5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen¬ 
schap voor de Vaste Stof was op 31 
december samengesteld uit; 
prof.dr. H.W. de Wijn, voorzitter, leider 
werkgroep VS U I 
prof.dr.ir. J.E. Mooij, wetenschappelijk 
secretaris, leider werkgroep VS D II 
prof.dr. H.H. Brongersma, leider werk¬ 
groep VS-E 
prof.dr. H.W. Capel, leider werkgroep 
VS-thA 
dr. E. Frikkee 
prof.dr. J.C. Fuggle, leider werkgroep 
VSN II 
prof.dr, R.P. Griessen, leider werkgroep 
VS A II 
prof.dr. С Haas 
prof.dr W.J. Huiskamp, leider werkgroep 
VS-L III 

prof.dr. A.G.M. Janner, leider werkgroep 
VS-DN-N en leider a.i. werkgroep 
VS-ESM 
prof.dr. W.J.M, de Jonge, leider werk¬ 
groep VS-E 
prof.dr. A. Lagendijk, leider werkgroep 
VSA I 
prof.dr. AR. Miedema 
dr.ir. P.E. Mijnarends, leider werkgroep 
VS-P 
prof.drs. D. Polder 
prof.dr.ir. N.J. Poulis, leider werkgroep 
VS-L I 
prof.dr. Th.W. Ruijgrok, leider werkgroep 
VS-th-U 
prof.dr. G.A. Sawatzky 
prof.dr. J. Schmidt, leider werkgroep 
VS-L II 
prof.dr.ir. M.F.H. Schuurmans 

prof.dr. I.F. Silvera, leider werkgroep 
VS-A I 
prof.dr. M.J. Sparnaay 
drs. R.P. van Stapele 
prof.dr ir. F. Tuinstra, leider werkgroep 
VS-ON-D 
prof.dr. J.F. Verwey 
prof.dr. G. de Vries, leider werkgroep 
VSA I 
orofdr. A.R. de Vroomen 
prof.dr. F. van der Woude, leider werk¬ 
groep VS-G 
prof.dr. P. Wyder, leider werkgroep 
VSN I 
prof.dr. R.J.J. Zijlstra, leider werkgroep 
VS-U II 
Per 1 september werd het secretariaat 
door drs. H.G. van Vuren overgedragen 
aan dr.ir. B.M. Geerken. 
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De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. K.H. Chang (directeur FOM), 
dr. L.J. Jongh en dr. W.Th. Wenckebach 
(plaatsvervangend leider VS-L III resp. 
adjunct-leider VS-L), drs. J.C. Voorhoeve 
en drs. C.D.F, van Velzen (vertegenwoor¬ 
digers COR), HJ. Pleijsier(hoofd perso¬ 
neelszaken FOM), T. van Egdom en C.M. 
Visser (medewerkers FOM-bureau). 

in verband met zijn emeritaat werd 
prof.dr. P.W. Kasteleyn op eigen verzoek 
ontheven van de leiding van de werk¬ 
groep VS-th-L en het lidmaatschap van 
de Commissie. In zijn opvolging is nog 
niet voorzien. 

In verband met zijn vertrek naar het 
buitenland werd prof.dr. F.M. Mueller 
op eigen verzoek ontheven van de leiding 
van de werkgroep VS-BSB en lid van de 
Commissie. De naam van deze werk¬ 
groep werd gewijzigd in VS-ESM (Elek¬ 
tronische Structuren van Materialen); 
prof.dr. A.G.M. Janner werd tot leider a.i. 
van deze werkgroep benoemd. 

Prof.dr.ir. M.F.H. Schuurmans werd op 
voorstel van de Commissie benoemd tot 
lid è titre personnel. 

Dr. J. Bergsma werd als vertegenwoor¬ 
diger van de Werkgemeenschap voor 
Kristal- en Structuuronderzoek van de 
Stichting SON in de Commissie opge¬ 
volgd door dr. E. Frikkee. 

Prof.dr. G.A. Sawatzky vertegenwoordigt 
de Commissie in de SONWerkgemeen-
schap voor Chemie van de Vaste Stof, 
prof.dr. С Haas vertegenwoordigt deze 
SON-werkgemeenschap in de FOM-
werkgemeenschap voor de Vaste Stof. 
Het Uitvoerend Bestuur wordt in de 
Commissie vertegenwoordigd door 
prof.dr. J.J. Loef. 
Prof.dr. G. de Vries vertegenwoordigt 
de Commissie van de C-WGM-Metalen 
in de C-WGM-Vaste Stof en omgekeerd. 
Prof.dr. J.F. Verwey vertegenwoordigt 
de Commissie van de Werkgemeen¬ 
schap Halfgeleiders in de C-WGMVaste 
Stof en omgekeerd. 

Het Dagelijks Bestuur van de Commissie 
bestaat uit de voorzitter, de secretaris, 
de wetenschappelijk secretaris en prof. 
dr. R.P. Griessen. 

De taak van de Commissie is nader om¬ 
schreven in 'Bestuurstaken van de Com¬ 
missie van de Werkgemeenschappen'. 
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Thermonucleair Onderzoek 
en Plasmafysica 

1. Algemeen 

11 Doelstelling 

De Werkgemeenschap voor Thermo¬ 
nucleair Onderzoek en Plasmafysica 
stelt zich ten doel: 
1. in internationale samenwerking, en 
voor wat de technische aspecten van het 
werk betreft ook in samenwerking met 
organisaties voor toegepast onderzoek 
en technische ontwikkeling in Neder¬ 
land, bij te dragen tot de oplossing van 
problemen met betrekking tot het win¬ 
nen van nuttige energie uit beheerste 
thermonucleaire reacties; in het bijzon¬ 
der: 
a. de fysische eigenschappen van plas¬ 
ma's die van belang zouden kunnen zijn 
voor thermonucleaire toepassingen te 
onderzoeken; 
b. technisch onderzoek en ontwikke¬ 
lingswerk met betrekking tot thermo¬ 
nucleaire reactoren te volgen en even¬ 
tueel te bevorderen; 
с theoretisch systeemonderzoek met 
betrekking tot mogelijke thermonucle¬ 
aire reactortypen uit te voeren, teneinde 
richting te geven aan het hierboven 
onder a. en b. genoemde werk; 
d. kennis op de hierboven genoemde 
gebieden te helpen verspreiden; 
2. bij te dragen tot de vooruitgang van 
de plasmafysica in ruimere zin; in het 
bijzonder: 
a. fundamenteel theoretisch en expe¬ 
rimenteel plasmafysisch onderzoek te 
verrichten: 
b. onderzoek en onderwijs op het ge¬ 
bied van de plasmafysica aan universi¬ 
teiten, hogescholen en andere instel¬ 
lingen van wetenschappelijk onderzoek 
in Nederland te bevorderen en door deel¬ 
neming daaraan te ondersteunen; 
c. fysische, mathematische en techni¬ 
sche hulpmiddelen en werkwijzen die 
nodig zijn voor plasmafysisch onder¬ 
zoek te ontwikkelen. 

1.2. Toelichting 

De twee in de naam van de Werkgemeen¬ 
schap genoemde vakgebieden, het ther¬ 
monucleaire onderzoek en de plasma¬ 
fysica, overlappen elkaar vooralsnog 

grotendeels. Naarmate het onderzoek 
voortschrijdt zal evenwel het thermonu¬ 
cleaire onderzoek steeds meer met 
problemen buiten de plasmafysica wor¬ 
den geconfronteerd, terwijl de plasma¬ 
fysica zich van haar kant zal uitbreiden, 
ook in richtingen die niet worden be¬ 
paald door de thermonucleaire proble¬ 
matiek. De Werkgemeenschap stelt zich 
ten doel naast de thermonucleair ge¬ 
richte plasmafysica, waarin het zwaarte¬ 
punt van haar activiteiten ligt, ook de 
niet-thermonucleaire plasmafysica en 
het niet-plasmafysische thermonucle¬ 
aire onderzoek te bevorderen. 

13. Werkwijze 

De werkzaamheden worden uitgevoerd 
in het FOM-Instituut voor Plasmafysica, 
het FOM-Instituut voor Atoom- en Mole-
cuulfysica, aan de TH Eindhoven en de 
TH Twente. 
Het programma van de experimentele 
afdeling in het FOM-Instituut voor 
Plasmafysica 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-Insti-
tuut voor Plasmafysica aan beide. 
Met de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom) wordt in een 
associatiecontract samengewerkt met 
het doel gemeenschappelijke onderzoe¬ 
kingen over plasmafysica en beheerste 
kernversmelting te verrichten. Onder 
auspiciën van dit contract wordt het 
onderzoek in beide FOM-Instituten uit¬ 
gevoerd, waarbij de kosten door beide 
partners worden gedragen. Met betrek¬ 
king tot de onder 1 b en 1 с genoemde 
punten wordt samengewerkt met het 
ECN. 

2. Speurwerk 

Het onderzoek in SPICA II in het FOM-
Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen 
is geconcentreerd geweest op de ver¬ 
kenning van het parametergebied, waar¬ 
in plasma's met een relatief hoge kine¬ 
tische druk geproduceerd kunnen wor¬ 
den. Essentieel voor een goede implosie 

(en daarmee verhitting) in de hoofdont¬ 
lading is de mate waarin het plasma 
voorgeïoniseerd is. Aanvankelijk leverde 
dit geen probleem op, maar na herhaal¬ 
de ontladingen bleek een goede door¬ 
slag bij lage werkdrukken (po<1Pa) 
steeds moeilijker te realiseren. Het 
vorig jaar beschreven voorionisatie-
systeem is daarom gecompleteerd met 
de installatie van vier flitsbuizen, die 
een intense, korte (~ 20 ^s) puls van 
UV-straling in het kwartsvat en het nog 
niet geïoniseerde vulgas zenden. Tevens 
is de inkoppeling van het hoogfrequent-
circuit verbeterd. De eerste metingen 
met dit verbeterde voorionisatiesysteem 
wijzen inderdaad op een verhoging van 
de voorionisatiegraad. Eerdere, meer 
gedetailleerde, metingen aan ontladin¬ 
gen bij een vuldruk van 1 Pa hadden 
laten zien, dat de plasmastroom ( - 400 
kA), de afmetingen van het plasma en de 
even wichtsverplaatsing overeenstem¬ 
den met de verwachtingen. De verhou¬ 
ding tussen plasmadruk en opsluitende 
magnetische druk (/3) bleef echter bene¬ 
den de voorspelde waarde (0 = 0.08 in 
plaats van 0 = 0.3). Ook het dichtheids-
verval na implosie en verticale contrac¬ 
tie was onverklaard snel. Na eerder 
genoemde verbetering werd een /3 van 
0.25 bereikt, bij een temperatuur van 
de centrale plasmakolom van circa 80 
eV en een gemiddelde dichtheid van 
3 x 1021 m-3. Dit rechtvaardigt de ver¬ 
wachting dat deontwerpparameters van 
SPICA II gerealiseerd kunnen worden. 
Op diagnostisch gebied zijn goede vor¬ 
deringen gemaakt. De drie interfero¬ 
meters (één HeNe, twee СОг) werken be¬ 
trouwbaar. De Thomson-verstrooiings-
diagnostiek levert nu in een ontlading 
een temperatuur- en dichtheidsmeting 
op 29 radiële posities. De eerste metin¬ 
gen met de diamagnetische lus (j3(t)), 
de zachte röntgendiagnostiek (Te(r,t)), 
bolometer, magnetische probe, VUV-
monochromator (T|(t)) en VUV-spectro-
meter (verontreinigingen) zijn gedaan 
of worden in 1986 verwacht. De voort¬ 
gang van het experimentele onderzoek 
werd sterk gehinderd door technische 
tegenslagen De meest ernstige betrof 
een hoogspanningsdoorslag van een 
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Hel hart van het SPICA II experiment 
na voltooiing van de opbouw Op de 
achtergrond is een klem deel van de 
condensatorbanken te zien. 

isolatie bij een pomptuit. die een implo¬ 
sie van het kwartsglazen ontladingsvat 
tengevolge had. 
Het theoretische onderzoek in de groep 
is nog steeds geconcentreerd op de be¬ 
schrijving van plasma-evenwichten 
door middel van het variatieprincipe. 
De samenwerking met de Universiteit 
van Innsbruck, de TH Eindhoven en de 
Rijksuniversitie Utrecht was bijzonder 
vruchtbaar. Er zijn resultaten verkregen 
met een model, dat temperatuur- en 
drukprofielen voorspelt. De analyse van 
de uitbreiding van het zogeheten Tay-
lor-model, inhoudende de toevoeging 
van een vacuumlaag tussen plasma en 
wand. is voltooid. 
De eigenschappen van plasmaturbulen 
tie worden in de TORTUR tokamak 
onderzocht. Belangrijke dimensies 
van de/e kleine tokamak /i |n: grote 
straal R - 46 cm: kleine straal a - 9 cm, 
toroidaie magnetische veldsterkte 
Bt . ' ' 3 tesla. Mei stromen tot circa 
60 kA worden watnrstofplasma's mot 
dichtheden tot ICK'm 'en temperatu 

ren tot 1000 eV gedurende 40 ms gepro¬ 
duceerd en opgesloten in de roestvrij¬ 
stalen torus. De metingen van diverse 
plasmaparameters als temperatuur, 
dichtheid, de verontreimgingstoestand 
van het plasma en het fluctuatiespec-
trum zijn in een vorig jaarverslag kort 
besproken. Onderzoek werd verricht aan 
de turbulente plasmatoestand veroor 
zaakt door een korte (circa 10 /is duren 
de) extra toroïdale stroorrstoot, lp. 
Er treedt een sterke toename van de 
elektronen- en ionentemperaturen van 
de hele plasmakolom op. De toenames, 

TVen T,. schalen evenredig met 
( lt,)

2. Een "nette" thermische toename 
komt merkwaardigerwijs pas 1.5 tot 2 0 
ms na de toediening van öc puls tot 
stand. De gebeurtenissen ti|dens en 
onmiddellijk na de puls en gedurende 
de thermalisatiepenode /i|n in hi|/on-
derheden bestudeerd en zijn kwantita¬ 
tief aan een mortel getoetst. De energie 
van de stroompuls wordt in een skinlaan 
van 2 tot 4 cm aan dn buitenkant van de 
plasmakolom beïnvloed. Reeds tijdens 

de vorming van de skinlaag vindt sterke 
verhitting in het centrum plaats door 
groepstransport van plasmagolven 
De stroomskin is echter niet stabiel, 
zodat na circa 5 цъ een implosie op¬ 
treedt met convectief stroomtransport 
en lichte plasmacompressie in het cen¬ 
trum. Een aanzienlijke en snelle ternpe-
ratuurstijging, gepaard gaande met 
enige dichtheidstoename in hot cen¬ 
trum is het gevolg (staging van min 
stens 1 keV). In de hieropvolgendo 
30 (<s volgt een decompressie van het 
plasma: geringe dichtheidsverlaginr) 
met een teloorgaan van de temperatuur-
stijging. Er worden echter slechts 
geringe verlie/en naar de vatwand genie-
ten (hoogstens 20 tot 30' •• van de ener¬ 
gie van de puls!). 
Do veronriorstnllmg is nu dat dr enercjie. 
na de verwildering van de cxlr,t stroom 
uit het plasma, opgeslagen is nis <;xtr,i 
poloidak; magnetische епегфе. het 
resultaat van een concentratie v,in (li> 
(qeimplnrieerde) pldsfruistroom nabij 
het centrum en de verlaagde ';trni>rn 
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In het SPICAII experiment zit een 
kwartsglazen torus. Deze moet zeer 
precies passen m het omgevende schild. 

dichtheid aan de rand: een opgepiekt 
stroomprofiel heeft een extra interne 
zelfmductie. De dissipatieve relaxatie 
naar hei oorspronkelijke stroomprofiel 
(de stabiele tokamaktoestand) vmdt 
plaats in een tijd die korter is dan de 
zogeheten energieopsluittijd voor deze 
tokarnak (circa 2 ms). Derhalve resul¬ 
teert aanzienli|ke plasmaverhitting 
binnen circa 2 ms. Zoals gesteld was 
een zeer precieze simulatie van deze 
evolutie in een eenvoudig model moge¬ 
lijk Hieruit bleek dat de beste magne¬ 
tische relaxatietijd ongeveer 1 ms be¬ 
draagt. 
Het verhitten van het plasma door een 
trein van vier stroompulsen is met suc¬ 
ces gedemonstreerd Deze door ons ge¬ 
ïntroduceerde methode van plasmaver-
hitting is technisch nog aanzienlijk te 
vereenvoudigen (langere pulstijd. lagere 
piilsspanmncj) en wordt bruikbaar ge¬ 
acht voor extra vc-rhitt'ng van kleine tot 
middelgrote tokamaks 
Het flijr.ttiatvspectnim door otroohnrj 
van een 4-mm testbundel. onder DO 

geobserveerd, werd in een groot fre-
quentiegebied bepaald (0.5 kHz tot circa 
50 MHz). Naast de gebruikelyke laag-
frequente driftgolven (tot circa 200 kHz) 
werden voor het eerst in toroïdale plas¬ 
ma's domeinen nabij 500 kHz tot 2 MHz 
en om 10 MHz gevonden. Alle spectra 
hebben een langzame modulatie (circa 
0.5 tot 1 kHz) die ook gevonden wordt 
in de omtrekspanmng. de zachte rönt-
genstraling, in de elektroncyclolronstra-
ling en in de hoogenergetische staarten 
van de snelheidsverdelingen van elektro¬ 
nen en ionen. Een dergelijke periodici¬ 
teit manifesteert zich bijvoorbeeld sterk 
in de zogenaamde Alfvén.satellieten in 
de Thomson-verstroonngsspectra. Ons 
vermoeden is een sterke koppeling van 
lonencyclotrongolven naar het lager 
frequente domein van Alfvèn. magne-
tosomsohe golven en eleMror.tatische 
driftgolven wanneer de plasmadruk door 
"ballooning modes" is beperkt. De effec¬ 
ten nemen dramatisch toe bi| hogere 
plasmastromen Het einde van de sta 
hinle opsluiting met sterke di.sruptier, 

ligt in TORTUR bij een stroom van 60 kA. 
Superthermische elektronen kunnen 
worden gegenereerd tijdens de interne 
disruptie. Dit jaar zal bij JET een in Rijn¬ 
huizen ontwikkelde simulatiecode voor 
het aantonen van niet-thermische popu¬ 
laties worden geïnstalleerd. Het is de 
bedoeling met behulp van deze code de 
eventuele aanwezigheid in JET van 
superthermische populaties te onder¬ 
zoeken. 
In 1985 is tevens de grondslag gelegd 
voor nog een diagnostisch systeem voor 
JET gebaseerd op de in Rijnhuizen aan¬ 
wezige microgolf-expertise. Het plan is 
de li|ngetntegreerde dichtheidsmetm-
gen te completeren met een systeem 
van tien microgolfreflectometers. leder 
van deze reflectometers zal dan als 
functie van de tijd de dichtheid op een 
van te voren vast te leggen punt kunnen 
bepalen, zodat het wellicht voor het 
eerst rnoge)i|k zal zijn om een inzicht 
te verkrijgen in het dichtheidsverloop 
/owel op de as als op do rand van de 
ontlading 



Transmissielijnen in een ECRH-opstel-
ling voor het FOM'CEAproiect Ьч TFR 
;n Fontenay-aux-Roses, Frankrijk 

Een nieuwe, sterk in volume verkleinde, 
versie van de vluchtti|d-spectrometer 
die op ASDEX zo succesvol is gebleken, 
is in 1985 gereedgekomen. De volume-
verkleining maakt de spectrometer 
uiterst ongevoelig voor DT-neutronen en 
dus uitermate geschikt voor ionentem-
peratuurmetingen in fuserende plas¬ 
ma's. Een verkennende studie naar de 
mogelijkheid door middel van Ruther-
ford-verstrooiing de ionentemperatuui 
te bepalen in TEXTOR is inmiddels 
afgerond. De methode lijkt veelbelovend 
om de effecten van ICRH en neutrale 
bundelverhitting op voornoemde machi¬ 
ne waar te nemen. De nieuwe versie 
van de spectrometer is door zijn hon¬ 
derd maal kleinere storingsgevoeligheid 
ook verreweg superieur aan analysato-
ren voor de neutrale deeltjes die momen¬ 
teel in gebruik zijn bij JET en andere 
grote machines. 

Het ECRH-onderzoek (elektronen-cydo-
tronresonantie-verhitting) op de Franse 
tokamak TFR is een gezamenlijk pro¬ 

gramma van CEA en FOM. Het experi¬ 
mentele programma is eind maart 1985 
van start gegaan met één 60 GHz hron 
(gyrotron) gekoppeld aan de Franse 
tokamak TFR. Gewerkt werd me! e?n 
gereduceerd vermogen (s 140 kW) en 
verkorte pulslengte (30 ms). Daarnaast 
bleef het programma van tests en verbe¬ 
teringen aan transmissielijnen door¬ 
gaan. In de zomermaanden konden de 
dne transmissielijnen op TFR geïnstal¬ 
leerd worden, waarna begin september 
het ERCH-programma bij vol vermogen 
(2 500 kW op plasma) en volle puls¬ 
lengte (100 ms) kon beginnen. 
De eerste resultaten met laag vermogen 
werden gerapporteerd in Boedapest 
(september 1985). Bij centrale verhitting 
bleek de respons van het plasma op 
ECRH afhankelijk van het ohmse begin-
plasma. Bij lage plasmastroom werd 
een achteruitgang van de energiebe 
houdtijd geconstateerd (van 6 5 naar 
4.5 ms). terwijl bij hogere plasmastroom 
(>110 kA) ;elfs een kleine verhoging 
van TI bereikbaar was (3.6 • 4.2 ms) 

BIJ verhitting enkele centimeters buiten 
het q = 2 oppervlak bleek stabilisatie 
van m - 2.3 modes mogelijk. Superther-
mische elektronengeneratie trad vooral 
op bij lagere dichtheden (n„|o) *-: 1.5 x 10' : 

m ') en de opsluittiid van de snelle 
elektronenpoputatie beliep circa 60 ms. 
De eerste resultaten met vol vermogen 
ECRH werden gerapporteerd in San 
Diego (EC-5. november 1985). Ook bi| 
hoog vermogen was de respons van het 
plasma op centrale verhitting afhanke 
li|k van de begintoestand. Bij lage plas¬ 
mastroom werd een verdrievoudiging 
van de centrale elektronenfempe'-.atuur 
bereikt (van 1 keV naar 3 keV) en een 
beperkte verslechtering van 7V (5 naar 
3.5 ms bij nn(o) *s 2 x 10 n m '). BIJ hoge 
plasmastroom bleek Tn(o) minder toe Ie 
nemen { - 2.2 keV). maar vond een sterke 
verbreding van het TPprofiel plaats 
waardoor rP vrijwel constant bleef 
tijdens ECRH. De stabilisatie van m = 2.3 
modes bleek ook op lanqe tijdschaal 
(300 ms! mogeli|k. 
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Het onderzoek var, de theoretische 
afdeüng van het FOM-Insütuut voor 
Plasmafysica betreft de magne'o-
hydrodynamica. golfverschijnselen en 
transporteffecten van toroi'dafe plas¬ 
ma's. Het onderzoek van de magneto-
hydrodynamica van magnetisch opge¬ 
sloten toroïdale systemen wordt uitge¬ 
voerd met hulp van numerieke, analyti¬ 
sche en semianalytische methoden. 
Met behulp van de numerieke code 
HBT wordt een systematische optimali¬ 
satie van de stabiliteit van hoog-jj toka¬ 
maks uitgevoerd met betrekking tot de 
plasmadoorsnede en de stroom- en 
drukprofielen. Dit onderzoek wordt 
ondersteund door analytische inzich¬ 
ten, afkomstig uit de spectraaltheorie 
van de ideale magnetohydrodynamica 
en de theorie van de conforme afbeel¬ 
dingen. Tevens is onderzoek begonnen 
naar de stabiliteit van analytische even-
wichten, waarvan de stabiliteit met be¬ 
hulp van het manipulatieprogramma 
voor algebraïsche formules REDUCE 
kan worden onderzocht. Doordat de 
optimalisatre van tokamaks steeds meer 
in de richting van grote elongaties wijst, 
is een methode onderzocht om meer 
extreme plasmadoorsneden af te kun¬ 
nen beelden op een cirkel met behoud 
van flexibiliteit in de keuze van het 
rekenrooster. 
Een analyse van de praktische metho¬ 
den voor de bepaling van het plasma-
evenwicht in tokamaks uit meetgege¬ 
vens werd uitgevoerd. Het is gebleken 
dat op sommige punten verbeteringen 
mogelijk zijn, in het bijzonder betreffen¬ 
de de nodige rekentijd. 
De quasi-lineaire energiebalans van 
resistieve modes in een tokamakplasma 
is onderzocht. De verdeling van de vrij¬ 
komende magnetische energie over 
kinetische en interne energie is bedis¬ 
cussieerd voor een groot scala van ver¬ 
schillende typen modes. Teneinde het 
onfysische verschijnsel van oneindig 
snelle ruimtelijke oscillaties in de 
resistieve laag te elimineren werd ionen-
viscositeit in de beschouwing betrokken. 
De theorie is geldig voor "drift-type" 
modes en voor modes met lage mode-
gelallen zoals de m = 1 resistieve "kink 
mode" en "tearing modes" Voor deze 
laatste categorie werd het globale karak¬ 
ter van de modes vertaald in randvoof-
waarden op de resistieve laag. 
De absorptie van elektroncyclotron-
golven van de fundamentele resonantie 
is bestudeerd voor thermische en ver¬ 
scheidene niet-thermische verdelingen 
(voor zowel de gewone als de buiten¬ 
gewone mode). In het bijzonder is geke¬ 
ken naar het effect van superthermische 
deeltjes en naar "loss-cone' verdelin¬ 
gen. Deze laatste geven aanleiding tot 
de elektroncyclotron-maserinstabiliteit. 
Verder is begonnen met een onderzoek 
naar de effecten van de toroïdale geo¬ 

metrie en de afmetingen van golfbun-
dels op de diffusie van de elektronen¬ 
verdeling die door de aanwezigheid van 
elektroncyclotrongolven geïnduceerd 
wordt. Deze zijn voor vefe praktische 
gevallen belangrijk gebleken. Zij beïn¬ 
vloeden ook de generatie van elektronen 
met hoge energie ("runaway electrons") 
in een plasma dat door elektroncyclo¬ 
trongolven verhit wordt. 
De transportcode ICARUS is gebruikt 
om het gedrag van plasma's met bijver-
hitting door elektroncyclotrongolve'i 
in de tokamaks T-10 en T-11 te bestude¬ 
ren. De efficiëntie van de verhitting en 
haar gevolgen voor de stabiliteit van 
resistieve modes is gesimuleerd. Hiertoe 
werd ICARUS uitgebreid met verschei¬ 
dene modellen voor de beschrijving van 
de ontwikkeling van zulke modes. 
Het onderzoek naar het energietrans¬ 
port van een golf pakket werd voortgezet. 
Er werd aangetoond hoe zich dit trans¬ 
port verdeelt op resonante en niet-
resonante effecten. Verder zijn wiskun¬ 
dige problemen in de niet-lineaire dyna¬ 
mica van elektronengolven bestudeerd. 
Een eerder ontwikkeld tweedimensio¬ 
naal model voor de beschrijving van 
transporteffecten aan de rand van 
tokamakontladingen werd uitgebreid 
naar een plasma dat meer dan één 
ionensoort bevat. 

De onderwerpen in de groep TN III 
(Amsterdam) zijn in hoofdzaak gerela¬ 
teerd aan problemen die optreden bij 
het ontwerp van een krachtige bundel 
neutralen met een deeltjesenergie 
<1 MeV. Zo'n bundel kan toepassing 
vinden in het bepalen van de parameters 
van fusieplasma's. In drie experimenten 
(DENISE, ALICE en NIOBE) worden me¬ 
thodes bestudeerd om lichte negatieve 
ionen te produceren. Met het MEGALAC-
experiment wordt een nieuwe techniek 
geïntroduceerd om met behulp van rf-
velden ionen te versnellen tot in het 
MeV-gebied. Heeft men eenmaal een 
bundel snelle lichte negatieve ionen dan 
kan met behulp van laserdetachment de 
bundel worden geneutraliseerd. 
In het experiment DENISE wordt met 
resonante multifotonionisatie (RMI) 
de vibratieverdeling van de moleculen 
in een waterstofontlading gemeten, om 
zo aannemelijk te maken dat H ontstaat 
uit attachment van elektronen aan 
H2<v). Het experiment is het afgelopen 
jaar gereedgekomen en de eerste HMI-
spectra aan zowel waterstofgas als 
plasma zijn gemeten. Interessant is de 
ontdekking dat de laser het HJ-molecuul 
soms dissocieert, maar dat het optreden 
hiervan zeer sterk afhangt van de reso¬ 
nante tussentoestand in het RMI-pro-
ces. 
In MEQALAC (multiple electrostatic 
quadrupole array linear accelerator) 
worden 40 MHz rfgolven gebruikt om 

langzame deeltjes (1/200 van de licht¬ 
snelheid) te versnellen. In 1985 is ver¬ 
snelling gerealiseerd van vier parallelle 
bundels bij stromen zeer dicht bij de 
rurmteladinggrens (10 mA/kanaal bij 
20 kV). 
Het onderzoek aan plasma-wandinter-
actie, dat een onderdeel vormt van 
ALICE, wordt uitgebreid met de opbouw 
van een plasma-etsopstelling. Het doel 
van onderzoek is tweeledig: nagaan of 
toepassing van magnetische multipool-
velden leidt tot een meer economisch 
etsproces en onderzoek aan de relatie 
tussen stralingsschade in de geëtste 
oppervlakken en de plasmaparameters. 
Ter bepaling van de laatste zal laser-
geïnduceerde fluorescentie worden 
toegepast. 

Met het Kr-F2-Ne-mengsel in een coa¬ 
xiaal systeem is door de groep TN VI 
(Enschede) een optimalisatie bereikt bij 
ongeveer 1.2 MPa gasdruk. De quen-
chtngconstanten van Ar, Kr en Ne als 
buffergassen in KrF-lasers zijn nauw¬ 
keurig bepaald. Met de XeCi-gasontla-
dingsexcimeerlaser is een stabiele ont¬ 
lading bereikt bij 1.0 MPa totaaldruk. 
De output van deze laser kwam op de 
recordhoogte van 9 joule/liter. Het is 
experimenteel gelukt de pulsvorming bij 
modelocking in ТЕА-СОг-lasers zicht¬ 
baar te maken. Het blijkt dat alleen 
heliumrijke gasmengsels in een gepul¬ 
seerde ontlading een door de band¬ 
breedte begrensde puls kunnen vormen. 

In de werkgroep TN VII (Eindhoven) 
wordt aandacht geschonken aan funda¬ 
menteel onderzoek van plasma's van 
relatief lage temperatuur en aan toe¬ 
passing van plasma's in verschillende 
nieuwe technologieën. Een zeer belang¬ 
rijke toepassing is die van oppervlakte-
modificatie met behulp van plasma's, 
als plasma-etsen, depositie en polyme¬ 
risatie. Ondermeer vanuit de IC-techno 
logie is er een sterke stimulans voor 
onderzoek op dit terrein; de bijdrage 
van de TN VII werkgroep ligt vooral 
op het gebied van de analyse van de ge¬ 
bruikte plasma's, middels geavanceerde 
diagnostiek en modelvorming op basis 
van de fundamentele plasmastudies. 
Door het leggen van een relatie tussen 
deze analyse en de oppervlaktemodifi¬ 
catie kan optimal! itie van de proces¬ 
sen worden verkregen. 
In het projectdeel plasma-etsen van 
het FOM/STW-project "plasma-etsen en 
plasmadepositie, een optimalisatie¬ 
studie" zijn op basis van experimentele 
gegevens betreffende plasmaparame¬ 
ters voor een goede modellering van het 
plasma en het bepalen van etssnelheid 
met behulp van ellipsometrie, de eerste 
verbanden gelegd tussen plasma-eigen¬ 
schappen en het resultaat van opper¬ 
vlaktebewerking. Daarbij is de suggestie 
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naar voren gekomen dat zowel fysische 
mechanismes (door ionen) als chemi¬ 
sche processen in een geadsorbeerde 
gasiaag een rol spelen. In dit beeld 
zijn de ionenfluxen de beperkende fac¬ 
tor, hetgeen bevestigd wordt door de 
evenredigheid van ionendichtheid en 
etssnelheid. In het projectdeel depositie 
van bovengenoemd project wordt een 
wezenlijk andere benadering gevolgd 
door de plasmaproduktie te scheiden 
van de plasmadepositie. Zeer grote 
fluxen zijn bereikt, vooralsnog met rela¬ 
tief kleine inzaai van CH4(1%). Koolstof 
lagen zijn geproduceerd, zowel in de 
vorm van polymeren als van diamant¬ 
achtige structuur. 
Een FOFWSTW-project betreffende 
inductief gekoppelde plasma's is gestart 
met steun van Philips CFT. De aandacht 
van de werkgroep voor de fundamentele 
aspecten van de plasma-oppervlakte¬ 
modificatie is relatief toegenomen. 
Zij betreft aspecten van dynamiek en 
stromingseigenschappen en de gevol¬ 
gen nabij het oppervlak. Het begrip van 

corona-ontladingen is sterk toegenomen 
door gedetailleerde massaspectrometri-
sche, tijdopgeloste optische en elektri¬ 
sche metmgen. Ook zijn speciale meet¬ 
technieken, onder andere voor grote 
stromen, ontwikkeld. 
In het MHD-energieconversie-onderzoek 
zijn succesvolle experimenten uitge¬ 
voerd aan het blow-down-experiment 
met als resultaat een efficiënte vermo-
genproduktie. Ook de disk-generator 
heeft goede resultaten gegeven; bij 
een lage stagnatietemperatuur is een 
rendement van 20% bereikt. Voor al 
deze studies van toepassingen is een 
verdere uitbouw van de kennis van plas¬ 
ma's van zeer uiteenlopende dicht¬ 
heden en ionisatiegraden essentieel. 
Hierbij krijgen de aspecten van dyna¬ 
miek en excitatie van plasma's vooral 
aandacht. Voorbeelden daarvan zijn 
uitstroomsnelheden van plasmabron¬ 
nen, magnetische veldgeneratie. bot-
singsstralingsmodeilen en segregatie 
in plasma's. 

Het gemeenschappelijke Europese 
experiment JET bereikte in 1985 de ont-
werpwaarde van de plasmastroom: 
5 MA in een toroïdaal magnetisch ve!d 
van 3.4 T. Met alleen ohmse verwarming 
werd een centrale ionentemperatuur 
van 3 keV gemeten; de dichtheid bleek 
daarbij begrensd tot 3x 10 '9m-3 . De 
energiebehoudtijd van het plasma (0.5 
tot 1 s) beantwoordt in dit regime aan 
de beste - op empirische schaalwetten 
gebaseerde - verwachtingen. 
De voorbereiding van de additionele 
verhitting door injectie van bundels 
neutrale H- of D-deeltjes ondervond 
enige vertraging. Daarentegen waren de 
vorderingen met ionen-cyclotron-reso-
nantie-verhitting (ICRH) boven verwach¬ 
ting, zodat deze methode ais eerste in 
bedrijf kwam met 5 MW. De verhitting 
is efficiënt en geeft aanleiding tot een 
sterke verhoging van de centrale tempe 
ratuur. zonder dat de influx van veront¬ 
reinigingen toeneemt. De verhitting in 
het centrum geeft evenwel aanleiding 
tot een relaxatieverschijnsel (zaagtand-

Een hogedrukgasontlaómgsexcimeer-
laser (xenonchlonde) met corona voor 
ionisalie uit het onderzoek van weik-
groep TN VI. 

84 Onrinr/ofjk rm Plar,rTufysir,.j 



7 

Assemblage van dp memt)ra,mr,pctie 
v,tn dp schokbuts in dp opstpllmq vnnr 
MHO nnrlpr/opk Vr>n df werkgrppp TN VII 

'.lir О;К)"Г.' :l'k •Tl 



oscillatie), waarin de toegevoegde ener¬ 
gie snel weer verloren gaat. Dit gedrag, 
dat karakteristiek is voor alle lirr.'ter-
tokamaks met additionele verhitting, 
geeft aanleiding tot een verbreding 
van het onderzoekprogramma van JET 
in verschillende richtingen, waaronder 
het gebruik van lage-Z-materialen (C, Be) 
voor de wand van het vat, verandering 
van de magnetische veldconfiguratie 
in de richting van een diverter en beïn¬ 
vloeding van het temperatuurprofiel 
don, lokaal-resonante verhittingsmetho-
df n, zoais ECRH. De JET-Council is in 
verband daarmee van mening dat de 
gemeenschappelijke onderneming die 
in eerste instantie is aangegaan tot 
midden 1990, tot eind 1992 in bedrijf 
moet blijven. 
Het overlijden van de directeur, dr. H.O. 
Wuester, betekent een gevoelig verlies 
voor JET. Hij werd opgevolgd door dr. 
P.H. Rebut die als leider van het ont¬ 
werpteam als de geestelijke vader van 
het ontwerp van JET kan worden be¬ 
schouwd. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

FOMINSTITUUTVOOR PLASMAFYSICA 
Nieuwegein- Rijnhuizen, prof .dr. 
C.M Braams 
1. Toroïdale pinches 
1.1. SPICAII 
1.2. Ontwikkeling van diagnostische 
systemen ten behoeve van SPICA II 
1.3. Theoretische ondersteuning 
2. Turbulente verhitting 
2.1. Het toroïdale experiment 
TORTUR III 
2.2. Detectie van koude neutrale 
plasmadeeltjes 
2.3. Detectie van plasma-ionen 
2.4. Fluctuatiemetingen in TORTUR III 
3. Ontwikkeling van diagnostische 
systemen 
3.1. Ver-infraroodspectroscopie (ECE) 
3.2. Diagnostiek met neutrale bundels 
3.3. Multi-reflectometrie 
4. Elektronen-cyclotron-resonantie-
verhitting(ECRH) 
5. Diagnostiek-algemeen 
5.1. Spectroscopie 
5.2. Thomsonverstrooiing 
6. Elektronische en mechanische 
techniek 
6.1. Elektrotechniek 
6.1.1. Bijzondere ontwerpstudies 
6.1.2. Vermogenselektronica 
6.1.3. Ontwerpgroep analoge en digitale 
el&Ktronica 
6.1.4. Elektronica - service, onderhoud, 
chemie en montage 
6.1.5. Centrale computerfaciliteiten 
6.1.6. Beheer van terminals naar externe 
computercentra 
6.2. Mechanische techniek 
6.2.1. Constructietekenkamer 
6.2.2. Werkplaats 
6.2.3. Vacuümtechniek 

WERKGROEP THEORIE 
Nieuwegein - Rijnhuizen, prof.dr. 
F. Engelmann 
1. Magnetohydrodynamica 
1.1. Ontwikkeling var» de numerieke 
evenwichts- en stabiliteitscode HBT 
voor tokamaks met hoge /3 
1.2. Stabiliteit van toroïdale, hoog-beta, 
tokamakplasma's met elliptische en 
D-vormige dwarsdoorsneden 
1.3. Invloed van een niei-circulaire 
dwarsdoorsnede in een tokamak bij 0-0 
1.4. Orthogonale en conforme afbeel¬ 
dingen toegepast op MHD-evenwicht-
en stabiüteitsberekeningen 
1.5. Semi-analytische studie van het 
Solovievevenwicht 
1.6. Ondersteunende numerieke ont¬ 
wikkelingen 
1.7. Snelle interpretatie van magneti¬ 
sche diagnostische gegevens bij toka¬ 
maks 
2. Dynamica van golven 
2.1. Resistive i.iodes in de ballooning-
representatie 
2.2. Effecten van resonante deeltjes 
op het energietransport door golf-
pakketten 
2.3. Absorptie van elektroncyclotron-
golven 
2.4. Niet-thermische effecten bij de 
absorptie van elektroncyclotron-
golven in tokamaks 
2.5. Golfdynamische behandeling van 
de voortplanting van de gewone elektron-
cyclotronmode, loodrecht op het mag¬ 
netisch veld in het resonante gebied 
2.6. NieMineaire golven in een Vlasov-
plasma 
3. Transportverschijnsel 
3.1. Tweedimensionale beschrijving van 
het plasmarandgebied in tokamaks 
3.2. Modelberekeningen voor transport 
in tokamakontladingen met elektron-
cyclotronverhitting 
4. Diversen 
4.1. Depolarisatie van de kernspin in 
fusieplasma's 
4.2. Een symmetrische theorie van gege¬ 
neraliseerde functies 

WERKGROEP TN III 
Amsterdam - FOMInstituut voor 
Atoom- en Molecuulfysica, prof.dr. J. Los 
1. DENISE, generatie van negatieve 
waterstofionen in een gasontlading 
2. NIOBE, vorming van negatieve ionen 
bij verstrooiing aan lage werkfunctie 
3. ALICE, bron voor lichte nogatieve 
ionen 
4. MEQALAC, een veel-kanaalsversnel-
ler van langzame ionen 

WERKGROEP TN VI 
Enschede- Technische Hogeschool 
Twente, Afdeling der ^echnische Na-
tuurkun ie, prof.dr.ir. W.J. Witteman 
1. Pulserende COHasers met hoog 
vermogen 
1.1. Onderzoek naar enkelvoudige 

glimontladingen in atmosferische 
СОг-lasers 
1.2. Multi-atmosferische СОг-systemen 
met UV-voorionisatie 
1.3. Mode locking technieken 
1.4. Multiline-nanosecondepulsen 
1.5. Waveguidelasers 
2. Excimeerlasers 
2.1. Coaxiale KrF-lasc met elektronen-
bundelexcitatie 
2.2. Coaxiale ArFlaser met elektronen-
bundelexcitatie 
2.3. Kinetisch onderzoek excimeerlasers 
2.4. Gasontladingsexcimeerlasers 
(XeCI) 
2.5. Capacitief gekoppelde excimeer¬ 
lasers 

WERKGROEP TN VII 
Eindhoven ~ Technische Hogeschool, 
Afdeling der Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. D.C. Schram 
1. Turbulentie en transport in botsings-
arme plasma's 
1.1. Energie- en deeltjestransport van 
elektronen en ionen; rotatie 
1.2. Ontwikkeling van botsingsstralings-
modellen 
1.3. Turbulentie, een studie van niet-
even wichtssystemen 
2. Energietransport in botsingsarme 
plasma's 
2.1. Golfvoortplanting in inhomogene 
media, i.h.b. plasma's, resonante ener-
gieabsorptie, modeconversie, ontwikke¬ 
ling van solitonen 
2.2. Variatieprincipes voor MHD-even-
wichten 
3. Turbulentie in MHD-generatoren 
3.1. Gasdynamische effecten in MHD-
generatoren 
3.2. Ontladingsstructuren in MHD-
generatoren 
4. Kinetische theorie 
4.1. Kinetische theorie van gedeeltelijk 
geïoniseerde gassen 
4.2. Kinetische theorie van niet-ideale 
plasma's 
5. Corona-ontlading in lucht 
6. Plasma-etsen en plasmadepositie 
7. Hoogspanningsonderzoek 
7.1, Lawines in isolerende gassen, 
corona en doorslag 
7.2. Partiële ontladingen en meettech¬ 
nieken 
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Een kijkje in het centrale vacuümvat 
van de JET. De wand in het midden is 
bedekt met gratiettegels. De "tunnel'' 
is 4,2 meter hoog en maximaal 2,6 meter 
wijd. Rechts zijn twee (van drie) proto¬ 
types van verhittingsantennes zichtbaar 
die 6 megawatt aan vermogen aan het 
plasma in het vat koppelen. De ECRH-
techniek, waaraan in Rijnhuizen is ge¬ 
werkt, kan de verhitting verbeteren. 

Foto JE T Joint Undertaking 
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4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT {\r\c\. Rijnhuizen en TN III) 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investerings-
(in k/) krediet 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel mateiieel (ink/) 

27 33 1.10,5 1 10.797,3 3.613,4 

waarvan in BB — 17 — 1 796 484,7 

daarvan van STW — 10 — — 435 458,7 

1.317 

Volgens vastgestelde begroting 1985. 
WP/V en WP/T: wetenschappelijk perso¬ 
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels¬ 
leden die daadwerkelijk wetenschappe¬ 
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast en tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

FOM-Instituut voor Plasmafysica (Rijnhuizen) 

waarvan in BR 

daarvan van STW 

OUTPUT (incl. TN 

Personeelsaantallen 

WP/V WP/T OP/V OP/T 

25 

— 

III) 

15,5 

5 

1 

97,5 

— 

— 

1 

1 

— 

Exploitatiebudget 
(in k/) 

personeel materieel 

9.022,3 2.848,7 

266 20 

23 -

Investerings-
krediet 
(in Kt) 

1.317 

— 

— 

publikaties 

(aantal) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties 

(aantal) 

lezingen 

(aantal) 

92 (72) 2(2) 66 (36) 34 (32) 

In de hiernaast gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme¬ 
trie wanneer gegevens van onderzoek¬ 
instituten met die van universitaire werk¬ 
groepen worden vergeleken. De lezer 
dient te bedenken dat in de cijfers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder¬ 
steunende faciliteiten (mensen en mate¬ 
rieel) aan universiteiten en technische 
hogescholen. Die faciliteiten zitten niet 
in de inputgegevens, maar werken wel 
door in de outputgegevens. 
Tussen haakjes: FOM-Instituut voor 
Plasmafysica. 

In 1985 via FOM-beleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

project-
nummer indiener(s) titel 

Normale programma 
79.85.80 Prof.dr. H. de Kluiver 

affi-
liatie 

werk¬ 
groep 

Spectrometer voor plasmaröntgendiagnostiek Rijnhuizen TN-instituut 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 
ETN55.0812 Prof.dr.ir. D.C. Schram Analyse met en toepassing van inductief 

Dr.ir. B. van der Sijde gekoppelde plasma's (ICP) 
Drs. J.J.A.M. van der Muilen 

THE TN VII 

5. Commissies 

De Commissie van de Werkgemeen¬ 
schap voor Thermonucleair Onderzoek 
en Plasmafysica was op 31 december 
samengesteld uit: 
prof.dr.ir. J.A. Steketee, voorzitter 
prof.dr. C.M. Braams, wetenschappelijk 
secretaris, directeur FOMInstituut voor 
Plasmafysica 
prof.dr, F. Engelmann, adjunct-directeur 
FOM-Instituut voor Plasmafysica, leider 
theoretische afdeling 
prof.dr. J. Los, leider werkgroep TN III 
prof.dr.ir. P.C.T. van der Laan 
dr. J. Polman 
prof.dr.ir. D.C. Schram, leider werkgroep 
TN VII 

ir. A.C. Timmers 
prof.dr. M.P.H. Weenink, leider werk¬ 
groep TN Mil 
prof.dr.ir. W.J. Wittema ,, leider werk¬ 
groep TN VI 
Per 1 september werd de taak van secre¬ 
taris door drs. H.G. van Vuren overge¬ 
dragen aan drs. H. Benschop. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door drs. H.G. van Vuren (plaatsvervan¬ 
gend directeur FOM), drs. J. Hovestreijdt 
(beheerder FOM-Insütuut voor Plasma¬ 
fysica), prof.dr. H. de Kluiver (staflid 
FOM-Instituut voor Plasmafysica), dr. B. 
Brandt (Euratom-medewerker, FOM-

Instituut voor Plasmafysica), dr. H.J. 
Hopman, (adjunct leider werkgroep 
TN III), drs. J.H.M. Bonné en dr. A.F.G. 
van der Meer (vertegenwoordigers COR). 

Drs. M. Bustraan en prof.dr.ir. L. van 
Wijngaarden werden op eigen verzoek 
ontheven van het lidmaatschap van de 
Commissie. 

Het Dagelijks Besluur van de Commissie 
bestaat uit de voorzitter, de secretaris 
en de wetenschappelijk secretaris van de 
Commissie. 

Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
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FOM wordt in de Commissie vertegen¬ 
woordigd door prof.dr ir. W.J. Witteman. 

De taken van de Commissie zijn nader 
omschreven in 'Bestuurstaken van de 
Commissie var de Werkgemeenschap¬ 
pen'. 

De Beleidscommissie voor het FOM-
Instituut voor Plasmafysica had aan het 
eind van het verslagjaar de volgende 
samenstelling: 
prof .dr. JA. Goedkoop 
dr. J. Polman 
ir. A.C. Timmers 
Per 1 september werd de taak van secre¬ 
taris door drs. H.G. van Vuren overge¬ 
dragen aan drs. H. Benschop. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door prof .dr. C.M. Braams en prof.dr. 
F. Engelmann (directie FOM-Instituut 
voor Plasmafysica), dr. K.H. Chang 
(directeur FOM), prof.dr. j . Los (leider 
werkgroep TN III). 

De beleidscommissie is een adviserende 
subcommissie van de Commissie van de 
Werkgemeenschap voor Thermonucleair 
Onderzoek en Plasmafysica. 

Het Beheercomité, dat in het kader van 
het associatiecontract Euratom-FOM 
is opgericht, was op 31 december samen¬ 
gesteld uit: 
voor Euratom: 
profdr. D. Palumbo, voorzitter 
G. de Sadeleer 
dr. F. Valckx 
voor FOM: 
dr. K.H. Chang 
dr. J.F. van de Vate 
dr. H. Weijma 
prof.dr.ir. W.J. Witteman 
Per 1 september werd de taak van secre¬ 
taris door drs. H.G. van Vuren overge¬ 
dragen aan drs. H. Benschop. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door profdr. C.M. Braams (directeur 
FOM-Instituut voor Plasmafysica), 
prof.dr. J. Los (leider werkgroep TN III), 
dr. Ch. Maisonnier (Euratom, vaste gast), 
drs. JD. Elen (ECN). 

Het Beheercomité is ingesteld om toe¬ 
zicht te houden op de uitvoering van het 
associatiecontract Kernfusie Euratom-
FOM. 

De Coördinatiegroep Kernfusie FOM-
ECN was op 31 december als volgt 
samengesteld: 
voor FOM: 
prof.dr.ir. W.J. Witteman, voorzitter 
prof.dr. C.M. Braams 
ir. J. Lisser 
prof.dr. J. Los 
voor ECN. 
drs. JD. Elen 

prof.dr. L.H.Th. Rietjens 
ir. A.C. Timmers 
dr. J.F. van der Vate 
Per 1 september werd de taak van secre¬ 
taris door drs. H.G. van Vuren overge¬ 
dragen aan drs. H. Benschop. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door prof.dr. F. Enge'mann (adjunct¬ 
directeur FOM-Instituut voor Plasma¬ 
fysica), dr. B. Brandt (Euratom-mede-
werker, FOM-Instituut voor Plasmafysi¬ 
ca), dr. A. Gevers (Ministerie van EZ), 
mw.ing. N. Fournier (Ministerie van O&W) 
en mr. S.W.M. Derks (Ministerie van 
Buitenlandse Zaken). 

In verband met vervroegde uittreding 
werden prof.dr. J.A. Goedkoop en drs. 
M. Bustraan opgevolgd door respectie¬ 
velijk dr. J.F. van der Vate en drs. J.D. 
Elen. 
Prof.dr.ir. W.J. Witteman werd benoemd 
tot voorzitter als opvolger van prof.dr. 
J.A. Goedkoop. 

De Coördinatiegroep Kernfusie FOM-
ECN coördineert het fusie-onderzoek in 
Nederland en adviseert beide stichtingen 
en diverse ministeries. 

Thermonucleair Onderzoek en Plasmafysica 89 



Theoretische 
Hoge-Energiefysica 

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling 

Het doel van de Werkgemeenschap voor 
Theoretische Hoge-Energiefysica is het 
verrichten van theoretisch onderzoek 
op het gebied van de eigenschappen en 
wisselwerking van elementaire deeltjes. 
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 experimentele 
gegevens en de omvangrijkheid van de 
wiskundige apparatuur is het gebruik 
van de meest geavanceerde reken-
automaten noodzakelijk geworden. 
Steeds meer wordt in het theoretisch 
onderzoek in groepen gewerkt. Ook de 
onderlinge samenwerking van de theo¬ 
retische groepen in Nederland neemt 
toe en er wordt een nauw contact met 
experimentele groepen nagestreefd. 
Een goed contact met CERN is een 
belangrijk aspect van de internationale 
samenwerking. 

2, Speurwerk 

Het onderzoek in de Werkgemeenschap 
beslaat een breed scala van onderwer¬ 
pen, van zuiver theoretisch onderzoek 
en mathematische fysica tot werk dat 
in nauw contact staat met experimenten 
in de hoge- en intermediaire-energie-
fysica. 
De op CERN bij het SppS verkregen ex¬ 
perimentele resultaten betekenen een 
sterke stimulans voor het theoretisch 
onderzoek. Hiernaast geven het LEP-
project (CERN) en HERAproject (DESY) 
inspiratie voor onderzoek naar de eigen¬ 
schappen van het standaardmodel 
Het belangrijkste theoretische hulpmid¬ 
del bij de beschrijving van interacties 
tussen elementaire deeltjes blijft de re¬ 
lativistische quant umveldentheorie. 
Veel onderzoek richt zich dan ook op een 
beter begrip van dit formalisme. 
Het afgelopen jaar heeft echter een 
belangrijke ontwikkeling te zien gege¬ 
ven, namelijk de opkomst van de super-
stringtheorie. Kan men de quantumvel-

dentheorie zien als de relativistische 
quantumtheorie van puntdeeltjes, de 
superstringtheone van een object met 
uitgebreidheid, een snaar of "string". 
De meest tot de verbeelding sprekende 
eigenschap van de superstringtheone 
is dat hij onder andere de gravitatie-
theorie van Einstein omvat, zodanig dat 
een aantal inconsistenties in vroegere 
formuleringen van deze theorie nu afwe¬ 
zig lijken te zijn. Het onderzoek aan 
superstnngs is internationaal in volle 
gang. Ook binnen de Werkgemeenschap 
H-th wordt hieraan gewerkt; een aantal 
jongere onderzoekers heeft zich met 
enthousiasme op dit onderzoek gestort. 
Een voorbeeld is het toepassen van de 
Fujikawa-methode op het berekenen van 
anomalieën in supersymmetrische 
stringtheorieën. 
Op het gebied van de veldentheorie 
hebben zich de volgende ontwikkelingen 
voorgedaan. Het onderzoek aan de 
quantumaspecten van zwarte gaten werd 
voortgezet. Ook werd verder onderzoek 
verricht aan supergravitatie. Hier werd 
onder andere gevonden dat het mogelijk 
is N = 4 supergravitatiemodellen te con¬ 
strueren waarin spontane supersymme-
trie-breking optreedt. Op het gebied 
van de Yang-Millstheorieén werd een 
nieuwe klasse van dualiteitsvergelijkin¬ 
gen bestudeerd voor theorieën in meer 
dan vier dimensies. Bij massaloze vel¬ 
den met hogere spin bleek het mogelijk 
generalisaties van de Bef-Robinson-
tensor te construeren. Verder werd be¬ 
gonnen aan onderzoek naar velden¬ 
theorieën bij eindige temperatuur. 
Men ziet op dit ogenblik dat de bekende 
interacties tussen elementaire deeltjes 
goed beschreven kunnen worden met 
behulp van het standaardmodel, de 
combinatie van quantumchromodyna-
mica (OCD) en het Glashow-Weinberg-
Salammodel. Aan verschillende aspec¬ 
ten van dit model werd onderzoek ver¬ 
richt. Studie van de infrarood-eigen-
schappen van QCD zal binnenkort wor¬ 
den afgesloten Verder wordt een ijk-
invariante formulering van deSchwin-
ger-Dysonvergelijkingen voor OED en 
QCD onderzocht. In het standaardmodel 
speelt de Higgssector een belangrijke, 

deels onbegrepen rol. De effecten van 
zware quarks op de verschillende elek-
trozwakke parameters van de theorie 
werden onderzocht in de twee-lusbena¬ 
dering. Bij het vergelijken van voorspel¬ 
lingen van het standaardmodel met de 
resultaten van e+e~ botsingsexperimen¬ 
ten is het belangrijk de stralingscorrec¬ 
ties met grote nauwkeurigheid te ken¬ 
nen. Een berekening tot en met de twee-
lusbijdragen is in een vergevorderd 
stadium. Bij de studie van het harmo¬ 
nische osciHatormodel voor quark-
antiquark gebonden toestanden werd 
gevonden dat scalaire mesonen optre¬ 
den met een grote breedte. In het kader 
van dit onderzoek vond men een gene¬ 
ralisatie van het Stueckelbergmecha-
nisme voor vectorvelden in een anti-
DeSitterruimte. Ander voortgaand 
onderzoek heeft betrekking op nucleon-
nucleon potentialen. Hierbij werd reeds 
een waarde van x2 verkregen die slechts 
weinig hoger is dan de laagste x2 be¬ 
reikt met de energie-afhankelijke fase¬ 
analyse. 
Een belangrijk hulpmiddel bij het bestu¬ 
deren van QCD is de roosterregularisa-
tie. Deze methode maakt het onder 
andere mogelijk eigenschappen van 
hadronen te berekenen zonder van 
traditionele storingsmethoden gebruik 
te maken. Een beschrijving van de 
quarks door middel van het "staggered 
fermron"-formalisme werd gebruikt 
voor het construeren van effectieve 
hadronoperatoren. Deze werden ge¬ 
bruikt bij het vergelijken van theorie en 
experiment. Ook numeriek werk aan 
rooster-QCD vond voortgang, helaas 
niet in die mate die mogelijk zou zijn 
als de Cyber-205 beter voor onderzoe-
kers toegankelijk was geweest. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP H-th-A 
Amsterdam - instituut voor Theoreti¬ 
sche Fysica, prof.dr. K.J.F. Gaemers 
1. Rooster-QCD 
1,1. D^ "staggered fermion" methode 
1.2 Massabepaüng van het ij'-deeltje, 
rrt.b.v. de pspudo-termiortmethode 
2. Glasho/v-Weinberg-Salammodel 
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Berekening van Feynman-diagrammen 
in het kader van onderzoek naar een 
nauwkeurige beschrijving van twee-
fotonprocessen, waaraan in de werk¬ 
groep H-th-L is gewerkt. Dankzij de snel 
toegenomen computerfaciliteiten kun¬ 

nen met behulp van de Monte Carlo-
simulatietechniek deze diagrammen zo 
snel berekend worden dat de uitkomsten 
door experimentatoren direct kunnen 
worden gebruikt. Daardoor zullen bij¬ 
voorbeeld in toekomstige LEP-experi-

menten theoretische voorspellingen 
betrekkelijk gemakkelijk met experimen¬ 
tele metingen vergeleken kunnen wor¬ 
den. Naar P.H.M. Daverveldt. Monte 
Carlo simulation of two-photon proces¬ 
ses, diss. 1985. 

2.1. Invloed van zware-fermiondoublet-
ten op koppelingen in het standaard¬ 
model 
2.2 Generalisaties van het standaard 
model 
3. Veldentheorie 
3.1. Yang-Millsvergelijkingen als 
Hamiltonsysteem 
3.2. Hogere dimensionale gravitatie- en 
Yang-Millstheoiieën 
3.3. Anomalieën en strings 
4. Hoge-energieastrofysica 
4.1. Supernovae en vorming van neu¬ 
tronensterren 

WERKGROEP Hth-G 
Groningen - Instituut voor Theoretische 
Natuurkunde, prof.dr. D. Atkinson 
1. NieMineaire methodes in ijklheo-
riën 
2. Dynamische symmetriebreking in 
ijkveldentheorie 
3 Pariteitsschending in p-verval en 
in de biologie 
4. Wilson-loopvergelijkingen in ijk-
theorieën 

WERKGROEP Hth-L 
Leiden - InstituutLorentz, prof.dr. F.A. 
Be.ends, dr.ir. F.A. Bais 
1. Theorie elektron-positronbotsingen 
2. Hogerdimensionele veldentheorieën 

en solitonachtige oplossingen 
3. Mathematische aspecten van de 
quant umveldentheone 
4. Veldentheorie voor deeltjes met 
hogere spin 

WERKGROEP H-th-N 
Nijmegen - Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. C. Dullemond, prof.dr.ir. 
J.J. deSwart 
1. Baryon-baryon- en baryon-antibaryon-
wisselwerking en -resonanties 
1. Fase-analyse van pp- en np-verstrooi-
ing bij lage energie 
3. 'Improved Coulomb potential' voor 
de relativistische Schrödingerverge-
lijking 
4. Gemodificeerde effectieve-dracht-
theorie en de P-matrix voor gekoppelde 
kanalen 
5. Groepentheoreüsch onderzoek, in 
het bijzonder de groepen Sp en SU(n) 
ter ondersteuning van het onderzoek 
aan het quark-bag-model 
6. Studie van het hadronspectrum en 
hadronverval op grond van eenvoudige 
quarkpotentialen 
7. Studie van de groep SO(3,2) ter 
ondersteuning van 6 
8. Toepassingen van de renormalisatie-
groep op fase-overgangen van de tweede 
orde en aanverwante problemen 

9. Berekeningen aan hoge-energie-
processen met QCD 

WERKGROEP H-th-U 
Utrecht - Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. G. 't Hooft, prof.dr. 
J.A. Tjon 
1. Quantisatieaspecten van zwarte 
gaten 
2. Topologische aspecten van oplos¬ 
singen van Einsteins vergelijkingen 
voor zwarte gaten met materie 
3. Oneindig-dimensionale symmetrie-
groepen in quantumveldentheorieën 
4. Interacties in stringtheorieën 
5. Strings in achtergrondvelden 
6. Dimensionale reductie van bosoni-
sche strings 
7. Quantumcorrecties in supersymme-
trische theorieën m.b.v. "supergraph"• 
methoden 
8. Anomalieën en composerende velden 
9. "Finite-size effects" in rooster-
theorieën 
10. Gediscretiseerde Polyakovopper-
vlakken 
11. Verborgen symmetrieën in super-
gravitatie en superstringtheorieën 
12. Niet-lineaire aspecten van Kaluza-
Kleintheorieën en supersymmetrie van 
de bi|behorende vaouümconfrguraties 
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4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen 

WP/V WP/T OP/V OP/T 

2 21 - -

waarvan in BR 

daarvan van STW 

Exploitatiebudget 
(in kf) 

personeel materieel 

— tO - — 

1.092 

404 

103.8 

2.5 

Volgens vastgestelde begrot ing 1935 
Investerings- WP/V en WP/T: wetenschappel i |k perso-

krediet n e e l ' n v a s t e n t i jdel i jk dienstverband 
(,n k/) Het betreft hier al leen die personeels 

feden die daadwerkel i jk wetenschappe-
— fijk onderzoek verr ichten. 

OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
~~ in vast en t i jdeli jk dienstverband. Het 

betreft hier al het overig personeel. 
~~ BR: beleidsruimte. 

OUTPUT 

publikaties 

laan tal) 

32 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

6 

bijdragen aar. 
conferenties 

(aantal) 

11 

lezingen 

(aantal) 

43 

In de hiernaast gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme¬ 
trie wanneer gegevens van onderzoek¬ 
instituten met die van universitaire werk¬ 
groepen worden vergeleken. De lezer 
dient te bedanken dat in de cijfers geen 
informatie zit over de omvang van de 
met door FOM gefinancie.de onder¬ 
steunende faciliteiten (mensen en mate¬ 
rieel) aan universiteiten en technische 
hogescholen. Die faciliteiten zitten niet 
m de inputgegevens. maar werken wel 
door in de outputgegevens. 

In 1985 via FOMbeleidsruimte gehonoreerde projecten 

project-
nummer indiener(s) 

Normale programma 
82.85.293 Dr. J. Smit 

Prof.dr. S.A. Wouthuysen 
Prof.dr. K.J.F. Gaemers 82 85 294 

85.85.476 

85.85.505 

titel 

Veldentheorie en statistische fysica ter 
beschrijving van elementaire deeltjes 
Fenomenologie van intermediaire bosonen en 
higgsbosonen 
Deleptonisatie van hete verdichte materie Dr. C.G van Weert 

Prof.dr E.P.J. van den Heuvel 
Dr J. Smit Computer Experiments in Lattice Gauge Theory 
Dr. J.A.M. Vermaseren 

am-
Natie 

UvA 

UvA 

UvA 

UvA/ 
NIKHEF 

werk¬ 
groep 

H-th-A 

H-th-A 

H-th-A 

H-th-A 

5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen¬ 
schap voor Theoretische Hoge-energie-
fysica was op 31 december samenge¬ 
steld Uit. 
prof.dr. D. Atkinson, voorzitter, leider 
werkgroep Hth-G 
prol.dr. K.J.F. Gaemers, wetenschappe 
lijk secretaris, leider werkgroep H-th-A 
prof.dr. F.A. Bais. leider werkgroep 
H-th-A 
prof.dr. F.A. Berends, leider werkgroep 
H th L 
prof.dr. C. Dullemond. leider werkgroep 
H-th-N 
prof.dr. G. 't Hooft, leider werkgroep 
H-th-U 
dr. W. Hoogland, wetenschappehik di¬ 
recteur NIKHEF, sectie H 
prof.dr.ir. J.J <1e Swart. leider werk¬ 

groep H-th-N 
prof.dr. J A . Tjon. leider werkgroep 
H-th-U 
prof.dr. B.O.P.J. de Wit. leider werk¬ 
groep H-th-U 
Per 1 september nam drs. J. Hei|n de 
taak van secretaris over van drs. H.G 
van Vuren. 

De vergaderingen werden voorts 
woonri door dr. J.A.M. Vermaseren 
(vertegenwoordiger theonegroep 
NIKHEF-H), drs. P.J M. Bongaarts Rn 
dr:-., M.F.L. Golterman {vertegenwoor¬ 
digers COR) en door mevr, E A E Hof¬ 
man (noluhste) 

In verband met /ijn honoeminrj tot tioorj-
loraar aan dn UvA word prof.dr. F.A Bais 

benoemd tot mede-v/erkgroepleider van 
de werkgroep H-th-A. Hi| beëindigde 
Л|п ad|unct-werkgroeplei(ierschap van 
dfi werkgroep H th L 

Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
wordt m de Commissie vertegenwoor¬ 
digd door prof.dr. C. van de Leun 

Het Dageli|ks Bestuur van cte Commissie 
bestaat uit de voor/itter. de secretaris 
en rle wetenschappelijk secretaris van 
de Commissie. 

De (aak v?'Y rio Commissie is narler om¬ 
schreven in 'Bestuurstaken /^n tie Com¬ 
missies van ite Werkgemeenschappen 
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NIKHEF 
Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica 

1 Algemeen 

11 Doelstelling, geschiedenis 

Het doel van het Nationaal Instituut 
vcor Kernfysica en Hoge-Energietysica 
is het onderzoek van subatomaire deel¬ 
tjes en hun wisselwerkingen. Voorzover 
dit mogelijk is met middelgrote ener¬ 
gieën kan dit ter plaatse gebeuren met 
de eigen 500 miljoen elektronvolt elek¬ 
tronenversneller MEA. Indien aanmerke¬ 
lijk hogere energieën gewenst zijn, 
vereist het onderzoek gebruik van zeer 
grote versnellers in het buitenland. 
Globaal gesproken wordt het laatste 
onderzoek verricht door de sectie Hoge-
energiefysica (H) van het instituut, het 
eerste door de sectie Kernfysica (K). 
Dit neemt niet weg dat ook medewer¬ 
kers van К deelnemen aan onderzoek¬ 
projecten in het buitenland. Omgekeerd 
wensen vele buitenlanders onderzoek te 
verrichten met de MEA (Medium Energy 
Accelerator) op grond van diens voor-
treffelijke eigenschappen. De sectie К 
omvat ook een radiochemische afde¬ 
ling, opgericht in 1946. waar fundamen¬ 
teel onderzoek en daarvan afgeleid toe¬ 
passingsgericht werk wordt uitgevoerd. 

De neiging om gebruik te maken van 
steeds hogere energieën in het sub¬ 
atomaire onderzoek hangt samen met 
het feit dat de schaal var, de te onder¬ 
scheiden structuren omgekeerd even¬ 
redig is met de beschikbare energie. 
Het is deze verschuiving naar hogere 
energieën, die het bouwen van grote 
versnellingsmachines noodzakelijk 
heeft gemaakt. Om de processen te 
bestuderen, die zich binnen de straal 
van een proton (10 ' m) voltrekken en die 
dus de structuur van het proton zouden 
kunnen onthullen, heeft men deeltjes 
van mii|arden eiektrcnvoit nodig Het 
onderzoek heeft het bestaan aange¬ 
toond van aMcrlei tot voorheen niet be¬ 
kende deeltjes, tiift hetzij direct bi| een 
hoogpnergetische botsing van twee pro¬ 
tonen kunnen ontstaan, het/i) uit de ont¬ 
stane deelties als vervalprodukten vrij¬ 
komen. Het heeft voorts structuurele¬ 
menten binnon fint nuclnon blootgelegd, 
de zogenoemde quarks. 

De levensduur van de nieuw gevonden 
deeltjes is soms zo klein, dat zij zelf niet 
aan de dag treden, doch zich alleen door 
hun vervalprodukten manifesteren. 

Zoals de studie van het atoom tot de 
quantummechanica heeft geleid, die 
een geheel nieuw inzicht in het fysisch 
gebeuren heeft verschaft, zo zijn ook 
door he» onderzoek in de hoge-energie-
fysica verschijnselen ontdekt die wijzi¬ 
gingen van ons denken noodzakelijk 
hebben gemaakt. Het is niet onwaar¬ 
schijnlijk, dat een voortgezette studie 
van dezeverschijnselen tot nog meer fun¬ 
damenteel nieuwe inzichten zaf leiden. 
Het belang van cis beoefening van de 
hoge-energiefysica in Nederland ligt in 
de eerste plaats in de inspirerende 
werking die ervan Mn uitgaan op de 
gehele natuurkunde in Nederland. Deze 
inspiratie zal enerzijds komen door het 
fundamentele karakter van de probleem¬ 
stelling in de elementaire-deelt|esfysica 
en anderzijds door de uitdaging aan het 
adres van ingenieurs en experimentato¬ 
ren wat betreft de oplossing van de ge¬ 
compliceerde technische problemen van 
de experimentele hoge-energiefysica. 

Ook in de kernfysica heeft zich een 
verschuiving voltrokken naar hogere 
energieën, teneinde < ? fijnere details 
te kunnen onderscheiden. Hierbij zijn 
twee tegengestelde wegen ingeslagen. 
Enerzijds wordt gebruikgemaakt van 
(versnelde) gecompliceerdere deeltjes 
dan vroeger (zware ionen). Aan de 
andere kant wordt intensiever gebruik 
gemaakt van meer elementaire deeltjes; 
elektronen, muonen en pionen. Het 
NIKHEF-K specialiseert zich op het 
laatste gebied. Onderzoek daarop zal 
ertoe bijdragen zeer gedetailleerde en. 
vooral, zeer betrouwbare informatie te 
krijgen over kernstructuren en kern-
processen. De reden hiervoor is dat de 
wisselwerking van elektronen en 
muonen met kernen, de elektromagne¬ 
tische, zeer goed bekend is. Dit geldt 
met voor pionen, maar voor pionen van 
zeer lage energie wordt de wisselwer¬ 
king ook betrekkelijk eenvoudig; juist in 
dat gebied heeft geuruik van een elektro-
nenv^rsneller als de MEA voordelen. 

Het belang dat de internationale 
gemeenschap aart dit werk hecht bfijkt 
wel uit de vele aanvragen om experi¬ 
menten met de MEA te mogen verrich¬ 
ten. Eind 1981 is een internationale 
commissie ingesteld om te adviseren 
over de toewijzing van bundeltijd aan 
voorgestelde onderzoekprojecten. 

Het kernfysische werk is primair gericht 
op vermeerdering van onze kennis van 
de natuurwetten. De kern is daarbij wel 
genoemd een ideaal laboratorium' voor 
bestudering van de eigenschappen van 
'meer-deeltjessystemen in het alge¬ 
meen. 

Het chemische onderzoek met de versnel¬ 
ler kent een aantal facetten. Een belang¬ 
rijk onderdeel is het bestuderen van het 
gedrag van door kerntransformaties ge¬ 
vormde atomen Dergelijke terugstoot-
atomen krijgen door het vormingsproces 
meestal een aanzienlijke hoeveelheid 
energie toebedeeld in de vorm van trans¬ 
latie- of aanslagenergie en geven aldus 
aanleiding tot bijzondere reacties (hot 
atom' chemie). Zijn deze atomen radio¬ 
actief dan kunnen de chemische proces¬ 
sen waaraan ze onderhevig zijn met grote 
gevoeligheid worden bestudeerd. Een 
ander facet is het produceren door middel 
van fotonucleaire reacties bij hoge ener¬ 
gieën van radionucliden ten behoeve van 
zowel het eigen fundamentele programma 
alswel voor toepassingsgericht onder¬ 
zoek dat meestal in samenwerking met 
andere disciplines wordt opgezet en uit¬ 
gevoerd. 

Verwant aan de hot atom' chemie is 
enerzijds het stralingschemisch onder¬ 
zoek voor zover straling van invloed is 
op de 'hot atom' systemen, anderzijds 
de studie van de chemische aspecten die 
verbonden zi|n aan gestopte muonen. 

De sectie К van het NIKHEF vindt haar 
oorsprong in het Instituut voor Kernphy-
sisch Onderzoek (IKO). dat in 1946 opge¬ 
richt werd door de Stichting FOM, de 
Gemeente Amsterdam en de NV Philips' 
Gloeilampenfabrieken. Zowel fysisch 
als chemisch onderzoek werd eerst 
uitgevoerd met een cyclotron, dat proto¬ 
nen tot 50 miljoen elektronvolt ver-
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snelde. Toen dit verouderd begon te 
raken werd besloten over te gaan op 
onderzoek met elektronen, waarvoor 
eerst een 95 MeV-versneller (EVA) werd 
gebouwd. Het zeer succesvolle onder¬ 
zoek daarmee leidde tot het voorstel 
voor de bouw van de MEA; riet besluit 
daartoe vereiste echter uitbreiding van 
het IKO tot sectie van een Nationaal 
Instituut. 

Het kernfysisch onderzoek in Nederland 
buiten het NIKHEF wordt gecoördineerd 
door de eveneens in 1946 opgerichte 
Werkgemeenschap voor Kerntysica van 
FOM. In deze werkgemeenschap werd in 
1955 een Werkgroep Mesonenphysica 
geformeerd, die uitgroeide tot de in 1963 
opgerichte Werkgemeenschap voor 
Hoge-energiefysica. Het experimentele 
werk op dit gebied word in 1975 naar het 
Nationaal Instituut overgebracht: in |iim 
van rJat jaar is een overeenkomst getn-

kend tussen de Stichting FOM. de Stich 
ting IKO. de Universiteit van Amsterdam 
en de Katholieke Universiteit Nijmegen, 
waarbij het Nationaal Instituut voor 
Kernfysica en Hoge-Energiefysica 
(NIKHEF', is opgericht. De Werkgemeen¬ 
schap voor Hoge-energiefysica houdt 
zich nu nog uitsluitend bezig met het 
theoretisch onderzoek en veranderde 
daarom van naam. Voor de sectie H is in 
de Watergraafsmeer te Amsterdam een 
nieuw laboratorium gebouwd, dat in 
1980 werd betrokken. Het instituut vormt 
de thuisbasis voor groepen die experi¬ 
menten uitvoeren bij hogeenergie 
versnellers: in zi)n werkplaatsen wordt 
de voor deze experimenten benodigde 
detectieapparatuur gebouwd; mee! 
apparatuur en rekenmachines /i|n 
beschikbaar voor hel uitwerken van rle 
gegevens die bi| de versnellers wordrin 
verkregen. Een gedeelte van hr' »ro 
rjrarT.Tia wnrrlt in Nijmegen uitgevoerd 

Een NIKHEFmedewerker bij een draden-
kamer. Met dradenkamers worden deel-
tjessporen gemeten bij onderzoek aan 
atoomkernen en elementaire deelt/es. 
Dat gebeurt in NIKHEFverband niet 
alleen in Amsterdam, maar ook m CERN 
(bi/ Genève) en in DESY (Hamburg). 

In 1977 besloot de Vrije Universiteit te 
Amsterdam zich bij het NIKHEF зап te 
sluiten en een belangrijk deel van haar 
kernfysisch onderzoek in do sectie К te 
gaan verrichten. 

2 Speurwerk 

2.1. Sectie К 

In het afgelopen jaar heeft de versneller 
MEA haar maximale energie ruim 
schoots gehaald. Werd gedurende een 
groot aantal weken al continu Ren 
energie geleverd van 480 MeV. in по 
vember bleok het mogeli|k een experi¬ 
ment uit te voeren bij 527 MnV met enn 
piekstroom van 8 mA Dit succes is 
vooral te danken aan de betere beveili¬ 
ging van klystrons bij een piekvermogen 
van 4 MW Opnieuw werd zon driekwart 
van de voor experimenten beschikbare 

hf!Stnrd яяп elektronenver 
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strooiingsexperimenten. waarvan ruim 
de helft werd uitgevoerd m internatio¬ 
nale samenwerkingsverbanden. Voor 
experimenten met secundaire pionen-
burtdels en fotonen (radiochemisch 
onderzoek) werd respectievelijk 20°; en 
5Jo van de bundeltijd ter beschikking 
gesteid. 
Het is verheugend te kunnen melden 
dat twee medewerkers hun werk konden 
afsluiten met de verdediging van een 
proefschrift dat geheel gebaseerd is op 
experimenteel onderzoek met eiektro-
nenbundels var de MEA. Dit werk was 
in belangrijke mate gericht op onder¬ 
zoek aan magnetische overgangen in 
kernen. Enkelvoudige elektronverstrooi-
ingsexperimenten werden ook gebruiKt 
om na te gaan in hoeverre de verstrooi¬ 
ing van elektronen aan kernen kan wor¬ 
den beschreven door een èénstapspro-
ces. Dit werd onderzocht door ее- zeer 
nauwkeuiige meting rond het eerste 
diffractieminimum voor elastische ver¬ 
strooiing aan '2C-kernen bij verschillen¬ 
de energieën uit te voeren. Verstrooi-
ingshoeken werden daartoe met een 
nauwkeurigheid van 4 mrad (0.2J) be¬ 
paald. In het diepe minimum werden 
dispersie-effecten (afwijkingen van de 
beschrijving door een éénstapsproces) 
van zo'n 10% gevonden. 
Het onderzoek aan protonuitstootreac-
ties met de gelijktijdige registratie van 
verstrooide elektronen en uitgestoten 
protonen (coïncidentiemetingen) heeft 
een aantal opmerkelijke resultaten van 
grote diversiteit opgeleverd. Zo werd 
voor één toestand in da "B-kern gevon¬ 
den dat de bijdrage in de opbrengst van 
de (e.e'p)-reactie tengevolge van meer-
stapsprocessen tenminste een factor 
tien lager is dan voor de vergelijkbare 
(p.2p)-reactie. Dit betekent onder andere 
dat de eerder met de <e.e'p)-reactie ge¬ 
vonden excitaties van twee i/2Moe-
standen in И В inderdaad moeten wor¬ 
den toegeschreven aan de aanwezig¬ 
heid van gaten in de 4He-romp van " B . 
Coïncidentie-experimenten werden ook 
uitgevoerd aan de kernen от«Рь en 2™рь 
om klaarheid te brengen in de puzzel van 
de protonbezetting van de 3s-subschil. 
Eerdere experimenten met enkelvoudige 
elektronverstrooiing in Saclay geven 
aan dat de bezettingsgraad van deze 
schil belangrijk kleiner is dan mag wor¬ 
den verwacht voor een magische" kern. 
Een voorlopige analyse van de meetre¬ 
sultaten samen met die van de meer 
perifeer-gevoelige resultaten van 
(dT

3He)reacties geven aan dat de 3s-
schil niet geheel gevuld is Het defini¬ 
tieve resultaat zal belangrijke implica¬ 
ties hebben voor het begrijpen van de 
lading- en massaverdeling in het cen¬ 
trum van de loodkern. Vermeldenswaard 
is tenslotte een aantal experimenten 
aan (e.e'p)-reacties op 6U en '^C. Doei 
van dit onderzoek is na \n qaan in hoe¬ 

verre de elementaire elektron-proton 
werkzame doorsnede. aep. beïnvloed 
wordt door de omgeving (de kern). 
Meetresultaten voor T2C geven een sig¬ 
nificant effect te zien dat consistent is 
met zowel een relativistische beschrij¬ 
ving (a-u.'-modei) van aep als met de meer 
gedurfde hypothese dat nucleonen in 
kernen groter zijn dan vrije nucleonen. 
ten gevolge van de grotere bewegings¬ 
vrijheid van quarks. Dit laatste wordt 
ook gezien a!s één van de interpre¬ 
taties van het bi( CERN gevonden 
EMC-effect. 
Experimenten met pionenbundels waren 
gericht op onderzoek aan pionische 
atomen, waarbij de aandacht vooral uit¬ 
ging naar pion-kern interacties voor 
binnenschillen. op pion-kernreacties bij 
energieën tot 65 MeV en op elastische 
verstrooiing van laagenergetische рю-
nen (tussen 45 en 15 MeV) aan de kernen 
3He en *He. Ds totale pion-kem reactie¬ 
doorsnede werd bepaald door trans-
missiemetingen met plastic scintillatie-
detectoren voor een reeks van kernen. 
Tegelijkertijd werd bij voorwaartse hoe¬ 
ken de (on)elastische werkzame door¬ 
snede gemeten. Uit schattingen voor 
ladinguitwisseNr.gsreacties kan uit deze 
experimenten de doorsnede van de 
slecht bekende pionabsorptiedoorsnede 
bi| lage energieën worden bepaald. 
Deze metingen moeten de trait dunion 
vormen tussen die bij energie nul (prani-
sche atomen) en die bij hogere energie 
(TRIUMF en SIN). Voor pionische ato¬ 
men werden, althans voor bmnenschil-
fen. grote afwijkingen gevonden van. 
met gangbare optische potentialen, 
berekende waa-den. Vermeldenswaard 
zijn ook de experimenten bij 15. 30 en 
45 MeV van elastische verstrooiing van 
positief geladen ionen aan 3He en 4He. 
Deze experimenten werden uitgevoerd 
aan vloeibare Hetrefpiaten met vier 
Si-Getelescopen. In deze experimenten 
werden ook protonen van de |гг+.2р)-
absorptiereactie waargenomen. 
Het theoretisch onderzoek is op de 
elektromagnetische wisselwerkingen 
gericht. Voorbeelden zijn modellen 
voor de foton-nudeon vertex in het 
geval dat dit nucleon zich in een kern 
bevindt In 'quark-bag' modellen geven 
het opzwellen van nucleonen in kernen 
of zes-puark bijdragen aanfeiding tot 
een verandering van deze vertex, in het 
bijzonder van het magnetisch moment. 
Ook in de гт-иг-modellen. waar Dirac-
spinoren gebruikt worden om een rela¬ 
tivistische beschrijving te geven van do 
nucleonen in de kern. verandert de 
fotonnucleon vertex. Zulke veranderin¬ 
gen kunnen getest worden in (e.e'p)-
reacties in het energiebereik van de 
MEA. Een andere toepassing van het 
rr-u.'-modei was een beschrijving van 
(>,*) reacties aan kernen bij lage ener¬ 
gie. In TT-fotoproduktifi bi) 

energieën speelt de excitatie een 
belangrijke rol. Het ' gaf model, dat 
de intermediaire delta kern wisselwer¬ 
king beschrijft, is toegepast op (-,.*-) 
reacties naar discrete eindtoestanden 
van p-schil-kernen. Voorts kwam een 
overzichtsartikel over het gebruik van 
de P-matnx in de beschrijving van 
quark vrijheidsgraden m interacties 
tussen hadronen gereed. 
Het hot atom' chemie werk concen¬ 
treerde zich in hoge mate op de bestu¬ 
dering van polyvalente radioactieve 
terugstootatomen zoals "C( t .. = 20 mi¬ 
nuten) in aromatische en in knstallijne 
anorganische systemen, en 15O(t-, -2 
minuten) in reacties met gasvormige 
alkanen Als toetssteen voor het produ¬ 
ceren van radionucliden in grotere hoe¬ 
veelheden met behulp van remstraling 
werd de vorming va;i 6:Cu (t- ; =62 uur) 
nader onderzocht. Het geproduceerde 
6 'Cu werd gebruikt voor onderzoekingen 
over het mstaboiisme van Koper m melk¬ 
vee, in het kader van een samenwerking 
met de Landbouw Hogeschool Wage-
nmgen. Andere samenwerkingsprojec¬ 
ten met betrekking tot het synthetise¬ 
ren van radiofarmaca voor diagnostische 
doeleinden werden voortg jzet (voor de 
VU met MF(t-.. = 12.3 uur)). Reacties met 
muonium en muonische radicalen wer¬ 
den bestudeerd met de ^SR-methode 
bij het SIN in Zwitserland, in samen¬ 
werking met de Untversiteit van Zurich. 
Met de FOM-werkgroep bij het ECN 
werd een samenwerking begonnen voor 
het meten, met grote gevoeligheid en 
precisie, van - de astrofysische inte¬ 
ressante - werkzame doorsneden voor 
neutronen van 25 keV 
Tegen het einde van 1985 werd een plan 
ingediend om. vooruitlopend op finan¬ 
ciering van het Ur'DATE-project voor 
continue bundels elektronen tot 700 
MeV. een aantal modulatoren van de 
MEA van 4 MW ptekvermogen te bren¬ 
gen op 5 MW Dit inmiddels door FOM 
gesteunde plan zai over ruim twee jaar 
moeten voorzien in elektronenbundels 
van maximaal 600 MeV Tegelijkertijd 
zal de maximale piekstroom worden 
opgevoerd van 10 naar 50 r A. 

2 2 Sectie H 

Het wetenschappelijk beleid van de sec 
tie H van het MKHEF is m de afgelopen 
jaren gekenmerkt door een verdergaan¬ 
de concentratie van activiteiten. Ener¬ 
zijds is er de wens om te participeren 
in de experimentele mogeii|kheden die 
door enkele zeer ambitieuze versneller-
projecten in Europa worden geboden, 
anderzijds bestaat de nood/aak om 
hiervoor lopende projecten te beem 
digen: dit proces worrjt door do terug¬ 
lopende financiële middelen vf-rsneld 
en versterkt. 
In 1985 is besloten om rleel te nemen 
aan een experiment bi) fle WostrUntso 
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elektfon-protonbotser HERA van DESY, 
die in 1990 in bedrijf moet komen. 
Deze beslissing werd bevorderd door 
het besluit van het Ministerie van Onder¬ 
wijs en Wetenschappen om in het kader 
van het Intentioneel Apparatuur Schema 
gelden beschikbaar te stellen voor de 
fabricage in Nederland van supergelei¬ 
dende correctiespoelen van de HERA 
en voor de bouw van de detector zelf. 
Aan de financiering van de correctie¬ 
spoelen wordt met een gelijk bedrag 
deel genomen door het Ministerie van 
Economische Zaken. Htt NIKHEF heeft 
vanaf het begin deelgenomen aai de 
gedachtenwisseling over een. in Europa 
te realiseren elektron-proton botser 
en neeft met kracht gezocht naar moge¬ 
lijkheden om aan de constructie van 
een dergelijke machina een bijdrage te 
leveren, in het bijzonder door inschake¬ 
ling van de Nederlandse industrie voor 
de fabricage van innovatieve en techno¬ 
logische produkten. Het HERA-project 
heeft mede geleid tot samenwerking 
binnen de Nederlandse industrie op het 

gebied van de supergeleiding en heeft 
een belangrijke stimulans gegeven aan 
de produktiemogelijkheden voor super¬ 
geleidend draad en aan de isolatie 
daarvan. 
In juni 1985 werd door het NIKHEF. 
samen met een groot aantal andere 
Europese. Amerikaanse en Canadese 
instituten, een uitgebreide 'letter of 
intent' ingediend bij de wetenschappe¬ 
lijke programmacommissie van DESY, 
waarin het concept wordt beschreven 
voor een grote HERA-detector, ZEUS 
genaamd. Samen met de voorstellers 
voor een tweede detector, H1, heeft de 
ZEUS-samenwerkirg inmiddels het 
groene licht gekregen om de letter of 
intent uit te werken tot een gedetail¬ 
leerd technisch voorstel. Dit moet in¬ 
middels gereed zijn. Oe NlKHEF-mede-
werkers spelen een belangrijke rol bij 
het totale mechanische ontwerp en 
speciaal bij het ontwerp van de hadron-
calorimeters. Daarnaast wordt deelge¬ 
nomen aan het ontwerp van de trigger 
en de data-acquisitie. 

Ook in 1985 zijn ten gevolge van het con¬ 
centratieproces enkele experimenten 
stopgezet. In Amsterdam werd aan het 
eind van het jaar een punt gezet achter 
de bellenvatanalyse. In Nijmegen zal dit 
eind 1986 gebeuren. De bestudering van 
elementaire deeltjesinteractie met be¬ 
hulp van het bellen vat heeft een belang¬ 
rijke plaats gehad in het experimentele 
programma van de hoge-energiefysica 
In Nederland was het tot de oprichting 
van het NIKHEF een van de belangrijk¬ 
ste experimentele technieken die werd 
toegepast. De ontdekking van een groot 
spectrum van eiementaire deeltjes in de 
jaren zestig en zeventig was vooral 
mogelijk dankzij de uitzonderlijke moge¬ 
lijkheden van het bellen vat. 
De enorme proliferatie van deze deeltjes 
leidde tot een Massificatie in termen 
van SU<3) multipletten en legde daar.nee 
de basis voor hun interpretatie in termen 
van gebonden quarktoestanden Terwijl 
het traditionele bellenvat voor de bestu¬ 
dering van hadroninteracties aan het 
einde van de jaren zeventig had afge 

Hel "scannen" van een bellenvatfilm 
op een Nijdasprojekfietatel bij de atde 
ting Experimentele Hogeenergiefysica 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
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daan speelde in het bijzonder het grote 
bellenvat 8EBC van CERN tot voor kort 
een belangrijke rol bij de bestudering 
van neutrino-interacties. Hier is nu ook 
een einde aan gekomen. Aan de analyse 
van het enige bellenvatexpehment 
waaraan het NIKHEF nog deelneemt 
(een bestraling met neutrino's en anti-
neutrino's van het net vloeibaar deute¬ 
rium gevulde bellenvat BEBC) wordt de 
laatste hand gelegd. De metingen zijn 
evenwel algesloten. 
De voortgang met zowel de voorberei¬ 
ding van de LEP-experimenten (uit te 
voeren bij het CERN) als de uitvoering 
van de nog lopende experimenten is 
goed. Het NIKHEF neemt deel aan de 
'update' van het UA1 experiment bij de 
proton-antiproton botser van CERN die 
onder andere nodig is om de detector 
optimaal gebruik te doen kunnen maken 
van de tienmaal hogere luminositeit 
die verwacht wordt na het gereed komen 
van de nieuwe antiproton-accumulator-

rmg ACOL. De UA1-groep van het NIK¬ 
HEF leidt het projectteam dat zich bezig 
houdt met de tweede fase trigger. 
Het twee-fotonexperiment PEP begint 
een gestage stroom resultaten te pro¬ 
duceren. Er heeft een volledige integra¬ 
tie plaats gehad met de TPC-groep. Deze 
samenwerking is een groot succes. 
LEAR is dit jaar gedurende een groot 
aantal dagen in bedrijf geweest. Het 
SING-experiment heeft hiervan in be¬ 
langrijke mate geprofiteerd. 
Het ACCMOR-experiment heeft een 
succesvolle runperiode achter de rug 
en heeft, gebruik makend van het in 
Amsterdam ontwikkelde FAM P-sys¬ 
teem, gegevens verzameld met een trig¬ 
ger op gecharmeerde baryonen. 
Een laatste UA4-run heeft plaats gehad, 
waarin efastische proton antiproton 
verstrooiing is gemeten bij een energie 
van 900 GeV in het zwaartepuntsysteem. 
Dit werd mogelijk dankzij een speciale 
run met de proton-antiprotonbotser. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

1. Kernfysica 
1.1. Kernslructuur met elektronver¬ 
strooiing en proton/deuteron uitstoot-
reacties 
1.2. Opbreekreacties van weinig-
nucleonsystemen 
1.3. Reactieprocessen: dispersie-effec¬ 
ten, elementaire e-p werkzame door¬ 
sneden, eindtoestandswisselwerking 
1.4. Pionische atomen 
1.5. Elastische pionverstrooiing en 
pionabsorptie 
1.3. Experimenten bij LEAR 
1.7. Quarkmodellen voor kernen. 
nucleon vormfactoren 
1.8 Elementaire e-p interactie in kernen 
(onder andere a-u-model) 
1.9. .'.-gatmodel 
1.10. Atomaire massaberekeningen 
1.11. 'Hot-atom' chemie en stralmgs-
effecten 
1.12. Muoniumchen>ie 
1.13. Isotopenproduktie 

SOUTH 

Onderzoek aan de structuur van de Hier werden metingen verricht aan ach-
atoomkern 'SF. De hal met het 500 MeV- lerwaartse elektronenverstrooiing bij 
station voor elektronenverstrooiing. grote impulsoverdracht. 

Illustratie TnnyDnnne 
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2. Hogeenergiefysica 
2.1. WA25, neutrino's in BEBC gevuld 
met D2 
2.2. MARK J, e*e- reacties bij PETRA 
(DESY) 
2.3. NA32 (ACCMOR) produktie van 
gecharmeerde deeltjes in hadroninter-
acties 
2.4. NA22 (EHS) dynamica van lage 
PT processen 
2.5. TPC/PEP9, e + e- interacties, in het 

bijzonder twee-fotonfysica bij PEP 
(SLAC) 
2.6. Microprocessoren en trigger-
systemen 
2.7. UA4, totale werkzame doorsneden 
met het SppS (CERN) 
2.8. Crystall Ball, fotonfysica bij e+e~ 
botser DORIS (DESY) 
2.9. SING, anlrproton-protoninteracties 
bij LEAR (CERN) 
2.10. DELPHI, L3, produktie en eigen¬ 

schappen Z°, W*, parameters elektro-
zwakke wisselwerking, Higgsdeettjes 
bij LEP (CERN) 
2.11. UA4, quark-antiquark interacties, 
produktie van zware bosonen, zwakke 
wisselwerking (W*, Z°), quark- en g'uon-
jets bij het SppS (CERN) 
2.12. ZEUS, elektron-protonbotsingen 
bij hoge Qz bij HERA (DESY) 
2.13. Instrumentatieprocessen 
2.14. Theorie 

4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 
Sectie К 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investerings¬ 
tin k/) krediet 

WP/V WP/T OP/V" OP/T personeel materieel (in k/) 

22 20 135 11.108,9 9.579,7 1.200 

waarvan in BR - 3 - — 102 

daarvan van STW — — — — 

Volgens vastgestelde begroting 1985. 
WP/V en WP/T: wetenschappelijk perso¬ 
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels¬ 
leden die daadwerkelijk wetenschappe¬ 
lijk onderzoek verrichten. 
OPN en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast en tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 
* Incl. 7 WCW-öewakers 

Sectie H 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investerings¬ 
fin kt) krediet 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel (in hf) 

waarvan 

daarvan 

in BR 

van STW 

27 

— 

— 

31 

4 

1.5 

56 

— 

— 

3,5 

3,5 

3,5 

8.363,9 

555 

120 

5.125,5 

215,5 

— 

1 .900 

— 

— 

OUTPUT 

Sectie К 

Sectie H 

publikaties 

(aantal) 

47 

54 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties 

(aantal) 

lezingen 

(aantal) 

31 17 

33 52 

In 1985 via FOM-be/eidsruimte gehonoreerde projecten 

project¬ 
nummer indiener(s) titel 

Normale programma 
83.85.393 Prof.dr. A.N. Diddens 

Dr. P. van Dam 
Dr. B.K.S. Koene 
Dr. D.Z. Toet 
Dr. F. Udo 

85.85.505 Dr. J. Smit 
Dr. J A M . Vermaseren 

85.85.517 Dr. H.P. Blok 
Dr. J.F.A. van Hienen 
Dr. E, Jans 

In de hiernaast gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme¬ 
trie wanneer gegevens van onderzoek¬ 
instituten met die van universitaire werk¬ 
groepen worden vergeleken. De lezer 
dient te bedenken dat in de cijfers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder¬ 
steunende faciliteiten (mensen en mate¬ 
rieel) aan universiteiten en technische 
hogescholen. Die faciliteiten zitten niet 
in de inputgegevens, maar werken wel 
door in de outputgegevens. 

affiliatie werkgroep 

Rich-tellers voor Delphi, deeltjesidentificatie NIKHEF NIKHEF-H 
in een LEP-experiment 

Computer Experiments in Lattice Gauge Theory UvA/NIKHEF H-th-A 

Onderzoek van clustering (klontvorming) VU/NIKHEF К II 
in atoomkernen m.b.v. de (e.e'X)-reactie 
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5. Commissies 

Op 1 januari 1981 was de bestuurlijke 
integratie van het NIKHEF-sectie H 
en het IKO een feit. Sindsdien bestaat 
het Interimbestuur van het NIKHEF-
sectie H niet meer, en is het NtKHEF-
bestuur ingesteld. Het IKO is als sectie К 
in het NIKHEF opgegaan. 
Het Curatorium van de Stichting IKO 
houdt zich niet meer met de gang van 
zaken in het instituut bezig. Het NIKHEF 
bestuur bestaat uit acht leden, te benoe¬ 
men door FOM, de Universiteit van Am¬ 
sterdam, de Katholieke Universiteit Nij¬ 
megen en de Vrije Universiteit. 
Op 31 december was het bestuur als 
volgt samengesteld: 
prof.dr.ir. J.J.J. Kokkedee (FOM), voor¬ 
zitter 
prof.dr. J. Blok (FOM), plaatsvervangend 
voorzitter 
prof.dr. A. Dymanus (KUN) 
prof.dr. E.P.J. van den Heuvel (UvA) 

dr. B.T. Jongerius (UvA) 
prof.dr. J.C- Kluyvtr (FOM) 
prof.dr. R.T. Van de Vvalle (KUN) 
prof.dr. H. Verheul (VU) 
drs. H.G. van Vuren verzorgde het 
secretariaat. 

De vergaderingen werden voorts bijge¬ 
woond door de directie van het NIKHEF, 
prof.dr. G. van Middelkoop (wetenschap¬ 
pelijk directeur sectie K), dr. W Hoog¬ 
land (wetenschappelijk directeur sectie 
H), dr. J. Langelaar (beherend directeur 
NIKHEF) en mevr. E.A.E. Hofman ter 
assistentie van de secretaris. 

In de loop van het verslagjaar werd dr. 
C.J.M. Aarts, in verband met zijn pensio¬ 
nering, opgevolgd door prof.dr. A. Dy¬ 
manus. 

Voor de beide secties zijn wetenschap¬ 

pelijke adviescommissies (WAC) inge¬ 
steld. Op 31 december waren de commis¬ 
sies als volgt samengesteld: 

ИГЛ С sectie К: 

prof.dr. J.A. Tjon. voorzitter 
dr. J.H. Koch, secretaris 
dr. J. Domingo 
prof.dr. C. van der Leun 
dr. R. Redwine 
prof. J. Sick 
prof. J.D. Walecka 

WAC sectie H: 
prof.dr. K.J.F. Gaemers, voorzitter 
dr. P H.A. van Dam 
dr. C. Daum 
prof.dr. A.N. Diddens 
dr. F.C. Erné 
dr.ir. DJ. Schotanus 

Bestudering van de produktie van paren 
geladen pionen en kao.ten in het twee-
fotonexperiment. In deze stereo-compu¬ 
tersimulatie is een meervoudige gebeur¬ 
tenis weergegeven in de tijdprojectie-
kamer (TPC). De kamer is twee meter 
lang en twee meter in doorsnede. In de 
kamer heerst een uniform elektrisch veld, 
evenwijdig aan de centrale as en her 
magnetisch veld. De kamer is gevuld 
met gas. Als een geladen deeltje door 
de kamer loopt, ioniseert hij het gas; 

de vrijgemaakte elektronen bewegen 
langs de lijnen van het elektrisch veld 
naar de eindplaten waar ze worden gede¬ 
tecteerd. Uit het gemeten energieverlies 
van de elektronen kan het pad van het 
geladen deeltje door de kamer gerecon¬ 
strueerd worden en daarmee het soort 
deeltje worden bepaald. Naar: W.G.J. 
Langeveld, Pion and Kaon pair-produc¬ 
tion in photon-photon collisions, diss. 
1985. 
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Halfgeleiders 

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling 

De Werkgemeenschap Halfgeleiders 
stett zich ten doel onderzoek van hoge 
kwaliteit te bevorderen en te coördine¬ 
ren op het gebied van de zuiverweten-
schappelijke halfgeleiderfysica en de 
technische halfgeleiderfysica en 
elektronica aan de Nederlandse univer¬ 
siteiten, hogescholen en para-universi¬ 
taire instellingen. Projecten die door de 
Werkgemeenschap worden gesteund zijn 
ondergebracht in het programma voor 
Zuiver Wetenschappelijke Halfgeleider 
Fysica (ZWHF) of in het programma voor 
Technische HalfgeleirJer-Fysica en 
-Elektronica (THFE). 
Eerstgenoemde categorie omvat het 
fundamentele onderzoek naar de fysi¬ 
sche eigenschappen van halfgeleiders. 
De materiaalkundige aspecten zijn in 
de gesteunde projecten in trede zin 
vertegenwoordigd. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd met de methode van de 
experimentele, theoretische en nume¬ 
rieke natuurkunde. De projecten in het 
TH FE-programma hebben een meer di¬ 
recte betrokkenheid hij de toepassing 
van halfgeleiders als elektronische 
materialen. Doel van dit onderzoek is 
de technologieën waarop de fabricage 
van elektronische componenten is geba¬ 
seerd, op wetenschappelijk gefundeerde 
wijze te ontwikkelen. Het onderzoek¬ 
terrein omvat deze componenten in de 
volle breedte. Onderzoek aan diodes, 
transistoren, geïntegreerde schakelin¬ 
gen, zonnecellen, sensoren en actuato¬ 
ren heeft in dit programma een plaats. 
Deze projecten worden op utilisatie¬ 
kwaliteiten beoordeeld. De intrinsieke 
verwevenheid van fundamenteel-fysisch 
gericht onderzoek en de toepassing van 
verworven geavanceerde kennis in pro-
duktietechnieken is een wezenlijke 
filosofie bij het samengaan van de 
ZWHF- en THFE-activiteiten in één 
Werkgemeenschap. De wederzijds wer¬ 
kende stimulering is een belangrijke 
doelstelling van de Werkgemeenschap. 
De coördinerende activiteiten hebben 
zich gemanifesteerd in de aanwijzing 

van thema's waarin onderzoek wordt 
gestimuleerd. De geselecteerde thema's 
omvatten 
a. computergestuurd ontwerpen van 
geïntegreerde circuits, 
b. geïntegreerde sensoren; 
c. IC-technologie; 
d. elektronisch ontwerpen en testen; 
e. device-modellering en karakterisatie; 
f. Ifl-V-verbindingshalfgeleiders. 
Naast deze geselecteerde onderzoek-
thema's is in de Werkgemeenschap 
plaats ingeruimd voor een breed spec 
trumbenadering van activiteiten. Projec¬ 
ten die buiten de geselecteerde thema's 
vallen, en die in de reguliere tweejaar¬ 
lijkse beoordeling van onderzoekvoor-
stellen of via de beleidsruimte steun 
hebben verworven, worden hierin onder¬ 
gebracht. Dit twecsporige beleid van de 
Werkgemeenschap wordt door het open 
karakter van de projectevaluatie bena¬ 
drukt. 

2. Speurwerk 

In het volgende worden per werkgroep 
de belangrijkste resultaten behaald in 
het verslagjaar vermeld. 

In de werkgroep THFE-A (Amsterdam) 
werden met de methode van elektron-
kernspin-dubbelresonantie (ENDOR) 
nauwkeurige metingen van hyperfijn-
wisseiwerkingen voor verschillende 
defecten in silicium uitgevoerd. Op 
deze wijze werd de ruimtelijke verdeling 
van elektronspin en -lading in een groot 
volume gedetailleerd bepaald. Tussen 
de vacature en het vacature-zuurstof-
complex werd een frappante overeen¬ 
stemming gevonden. De symmetrie van 
beide centra is gelijk; de lading is in 
sterke mate geconcentreerd in èèn vlak, 
waarin zich daarenboven een kristallo-
graflsche [011] keten als voorkeurs¬ 
richting manifesteert. 

De ontwikkeling van siliciumsensoren 
die met planaire technologie gefabri¬ 
ceerd kunnen worden, is een belang¬ 
rijke activiteit in de werkgroep THFE-D I 
(DeHt). Het onderzoek concentreert zich 
momenteel op 

a. thermische sensoren gebaseerd op 
silicium thermozuilen; met een proces 
van elektrochemische gecontroleerde 
etsing werden 10-micron dikke canti¬ 
lever beams gemaakt; 
b. magneetveldsensoren met lage off¬ 
set, gefabriceerd in standaard bipolaire 
IC-technologie, die de drie componenten 
van het veld met hoge ruimtelijke reso¬ 
lutie meten; 
с microstripdetectoren voor elemen¬ 
taire deeltjes; onderzoek leidde tot de 
conclusie dat de positieprecisie onaf¬ 
hankelijk, maar dat de elektrische eigen¬ 
schappen afhankelijk zijn van de strip-
breedte; 
d. tiltsensor, voor een hoekbereik van 
360 graden met een hysterese kleiner 
dan 0,1 graad; 
e. flip-flopsc".soren in matrixvorm voor 
het parallel omzetten van lichtsignalen 
uit glasvezels tot elektrische digitale 
signalen. 
Ontwikkel;ngen bij het NMOS-proces 
verliepen zodanig voorspoedig dat het 
proces voor ontwerpen volgens de 
6-micron Design Rules kon worden 
vrijgegeven. Goedwerkende circuits, 
zoals Ikbit schuif registers, eenvoudige 
arrayprocessors, analoge MOS-toepas-
singen, werden gefabriceerd. De elek¬ 
trische karakterisatie kwam op hoger 
niveau te liggen door de installatie van 
een Parameter Test Station. 

Onderzoek in de werkgroep THFE-D ill 
(Delft) richt zich op het ontwerpen en 
realiseren van nauwkeurige bewerkings-
schakelingen voor analoge signalen. 
Eerste vereiste hiertoe is een pakket 
programmatuur voor het ontwerpen Van 
optimale schakelingen met de voorge¬ 
schreven eigenschappen. Tweede eis is 
een procestechnologie om de ontwor¬ 
pen structuren te realiseren. Het geheel 
automatisch ontwerpen en realiseren 
is een vooralsnog utopistische doel¬ 
stelling waarop twee FOM-medewerkers 
zich actief richten. Een uniek element 
is de nadruk op de onderlinge wissel¬ 
werking in de ontwerp- en realisatie¬ 
aspecten, waarbij reeds vruchtbare re¬ 
sultaten zijn behaald. 
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Ontwikkelingswerk voor het ontwerpen 
van versterkerschakelmgen met behulp 
van een computer in werkgroep 
THFED III. 

In de werkgroep THFED IV (Delft) werd 
een nieuw type elektronenbron ontwik¬ 
keld en uitgetest. Samen met een bij¬ 
zonder focusserend magneetveld kan 
een stroomdichtheid worden gegene¬ 
reerd die twee tot drie ordes van grootte 
hoger is dan tot nu toe haalbaar was. 
Voorts werd een nieuw schrijfconcept, 
het zogenaamde showerbeam concept, 
ontwikkeld. Hiermee kan men de bundel-
stroom en dus de schrijfsnelheid in een 
Electron Beam Pattern Generator 
(EBPG) met een orde van grootte opvoe¬ 
ren. Op dit principe is inmiddels patent 
aangevraagd en de mogelijkheid wordt 
onderzocht met enkele bedrijven in 
Europees verband een snelle-EBPG-
ontwikkeling te starten. 

Het onderzoek aan 1/f ruis in de werk¬ 
groep THFE-t II (Eindhoven) leverde 
nieuwe inzichten op. Het niveau van 
deze ruis in AlGaAs-lasers correleert 
niet altijd met de voorspelde levensduur 
op grond van klassieke criteria. Het 
gebruik van 1/f ruis voor diagnostische 
doeleinden is moeilijk. Een model voor 
de beschrijving van 1/f ruis in de opti¬ 
sche output van laserdiodes werd opge¬ 

steld. De experimenteel gevonden corre¬ 
latie tussen de fluctuaties in de optische 
output aan de voor- en achterspiegel 
in het gebied van spontane en gestimu¬ 
leerde emissie is begrepen. De 1/f ruis 
van bipolaire transistoren kan geïnter¬ 
preteerd worden in termen van bewege-
lijkheidsfluctuaties. 

In de werkgroep THFE-E V (Eindhoven) 
werd tot nu toe vcornamelijk aandacht 
besteed aan Simulated Annealing. Dit is 
een algorithmische techniek die ge¬ 
bruikt kan worden bij complexe optima¬ 
lisatieproblemen. De techniek werd toe 
gepast op plaatsrngs- en floorplannings-
problemen. Ook werd een bestuderings¬ 
methode voor het algorithme ontwikkeld 
die zorgt voor een automatische aan¬ 
passing van de parameters aan het pro¬ 
bleem. Dit rnaakt het mogelijk het algo¬ 
rithme zonder ingrijpen te laten verlo¬ 
pen, hetgeen essentieel is in een volau¬ 
tomatische ontwerpomgeving. 

De werkgroep THFE-E VI (Eindhoven) 
werd in het najaar van 1985 opgericht. 
In de werkgroep zal een programma 
van nieuw onderzoek aan dunne epita-

xiale halfgeleiderlagen worden uitge 
voerd. Hierbii staat centraal het onder¬ 
zoek aan dimensie- en quantisatiever 
schijnselen. Er zullen optische en trans¬ 
porteigenschappen van heteroiuncties, 
quantum-wells en superroosters worden 
onderzocht. In FOM-verband wordt be¬ 
gonnen aan een tweetal projecten: het 
Quantum Hall Effect en het hete elek¬ 
tronentransport in Hoge Elektron Mobi¬ 
liteit Transistoren (HEMT). 

Voor een verslag van werkzaamheden in 
de werkgroep fHFE-F (AMOLF) wordt 
verwezen naar paragraaf 2.2. van hel 
hoofdstuk over AMOLF. 

In de werkgroep THFE-G l (Groningen) 
werd het onderzoek naar elektrische 
geleiding in oxidelagen op polykristallijn 
silicium afgesloten. Een fysisch model 
werd geconstrueerd om de geleiding te 
beschrijven in termen van elekironen-
injectie aan het Si/SiO2-grensvlak en 
ladinginvangst in het oxide. Dit model 
geeft een fysische basis aan het be¬ 
staande ad hoc model en biedt de moge¬ 
lijkheid doorslagmetingen aan poly-
oxiden beter te interpreteren. Er is een 
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model ontwikkeld dat de invloed van 
fluor op de oxidatie van silicium ver¬ 
klaart. Ook kan de dichtheid van stapel¬ 
fouten ais functie van de lengte worden 
berekend. Met behulp van EBIC is het 
mogelijk de elektrische activiteit van 
dislocaties en stapelfouten te meten. 
De invloed van fiuor hierop is van belang 
voor toepassingen van fluor in fabrica¬ 
geprocessen. Door verdere optimalisatie 
van de amorf-siliciumtechnologie heb¬ 
ben de dunnefilmtransistoren dcice-
eigenschappen die ruim voldoende zijn 
voor toepassing in LCO-panelen. Een 
geheel nieuwe meettechniek, namelijk 
fotoveldeffect, is ontwikkeld en voor 
tiet eerst door een model volledig be¬ 
schreven. Dit maakt de bepaling van 
materiaaleigenschappen van a Si H 
mogelijk. 

In dit. in 1984 begonnen, project in de 
werkgroep THPE-G il (Groningen) wordt 
met zeifconsistente methoden de elek¬ 
tronenstructuur van clusters met circa 
30 siliciumatomen berekend. Het bere¬ 
kende spin- en symmetriekarakter van 
clusters met daarin interstitieel ge¬ 
plaatste overgangsmetaal(Ti,V.Cr,Mn)-
verontremigingen stemmen overeen met 
experimentele gegevens uit ESR-metin-
gen. Hoge spinconfrguraties worden 
voorspeld, termsplitsingen zijn sterk 
gereduceerd ten opzichte van het vrije 
atoom. Verdere reductie wordt • erwacht 
bij uitbreiding van de cluster en verfij¬ 
ning van de Hartree-Fock benadering. 
De gekozen aanpak biedt goede pers¬ 
pectieven en wordt voortgezet. Inbed¬ 
ding van clusters in bulkmateriaal en 
andere gastroosters (GaAs) zullen wor¬ 
den onderzocht. 

Het onderzoek aan microgolf-geïndu¬ 
ceerde optische kernspinpolarisatie 
startte in maart 1985 in de werkgroep 
THFEL (Leiden). Met dezelfde methode 
werd een protonspinpolarisatie van 42% 
bereikt in moleculaire kristallen door 
H.W. van Kesieren (werkgroep V3L I). 
De aanpassing van de opstelling voor 
experimenten aan halfgeleiders is op 
gang gebracht. 

In de werkgroep THFE-N I (Nijmegen) 
ontwikkelen de activiteiten op het ge¬ 
bied van MOCVDgegroeide lagen GaAs 
en AlGaAs zich in sterke mate in de 
richting van interfacestudies азп multi-
laags'ructuren. Hieraan werken natio¬ 
nale (RUU, THD) en internationale insti¬ 
tuten (IMEC, Leuven; CNRS, Valbonne) 
mee. Het onderzoek is voor een belang¬ 
rijk deel gebaseerd op het in Nijmegen 
ontwikkelde DSL-systeem ter karakteri¬ 
sering van het gegroeide materiaal. 
Met MOCVD werden de eerste multi-
laagstructuren van GaAs'AIGaAs ge¬ 
groeid en gekarakteriseerd, terwijl 
tevens de inbouw van zink ais p-type 

dopant nader is bekeken. Via elektrische 
en fotoluminescentiemetingen is voor 
het eerst inzicht verkregen in de huis¬ 
houding van intrinsieke en extrinsieke 
defecten in de kristallen. Dit is van be¬ 
lang voor het begrijpen van de hoge 
compensatiegraad van donoren en ac¬ 
ceptoren in deze binaire halfgeleiders. 
Een geavanceerd groeisysteem werd 
ontwikkeld voor het creëren van atoom-
scherpe overgangen op een aantal 
substraten. 

In de werkgroep THFE-N II (Nijmegen) 
worden luminescentiemetingen. naar 
energie en tijd opgelost, verricht aan 
GaAs- en AlGaAs-structuren in aanwe¬ 
zigheid van sterke magnetische velden. 
Oe fotoluminescentiemetingen aan 
quantum-well-structuren kunnen goed 
worden verklaard me1 recente modelbe¬ 
rekeningen. De riet-evenwichtsverde-

ling van optische fononen blijkt in grote 
mate de energierelaxatie in het elektron-
gatplasma te bspalen. 

De werkgroep THFE-T I (Twente) concen¬ 
treert het onderzoek op de electronica 
en technologie van geïntegreerde cir¬ 
cuits. Het CMOS-proces heeft door de 
toepassing van hoge-energie-implan-
taties bijzondere kwaliteiten: voor 
verdere schaalverkleining, voor fysische 
modelstudies en voor speciale versies 
van het proces. Onderzoek naar de meer 
fundamentele aspecten van hoge-ener-
gie-ionenimplantatie leverde gegevens 
over ionendistributie en annealgedrag. 
Drie verschillende constructies voor 
3-D geheugencellen werden bestudeerd. 
Met veel succes werd het onderzoek 
naar analoge tijdcontinue CMOS-verme-
nigvuldigers voor adaptieve filters uit¬ 
gevoerd. Met één basisprincipe kan 

Plasmadepositie van amorf silicium in 
werkgroep THFEG I. 
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een hele Klasse van schakelingen gede¬ 
finieerd worden. In het onderzoek van 
charge-domainfilters is de theorie ver¬ 
der uitgebreid en een aantal basisfunc¬ 
ties onderzocht. Volgens specificaties 
van Philips werd een HF de-emphasis-
filter voor SECAM TV-systemen ont¬ 
worpen. Meerwaarde-logicasystemert 
worden in CMOS-technologie gereali¬ 
seerd. 

Voor het onderzoek in de werkgroep 
THFE-T II (Twente) van laagenergetische 
ecfelgasionenbombardementen op sili¬ 
ciumoppervlakken is een nieuwe me¬ 
thode ontwikkeld voor het bepalen van 
het thermisch desorptiegedrag van de 
geïmplanteerde ionen. De methode 
maakt het mogelijk gelijktijdig spec¬ 
troscopische optische metingen en 
desorptiemetingen uit te voeren. Tevens 
worden de concentratie van het geïm¬ 
planteerde gas, de dikte van de geamor-
fiseerde laag, de complexe dielektrische 
constante, de activeringsenergie en de 

orde van het desorptieproces bepaald. 
Voor de interpretatie werd een theore¬ 
tisch model ontwikkeld dat de gemeten 
effecten goed beschrijft. Het werk aan 
het 2-D elektronentransport heeft zich 
toegespitst op de vorm van de anomale 
magnetogeleiding. die in tegenstelling 
tot de theoretisch voorspelde absolute 
correcties een relatieve benadering 
ondergaat. Een hernieuwde interpretatie 
van het thermisch geactiveerde gelei-
dingsvermogen heeft getoond dat een 
schalingsfunctie voldoet, die echter 
afwijkt van de theoretisch voorspelde 
functie. 

Als belangrijkste resultaten voor het 
verslagjaar 1985 kunnen voor de werk¬ 
groep THFE-T III (Twente) worden ge¬ 
noemd de ontwikkeling van receptuur 
voor chemische modificatie van SiÜ2, 
het tefioniseren van SiC>2 en ТагОь, en 
het anisotroop etsen van zogenaamd 
microfoonbackplate. De laatste twee 
resulta'en hebben geleid tot het starten 

Het MOCVD-systeem voor het epitaxiaai 
groeien van galliumarsentde en 
aluminiumgalliumarsenide in werk¬ 
groep THFEN I. 

van een project met het centrum voor 
Microelectronica Twente en de firma 
Microtel waarin produklietechmeken 
zulten worden ontwikkeld voor een chip-
minimicrofoon. 

De bestudering van de fysisch-cherni-
sche. optische en elektrische eigen¬ 
schappen van amorf silicium blijft een 
hoofdonderwerp van onderzoek in de 
werkgroep THFE-U (Utrecht). Nieuw 
onderzoek betreft interface studies 
(a-Si/metaal, a-Si/c-Si) en depositie van 
a-Si lagen met diverse doteringen in 
gescheiden plasma-depositiesystemen. 
Het foto-emissieonderzoek aan amorf 
silicium met behulp van synchrotron-
straling werd beëindigd. Gefinancierd 
door een EEG-ESPRITcontract is een 
omvangrijk onderzoek gestart naar de 
structuur en samenstelling van silicium-
oxynitrides met behulp van hoogenergc-
tische ionenbundels. Het onderzoek 
van structuur en reactiviteit van metaal¬ 
oppervlakken werct uitgebreid. 
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3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP THFE-A 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato¬ 
rium. Universiteit van Amsterdam. 
dr. C.A.J. Ammerlaan 
1. Elektronenstructi-ur monovacatures 
en vacature-onzuiverheidscomplexen 
in silicium 
2. Warmtebehandelingsdonors in zuur-
Stofrijk silicium 
3 Diepe donor- en ondiepe acceptor-
toestanden in silicium en diamant 
4. Overgangsmetaa'verontreinigingen 
in halfgeleiders 
5 Dubbele donor en acceptortoestan-
den 
6, Theorie van de elektronenstructuur 
van centra in halfgeleiders 

WERKGROEP THFE-D I 
Deitt - Afdeling der Etektro'echmek, 
prof dr.ir. S. Middelhoek 
1 SiliC'ums&nsoren 
i l . Monolithische thermozuilen (ge-
deltelijk buiten FOMverband) 
1.2. Magnaetveisensor met lage offset 
1.3. Tiltsensor 
2. Siliciumtechnologie 
2.1. Bipolaire iC-technologie 
2 2 NMOS iC-technologie 
2.3. Silicium microbewerking 

WERKGROEP THFE-D Ui 
Delft - Afdeling der Elektrotechniek, 
prof.dr.т. J. Davidse 
1 Ontwikkeling van "computer aided 
circuit and layout design' voor verster-
kerschakelingen met voorgeschreven 
eigenschappen en voor andere bewer-
kingsschakelingen voor analoge sig¬ 
nalen 
2 Aanpassing van technologische 
middelen in relatie tot het realiseren 
van analoge elektronische schakelingen 
met bijzondere eigenschappen 

WERKGROEP THFE-D IV 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof dr.ir. K.D. van def 
Mast 
1. Heldere gasionenbron 
2. Patroongenerator met ionenstraal 
3. Patroongenerator met meervoudige 
(1000)elektronenstraal 
4. HalfgeleidereleMronenbronnen 

WERKGROEP THFE-D VI 
Delft - Afdeling der Elektrotechniek, 
prof.dr. M. Kleefstra 
1. Tandemzonnecellen van amorf 
silicium 
2. Toestandsdichtheidsbepaling in 
amorf silicium 

WERKGROEPTHFEE II 
Eindhoven - Afdeling der Elektro¬ 
techniek, prof.dr. F.N. Hooge 
1 1/f-Ruis 
1.1. Ruis in AlGaAslaserdiodes 

12 Ruis in Si: afhankelijkheid van 
temperatuur en verstrooiing?".necha-
nisme 
1.3. Ruis in ionengeimplanteerde 
weerstanden: afhankelijkheid van 
annealtemperatuur 
1.4. Ruis in bipolaire- en MOS-transis-
toren 

WERKGROEP THFE-EV 
Eindhoven - Afdeling der Elektrotech¬ 
niek, prof.dr.mg. J.A.G. Jess 
1. Automatisch IC-ontwerp (SLICE-
systeem) 
1.1. Floorplannmg en plaatsing 
1.2. Globale-en kanaalbedratiing 
13. Cell-generatie 

WERKGROEP THFE-E VI 
Eindhoven - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof.dr. J.H Wolter 
1 Quantum Halleffect 
2. Transport van hete elektronen in 
HEMT-structuren 

WERKGROEP THFE-F 
Amsterdam - FOM-Institunt voor Atoom-
en Molecuullysica, dr. J.F. van der Veen 
1. Kristallografie van oppervlakte-
lagen en grenslagen 
1.1. Metaalsiliciumgrensvlakken 

WERKGROEP THFE-G I 
Groningen - Technisch Fysische Labo¬ 
ratoria, prof.dr. J.F. Verwey 
1. SiOylagenop (poly-)silicium 
2. Polykristallijn silicium voor silicon-
on-msulator devices 
3. Stapelfouten in silicium 
4. Amorf silicium voor dunne-film-
transistoren 

WERKGROEP THFE Gi l 
Groningen - Laboratorium voor Chemi¬ 
sche Fysica, prof.dr. W.C. Nieuwpoort 
1. Theorie en computersimulatie van 
lokale verschijnselen in vaste stoffen 
1.1. Karakterisatievan onzuiverheden 
met diepe niveau's in halfgeleiders, in 
het bijzonder overgangsmetalen in 
silicium 

WERKGROEP THFE-L 
Leiden - Kamerlingh Onnes Laborato¬ 
rium, dr. W.Th. Wenckebach 
1. Microgolfgeïnduceerdeoptische 
kernspinpolarisatie in halfgeleiders 

WERKGROEP THFE-NI 
Nijmegen - Fysisch Laboratorium, 
dr. L.J. Giling 
1. Defecistudies van lll-V-halfgeleider-
materialen, gegroeid uit de gasfase met 
behulpvan MOCVD 
1.1. Het groeien van epitactische lagen 
van GaAs met behulp van MOCVD 
1.2. Optische en elektrische karakteri-
satie van epi-lagen 
1.3. Defect-chemisch onderzoek aan 
bulk en epi-iagen via annealstudies 

14 Defectstudies met behulp van selec¬ 
tief foto-etsen aan gegroeide lagen en 
terugkoppeling naar het groeiproces 
1.5. Karakterisatievan met LECge 
groeid GaAsmateriaal met DSL 

WERKGROEP THFE N11 
Nijmegen - Fysisch Laboratorium, 
prof.dr. P. Wyder 
1. Halfgeleiders in hoge magneetvelden 
1.1. Fotogeleiding in het verre infrarood 
1.2. Cyclotronresonantie 
1.3. Heteroiuncties 
1.4. Tiidsopgeloste pir oseconde foto-
lummescentie 
1.5. Quantum-Halleffect 
2. Scanning Tunneling Microscopy 
2.1. Oppervlaktereconstructie 
2.2. Onelastische tunnelspectroscopie 
2.3. Werkfuncties 

WERKGROEP THFE-TI 
Enschede - Afdeling der Elektrotech 
niek. prof.dr. J. Middelhoek 
1. IC-technologie 
1.1. Diepe ionenimplantatie in de tran-
sistorfabricage 
1.2. Geheugencellen met diepe icnenim-
plantatie 
1.3. CCD-procesontwikkeling 
1.4. Modelvorming en simulatie van 
transistoren en IC-processen (IOP) 
2. Samengestelde haifgeleiderdevices 
2.1. Relatie oppervlaktetoestanden en 
onvolledig ladingstransport in CCDs 
2.2. Ontwikkeling filtersynthesetech-
niek voor Charge Domain Filters 
2.3. Onderzoek aan adaptieve filters 
3. Digitale schakelingen 
3.1. Onderzoek naar (digitale) zelftes-
tende schakelingen/systemen (IOP) 
3.2. Ontwikkeling van een Reed-Solo-
monencoder t.b.v. datacommunicatie 
via satellieten 
3.3. Ontwikkeling van CMOSschake-
lingen voor hoge-radixlogica 
3.4. CCD's voor logische signaalbewer¬ 
king 

WERKGROEP THFE-T II 
Enschede- Afdeling der Technische 
Natuurkunde, nrof.dr. A. van Silfhout 
1. lonenbombardement op halfgeleider¬ 
oppervlakken 
2. Tweedimensionaal elektronentrans¬ 
port 

WERKGROEP THFE-T Ifl 
Enschede- Afdeling Elektrotechniek, 
prof.dr.ir. P. Bergveld 
1. Materiaalonderzoek voor chemische 
(halfgeleider)sensoren 
2. Micromachining van silicium via 
anisotroop etsen voor het maken van 
driedimensionale structuren 
3. Aanbrengen van membranen over 
holtes in het silicium met behulp van 
teflon 
4. Multiplexsystemen ten behoeve van 
meting aan multisensoren 
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WERKGROEPTHFEU 
Utrecht- Laboratorium voor Experimen¬ 
tele Fysica, prof.dr. W.F. wan der Weg 
1. Svnthese van materialen voor toepas¬ 
singen gelieerd aan energieomzetting 
1.1. Groei van dunne lagen amorf sili¬ 
cium 
1.2. Bereiding lummescerende glazen 
2. Analyse van de structuur en samen¬ 
stelling van materialen en hun grens¬ 
vlakken 
2 1 Instrumentatie voor bundelanalyse 
en laagdepositie 
2.2. Optische metingen: luminescentie. 
IRtransmissie en -absorptie, ellipso-
metrie 
2.3. RBS en channeling 

2.4. NRA en ERD voor de analyse van 
lichte elementen 
2.5. Elektrische karakterisering: I-V-
metingen aan fotogeleiding. üchtgém-
duceerde effecten. C-V-metingen 

WERKGROEP THFE CST 
Delft - Centrum voor Subm-crontechno-
logie. prof.dr.tr. S. Radelaar 
1. Submicron fysica 
1.1. Bijzondere MOSFETs 
1.1.1. MOSFETs met lange, smalle 
kanalen 
1.1.2. Traliegate MOSFETs 
1.2. MOSFETs met korte kanalen 
2. Subrnicrontechnologie 
2.1. Hoge-resolutie-elektronen-

lithografie 
2.1.1. Resistkaraktensering 
2.1.2. Beproeven nieuwe hard- en soft¬ 
ware van patroongenerator 
2.1.3. Markersearch en detectie 
2.2. lonenhthografie 
2.3. Resistsystemen 
2.3.1. Enkellaagsresist 
2.3.2. Meerlaagsresist 
2.4. Reactief-ionenetsen 
2 5. Siliciden 
2.5 1 Vervaardigen en etsen van sili¬ 
ciden 
2.5.2. Karakteriseren en analyseren van 
si'ictden 
2.6. Moleculaire bundelepitaxie 
3. Samenwerkingsprojecten met derden 

4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT find. THFEF en CST) 

waarvan 

daarvan 

in BR 

van STW 

Personeelsaantallen 

WP/V WP/T OP/V OP/T 

2 62 

- 36 

- 31 

1 8,5 

- 4,2 

— 4,2 

Exploitatiebudget 
(in kr) 

personeel materieel 

3.152 

1.148 

1.001 

2.572,6 

1.430 

1.430 

Investerings¬ 
krediet 
(in kt) 

1.255 

— 

— 

Volgens vastgestelde begroting 1985. 
WP/V en WP/T: wetenschappelijk perso¬ 
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels¬ 
leden die daadwerkelijk wetenschappe¬ 
lijk onderzoek verrichten. 
OP;V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast en tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

OUTPUT (excl. THFE-F)' 

publikaties 

(aantal) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties 

(aantal) 

30 62 

lezingen 

(aantal) 

8 

In de hiernaast gepresenteerde in- en 
outputgegevens zi; een zekere asymme¬ 
trie wanneer gegevens van onderzoek¬ 
instituten met die van universitaire werk¬ 
groepen worden vergeleken. 0e lezer 
dient te bedenken dat in de cijfers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder¬ 
steunende faciliteiten (mensen en mate¬ 
rieel) aan universiteiten en technische 
hogescholen. Die faciliteiten zitten niet 
in de rnputgegevens, maar werken wel 
door in de outputgegevens. 
•Voor THFE-F zie AMOLF. 

In 1985 via FOMbeleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

indiener(s) titel 

Quantized Hall Effect 

project¬ 
nummer 

Normale programma 
85.85.485 Prof.dr. J.H. Wofter 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 

affi- werk-
Iratie groep 

THE 

ETN55.0802 Prof.dr. J.H, Wolter 
TEL25.0234 Prof.dr.ir. P. Bergveld 

Prof.dr. M.J. Sparnaay 

TEL25.0235 Prof.dr.ir. P. Bergveld 
Prof.ir. O.W. Memelink 

UNS25.0218 Prof.dr. W.F. van der Weg 
Prof.dr. G. Blasse 

Hot electron transport in HEMT structures 
Ontwikkeling van chemische sensoren op basis van 
halfgeleidermateriaal met een chemisch gevoelig 
oppervlak 
Ontwikkeling van silicium (bloed) druksensor en 
microfoon op basis van hel field-effectprincioe 
Luminescerende zonneconcentralorsyslemer 

THFE-E VI 

THE THFE-E VI 
THT THFE-T III 

THT THFE-T I 

RUU THFEU 
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5. Commissi* 

De Commissie van de Werkgemeen¬ 
schap Halfgeleiders was op 31 december 
als volgt samengesteld: 
prof .dr. J. Middelhoek. voorzitter, leider 
werkgroep THfET i 
dr C.A.J. Ammerlaan. wetenschappelijk 
secretaris, leider werkgroep THFEA 
prof dr ir J. Davidse. lid DB. leider werk¬ 
groep THFED III 
prof dr G.A. Acket 
dr. ir. P Bergveld. leider werkgroep 
THFETIII 
ir. J. Oelcour 
prof dr ir PM. Dewilde 
prof.dr. F.N. Hooge. leider werkgroep 
THFEE II 
dr. L.J. Gilling, leider a.i. werkgroep 
THFEN I 
prof.dring. J.A.G. Jess, leider werk¬ 
groep THFEE V 
prof.dr. F.M. Klaassen. leider werkgroep 
THFEE I 
prot.dr. M. Kleefstra. leider werkgroep 
THFE-D VI 
dr.ir. J. Lohstroh 
prof dr ir. K.D. van der Mast. leider werk¬ 
groep THFE-D IV 
prof.dr.ir. S. Middelhoek. leider werk¬ 
groep THFED I 
prof.dr. W.C. Nieuwpoort. leider werk¬ 
groep THFEG II 
prof dr ir S. Radelaar, leider werkgroep 
THFE-D II, directeur Centrum voor 
Submicrontechnologie 
prof.dr. F.W. Saris 
prof.dr. A. van Silfhout. leider werkgroep 
TH F ET II 
dr. J.F. van der Veen. leider werkgroep 
THFE-F 
prof.dr. W.F. van der Weg, leider weik-
groep THFEU 
prof.dr. J.F. Verwey, leider werkgroep 
THFEG 1 
dr. W.Th. Wenckebach. leider werkgroep 
THFE-L 
prof.dr. J.H. Wolter. leider werkgroep 
THFEE VI 
prof.dr. P. Wyder. leider werkgroep 
THFEN II 
prof.dr. R.J.J. Zijlstra 
Per 1 september werd de taak van secre¬ 
taris door drs. H.G. van Vuren overge¬ 
dragen aan dr.ir. B.M. Geerken. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. K.H. Chang (directeur FOM), 
drs. R. Kemp (vertegenwoordiger COR) 
en dr.ir. L.J.K. Vandamme (gast). 

Prof.dr. J.F. Verwey werd op eigen ver¬ 
zoek ontheven van het voorzitterschap. 
In zijn plaats werd prof.dr. J. Middelhoek 
benoemd. Dr. C.A.J. Ammerlaan werd 
benoemd tot wetenschappelijk secre¬ 
taris. 

In verband met de beëindiging van be¬ 
leidsruimteproject 82 84 291 werd prof. 

dr. M.J. Steenland ontheven van het 
werkgroepleiderschap van de werkgroep 
THFE-E IV en van het lidmaatschap van 
de Commissie. 

Prof.dr. A. van Silfhout werd benoemd 
tot leider van de werkgroep THFE T II. 
waardoor de ad interim benoeming van 
prof.dr. J. Middelhoek kwam te vervallen. 

Drs. R.P. Kramer werd op eigen verzoek 
ontheven van het lidmaatschap van de 
Commissie. 

Dr. L.J. Giling werd benoemd tot leider 
a.i. van de werkgroep THFEN I en lid 
van de Commissie, als opvolger van 
wijlen prof. Bloem. 

In verband met de honorering van de 
beleidsruimteprojecten 85.85.485 en 
ETN550802 werd prof.dr. J.H. Wolter 

benoemd tot leider van de nieuw opge¬ 
richte werkgroep THFE-E VI en lid van de 
Commissie. 

Alle leden van de Commissie die geen 
werkgroepleider zijn. zijn te beschouwen 
als lid van de Commissie a titre person¬ 
nel. 

Het Dagelijks Bestuur van de werkge¬ 
meenschap bestond aan het eind van het 
jaar uit prof.dr. J. Middelhoek (voorzit¬ 
ter), dr.ir. B.M. Geerken (secretaris), dr. 
C.A.J. Ammerlaan (wetenschappelijk 
secretaris) en prof.dr.ir. J. Davidse (lid). 

Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
FOM wordt in de Commissie vertegen¬ 
woordigd door prof.dr. H. de Waard. 

De taak van de Commissie is nader om¬ 
schreven in 'Bestuurstaken van de Com¬ 
missies van de Werkgemeenschappen'. 

Werkzaamheden in hel laboratorium 
voor sensoren en actuatoren in werk¬ 
groep TH F ET III in hel kader van de 
ontwikkeling van een mmimicroloon. 
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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 alge¬ 
mene zin bij beleidskwesties, die de theoretische fysica 
betreffen. 

Het beleid van FOM is er steeds op gericht geweest, 
theorie en experiment zoveel mogelijk in contact te 
brengen. Daarom is het theoretisch onderzoek nimmer 
in een aparte werkgemeenschap ondergebracht, maar 
steeds ingedeeld bij een van de bestaande werkgebie¬ 
den. Het is niet de bedoeling van het FOM-bestuur dit 
beleid te wijzigen. Door het krapper worden van de 
budgetten voor onderzoek sinds het begin van de jaren 
zeventig, ook dus voor theoretisch onderzoek, is het 
echter nodig geworden de onderzoekvoorstellen scher¬ 
per dan voorheen te selecteren en onderling tegen el¬ 
kaar af te wegen. De vrees bestond dat het theoretisch 
onderzoek, waarbij het vaak niet mogelijk is de plan¬ 
nen vooraf zo concreet te formuleren als dat bij de ex¬ 
perimentele onderzoekingen meest.»! wel het geval is, 
bij de selectieprocedure niet die steun zou verkrijgen, 
waarmee een zekere continuïteit van de werkzaam¬ 
heden zou kunnen worden gewaarborgd. 
Het FOM-bestuur achtte het wenselijk dergelijke voor¬ 
stellen, in het bijzonder de voorstellen die in het kader 
van de beleidsruimte werden ingediend, ook te laten 
beoordelen door een breed samengestelde groep van 
theoretici. Aldus werd tegelijk de mogelijkheid geo¬ 
pend om de theoretische voorstellen onderling af te 
wegen. 

Voorts 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 grensgebied tussen 
twee werkgemeenschappen bevindt, of dat anderszins 
moeilijk in het programma van een bestaande werkge¬ 
meenschap 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 voorzieningen te tref¬ 
fen, die in dergelijke gevallen een adequate kwaliteits¬ 
beoordeling van voorgestelde theoretische onderzoe¬ 
kingen zou waarborgen. 

De commissie bestaat uit de werkgroepleiders, de 
plaatsvervangende en de adjunct-werkgroepleiders 
van de FOM-groepen op het gebied van de theoretische 
natuurkunde. Daarnaast zijn enkele leden op persoon¬ 
lijke titel benoemd. 
De commissie heeft vanaf 1973 tot 1985 geadviseerd 
over de voorstellen van theoretische aard in de Be¬ 
leidsruimte van FOM. In 1985 is dit niet het gevat ge¬ 
weest omdat de gehele beoordelingsprocedure rond 
de FOM-beleidsruimte was aangepast op grond van de 
voorlopige resultaten van een in 1984 uitgevoerde 
evaluatie van het beleidsruimtegebeurcn. 
In een bijzonder geval, namelijk ais een gehonoreerd 
onderzoek voorstel niet in een bepaalde werkgemeen¬ 
schap kan worden ondergebracht, bestaat de moge¬ 
lijkheid dit onderzoek onder de directe verantwoorde¬ 
lijkheid van de SCThN te plaatsen, die dan dus, in 
weerwil van haar speciale karakter, toch cen project 
'beheert'. In het tijdvak van haar bestaan is dit een¬ 
maal het geval geweest: gedurende de jaren 1973-197Я. 
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Commissie 

De Speciale Commissie voor de Theore¬ 
tische Natuurkunde was op 31 decem¬ 
ber als volgt samengesteld: 
prof.dr. A. Lande, voorzitter, leider werk¬ 
groep К W-G 
dr. Ch.G. van Weert, wetenschappelijk 
secretaris, adjunct-leider werkgroep 
M VIA II 
prof.dr. 0. Atkinson, leider werkgroep 
HthG 
dr. D. Bedeaux 
prof.dr. FA Berends, leider werkgroep 
HthL 
prof.dr. E. Boeker 
prof.dr. H.J. Boersma 
prof.dr. P.J. Brussaard. leider werk¬ 
groep К VIU 
prof.dr. H.W. Capel. leider werkgroep 
VSth-A, M VIA I. M VIA II 
prof.dr. W.J. Caspers 
prof.dr. C. Oullemond. leider werkgroep 
H-th-N 
prof.dr. F. Engelmann. leider theorie-
groep FOM-Instituut voor Plasmafysica 
prof.dr. M.H.J.J. Ernst, leider werk¬ 
groep M Vl-U II 
dr. T. de Forest 
prof.dr. K.J.F. Gaemers. leider werk¬ 
groep H-th-A 
prof.dr. W. van Haeringen 
prof.dr. J. Hilgevoord 
prof.dr. J. Hijmans. leider werkrroep 
M VIA I 
prof.dr. G. 't Hooft, leider werkgroep 
H-th-U 
prof.dr. N.M. Hugenholtz. leider werk¬ 
groep M V;G 
prof.dr. A.G.M. Janner, leider werk¬ 
groep VS-DNN 
prof.dr. PW. Kasteleyn, leider werk¬ 
groep VSth-L 
dr. H.F.J. Knops, leider werkgroep 
W W-N 
prof.dr.ir. J.J.J. Kokkedee 
prof.dr. J.M.J. van Leeuwen, leider 
werkgroep M XI-0 
prof.dr. A. Lodder, adjunct-leider 
werkgroep VS-A II 
prof.dr. P. Mazur. leider werkgroep 
M VIL 
prof.dr. G. Nienhuis 

prof.dr. L. Pietronero 
prof.dr. Th.W. Ruijgrok, leider werk¬ 
groep VS-th-U 
prof.dr. F.W. Sluijter 
prof.dr.ir. J.J. de Swart. leider werk¬ 
groep H-th-N 
prof.dr. J.A. Tjon. leider werkgroep 
Hth-U 
prof.dr. B.J. Verhaar, leider werkgroep 
A XV 
prof.dr. G. Vertogen, leider werkgroep 
MVI-N 
prof.dr. R. van Wageningen, leider werk¬ 
groep К II 
prof.dr. M.P.H. Weenink, leider werk¬ 
groep TN VII 
prof.dr. F.W. Wiegel, leider werkgroep 
MVI-T 
prof.dr. M. Winnrnk, adjunct-leider 
werkgroep M Vt-G 
prof.dr BQ P.J. de Wit. leider werk¬ 
groep H-th-U 
drs. H.6. van Vuren vervulde tot 1 sep¬ 
tember de taak van secretaris. Per die 
datum is hi) op eigen verzoek door het 
Uitvoerend Bestuur ontheven van deze 
functie en daarin opgevolgd door drs. 
H. Benschop. 

In de loop van het verslagjaar werden 
prof.dr. F.M. Mueller en prof.dr. B.R.A. 
Nijboer ontheven van het lidmaatschap 
van de Commissie. 

In de loop van het verslagjaar werden 
prof.dr. W. van Haeringen, prof.dr. L. 
Pietronero. prof.dr. F.W. Sluijter, prof.dr. 
M Wirmink en prof.dr. BQ P.J de Wit 
benoemd tot lid van de Commissie. 

Ors. M.C.J. Leermakers werd benoemd 
tot waarnemer namens de COR in de 
Commissie. 
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Technische Fysica 

1. Algemeen 

De Speciale Commissie У oor de Techni¬ 
sche Fysica (SCTF) werd in 1974 inge¬ 
steld om te adviseren over voorstellen 
voor onderzoek waaraan een technisch-
ïysische verdienste kan worden toege¬ 
schreven. Thans worden dergelijke voor¬ 
stellen vooral ingediend in het kader van 
het Programma voor Technische Natuur¬ 
kunde en Innovatie. Met betrekking tot 
dit programma zijn de belangrijkste 
taken van de SCTF: 
- begeleiding van de beoordelings¬ 
procedure; 
- het doen van concrete aanbevelingen 
aan het FOM-bestuur over de conse¬ 
quenties die aan het resultaat van de 
evaluatie zouden moeten worden ver¬ 
bonden; 
- toezicht houden op de utilisatie van al 
het in uitvoering genomen technisch-
fysische onderzoek en 
- de supervisie over de zogenoemde 
TF-werkgroepen (deze zijn opgericht 
voor die technisch-fysische onderzoek¬ 
projecten die op grond van inhoudelijke 
overwegingen niet op de gebruikelijke 
wijze in een werkgemeenschap of insti¬ 
tuut kunnen worden ondergebracht). 

Daarnaast en in toenemende mate ad¬ 
viseert de Commissie het FOM-bestuur 
over algemene beleidszaken die op die 
technische natuurkunde betrekking 
hebben. 

2. Speurwerk 

Deze paragraaf heeft alleen betrekking 
op het onderzoek in de werkgroepen 
die onder supervisie van de SCTF zijn 
geplaatst. Het speurwerk van de tech¬ 
nisch-fysische projecten in andere werk¬ 
groepen komt, voorzover reeds van be¬ 
lang, elders in dit Jaarboek aan de orde 
bij de desbetreffende werkgemeen¬ 
schappen en instituten. 

In 1985 is in het Laboratorium voor 
Akoestiek en Seismiek (werkgroep TF I, 
Delft) een project afgesloten, waarin een 
nieuwe methode is ontwikkeld om drie¬ 
dimensionale beelden van de ondergrond 

te construeren uit seismische gegevens. 
In het project is aangetoond dat het 
praktisch mogelijk is om nauwkeurige 
driedimensionale beelden op te bouwen 
in inhomogene media met behulp van 
gclfveldextrapolatietechnieken. 
De resultaten hebben internationaal 
grote aandacht gekregen. Mede hierdoor 
is de groep in staat geweest een groot 
aantal Europese en Amerikaanse olie¬ 
maatschappijen te interesseren een drie¬ 
jarig onderzoekprogramma te financie¬ 
ren, dat in het laboratorium zat worden 
uitgevoerd. 

Voorts is in het Laboratorium voor 
Akoestiek en Seismiek onderzoek ver¬ 
richt naar het inverteren van seismische 
meetgegevens voor gedetailleerde 
lithologische informatie. Dit onderzoek 
is gefinancierd door een consortium van 
tien Europese en Amerikaanse olie¬ 
maatschappijen. Resultaten hebben 
geleid tot een seismisch expertsysteem, 
dat door een nieuwe maatschappij 
(svsreemhuis) gecommercialiseerd zal 
worden. Het consortium heeft zijn goed¬ 
keuring gegeven aan een vervolgonder¬ 
zoek van drie jaar. Een aantal funda¬ 
mentele aspecten van dit vervolgonder¬ 
zoek is ondergebracht in een door de 
STW gefinancierd project. 

Eén van de belangrijkste seismische 
bronnen voor de opsporing van olie en 
gas is de hydraulische vibrator. Het 
hydraulische principe heeft een aantal 
principiële nadelen. In Delft is een nieuw 
principe geformuleerd, gebaseerd op 
magnetische levitatie. De ontwikkeling 
van een nieuwe seismische EMvibrator 
is eind 1984 in het Laboratorium voor 
Akoestiek en Seismiek gestart, gefinan¬ 
cierd door Shell en de STW. Resultaten 
lijken zo belangwekkend, dat besloten 
is tot een versnelde tilisatie. Twee 
nieuwe industrieën (ton machinefabriek 
en een geofysische maatschappij) zijn 
nu medefinancier van het project en vol¬ 
gens de planning zou onlangs het proto¬ 
type in het veld worden uitgetest. 

In het Laboiatorium voor Akoestiek en 
Seismiek wordt een nieuw beeldvor¬ 

mingsapparaat gebouwd voor de medi¬ 
sche echo-diagnostiek. De beeldvorming 
geschiedt digitaal, volledig onder soft-
warecontrole. Het prototype is in het 
voorjaar klinisch getest. Gestart is om 
een aantal weefselkarakterisatietechnie-
ken geschikt te maken voor implemen¬ 
tatie in dit werkstation. 

In de groep Warmtetransport (werkgroep 
TF II, Delft) ligt het accent van het werk 
op de numerieke simulatie van convectie 
en diffusie in laminaire en turbulente 
stromingen. Hierbij speelt experimentele 
validatie van de mathematische modelle¬ 
ring een belangrijke rol. Een voorbeeld 
is het project "Luchtstromingen in 
ruimten met thermische stratificatie". 
Dit jaar is het simulatiemodel gereed 
gekomen voor berekeningen op ware 
schaal, voor situaties zoals die voor¬ 
komen bij de utilisatie, met name de 
rookverspreiding in tunnels en gebou¬ 
wen. Het opbreken van de gelaagdheid 
van de rookstroom kon hiermee worden 
voorspeld. Voor de experimentele vali¬ 
datie is een uitgebreid geïnstrumenteerd 
schaalmodel gebouwd. Het effect van de 
thermische stratificatie op turbulentie 
zal hierin worden bestudeerd. Voor het 
koelen van grote supergeleidende mag¬ 
neten met bovenkritisch helium is door 
de grosp eveneens een simulatiemodel 
opgezet. Experimentele validatie vindt 
hier plaats bij het ECN. Daar zijn in 1985 
metingen gedaan aan een koelkanaal. 
Deze hebben een vol'edige bevestiging 
van het model gegeven voor de thermi¬ 
sche effecten. Het model wordt in een 
vervolgproject nu uitgebouwd voor de 
effecten van drukstoten en snelle tran-
siënten. 

Gezien het grote belang van de nume¬ 
rieke stromingsleer bij het werkgebied 
van de groep is in 1985 begonnen met 
een groot project voor de bouw van een 
dedicated computer met parallelle 
algoritme-georiënteerde processoren, 
voor het oplossen van de Navier-Stokes-
en de convectie-diffusievergelijking. 
De projectdefinitie heeft plaatsgevon¬ 
den en de keuze voor de componenten 
voor het eerste prototype is gemaakt. 
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In werkgroep TF I wordt op een breed 
terrein onderzoek gedaan aan akoes¬ 
tische technieken. Op de foto is de op¬ 
stelling te zien van een meetsysteem 
voor onderwaterinspectie, gebaseerd 
op gebruik van ultrarjeluid. De ultra-
geluidstransducent zit in de ronde be¬ 
huizing die op de tafel rechts ligt. 
De transducent wordt met een PC b$-
stuurd; de verkregen digitale signalen 
worden met diezelfde PC op het beeld¬ 
scherm links gepresenteerd. 
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Voor het Laboratorium voor Fysische 
Technologie (werkgroep TF III, Delft) 
was het jaar 1985 in diverse opzichte" 
belangrijk en succesvol. Op verschillen¬ 
de gebieden van gas-vloeistoftechnolo-
gie werd een beter inzicht verkregen. 
De ingrijpende modernisering van het 
laboratorium werd voltooid. 
De ontwikkeling van glasfibersensoren 
voor de typering van gas-vioeistof-
dispersie maakte een snelle ontwikke¬ 
ling Joor. Een compleei meetsysteem 
kwam gereed. De detectoren zijn betrek¬ 
kelijk sterk, goedkoop te maken en 
zonodig gemakkelijk te repareren. 
Bij de beschrijving van de hydrodyna-
mische regimes in geroerde tankreac-
toren is een belangrijke stap voorwaarts 
gemaakt door de ontwikkeling van 
"tweefasendiagrammen" analoog aan 
soortgelijke diagrammen voor pijpstro-
ming. De toepassing van dit denkbeeld 
is internationaal positief ontvangen 
en belooft veel problemen te onder¬ 
vangen, die optreden bij het relateren 
van academisch onderzoek aan schaal 
en benaderingswijze in de industrie. 
In de tweede helft van 1985 zijn zes nieu¬ 
we onderzoekprojecten goedgekeurd. 
Het voorgenomen werk is weliswaar 
gerelateerd aan het huidige onderzoek¬ 
programma gas-vloeistof technologie, 
maar betekent bovenal een verbreding 
daarvan. De projecten betreffen: onder¬ 
zeese gasontsnappingen (FOM), koken¬ 
de reactoren met roerwerk (FOM), lus¬ 
reactoren (STW), geprofileerde roerders 
(STW), ontwikkeling van bioreactoren 
(EZ) en belcoalescentie in niet-zuivere 
vloeistoffen (THD). 

In de werkgroep TF IV (Delft) is gewerkt 
aan implementatie, een samenstelling 
van het hard- en softwaresysteem en 
camerakeuze met het oog op utilisatie 
van het project "Kwalitatieve analyse 
van interferogrammen". Er zijn enkele 
nieuwe algoritmes gevonden, gebaseerd 
op de distance-transform, die de analyse 
zullen versnellen, en er is een bestuur¬ 
bare scanspiegel aangebracht waardoor 
een lineaire camera kan worden gebruikt 
om 2D-beelden op te nemen. 

In de werkgroep TF V (Enschede) is 
binnen het project "Supergeleiders 
geschikt voor wisselstroomtoepassin¬ 
gen" de aandacht nu volledig gericht 
op toepassingen van multifilament-
supergeleiders bij 50 Hz in energietech-
nische apparatuur. Een vermogentrans¬ 
formator met supergeleidende wikke¬ 
lingen btijkt momenteel de meest veel¬ 
belovende toepassing. Onderzocht is 
wat vanuit deze toepassing de eisen aan 
configuratie en aan de interne structuur 
van de supergeleiders zijn. 
Op het gebied van de thermisch gescha¬ 
kelde gelijkrichters is naast de concrete 
utilisatie door HOLEC Hengelo, welke 

onder meer is vastgelegd in een research-
corvtract met FOM, het werk voortgezet 
aan de verdere ontwikkeling van de diver¬ 
se gelijkrichtercomponenten. Een op¬ 
merkelijke ontwikkeling is de nieuwe 
impuls voor de realisatie van toroïdale 
supergeleidende transformatoren met 
extreem lege verliezen om een aanzien¬ 
lijke rendementsverbetering te bereiken 
en bovendien magnetische wisselwer¬ 
king met andere magneten uit te sluiten. 
Een magnetisch geschakelde gelijk-
richter voor 1000 ampère, 500 watt en 
5 hertz is in ontwikkeling. 
De rock-magnetometer met een horizon¬ 
tale doorvoerdiameter van 38 mm is in 
een vergevorderd stadium gekomen. 
Aan het eind van 1985 zijn de eerste 
cryogene experimenten uitgevoerd. 
Het instrument zal gebruikt worden 
voor bodemonderzoek door het Pa'eo-
magnetisch Laboratorium van de 
RU Utrecht. 

Er is en begin gemaakt met de ontwik¬ 
keling van een magneto-encephalograaf, 
bestaande uit een meer-kanaals SQUID-
systeem, die gebruikt zal worden voor 
hersenonderzoek (o.a. evoked respon¬ 
ses). 

fn de werkgroep TF VII (Nijmegen) werd 
in het kader van het project "Submicron 
or Ultra High Gradient Magnetic Sepa¬ 
ration (UHGMS)" de flocculatie van een 
colloidale oploss'ng in een magneetveld 
bepaald aan de hand van metingen van 
de optische dubbelbreking van de op¬ 
lossing. Hieruit kunnen de positie en 
diepte van het secundaire minimum in 
de interactie-energie tussen de submi-
crondeeltjes worden berekend. 

Als spin-off van het onderzoek naar het 
automatisch focusseren van een elektro¬ 
nenmicroscoop (werkgroep TF VIII, 
Delft) is een nieuwe mogelijkheid ont¬ 
dekt voor het maken van zg. flexibele 
beamshapers, een belangrijk element 
in een Electron Beam Pattern Generator. 
Dit idee kan de schrijfsnelheid van een 
EBPG enkele tot vele malen verhogen. 
Er wordt hierop patent aangevraagd. 
Voorts is in 1985 gestart met een onder¬ 
zoek op het gebied van Auger- en foto-
elektronspertroscopie in ultra-hoog-
vacuüm elektronenmicroscopen. 

In de werkgroep TF IX (Eindhoven) is in 
de verslagperiode onder andere een 
opdampcarroussel vervaardigd, dat 
speciaal bedoeld is om met behulp van 
opdampmaskers dunne-filmsignaal-
opnemers te vervaardigen op een ge¬ 
deelde lagerschaal van een cilinder-
rollenlager. Het werken met deze wijze 
van opdampen heeft uitgewezen dat 
toch het eveneens ontwikkelde foto-
lithograf ische proces de voorkeur geniet. 
Daarom zijn voor de eerste metingen 
met èen wentellagerproefstand tempe-

ratuuropnemers vervaardigd met behulp 
van het fotolithograrische proces. 
Met dit proces zijn opnemers gereali¬ 
seerd met een breedte van Ю jtm en een 
lengte van 0,4 mm. Toepassing van het 
proces op een gekromd oppervlak, zoals 
een lagerschaal, is mogslijk door flexi¬ 
bele fotomaskers te gebruiken. 
Bovendien is een aantal temperatuur-
en drukopnemers vervaardigd op vlakke 
stoterplaatjes, voor toepassing in de 
nokstoterproefstand. In ontwikkeling is 
de eerste toepassing van opgedampte 
dunne-filmsignaalopnemers voor meting 
van dynamische temperatuur- en druk-
signalen in een nokstoteropstelling en 
in een wentellager 

Doel van het project "Glasvezelaftak-
kingen" (wekgroep TF X, Eindhoven) 
is het vervaardigen en onderzoeken 
van glasvezelaftakkingen. Het betreft 
hier de "biconical taper optical fiber 
coupler". Een dergelijke aftakking ont¬ 
staat door het over een zekere lengte 
aan elkaar smelten van twee glasvezels. 
Dit gebeurt met behulp van een elektri¬ 
sche vlamboog. Voor het op reprodu¬ 
ceerbare wijze vervaardigen van aftak-
kingen wordt microcomputerbesturing 
toegepast. In de afgelopen periode is 
een hoogfrequent vlamboogvoeding 
ontwikkeld en zijn de bijbehorende 
interfaces gebouwd voor de microcom¬ 
puterbesturing. 
Met de tot op heden gerealiseerde op¬ 
stelling is het mogelijk om onder micro¬ 
processorbesturing vezels te 'taperen'. 
Voor een dergelijke getaperde' multi-
modevezel is een computerprogramma 
geschreven, dat op basis van de geome¬ 
trische optica het doorgaande vermogen 
be.ekent. 
Voor het maken van aftakkingen zullen 
de opstelling en het microprocessor-
besturingsprogramma nog moeten wor¬ 
den aangepast. Momenteel wordt daar¬ 
om gewerkt aan de opbouw van een 
"vlamboogarray" en aan de t i u w van de 
vereiste detector-ontvangercombinaties. 

In de werkgroep TF XIII (Enschede) is 
men er in het project "Hydrodynamica 
van vloeistof/gas/bellenmengsels" in 
geslaagd om betrouwbare metingen te 
doen betreiJcr.de schokgolven die een 
gebied van constante bellenconcentra¬ 
tie scheiden van een gebied waar de 
concentratie nul is. Daarnaast is verder 
gewerkt aan een theorie voor de weer¬ 
stand van bellen als functie van bellen¬ 
concentratie, Hierbij komt de verdelings¬ 
functie van de bellen als een belangrijk 
zelfstandig probleem naar voren. Op 
basis van de ervaringen met concentra-
tiegolven in rustende vloeistoffen is een 
ontwerp gereed gekomen voor een groter 
experiment, waarin aan concentratie-
golven in stromende vloeistoffen kan 
worden gemeten. 
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Vorm en vervorming van objecten wordt 
in werkgroep TF IV gemeten met behulp 
van interferometrie, waarvoor de hier 
afgebeelde kleurstoflaser als lichtbron 
wordt gebruikt. Het onderzoek is erop 
gericht met behulp van digitale beeld¬ 
verwerking interferogrammen kwanti¬ 
tatief te analyseren. 
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Doel van het onderzoek naar geluid, 
uitgestraald door cavitatie rond scheeps-
schroeven in deze werkgroep, is inzicht 
te verschaffen in de mechanismen van 
geluidsproduktie door caviterende 
scheepsschroeven. Tot dusver werd 
hiervoor in de literatuur uitgegaan van 
het gedrag van één enkele bel. In het 
onderhavige onderzoek staat het gedrag 
van een wolk bellen centraal. Het voor¬ 
naamste resultaat tot nu toe is dat een 
wolk bellen geluid uitstraalt met een 
frequentie die veel lag^r ligt dan ver¬ 
wacht zou mogen worden van één bel. 
Dit is een mogelijke verklaring voor de 
laagf requente piek die vaak aangetroffen 
wordt in het spectrum van het geluid 
uitgezonden door scheepsschroeven 
en die niet verklaard kan worden op 
basis van het gedrag van één bel. 

Een in de werkgroep TF XIV (Delft) in het 
kader van het onderzoek naar toepas¬ 
singsmogelijkheden van paramagneti-
sche resonantie met tijdresolutie verder 
ontwikkelde parametrische spectrale 
analysemethode, lineaire predictie met 
singuliere-waarde-decom positie (LPSVD) 
genaamd, is met succes toegepast op 
diverse magnetische resonantie tijd-
domeinsignalen, onder andere voor 
biologische en medische toepassingen. 
Aan deze methode is een statistische 
analyse toegevoegd waarmee onder 
andere de significantie van sinusoïdale 
componenten kan worden beoordeeld. 
De methode is bovendien numeriek 
stabieler en eenvoudiger gemaakt door 
toepassing van het zogenaamde state 
space-formalisme. Een voor LPSVD ont¬ 
wikkeld softwarepakket is toegezonden 
aan diverse instellingen (waaronder 
twee Nederlandse bedrijven) en reeds 
geïmplementeerd op verschillende 
computers (micro, mini en mainframe). 

Opmerkelijke ontwikkelingen in de werk¬ 
groep TF XV (Delft) hebben betrekking op 
spinafbeelding en gelokaliseerde spec¬ 
troscopie in sterke magneetvelden en op 
gesloten heliumkoelcircuits. 
Laboratoria in Nederland die in vivo NMR 
en spinafbeelding aan proefdieren willen 
gaan toepassen komen in Delft advies 
vragen. Weer andere groepen willen in 
Delft meten, omdat ze nergens anders 
in Nederland de metingen kunnen laten 
verrichten die wij doen. 
In Delft zijn de volgende belangrijke 
bijdragen geleverd aan de verdere ont¬ 
wikkeling van de ruimtelijk opgeloste 
NMR, waarvoor Philips Medical Systems 
belangstelling heeft getoond: 
een methode voor het afzonderlijk bepa¬ 
len van de Тг'в en de dichtheden op basis 
van een enkele tweedimensionale echo; 
een ontwerp voor gradiëntspoelen, dat 
een sterk gereduceerd extern veld en een 
intern veld met verbeterde lineariteit 
oplevert; 

een methode voor het vermijden van arte¬ 
facten in NMR-beelden die via meer dan 
één echo zijn gemeten; 
een RF-resonator die een homogeen 
circulair gepolariseerd veld genereert; 
een methode die de intensiteitsvervor¬ 
ming in de protonspectra bij watersig-
naalonderdrukking minimaliseert. 

De gesloten gaskringloop voor het he-
lium-hercondensatiesysteem is groten¬ 
deels opgebouwd. Het is inmiddels 
getest. Qua specificaties is dit systeem 
geënt op het in aanbouw zijnde Delftse 
MR Imaging Systeem. Het werkings¬ 
gebied van het hercondensatiesysteem 
zal worden onderzocht door aansturing 
met behulp van een compressor op 
kamertemperatuur. Met name bij het 
doo' ons gestelde werkpunt van 5 bar 
en 0,05 g/s is tot nu toe geen onderzoek 
gedaan. Ontwikkelingen in de realisatie 
van componenten ten behoeve van deze 
gaskringloop hebben geresulteerd in 
een contractuele samenwerking tussen 
Philips en THD. De in dit kader te ont¬ 
wikkelen componenten zullen in ons 
hercondensatiesysteem worden opge¬ 
nomen. 

In de werkgroep TF XVI (Eindhoven) 
wordt met behulp van kleine driehoekige 
(+ 1 mm hoogte) groeven in het opper¬ 
vlak in de stromingsrichting een wand 
gemaakt die een 5% lagere wrijvings¬ 
coëfficiënt heeft dan een gladde wand. 
Dergelijke wrijvingsverminderde opper¬ 
vlakken kunnen gebruikt worden om de 
binnenkant van grote gasleidingen en 
vleugeloppervlakken van vliegtuigen te 
bekleden en wellicht economisch inte¬ 
ressante besparingen te bereiken. Met 
het doel de stroming boven deze wanden 
te bestuderen is vorig jaar een water¬ 
kanaal operationeel gemaakt. Met een 
laser-dopplersnelheidsmeter zijn snel-
heidsspectra en verdelingsfuncties van 
de snelheidssignalen gemeten. Alleen 
de verdelingsfuncties geven significante 
verschillen tussen de metingen boven 
de gladde plaat en een "wandwrijvings-
reducerende plaat" te zien. 
Ten behoeve van de waterstof bellen¬ 
visualisatie is software gemaakt voor 
patroonherkenning en beeldvisualisatie. 

In de werkgroep TF XVII (Enschede) 
wordt gewerkt aan "optical waveguide 
sensors on the basis of ZnO thin films". 
Het gaat hierbij om sensoren opgebouwd 
uit een meerlaagsoptische golfgeleider 
voorzien van een periodieke (ruimte¬ 
lijke) verstoring. Door deze "regelbare" 
verstoring (de te meten grootheid) wordt 
de vermogenverdeling van het licht over 
de twee golfgeleiders gemoduleerd. Een 
structuur met een ZnO-golfgaleider en 
een periodieke elektrische verstoring 
is onderzocht en geoptimaliseerd. De 
werking is in goede overeenstemming 

met de theoretische voorspellingen. 
Eveneens is de bruikbaarheid van het 
mechanisme aangetoond ten behoeve 
van metingen in het chemische domein 
(het expliciete gebruik van ZnO is daarbij 
overigens niet vereist). 
In dezelfde werkgroep is een hoekopne-
mer ontwikkeld op basis van de door 
een magnetisch veld geïnduceerde 
weerstandanisotropie in dunne nikkel-
ijzerfilms. In eerste instantie heeft het 
onderzoek zich gericht op de geometrie 
van de opnemer en de daaraan gekop¬ 
pelde meettechnische aspecten. Daarna 
is gestart met onderzoek naar de invloed 
van intrinsieke anisotropie en de moge¬ 
lijkheid deze te onderdrukken c.q. te 
compenseren. Tenslotte is een begin ge¬ 
maakt met het onderzoek naar de invloed 
van contactlegeringen op het magneti¬ 
sche en galvanische gedrag. 

In de werkgroep TF XVIII (Delft) is een 
begin gemaakt met een onderzoek naar 
de ontwikkeling van geïntegreerde opti¬ 
sche elementen. In het eerste jaar is een 
belangrijk deel van de tijd besteed aan 
het ontwerpen en realiseren van een 
clean room en aan de inrichting ervan. 
Tevens is in dat jaar meetapparatuur 
ontworpen en gerealiseerd om lichtver-
liezen in optische golfgeleiders te kun¬ 
nen meten. 
Het begin van het onderzoek was erop 
gericht de technologie te ontwikkelen 
voor het vervaardigen van lichtgeleiders 
met lage verliezen (demping), bochten 
in kanaaltjes, tralies, koppeielementen 
en dergelijke. In een latere fase zouden 
basisconfiguraties voor sensoren ont¬ 
wikkeld worden, zoals de Mach-Zehn-
derinterferometer, de gestapelde inter¬ 
ferometer en de conversiesensor. 
De bovengeroemde structuren zijn ver¬ 
vaardigd van AI2O3 en ЭЮг, beide tame¬ 
lijk harde materialen die niet gemakkelijk 
beschadigd worden, en waarvan de 
depositietechnieken eenvoudig voor¬ 
handen waren in de vorm van sput^er-
installaties bij de vakgroep Microgolf-
techniek van de afdeling Elektrotechniek 
en de opdampapparatuur bij de eigen 
vakgroep Optica. 
Naast de pfanaire golfgeleiders zijn ook 
kanaaltjes vervaardigd in de vorm van 
strip-loaded guides. Deze kanaaltjes 
kunnen op twee manieren gemaakt wor¬ 
den, namelijk door te etsen of met het 
lift-off procédé. 

Het onderzoek in het kader van het onder¬ 
havige FOM-project heeft een zeer nauwe 
aansluiting gehad met het onderzoek 
inzake geïntegreerde optica, dat verder 
in de vakgroep verricht wordt. Hierdoor 
is er ook steeds sprake geweest van 
kennistransfer naar partners in dat 
verdere onderzoek. Naast een geregeld 
overleg met een onderzoeker van het 
Natuurkundig Laboratorium van Philips, 
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zijn er contacten tot stand gebracht en 
t nderhouden met onder andere Tech-
rsch Physische Dienst TNO(TPD), 
de vakgroep Microgolftechniek van de 
a fociirg Elektrotechniek, het Dr. Neher-
taboratorium van de PTT, de groep van 
prof. Ferwerda in Groningen en de groep 
van prof. Fluitman in Twente. Ondanks 
de beëindiging van dit project in het ka¬ 
der van FOM zal de vakgroep Optica 
trachten vele aspecten ervan voort te 
zetten ten dienste van haar overige 
onderzoek. 

In de werkgroep TF XIX (Eindhoven) 
wordt gewerkt aan het ontwerp van een 
testmethode voor de bepaling van grond-
dynamische parameters. Het stelsel 
lineaire vergelijkingen dat golfvoortplan¬ 
ting in met water verzadigde poreuze 
media beschrijft, is numeriek opgelost. 
Wanneer in dit model een frequentie-
afhankelijke doorlatendheid ingevoerd 

wordt, wordt een aanmerkelijk betere 
beschrijving van de demping van de 
tweede golf verkregen. Dit frequentie-
afhankelijk materiaalgedrag onder¬ 
streept het belang van het ontwikkelen 
van een dynamische testmethode. 
In haa'baarheidsexperimenten met ultra¬ 
geluid waarin uit de literatuur bekende 
experimenten gereproduceerd zijn, is het 
bestaan van twee compressiegoiven in 
met water verzadigde poreuze media 
gevonden. Deze meetmethode kan in de 
toekomst mogelijk een aanvulling vor¬ 
men op onze schokbuisexperimenten. 
In de medische wereld bestaat voor deze 
tweegolvenstructuur belangstelling. 
In de literatuur zijn experimenten met 
ultrageluid gepubliceerd waarin het be¬ 
staan wan twee compressiegolven in met 
vloeistof verzadigd bot wordt aange-
toonc. Oit betekent dat er buiten de 
grondmechanica en geofysica wellicht 
toepassingsmogelijkheden zijn voor de 

door ons gebruikte twee-fasenmodellen. 

Een plaatsgevoelige detector voor rönt-
gendiffractie-onderzoek met behulp van 
een Guinier-De Wolff-camera werd ont¬ 
wikkeld in de werkgroep TF XX (Delft). 
Met de detector, die geconstrueerd is 
voor de beschikbare Guinier-De Wolff-
camera van Enraf Nonius, is het in het 
afgelopen jaar gelukt diffractielijnen te 
registreren met een breedte van 200 цт 
(FWHN) en een nauwkeurigheid in de 
plaatsbepaling van 20 pm. Hiermee is 
het gestelde doel bereikt. Het uitlees 
systeem dat de telsnelheid beperkte 
tot ongeveer 100 per seconde zal nu 
worden vervangen opdat telsnelheden 
tot 105 per seconde mogelijk worden. 

In het onderzoek aan extrusieprocessen 
in reactieve systemen (werkgroep 
TF XXI, Groningen) is de modellering 
van de één-component polymerisatie-

Het doormeien van cobaltchroomfillers 
op silicium, met behulp van een Vibra¬ 
ting Sample Magnetometer. Dit werk, 
in werkgroep TF XXII, vindt plaats in het 
kader van onderzoek naar zogeheten 
dubbellagen als medium voor verticale 
magnetische recording. 
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reactie in een vergevorderd stadium. 
De overeenkomst tussen theorie en 
experimenten is goed. Met behulp van 
"finite elements" is naar het stromings¬ 
patroon in de omgeving van het calen-
darlek gekeken. Gebleken is dat in het 
grootste deel van de kamer een sleep 
stroming met daarop gesuperponeerd 
een drukstroming aanwezig is. De expe¬ 
rimenten met een twee-componenten 
polymerisatiereactie in de extruder zijn 
gestart en voldoen aan de verwachtin¬ 
gen. 

Domeinvorming in vertikale recording 
media werd bestudeerd in de werkgroep 
TF XXII (Enschede). Er zijn series CoCr-
films vervaardigd, met of zonder zacht-
magnetische onderlaag (NiFe), met be¬ 
hulp van HF en RF-magnetronsputtering. 
tn beide gevallen was het substraat Si. 
De films zijn magnetisch gekarakteri¬ 
seerd met behulp van een Vibrating Sam¬ 
ple Magnetometer (VSM) en Ferro Mag¬ 
netische Resonantie (FMR) opstelling. 
De FMR-metingen worden uitgevoerd bij 
een frequentie van 9,3 GHz en een maxi¬ 
mum veld van 8 kOe. De interpretatie 
richt zich met name op de interactie tus¬ 
sen de NiFe- en CoCr-laag. Deze interac¬ 
tie is van groot belang bij recording in 
dubbellaagsmedia. Uit FMR-metingen is 
gebleken dat voer CoCr-lagen het fre-
quentiebereik en de magnetische veld¬ 
sterkte moeten worden opgevoerd. Een 
gedeelte van het toegekende budget is 
besteed om de opstelling uit te breiden 
tot 55 GHz. 

Om de mogelijke anisotropiebijdrage te 
kunnen onderzoeken is de koppelmagne¬ 
tometer uitgebreid met een geautomati¬ 
seerde meetcryostaat waarmee de ani-
sotropieconstante als functie van de 
temperatuur gemeten kan worden. 

In de werkgroep TF XXIII (Groningen) 
werd onderzoek verricht aan spectraal-
selectieve nitridelagen voor hoge-
prestatie zonnecollectoren. Hiertoe 
werd in 1985 een magnetron-sputter-
opstelling in gebruik genomen voor het 
vervaardigen van spectraal-selectieve 
Cr-en Ti-oxinitridelagen. In nauwe 
samenwerking met de groep Mt Vl-B 
werden de eigenschappen van deze 
lagen uitvoerig bestudeerd. De maximaal 
haalbare absorptiefactor voor zonne¬ 
straling voor oxinitride/kopertandems 
bedraagt ongeveer 0,80, terwijl de emis¬ 
siefactor rond 0,05 ligt. Een verhoging 
van de absorptiefactor tot circa 0,90 
bleek mogelijk door toepassing van een 
micro-ruw kopersubstraat. Een tweede 
mogelijkheid bleek het "opsplitsen" 
van de oxinitridelaag in een nitride-
en een oxfdelaag. Deze "graded index"-
lagen haalden eveneens een absorptie¬ 
factor van 0,90. Door combinatie van 
beide maatregelen kon tenslotte een 
absorptiefactor van 0,95 worden bereikt. 

Tenslotte is per 1 september 1985 de 
nieuwe werkgroep TF XXIV (Delft) gestart 
met de ontwikkeling var een nieuw type 
diffractometer voor röntgendiffractie 
aan polykristallijne materialen. Dit door 
FOM.'STW ondersteunde project wordt 
uitgevoerd in nauwe samenwerking met 
Philips I & E (Almelo) en de Technisch 
Fysische Dienst TNO-TH (Delft). 
Een belangrijk deel van de in het ver¬ 
slagjaar aan het project bestede tijd is 
gebruikt voor inwerking op theoretisch 
en technisch gebied door middel van 
literatuurstudie. Daarnaast is het ont¬ 
werp voor de constructie van de experi¬ 
mentele opstelling gereedgekomen 
Verder is er aandacht besteed aan oriën¬ 
tatie op het gebied van de röntgenoptiek, 
waarbij met name de spleetsystemen 
van het te bouwen apparaat aan de orde 
zijn geweest. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP TFI 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. A.J. Berkhout 
1. Zaalakoestiek 
1.1. Simulatie en inversie 
1.2. Peiceptie van luidheid engalm 
2. Geluidbeheersing 
2.1. Overdrachtsmodellen 
2.2. Akoestische antenne 
2.3. Demping met behulp van antilawaai 
3. Seismische technieken 
3.1. Seismische beeldvorming 
3.2. Parametrische inversie voor struc¬ 
turele macro-informatie en litrtologisch 
detail 
3.3. Seismische vibrator 
4. Medische echodiagnostiek 
4.1. Medische beeldvorming 
4.2. Weefselkarakterisatie 
4.3. Medische transducenten 
5. Akoestische microscopie 
5.1. Bouw digitale microscoop 
5.2. Inspectie beeldvorming 
5.3. Brede-bandtransdücenten met 
grote openingshoek 
6. Akoestische stroommeters 
6.1. Overdrachtmodellen 
6.2. Inversietechnieken voor trans-
missiedata 
6.3. Inversietechnieken voor reflectie-
data 
6.4. Transducenten voor stroommeters 
7. Onderwaterakoestiek 
7.1. Overdrachtmodellen 
7.2. Elektronisch-gestabiliseerde twee¬ 
dimensionale transducenten 
8. Gehoorbril 

WERKGROEP TF II 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.ir. C.J. Hoogendoorn 
1. Transportverschijnselen in stromende 
media 
1.1, Lucntstromingen in ruimten met 
thermische stratificatie 

1.2. Turbulente koeling van super¬ 
geleidende magneten met bovenkritisch 
helium 
1.3. Stromingen stofoverdracht in CVD-
reactoren voor wafer-processing 
2. Warmtetransport door geleiding en/of 
straling 
2 1 Met tinoxide en indiumoxide gedo¬ 
teerde spectraalselectieve lagen 
3. Algoritme georiënteerde "special 
purpose" processoren voor proces-
simulatie van stroming en diffusie 

WERKGROEP TF III 
Delft - Laboratorium voor Fysische 
Technologie, prof. J.M. Smith 
1. Meng- en dispersieprocessen in meer¬ 
fasen systemen 
1.1. Hydrodynómica van roerders en 
geroerde vaten 
1.2. Bellenkolommen (gedeeltelijk 
buiten FOM-verband) 
1.3. Gasontsnappingen onder water 
(gedeeltelijk buiten FOM-verband) 
2. Hanteren van viskeuze en niet 
Newtonse vloeistoffen 

WERKGROEP TF IV 
Delft - Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr. J.T. Young 
1. Kwantitatieve analyse van m f er f его-
grammen uit statische en dynamische 
opstellingen met behulp van digitale 
beeldbewerking (in FOM-verband) 
1.1. Algoritme-ontwikkeling voor de 
kwantitatieve evaluatie van interfero-
grammen met behu'p van technieken 
uit de digitale beelverwerking 
1.2. Implementatie, software 
1.3. Implementatie: hardware 
1.4. Nauwkeurigheidsaspecten van 
meten in beelden 
1.5. Kort vooronderzoek naar de invloed 
van ruis in de gemeten fasewaarden, 
verkregen met de dynamische methode 
("meerfasemethode") 
1.6. Uitbreiding van de interferometri-
sche meetopstelling naar meten van 
tweedimensionaal beeld door toevoegen 
van een scanspiegel voor de (lineaire 
array) camera 

WERKGROEP TFV 
Enschede - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof dr. L.C. van der Marei 
1. Toepassing van supergeleiders in 
schakelaars en gelijkrichters voor grote 
stroomsterkten 
1.1. Supergeleidende gelijkrichters 
voor sterkstroom, bouw en analyse 
1.2. Magnetische, thermische en mecha¬ 
nische supergeleidende schakelaars 
1.3. Toepassing van een supergeleiden¬ 
de gelijkrichter in "whole body" MRI-
magneten voor medische diagnostiek 
1.4. Verbindingstechnieken tussen 
hoge-stroom-supergeleiders 
1.5. Ontwerp en samenstellen van ver-
kabelde supergeleiders «oor wissel¬ 
stroom 
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16 Supergeleidende transformatoren 
voor 0.1 tot 10 Hz 
1.7. Toepassing van een supergeleiden¬ 
de gelijkrichter in een testfaciliteit 
2. Supergeleiders geschikt voor 
wisselstroomtoepassingen 
2.1. Supergeleidende energietransfor¬ 
matoren (50 Hz) 
2 2. Analyse van wisselstroomvertiezen 
in energietransformatoren 
2.3. Quenchgedrag van supergeleidende 
multifllamentgeleiders met slecht-
geleidende matrix 
2.4. Beveiligingssystemen voor superge¬ 
leidende transformatoren 
3. Cryogene magnetometers 
3.1. Ontwikkeling van een SQUID-rock-
magnetometer met horizontale doorvoer 
3.2. Toepassing van minikoelmachines 
bij SQUID-magnetometers 
3.3. Computerondersteund ontwerpen 
van een cryostaat 
3.4. Ontwikkeling van gelijkstroom-
SQUID-magnetometers 

WERKGROEP TF VII 
Nijmegen - Fysisch Laboratorium, 
prof.dr. P. Wyder 
1. Hoge-gradiënt magnetische filtratie 
1.1. Magnetische flocculatie 
1.2. Bouw testinstallatie 

WERKGROEP TF VIII 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir K.D. van cier 
Mast 
1. Automatisch focusseren van een 
elektronenmicroscoop 
2. Auger-en foto-elektronspectroscopie 
in ultrahoog-vacuüm elektronenmicro-
scopie 

WERKGROEP TF IX 
Eindhoven - Afdeling der Werktuigbouw¬ 
kunde, prof.dr.ir. M.J.W. Schouten 
1. Ontwikkelingvan dunne-filmsignaal-
opnemers voor het meten van druk, 
temperatuur of smeerfilmdikte 
2. Ontwikkeling van meetversterkers 

WERKGROEP TFX 
Eindhoven - Afdeling der Elektrotech¬ 
niek, prof.ir. J. van der Plaats 
1. Optische verdeler/multiplexer ten 
behoeve van geïntegreerde digitale 
glasvezelcommunicatienetten voor 
telefonie, audio- en videodistributie 
en nieuwe diensten 
2. Glasvezelaftakkingen, fysische эп 
systeemtechnische eigenschappen 
van een glasvezelaftakking en de in¬ 
vloed van aftakkingen op de pulsdisper¬ 
sie bij digitale transmissiesystemen 

WERKGROEP TF XII 
Delft - Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. JE. Mooij 
1. Ontwikkelingvan dunne-film-gelijk-
stroom-SQUID-meetsystemen 

WERKGROEP TF XIII 
Enschede — Afdeling der Werktuigbouw¬ 
kunde, prof.dr.ir. L van Wijngaarden 
1. Hydrodynamica van waterbellen-
mengsels 
2. Geluid veroorzaakt door cavitat's 

WERKGROEP TF XIV 
Delft - Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, dr.ir. D. van Ormondt 
1. Ontwikkeling van algoritmen en bijbe¬ 
horende software voor interactieve 
spectrale analyse van 1D en 2D-tijd-
domeinsignalen 
1.1. Lineaire predictie met singuliere 
waardedecompositie 
1.2. State space met singuliere-waarde-
decompositie 
1.3. Variabele projectiemethode 
1.4. Maximale entropiemethoden 
1.5. Databewerkingen in combinatie 
met fast-Fouriertransformatie 
1.6. Implementatie op micro-, mini-
en mainframecomputers 
2. Toepassing van onder 1 genoemde 
technieken op verschillende soorten 
signalen, o.a. biologische/medische en 
magnetische resonantie-tijddomein-
signalen 
3. Bepaling van hyperfijninteracties 
in de vaste stof door middel van elektron-
spinecho-kernmodulatiespectroscopie 
4. Ontwikkeling en fabricage van tril¬ 
holten (X-band) voor elektronspinecho-
en ENDOR-spectrometers, o.a. de loop-
gap trifholte 
5. Automatisering van elektronspin-
echo-expertmenten met behulp van 
microcomputers 

WERKGROEP TF XV 
Delft - Afdeling Technische Natuur¬ 
kunde, prof.dr. H. Postma 
1. Gesloten koelsystemen o.a. vooreen 
supergeleidende magneet voor spin-
afbeelding 
1.1. Realisatie van een gesloten helium-
koelsysteem met een kringloop beneden 
80 К voor hercondensatie van helium 
(koelvermogen < 0.5 W bij 4.2 K) 
1.2. Componenten-en materiaalonder¬ 
zoek ten behoeve van cryogene systemen 
1.3. Fysisch/theoretisch onderzoek ten 
behoeve van gesloten koelsystemen 
2. Spinafbeelding in sterke magneet¬ 
velden 
2.1. Ontwikkeling van de methode 
2.2. Evaluatie van methodes in samen¬ 
werking met de medische instellingen 
2.3. Bouw van het supergeleidend 
magneetsysteem 
2.4. Bouw van het spectrometersysteem 
voor spinafbeelding 

WERKGROEP TF XVI 
Eindhoven - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, dr. K. Krishna Prasad 
1, Reductie van wrijving doormiddel van 
gegroefde wanden 

WERKGROEP TFXVtl 
Enschede - Afdeling der Elektrotech¬ 
niek, prof.dr. J.H.J. Fluitman 
1. Sensoren en actuatoren 
1.1. Hoekopnemers op basis van magne¬ 
tische principes 
1.2. Detectie van elektrische velden of 
spanningen door beïnvloeding van licht 

WERKGROEP TF XVIII 
Delft — Afdeling der Technische Natuur¬ 
kunde, Afdeling der Elektrotechniek, 
Centrum voor Submicrontechnologie, 
prof.dr.ir. H.J. Frankena 
1. Ontwikkeling van geïntegreerde 
optische elementen 

WERKGROEP TF XIX 
Eindhoven - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. G. Vossers 
1. Golfvoortplanting in poreuze materia¬ 
len met een gefixeerde structuur ter 
bepaling van de waarden van de rele¬ 
vante parameters onder dynamische 
omstandigheden 
2. Bepaling van referentie-eigenschap¬ 
pen van poreuze materialen in onafhan¬ 
kelijke experimenten 

WERKGROEPTFXX 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, dr.ir. C.W.E. van Eijk 
1. Ontwikkeling van een plaatsgevoelige 
detector voor röntgendiffractieonder-
zoek met behulp van een Guinier-
De Wolff-camera 

WERKGROEP TF XXI 
Groningen - Laboratorium voor Tech¬ 
nische Scheikunde, prof.dr.ir. L.P.B.M. 
Janssen 
1. Dubbelschroefextruder als polymeri-
satiereactor 

WERKGROEP TFXXIi 
Enschede - Afdeling der Elektrotech¬ 
niek, prof.dr. Th.J.A. Popma 
1. Domeinvorming in media voor verti¬ 
cale recording 

WERKGROEP TF XXIII 
Groningen - Laboratorium voor Techni¬ 
sche Fysica, prof.dr.ir. J.C. Francken 
1. Spectraalselectieve lagen voor zonne¬ 
collectoren met hoge prestatie 
1.1. Spectraalselectieve oxinitridelagen 
1.2. Optische eigenschappen van ruwe 
oppervlakken (gedeeltelijk buiten FOM-
verband) 

WERKGROEP TF XXIV 
Delft - Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. F. Tuinstra 
1. Ontwikkeling van een nieuw type 
diffractometer voor röntgendiffractie 
aan polykristallijne materialen 
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4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 

waarvan 

daarvan 

Personeelsaantallen 

WP/V WP/T OP/V OP/T 

— 

in BR — 

van STW -

37,6 -

37,5 — 

36,5 — 

8 

8 

8 

Exploitatiebudget 
(in kf) 

personeel materieel 

1.501 

Г501 

1.454 

1.468,9 

1.468,9 

1.458,9 

Investerings¬ 
krediet 
(ink/) 

— 

— 

— 

Volgens vastgestelde begroting 1985. 
WP/V en WP/T: wetenschappelijk perso¬ 
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels¬ 
leden die daadwerkelijk wetenschappe¬ 
lijk onderzoek verrichter.. 
OP/V en OP/T. ondersteunend personeel 
in vast en tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

OUTPUT 

publikaties 

(aantal) 

20 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties 

(aantal) 

lezingen 

(aantal) 

21 

In 1985 via STW gehonoreerde projecten 

project-
nummer indiener(s) titel 

In de hiernaast gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme¬ 
trie wanneer gegevens van onderzoek¬ 
instituten met die van unive.sttarre werk¬ 
groepen worden vergeleken. De lezer 
dient te bedenken dat in de cijfers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder¬ 
steunende faciliteiten (mensen en mate¬ 
rieel) aan universiteiten en technische 
hogescholen. Die faciliteiten zitten niet 
in de inputgegevens, maar werken wel 
door in de outputgegevens. 

Programma voor Technische Natuurkunde en 
DTN55.0808 Prof. J.M. Smith 
DTN95.0329 Prof.dr. I.T. Young 

Prof.dr.ir. H.J. Frankena 

TTN95.0324 Prof.dr. L.C. van der Marel 
Dr. L.J.M, van de Klundert 

EWT05.0074 Prof.dr.ir. M.J.W. Schouten 
Ir. С Nieuwvelt 

DTN55.0873 Dr.ir. R. de Beer 
Dr.ir. D. van Ormondt 

DTN25.0217 Prof.dr. H. Postma 

ETN25.0242 Drs. M. Koppius 
Ir. С Nieuwvelt 

ETN35.0419 Prof.dr.ir. G. Vossers 
Dr.ir. M.E.H, van Dongen 
Dr.ir. H. van der Kogel 

GCH05.OO75 Prof.dr.ir. L.P.B.M. Janssen 
Prof. J.M. Smith 

TTN55.0805 Prof.dr.ir. W.J. Witteman 

affi- werk-
Natie groep 

Innovatie 
The Breakup of Underwater High Velocity Gas Jets THD TF III 
Kwantitatieve analyse van interferogrammen uit THD TF IV 
statistische en dynamische opstellingen met behuip 
van digitale beeldbewerking 
Toepassing van supergeleiders in schakelaars en THT TF V 
gelijkrichters voor grote stroomsterkten 
Ontwikkelen van dunne-filmsignaalopnemers voor THE TF IX 
industriële toepassing in werktuigkundige constructies 
Parametrische spectrumanalyse van tweedimensionale THD TF XIV 
magnetische resonantie-tijddomeinsignalen 
Gesloten heliumkoelcircuit met cryogene viskeuse THD TF XV 
compressor 
Studies on drag reduction through turbulent structure THE TF XVI 
manipulation by surface microgrooves 
Ontwerp van een testmethode voor de bepaling van THE TF XIX 
gronddynamische parameters 

Extrusieprocessen in reactieve systemen RUG TF XXI 

Onderzoek aan 16-micron lasers voor uraniumverrijking THT TF XXV 

5. Commissie 

De Speciale Commissie voorde Techni¬ 
sche Fysica was op 31 december als 
volgt samengesteld: 
prof.dr.ir. G. Vossers, voorzitter 
dr. H.D. Dokter, secretaris 
ir. J. Delcour 
prof.dr. J.Th.M. de Hosson 
prof.dr,ir. K.D. van der Mast 
dr. J. Polman 
prof.dr. H. Postma 
prof.dr.ir. L. van Wijngaarden 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr, P.M. Op den Brouw (vertegen¬ 
woordiger Economische Zaken), ir. CL. 
G. Ham en ir. W.G. Sloof (vertegenwoor¬ 
digers COR), dr. С Ie Pair en ir. F.C.H.D. 
van den Beemt (vertegenwoordigers 
STW). 

Prof.dr.ir. W.J. Witteman werd op eigen 
verzoek ontheven van het lidmaatschap 
van de Commissie. Hij blijft de vergade¬ 
ringen bijwonen als vertegenwoordiger 
van het Uitvoerend Bestuur van FOM. 

In plaats van prof. Witteman werd prof. 
dr.ir. L. van Wijngaarden benoemd tot 
lid van de Commissie. 

In verband met de honorering van be¬ 
leidsruimteprojecten werden drie nieuwe 
werkgroepen opgericht: 
- TF XXtV onder leiding van prof.dr.ir. 
F. Tuinstra (DTN44.0746) 
- TF XXV onder leiding van prof.dr.ir. 
W.J. Witteman (TTN55.0805) 
- TF XXVI onder leiding van prof.dr.ir, 
F.A. van Bilsen (DTN44.O758). 
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Nieuwe vrijheidsgraden 
in de atoomkern 
P.K.A. de Witt Huberts en С. de Vries 
Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica, Sectie K, Amsterdam 

In hel experimentele onderzoek van de atoomkern 
heeft zich in de afgelopen jaren een aantal nieuwe 
technieken ontwikkeld. Eén daarvan, de intermedi-
aire-energie kernfysica met relativistische elektronen 
van ongeveer 500 MeV, zullen wij nader toelichten. 

Uit proeven, waarbij het elektron een foton van zéér 
korte golflengte met de atoomkern uitwisselt, is duide¬ 
lijk geworden dat het "klassieke" beeld van de atoom¬ 
kern als een gebonden systeem van louter protonen en 
neutronen onvolledig is. In een aantal gevallen is de 
aanwezigheid van niet-nucleonische vrijheidsgraden, 
in de vorm van mesonvelden, manifest. Voorts staat 
in het brandpunt van de belangstelling de vraag in hoe¬ 
verre protonen en neutronen binnen in de atoomkern 
anders van vorm en afmeting zijn dan vrije nucleonen. 
Dit aspect ligt op het raakvlak van kernfysica en ele¬ 
mentaire deeltjesfysica. 

In dit trendartikel wordt, uitgaande van het klassie¬ 
ke beeld (alleen nucleonische vrijheidsgraden), de 
structuur van de atoomkern inclusief de aspecten die 
met specifieke nieuwe vrijheidsgraden samenhangen 
geschetst. Bij deze schets gebruiken wij order meer 
experimentele gegevens, verkregen met de elektronen-
verstrooiingsopstelling van het Nationaal Instituut 
voor Kernfysica en Hoge-energiefysica (NIKHEF, 
sectie K). 

Inleiding 

In de natuur bestaan vrije protonen, als atoomkern 
van het element waterstof, en gebonden protonen (in 
alle andere atoomkernen). Atoomkernen bestaan uit 
een dicht opeengepakte vcr/amcling protonen en neu¬ 
tronen die door middel van de sterke wisselwerking 
gebonden zijn. In dit compacte quantumsysteem van 
nucleonen die met een snelheid van zo'n 10 tot 15 pro¬ 
cent van de lichtsnelheid bewegen, treedt een zeer grote 
rijkdom aan verschijnselen op. Die rijkdom is in essen¬ 
tie een gevolg van het feit dat er cen betrekkelijk gering 
aantal deeltjes in het «pel is, cen wereld tussen twee- of 

driedeeitjessysteem en statistisch ensemble in. Door 
beschieting met elektronen met een energie van enkele 
honderden miljoenen elektronvolt (MeV) kan deze 
kernmaterie met elektromagnetische straling van een 
golflengte die afstembaar is tot een fractie van de af¬ 
meting van atoomkernen "bekeken" worden. Dit kan 
ais volgt worden ingezien. Bij de botsing van elektron 
en kern wordt energie (w) en impuls q(q = 1q" j) uit het 
elektromagnetische veld (een virtueel foton) door de 
kern geabsorbeerd. De waarden van ш en q worden be¬ 
paald uit de energieimpuls (e,?) van het inkomende 
elektron en (e' ,e') van het over de hoek в verstrooide 
elektron: UJ = e-e' ,q2 = 4ee'sin20/O + ur. De verstrooi¬ 
ingskans (werkzame doorsnede) (о2а(из,в)/опооз) in 
het ruimtehoekelement ЛП is, naast triviale kinemati-
sche factoren, afhankelijk van de structuurfunctie 
f(r,u) van de kern op de volgende wijze: 

met 
ОС 

= j exp(iq . 0 f(r,w)dr*. 
o 

Met andere woorden, de vorm factor F(q,co) is de Fou-
rier-getransformeerde van de structuurfunctie. Deze 
uitdrukking voor de vormfactor is analoog aan die 
voor Fraunhofer-verstrooiing van licht met golfgetal к 
зап een gestructureerd object. Een nadere beschou¬ 
wing leert dat voor hel ruimtelijk scheidend vermogen 
geldt. \r - 1,5/q. Een voorbeeld: voor q = 300 Me V/c 
geldt Лг = 10 15 m (1 fm), corresponderend met onge¬ 
veer de afmeting van cen proton. 

De methode van experimenteren met elektronen is 
in principe uiterst eenvoudig: bepaal de verstrooiings¬ 
kans als functie van de impulsovcrdrachtvariabclc q 
voor een zo groot mogelijk gebied (0-qm.14). Indien 
qn m voldoende groot is, kan door een inverse Fourier-
transformatie van de direct experimentcel te bepalen 
vormfactor de structuurfunctie f(r,u>) met cen goede 
nauwkeurigheid bepaald worden. Door de zeer sneue 
afname van F(q,uj) met q verg: dc/c onderneming wel 
het uiterste van experimentele technieken. 
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Figuur I: Schematische voorstelling van de werkzame 
doorsnede voor elektronverstrooiing aan een kern 
als functie van de energieoverdracht oi. Een aantal 

300 

ixs-gebieden wordt aangegeven, elk gekarakteriseerd 
door een eigen mechanisme van energieahsorpiie. zo¬ 
als wordt geïllustreerd door de diagrammen. 

In figuur I is schematisch weergegeven welke ver¬ 
schillende dynamische processen kunnen worden on¬ 
derscheiden. Bij o) = 0 treedt elastische verstrooiing op, 
de atoomkern blijft in de laagste interne energietoe¬ 
stand. De structuurfunctie f(r,o)) vertegenwoordigt 
in dat geval de ruimtelijke verdeling over het kernvolu¬ 
me van lading en stroom. De kernstroom bestaat uit 
bijdragen van zowel bewegende protonen als van be¬ 
wegende magnetische dipolen ten gevolge van de in¬ 
trinsieke spin van zowel neutronen als protonen. 
Lading- en stroomverdeling kunnen onder speciale 
kinematische voorwaarden waaronder het verstrooi¬ 
ingsproces plaatsvindt, gescheiden bepaald worden. 
In het gebied 0 < U J S 20 MeV treedt een veelheid van 
resonanties van het eel-dceltjes fermionsysteem op. 
In het gebied 30:ë w£ 150 MeV t.eedt de uitstoot van 
één nucleon als dominant proces op. Dit is een interes¬ 
sant reactiegebied waarin door simultane meting van 
è" en de impuls van het uitgestoten nucleon informatie 
over de snelheidsverdeling van gebonden nuclconcn 

kan worden verkregen. Bij wè 150 MeV treedt pion-
produktie in kernmaterie op, een nauwelijks onder¬ 
zocht reactiekanaal. 

Een aantal globale aspecten van de complexe dynamica 
van een sysieem van deeltjes met sterke wisselwerking 
kan door middel van kcrnmodellcn bij benadering 
worden beschreven. In al deze modellen wordt gesteld 
dat atoomkernen zijn opgebouwd uit een verzameling 
protonen en neutronen, met intrinsieke eigenschappen 
(zoals vorm, afmeting en magnetisch moment) gelijk 
aan die van vrije nucleonen, gebonden in een gemid¬ 
deld potentiaalveid V(r). Aangenomen wordt dat deze 
potentiaal een glad verloop heeft waardoor processen 
die optreden als twee nuclconcn op korte afstand met 
elkaar wisselwerken, effectief buiten beschouwing 
worden gelaten. 

Vooral door nauwkeurige clektroncn-vcrstrooiirigs-
proeven bij grote impulsovcrdracht, corresponderend 
met een scheidend vermogen van rond 0.5 fm, zijn de 

126 Nteuwe vrijheidsgraden in de atoomkern 



tekortkomingen van deze modellen duidelijker in kaart 
gebracht. Korte-dracht correlaties worden in toene¬ 
mende mate zichtbaar naarmate de impulsovcrdracht 
in het elektron-kern verstrooiingsproces groter wordt. 
Tevens rijst dan de vraag of de intrinsieke eigenschap¬ 
pen van het nucleon bij die korte-dracht botsingen ver¬ 
anderen. De interne structuur van nucleonen wordt, 
naar men nu aanneemt, grotendeels bepaald door drie 
quarks die permanent in het nucleon opgesloten zijn. 
Er zijn nu experimentele signalen waargenomen, die 
er op wijzen dat het effectieve opsluitingsvolume van 
de quarks in kernmaterie groter wordt. Anders gezegd, 
nucleonen zouden opzwellen in de atoomkern. Onder¬ 
zoek naar deze subnucleonische vrijheidsgraden is 
kort geleden gestart; dit zal een belangrijk onderzock-
thema worden in de nabije toekomst. 

In de nadere beschouwingen over een en ander be¬ 
perken wij ons tot die kernfysische verschijnselen die 
het best met elektronen zijn en kunnen worden onder¬ 
zocht. Hierbij wordt vooral de rol van het proton 
belicht. 

Vorm van nucfronen ra atoomkernen 

a) Proton 

Het structuuronderzoek aan vrije protonen, geïni¬ 
tieerd door het werk van Hofstadter en medewerkers 
| l !

 t heeft geicid tol gedetailleerde kennis omtrent de 
verdeling van de lading en magnetisatie over de eindige 
afmeting (0.8 fm) van het proton. Infiguur2aisaangc-

Proton vormfoctoren — 

0 
О 5 10 15 20 25 

q J ( fm 2 ) 
Figuur 2a: V'ormfaitoren voor verstrooiing aan lading 
(F,) en magnetisatie (FJ van het proton. 

30 

geven hoede proton-vorn*factoren F| en F2 zich gedra¬ 
gen als functie van q. De interpretatie van de/e vorm-
factoren - en die van het neutron bepaald uit verschil-
metingen aan 'H en -H - is uitgevoerd '-' in de ver¬ 
onderstelling dat sterk gebonden toestanden van twee 
en drie pionen verantwoordelijk zijn voor de elektro¬ 
magnetische structuur van nucleonen. Die pion-toe¬ 
standen manifesteren zich als Yukawa-ach:ige lading-
verdelingen {figuur 2b). Deze zijn de Fourier-getrans-
formeerden van de in de vorm factoren voorkomende 
pooltermen, die de massa van de 2- en 3-pion toestan¬ 
den bevatten. Er zij opgemerkt dat men zich toen al ge¬ 
realiseerd heeft dat bij de analyse van de metingen aan 
-*H de invloed van de kernstruct uur op de nucleonstruc-
tuur ter discussie staat. Latere metingen bij veel hogere 
energie- en impulsoverdracht (diep-inelastische ver¬ 
strooiing '*' ) hebben voor het eerst aangetoond dat de 
interne structuur van nucleonen wordt beheerst door 
quarks (destijds partonen genoemd) met ladingen 
- l/3e en 2/3e. Bij proeven, waarmee men effecten van 
elkaar dicht naderende nucleonen kan waarnemen, 
zou kunnen blijken dat de interne structuur van m-
clconen onderhevig is aan de invloed van de omringen¬ 
de kernmaterie. Wij komen op dit aspect later terug. 

b) HdiHHi-3 

Figuur 3a toont de gemeten ladingvormfacior van 'He 
141. De getoonde krommen zijn verkregen uit de meest 
geavanceerde 3-deeItjes golf functies waarbij tevens de 
invloed van mesonstromen en relativistische effecten 
in rekening is gebracht. De discrepantie tussen theorie 

NEU 
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S (.5 pwi ) j 
. (?--pion)j 

^ . h r . r d e pit 

0Л 

ft.' horde pi* 

'.0 0.5 f.0 
StTIo! (fm) 

Figuur 2h: Representatie van de ladingverdeling van 
proton en neutron als een stelsel van pion-wolken. 
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Figuur За: Vormfactor voor verstrooiing aan 3He. 

en experiment bij hoge-q waarden wordt ook duidelijk 
als men de ladingdichtheidsverdeling van 3He bepaalt 
uit de Fourier-getransformeerde van de gemeten vorm¬ 
factor (figuur 3b). De opvallende put in de dichtheid 
bij kleine r wordt ni*.-- door de theorie voorspeld. On¬ 
derzoek naar de oorzaak van die discrepantie zal kun¬ 
nen leiden tot een beter begrip van korte-dracht eigen¬ 
schappen van de golffuncties van de nucleonen. 

c) Stikstof (15N) 

Zeer recent is in het NIKHEF-K onderzoek gedaan l?) 

naar de structuur van I5N. Figuur 4a toont de gemeten 
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Figuur 3b:J He-ladingverdeling, gereconstrueerd uit de 
vormfactor. Hel heldere gebied geeft de experimen¬ 
tele nauwkeurigheid aan. 

vormfactor van de ladingverdeling in vergelijking met 
een gedetailleerde berekening '6| op basis van het schil-
lenmodel met uitsluitend nucleonische vrijheidsgra¬ 
den. Figuur 4b toont de dichtheidsverdeling van de 
lading van I5N die uit een Fourier-analyse van de la¬ 
dingvormfactor is verkregen. Berekende bijdragen van 
de protonen met een ls-golffunctieen met een lp-golf-
functie zijn afzonderlijk weergegeven. Duidelijk is dat 
het verschil tussen de nauwkeurig bepaalde lading¬ 
verdeling en het resultaat van schillenmodeibereke-
ningen nader onderzoek vereist. Of korte-dracht effec¬ 
ten (sub-nucleonische vrijheidsgraden?) hier een rol 
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Figuur 4u: Ladingvormfactor van I5N en een bereken¬ 
de vormfactor. 
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Figuur 5a: Ladingverdeling van шPb, gereconstrueerd 
uit meetgegevens van de vormfactor en een theoreti¬ 
sche verdeling. 

spelen kan pas vastgesteld worden als introductie van 
meer realistische golffunelies in de berekening onvol¬ 
doende blijkt ter verkrijging van overeenstemming 
tussen theorie en experiment. 

d) Lood (2(ЖРЬ) 

Een vergelijking tussen de zeer nauwkeurig bepaalde 
:"*РЬ ladingverdeling '7| en de theoretische voorspel¬ 
ling wordt getoond in figuur 5a. Klaarblijkelijk is de 
discrepantie bij r = 0 te wijten aan een overschatting 
van de bijdragen van de 3s-pro!onen tot de lading-
dichtheid. Een experiment ter bepaling van de bijdrage 
van de 3s-protonen is uitgevoerd '*' door het verschil in 
ladingverdeling, , e(r), tussen :o6Pb en 2()STI (= 2O6Pb 
-Js proton) te meten. Het blijkt dat de gemeten bijdra¬ 
ge ongeveer 70% bedraagt van de berekende waarde 
{figuur 5b). Het is hiermee voor het eerst dat informa¬ 
tie is verkregen over de golffunctic van een gebonden 
proton tot in het binnengebied van de atoomkern. De 
geconstateerde afwijkingen van de theoretische voor¬ 
spelling heeft aanleiding gegeven tot een groot aantal 
verklaringen. De meest opvallende en enigszins specu¬ 
latieve verklaring stelt '4| dat in het compacte kern-
centrum de ladingsstraai van het proton met zo'n 15% 
is toegenomen. We komen hierop terug. 

Mesonen in atoomkernen 

De sterke wisselwerking lussen twee nucleonen wordt 
ir, iiet kader van de quantumveldentlieorie beschreven 
als de uitwisseling van mesonen. Afhankelijk van de 
onderlinge afstand r,,„ zijn verschillende soorten meso-
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Figuur 5b: Verschil van de lading verdelingen van 'mPb 
en'mTl: .Q 

nen in het spel: voor rnn > 1.5 fm de pionen (тг) met 
massa m, = 135 MeV, voor r,m = ^.8-1.5 fm de Q en ы 
mesonen. Op zéér korte afstand, rnn S 0.7 fm, treedt 
een zeer krachtige onderlinge afstoting op. De onder¬ 
liggende dynamica die deze harde "pit" in het nucleon 
veroorzaakt, tracht men egenwoordig te beschrijven 
in termen van de quarkstructuur van het nucleon. In de 
dichtopeengepakte verzameling nucleonen waaruit de 
atoomkern bestaat, zullen ook mesonen aanwezig zijn 
die bij nucleon-nucleon botsingen uitgewisseld wor¬ 
den. Deze meson-vrijheidsgraad wordt zichtbaar in¬ 
dien een virtueel foton met voldoende kleine golflengte 
door een kern wordt geabsorbeerd, dat wil zeggen bij 
een grote impulsoverdracht van het elektron aan de 

Foton - Meson Koppeling 

Neutron Proton 

Stroornkoppeiing 
Ladingkoppeling ет- у =0 

Figuur 6: Illustratie van de koppeling van het elektro¬ 
magnetische veld aan mesonen, uitgewisseld hij een 
proton-neutron botsing. 
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Figuur 7: Werkzame doorsnede voor magnetische ver¬ 
strooiing aan 2H. Berekeningen met alleen nucleoni-
sche vrijheidsgraden ( ) en inclusief mesonische 
effecten ( ) worden aangegeven. 

kern. Er kan ingezien worden dat de koppeling van het 
elektromagnetische veld aan nucleonen voornamelijk 
transversaal van aard is. Het transversale elektromag¬ 
netische veld (loodrecht op ф koppelt aan de meson-
stroom maar het longitudinale veld niet aan de meson-
lading. Dit proces wordt geïllustreerd in figuur 6. De 
aanwezigheid van aanzienlijke mesonvelden werd aan¬ 
getoond (l01 in de transversale (magnetische) verstrooi¬ 
ing van 700 MeV elektronen aan het deuteron, het 
lichtste isotoop van waterstof, bestaande uit één pro¬ 
ton en één neutron. Uit de vergelijking van de meetge¬ 
gevens (figuur 7) met de gestippelde kromme, die bere¬ 
kend werd door het foton te koppelen aan alléén nucle-
onische vrijheidsgraden, blijkt een dominante bijdrage 
van foKnmesonkoppeling in de werkzame doorsnede. 
Een variant van een vollediger berekening, in een sto-
ringstheoretische aanpak uitgevoerd, is in redelijke 
overeenstemming met de meetgegevens. Dit experi¬ 
ment heeft vooral informatie opgeleverd over de vorm-
factoren die bij de wisselwerking tussen meson en nu-
cleon een rol spelen. Een actuele vraagstelling in de 
intermediaire-energie kernfysica is thans in hoeverre in 
zwaardere kernen (die alle compacter zijn dan het deu¬ 
teron) mesonvelden een rol spelen bij de transversale 
(magnetische) koppeling van het elektron aan de kern 
bij grote impulsoverdracht. 

Tot nu toe is het zicht op de structuur van de atoom¬ 
kern enigszins beperkt gebleven, en wel ir. de volgende 
zin. De verdeling van lading g(r) over het kernvolume 
kan weliswaar gepeild worden tot in het middelpunt 
van de kern, maar dit betreft de resultante van de waar-
schijnlijkheidsverdeling j Ф;(г)| 2 van de individuele 
ladingdragers (i), voornamelijk de protonen (figuur 8). 
We kunnen schrijven 

e(r) = e E |Ф,(г)|2 

In een beperkt aantal specifieke gevallen ( n | kan de 
magnetisatieverdeling op het kernoppervlak gekop¬ 
peld worden aan de waarschijnlijkheidsverdeling 
Ф^г) van één enki.1 proton of neutron, dat het minst 
gebonden is in het systeem. Om echter een vollediger 
karakterisering van het A-deeltjessysteem te bereiken, 
is het nodig de quantumtoestand van meerdere indi¬ 
viduele nucieonen te bepalen. Dit kan gerealiseerd 
worden door bestudering van een reactieproces waarin 
de impuls (q) en de energie (to) van het elektromagne¬ 
tische veld volledig wordt overgedragen aan één indi¬ 
vidueel nucleon, dat als gevolg daarvan met grote ener¬ 
gie (- 100 MeV) uit de kern gestoten wordt. 

Dit uitstootproces treedt met toenemende waar¬ 
schijnlijkheid op als de golflengte A(-v q ') van het 
virtuele foton de waarde rn — 0.8 fm van een indi¬ 
vidueel nucleon nadert. In dit proces, dat ook wel 
quasi-elastische verstrooiing wordt genoemd, geldt dat 
u) = T(i) + e(i). Dat wil zeggen de energie van het elek¬ 
tromagnetische veld wordt omgezet in kinetische ener¬ 
gie T(i) van het uitgestoten nucleon nadat dat nucleon, 
gebonden met een energie e(i), is vrijgemaakt uit het 

Straal (fm) 

Figuur 8; Ladingverdeling als resultante van indivi¬ 
duele protonhijdragen. 
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systeem. Wanneer nucleonen door hun onderlinge 
aantrekking in een volume met een straal AR gedwon¬ 
gen worden, dan geraken ze in een heftige beweging 
me een karakteristieke impuls Ap, die afgeschat 
kan worden met de quant urn-onzekerheidsrelatie 
Ap.AR -ч. h. Voor de compacte kern 4He (AR 'v 1.5 fm) 
vinden we Лр 'v 200 MeV/c; deze impuls correspon¬ 
deert met 2Ô o van de lichtsnelheid. 

De atoomkern, een systeem van gebonden nucleo¬ 
nen, kan nu gekarakteriseerd worden door de spec-
traalfunctie S(p,e), aangevend de waarschijnlijkheids-
verdeling van impuls (p) en bindindsenergie t van de 
individuele nucleonen in het systeem. De spectraal-
functie kan experimenteel bepaald worden met de 
nucleon-uitstootreactie A + e — (A-l) + e '+p" waar¬ 
bij het verstrooide elektron en het uitgestoten nucleon 
gelijktijdig (in coïncidentie) geregistreerd worden. 
Omdat de grootheden e, e' en p ' worden gemeten kan, 
via de behoudswetten voor energie en impuls, de bin¬ 
dingsenergie en de impuls van het nucleon op het mo¬ 
ment van uilstoot bepaald worden. Beperken wij ons 
nu tot het experimenteel hanteerbare geval van de 
quasi-elastische proton-uitstootreactie (e,e'p). Dit 
onderzoek heeft een krachtige impuls gekregen door 
de verbetering met een orde van grootte van het ener¬ 
gie-scheidend vermogen, geboden door de twee-spec¬ 
trometer opstelling " : i bij de 500 MeV elektronenver¬ 
sneller MEA van het Nationaal Instituut voor Kern¬ 
fysica en Hoge-LnergieTysica. 

Wij geven enkele illustratieve voorbeelden van re¬ 
cent verkregen experimentele resultaten. 

Resultaten uilstootreactie 

a) Koolstof ( I 2O 

In een simplistisch model bestaat het volgende beeld 
van i :C. Van de zes protonen die in de atoomkern van 
| :C gevangen zijn, bevinden de twee met de sterkste 
binding (e - 40 MeV) zich in een s-quantumtocstand 
(draaiimpuls I - 0) en de resterende vier (e — 15 MeV) 
in een p-toestand (1 = 1). De spectraal functie S(p,f) 
voor de uitstoot van 1=1 protonen heeft maximale 
sterkte bij f = 16 MeV, corresponderend met de grond¬ 
toestand van het element "B("B = i :C - cen proton). 

In figuur 9 wordt de spectraalfunctic | n | van de 
p-proloncn (f = 16 MeV) getoond als functie van de 
snelheid (v) van het proton. Het maximum van de ver¬ 
deling treed' op bij v- 25.106 meter per seconde. De 
resterende 1=1 sterkte in de spectraal lunet ie wordt 
gevonden bij f - 18 en 21 MeV. De f-fragment al ie van 
S(p,f) geeft informatie omtrent de kans om de intrin¬ 

sieke spin Cv| s |= Vi) van het proton parallel of anti-
parallel aan de (baan) draaiimpulsvector 1 aan te tref¬ 
fen in i :C. De in figuur 9 getoonde kromme is bere¬ 
kend met een model waarin protonen in een bolsym¬ 
metrisch potentiaalveld gebonden zijn, onder beper¬ 
king van het aantal mogelijke draaiimpulstoestanden. 
De meetgegevens wijken aanzienlijk af van de bereken¬ 
de kromme. De geconstateerde a!4ijkingen zijn ver¬ 
moedelijk een gevolg van de beperking van de bereke¬ 
ningen met een bolsymmetrische potentiaal. Nader on¬ 
derzoek bijvoorbeeld in het kader van modellen mot 
gedeformeerde kern potentialen is geboden om een ver¬ 
klaring voor de afwijkingen te vinden. 

b) Zircoon (*°Zr) 

De kern van het element *'Zr bestaat uit 40 protonen 
en 50 neutronen. Voor de twee minst gebonden proto¬ 
nen (f = 8 MeV) staan voornamelijk twee eigentoe¬ 
standen van draaiimpuls (1) ter beschikking, een p-toe¬ 
stand (1 = 1) en een g-toestand (1 = 4). Volgens de stru>-
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Figuur 9: Experimentele snelheidsverdeling van een 
proton met bindingsenergie e = 16 Me У in '2C en een 
berekende verdeling. 

uuirmodellen, die op de zogenaamde gemiddelde veld¬ 
benadering berusten, is het verschil in bindingsener¬ 
gie van deze twee I-toestanden betrekkelijk klein, 
fp-fj, ~ 1.5 MeV. Terwijl de waarsehijnlijkheidsver-
deling in de coordinaienruimte van een prolon met 
grote draaiimpuls op hel oppervlak van de kern een 
maximum vertoont, is er voor het 1 — I proton ook een 

Nieuwe vrijheidsgraden in de atoomkern 131 



о 
Straal (fm) 

Figuur 10: Ruimtelijke verdeling van 1=1,1 = 4 proto¬ 
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Figuur 11: Gemeten en berekende spectraalfuncties 
van een proton in wZr in een 1 = 4 en een 1=1 quant um-
toestand. 

aanzienlijke kans om binnenin de '"Zr kern aangetrof¬ 
fen te worden. Karakteristieke I = 1 en 1 = 4 kansverde¬ 
lingen zijn getekend 'm figuur 10. De recent gemeten[l41 

spectraalfuncties worden getoond in figuur 11. Zoals 
men ziet wordt de vorm van de spectraalfunctie 
S(p, t = 10.3 MeV) voor de 1 = 4 eigentoestand door de 
theorie op bevredigende wijze beschreven. Een aan¬ 
zienlijke discrepantie tussen theorie en experiment 
treedt op in de 1=1 spectraalfunctie bij p = 170 MeV/c. 
Dit gebied van S(p,f) correspondeert met de uitstoot 
uit het binnengebied van de kern. Een verklaring voor 
de discrepantie is op dit moment nog niet voorhanden. 
Het kan zijn dat de waarschijnlijkheid om een 1= 1 
proton binnen in de kern aan te treffen kleiner is, of 
dat de beschrijving van de wijze waarop een proton 
met circa 40% van de lichtsnelheid uit het binnenste 
van de kern gestoten wordt tekort schiet. 

c) Lood(M8Pb) 

In deze kern, opgebouwd uit 82 protonen en 126 neu¬ 
tronen, kan verwacht worden dat de gemiddelde (bol¬ 
symmetrische) veldbenadering een goede eerstc-orde 
beschrijving geeft van de dynamica van het systeem. 
We zagen in de bespreking van de ladingverstrooiing 
aan 2l)ftPb, 2O5TI (thallium) dat de ruimtelijke verdeling 
van het 3s-proton tot in het binnenste van de kern de 
karakteristieke vorm heeft, voorspeld door het model 
gebaseerd op de gemiddelde veldbenadering. Om méér 
inzicht te krijgen in de dynamica van zwak gebonden 
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Figuur 12: Experimentele en berekende spectraalfunc¬ 
ties van protonen in 2mPb in een 1 = 0 en een 1-2 quan-
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protonen in -0SPb werd kortgeleden met een goed 
energie-scheidend vermogen de proton-uitstootreactie 
2mtPb(e,e'p)207Tl bestudeerd " 5 | . Despectraalfuncties, 
corresponderend met de uitstoot van 3s- en 2d-proto-
nen, worden getoond in figuur 12. De getoonde krom¬ 
mer, werden berekend met golffuncties, bepaald met 
een zelfconsistente Hartree-Fock methode. De optre¬ 
dende discrepanties met de meetgegevens vereisen een 
nader onderzoek van het proton uitstootproces in een 
zware kern, waarbij tevens effecten van het Coüomb-
veld theoretisch consistent behandeld zullen moeten 
worden. In combinatie met de gegevens van elastische 
verstrooiing kan dan met meer zekerheid vastgesteld 
worden of de hypothese van in kernmaterie opgezwol¬ 
len nucieonen E9' een verklaring geeft van het waarge¬ 
nomen gedrag van de spectraalfuncties. 

Gebonden nucleon = vrij nucleon? 

In de bespreking van de magnetische verstrooiing van 
elektronen aan het deuteron werd aangetoond dat bij 
absorptie van fotonen met een golflengte X kleiner dan 
de afmeting van nucieonen (X < 0.8 fm) de aanwezig¬ 
heid van mesonstromen zichtbaar wordt. Wij zagen 

tevens dat een theoretische beschrijving, die het effect 
van mesonen in storingsrekening meeneemt, vrij suc¬ 
cesvol is. De vraag is echter of het gehanteerde beeld 
van een atoomkern als een verzameling mesonen en 
nucieonen (protonen en rteutronen) met eigenschappen 
van die van vrije nucieonen juist is. 
Bij de verstrooiing van muonen en elektronen van zeer 
hoge energie (> 10 GeV) aan atoomkernen | l6' treedt 
bij een energieabsorptie van meer dan 1000 MeV een 
proces op waarin deze energie door één quark in het 
nucleon opgenomen wordt. Het proces is in veel op¬ 
zichten analoog aan de quasi-vrije uitstoot van nucieo¬ 
nen uit de kern, met dit verschil dat de rol van het nu¬ 
cleon door de (subnudeonische) quarks wordt overge¬ 
nomen. De werkzame doorsnede bij dergelijk grote 
energie- en impulsoverdracht geeft informatie over de 
snelheidsverdeling van quarks in het nucleon. Er is nu 
gebleken dat de quarks in nucieonen, gebonden in 
atoomkernen, een snelheidsverdeling hebben die an¬ 
ders is dan in het vrije nucleon. Het waargenomen ef¬ 
fect kan verklaard worden 'I7' door aan te nemen dat de 
straal R van nucieonen, afhankelijk van de dichtheid 
van de kern waarin ze opgesloten zijn, in kernmaterie 
zo'n 10-15^0 groter wordt, R*/R = 1.10-1.15. Deze 
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Proton gebonden in 

(vrij proton)' 
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Figuur 13: De verhouding vun de magnetische en Ici-
dinnvnnnfaclor van tiet prol on gehouden in I:C als 
Junctie va/i de itn/nilsoverdrachl r/. De getrokken 
kromme is herekend met het model van opgezwollen 
protonen (R*/R 1.15). 
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interpretatie heeft aanmerkelijke sensatie verwekt om 
begrijpelijke redenen. Enerzijds lijkt in de atoomkern 
het geheimzinnige mechanisme van de opsluiting 
("confinement") van quarks in nucleonen beïnvloed te 
worden. Anderzijds wordt een fundamentele aanname 
aangetast in de conventionele beschrijving van de 
structuur van atoomkernen, namelijk dat gebonden 
nucleonen de intrinsieke eigenschappen hebben van 
vrije nucleonen. Als het waar is dat nucleonen in kern-
materie opzwellen, dan moet dit ook blijken in de 
quasi-vrije uitstoot van nucleonen. 

In het NIKHEF-K werd kort geleden een zeer nauw¬ 
keurig (e,e' p) experiment uitgevoerd aan I2C [ l81 . Hier¬ 
in werd de relatieve sterkte van de koppeling van het 
elektron aan de lading en aan het magnetisch moment 
van het proton gemoduleerd. De data kunnen gepre¬ 
senteerd worden als de verhouding van de magnetische 
en ladingvormfactor GM/GE (GM en GE zijn lineaire 
combinaties van de eerder genoemde vormfactoren 
Fj en F2) als functie van de impulsoverdracht q (zie 
figuur 13). Het resultaat is opmerkelijk; de verhouding 
G M / G E in I2C wijkt af van die van een vrij proton en 
wel in de mate die door het model van opgezwollen 
nucleonen (R*/R= 1.15) verklaard wordt. Nader on¬ 
derzoek in andere kernen (o.a. 6Li) om de dichtheids-
afhankelijkheid van het effect te bepalen is thans 
gaande. 

Wij hebben in het voorgaande een greep gedaan uit de 
vele experimenten die op het gebied van de kernfysica 
met 500 MeV elektronen gaande zijn. Vooral de coïn¬ 
cidentie-experimenten (e.e'p) hebben nieuwe infor¬ 
matie over de structuui van de atoomkern geleverd. 
Door de steeds kleinere golflengte van het elektro¬ 
magnetische veld waarm >e naar de atoomkern geke¬ 
ken wordt, treden meer en meer elementaire deeltjes¬ 
aspecten op de voorgrond. 

De atoomkern vormt een uitstekend laboratorium 
voor bestudering van dergelijke aspecten, waarvan 
de kennis zonder twijfel verdieping van de inzichten 
in de microscopische structuur van de kern op zal leve¬ 
ren. Het NIKHEF-K zal het huidige werk vooral op 
dit gebied in de nabije toekomst voortzetten. 

Referenties 

1. F. Bumiller, M. Croissiaux, R. Hofstadter, Phys. 
Rev. Lett. 5(1960)261. 
2. С. de Vries, Ned. Т. v. Nat. 33 (1967) 323. 
3. M. Breidenbach et al., Phys. Rev. Lett. 23 (1969) 
935. 

4. J.S. McCarthy, I. Sick, R.R. Whitney. Phys. Rev. 
С 15 (1977)1396. 
5. D. Doornhof, Doctoraal scriptie RUU, November 
1985. 
6. A.G.M, van Hees, Proefschrift RUU, 1982. 
7. B. Froiset al., Phys. Rev. Lett. Зв (1977) 152. 
8. J.M.Cavedonetal.,Phys. Rev. Lett. 48(1982)978. 
9. C M . Shakin, Phys. Rev. C22 (1985) 2173. 
10. M. Bernheimetal., Phys. Rev. Lett.46(1981)402. 
11. S.K.PIatchkovetal-.Phys. Rev.C25(l982)2318. 
12. С de Vries et al., Nucl. Instr. & Meth. 223(1984) 1. 
13. P.K.A. de Witt Huberts, Proc. of the conference 
on "Perspectives in Nuclear Physics at Intermediate 
energies"(Trieste), Publisher World Scientific, 1985. 
14. J.W.A. den Herder et al., experiment 84-E2, 
NIKHEF K. 
15. E.N.M. Quint et al., Phys. Rev. Lett., Vol. 57 
(1986) 182. 
16. J.J. Aubert et al., Phys. Lett. 123B (1983) 275; 
R.G. Arnold et al., Phys. Rev. Lett. 52(1984) 727. 
17. P.K.A. de Witt Huberts, Nucl. Phys. A446(1985) 
301c. 
18. G. v.d. Steenhoven, Phys. Rev. Lett., Vol. 57 
(1986) 186. 
19. F.E. Close et al., Phys. Rev. D31 (1985) 1004. 

134 Nieuwe vrijheidsgraden in de atoomkern 



Een blik in de ultrahoog-vacuümkamer, waarin de verstrooiingsexperimenten met protonen aan het smeltende 
loodkristal zijn uitgevoerd. Het venster geeft uitzicht op de drie-assige goniometer waarmee het kristal ten opzichte 
van de protonenbundel kan worden georiënteerd. 



Smelten oppervlakkig bekeken 
J.F. van der Veen en J.W.M. Frenken 
FOM Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, Amsterdam 

Al in het begin van deze eeuw is voorspeld dat reeds 
beneden het smelt punt van de vaste stof het oppervlak 
vloeistofaehtig begint te worden. Een dergelijk smel¬ 
ten van het oppervlak zou er verantwoordelijk voor 
kunnen zijn dat een vaste stof niet verhit kan worden 
tot boven het smeltpunt. Pogingen om het oppervlak¬ 
te-smelten direct waar te nemen zijn tot voor kort ver¬ 
geefs geweest. Blijkbaar zijn de smeltlaagjes erg dun. 

Rutherfordverstrooiing van protonen aan hel op¬ 
pervlak van een lood (Pb) éénkristal Iaat zien dat van¬ 
af 20 К onder het smeltpunt de buitenste atoomlagen 
inderdaad volledig wanordelijk worden. Het aantal 
wanordelijke lagen neemt toe met de temperatuur en 
wordt tenslotte oneindig groot bij het bereiken van 
het smeltpunt. 

Dit artikel begint met een algemene inleiding over 
smelten en de rol van het oppervlak. Daarna wordt 
uiteengezet hoe met behulp van protonenverstrooiing 
en het gecombineerde gebruik van schaduw- en blok-
keercffecten het smelteffeet is waargenomen. Tenslot¬ 
te worden de resultaten besproken in het licht van re¬ 
cente theoretische voorspellingen. 

Smelten 

Smelten is een van de meest bekeken faseovergangen. 
In ons dagelijks leven speelt het een grote rol. Des te 
opmerkelijker is het dat een algemene theorie van 
smelten niet voorhanden is. Onze huidige kennis be¬ 
rust vooral op de thermodynamica. Daarin wordt 
smelten beschreven als een discontinue overgang tus¬ 
sen twee onafhankelijke fasen. Dit wordt meteen dui¬ 
delijk uit figuur / , waarin de Gibbs vrije energie 
G = G(P,T) voor de vaste (s) en vloeibare (/) fase is 
uitgezet tegen de temperatuur (l' . Het smeltpunt Tm 

is de temperatuur waarvoor de vrije energieën van de 
twee fasen aan elkaar gelijk zijn. Het sprongsgewijze 
verloop van de overgang blijkt uit de discontinue ver¬ 
andering in de entropie 

AS = -(3G/aT), + (1) 

Figuur 1: De Gibbs vrije energie als functie van de tem¬ 
peratuur, voor de vaste (s) en vloeibare (l) fasen, 

De latente smeltwarmte L wordt dan gegeven door 
L = TmAS. Een dergelijke faseovergang is van de 
eerste orde. 

Hiermee is echter nog niets gezegd over de eigenlij¬ 
ke oorzaak van smelten en over wat er zich op atomai¬ 
re schaal afspeelt. Hierover zijn in de loop der jaren 
wel enkele ideeën ontwikkeld. Boltzmann (1896) en 
Born (1939) beschouwden het smelten als een rooster-
instabiliteit, waarbij de weerstand van het kristal te¬ 
gen afschuiving van naburige roostervlakken ver¬ 
dwijnt. Latere metingen van de elastische constanten 
bJeken met dit beeld echter niet in overeenstemming 
te zijn. De temperatuur, waarbij de roosterinstabili-
teit wordt voorspeld, ligt steeds boven het thermody-
namische smeltpunt Tm zoals aangegeven in figuur 1. 
Daarentegen is de zogenaamde Lindemann hypothese 
(1910) wél bruikbaar gebleken. Volgens deze hypo¬ 
these treedt smelten op wanneer de middelbare ther¬ 
mische uitwijking < u 2 > ' ; van een atoom in het kris¬ 
talrooster ongeveer 10% bedraagt van de afstand tot 
zijn nabuur' :) . Hieraan wordt veelal voldaan, maar 
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bij gebrek aan een solide theoretische grondslag is het 
vooral een empirisch criterium. 

Een afdoende verklaring van smelten zal recht moe¬ 
ten doen aan het twee-fase karakter van de overgang, 
zoals dat experimenteel wordt waargenomen. Alles 
wijst erop dat smelten een heterogeen proces is, dat 
zijn oorsprong vindt in de ontkieming van vloeistof-
kernen ergens in het kristal, die vervolgens uitgroeien. 
Dit in aanmerking nemend, verwacht men het optre¬ 
den van hysteresis-effecten zoals onderkoeling van de 
vloeistof of oververhitting van de vaste stof. Hiermee 
dient zich echter meteen een probleem aan: onder¬ 
koeling is inderdaad een veelvoorkomend verschijn¬ 
sel, maar oververhitting wordt vrijwel nooit waarge¬ 
nomen. In het vervolg van dit artikel zullen wij aanne¬ 
melijk maken dat deze merkwaardige asymmetrie in 
het smelt- en stollingsgedrag samenhangt met de on¬ 
vermijdelijke aanwezigheid van een oppervlak. 

(a) 

Figuur 2: Het 'wetting' verschijnsel. In (a) is het kristal 
in evenwicht met de damp. In (b) is een gesmolten 
laag tussen kristal en damp aanwezig. 

De rol van het oppervlak 

Bekijken we het vrije oppervlak van een kristal, dat in 
thermisch evenwicht verkeert met de dampfase {fi¬ 
guur 2a), dan kan zich bij nadering van het smeltpunt 
een dun vloeistofhuidje vormen zoals 'm figuur 2b. Dit 
verschijnsel staat bekend als 'wetting' en treedt slechts 
op als voldaan is aan de relatie 

Ysv > Tlv + 7:,l , (2) 

waarin de -y's de vrije energieën per eenheid van op¬ 
pervlak zijn van achtereenvolgens de grensvlakken 
tussen vaste stof en damp (s-v), vloeistof en damp 
(l-v),en vaste stof en vloeistof (s-l). Indien vergelijking 
(2) geldt - en dat is vaak het geval - dan verwachten 
we dat het oppervlak reeds smelt beneden Tm. Bij ver¬ 
hitting tot aan Tm lost het hele kristal dan als het ware 
op in oppervlakte-smelt. Het gesmolten oppervlak 
dient dus als kiemlaag voor het verdere smelten van het 
kristal; daarmee is oververhitting feitelijk onmogelijk 
geworden. {Omgekeerd blijft onderkoeling uit, wan¬ 

neer de vloeistof in contact is met een kiemkristalletje). 
Het is niet moeilijk in te zien, dat zich iets onder Tm een 
evenwichts-laagdikte instelt, die toeneemt naarmate 
het smeltpunt dichter wordt benaderd; een te grote dik¬ 
te is energetisch onvoordelig vanwege de overmaat aan 
vrije energie die in de onderkoelde laag zou gaan zit¬ 
ten, en een te geringe dikte is eveneens onvoordelig, 
vanwege een afstotende wisselwerking tussen de s-l en 
/-v grensvlakken. De gesmolten laag wordt pas onein¬ 
dig dik als Tm zélf wordt bereikt. 

Het hier geschetste beeld van een smeltproces, 
waarbij het smeltfront vanuit het oppervlak naar bin¬ 
nen trekt, is uiteraard alleen van toepassing indien de 
smelt niet bij voorkeur ontkiemt op een andere plaats 
in het kristal, bijvoorbeeld aan een defect. Omdat het 
oppervlak qualitate qua een grootschalig kristaldefect 
is, ligt het echter voor de hand dat daar het smelten 
begint. 

Dat het oppervlak eerder zou moeten smelten volgt 
ook uit het Lindemann criterium. In het algemeen heeft 
een atoom in de buitenste laag, vanwege het ontbre¬ 
ken van een aantal naburen, een middelbare thermi¬ 
sche uitwijking, welke circa 50% hoger is dan in de 
diepte van het kristal '3| . Toepassing van het Linde¬ 
mann criterium geeft dan een smelttemperatuur aan 
het oppervlak van T = 2/3 Tm. Een verfijning van dit 
criterium voorspelt 0.7 < T/Tm ^ I, afhankelijk van 
de pakkingsdichtheid in het oppervlak en de afstand 
tussen de opeenvolgende atoomlagen :41 . Het laagste 
smeltpunt wordt uiteraard verwacht voor het opper¬ 
vlak met de meest open pakking. Het 'Lindemann' 
smelten is alleen van toepassing op de eerste atoom-
laag en is a's zodanig zeer verschillend van het ther-
modynamische 'wetting' criterium. Beide smeltcrite-
ria moeten bij de interpretatie van experimenten dan 
ook afzonderlijk in beschouwing worden genomen. 

Een opvallende schaarste aan experimentele gege¬ 
vens over oppervlakte-smelten doet trouwens vermoe¬ 
den dat het smeltpunt zeer dicht moet worden bena¬ 
derd om een laagje van meetbare dikte te verkrijgen. 
Dat is inderdaad het geval. Een ruwe schatting |5i voor 
een metaaloppervlak levert slechts vijf tot tien mono-
atomaire lagen op bij (Tm - T)/Tm «= 10 \ Men moet 
dan al gauw zijn toevlucht nemen tot moderne opper-
vlaktefysische meetmethoden. Niettemin zijn, reeds 
lang voordat de oppervlaktefysica wijd verbreid was, 
enkele curieuze waarnemingen gedaan, die achteraf 
bezien niet altijd met het intrinsieke effect van doen 
hebben gehad. Een voorbeeld, aangehaald door Jelli-
nek |ft| , is het gemak waarmee ijskristallen 'gesinterd' 
kunnen worden (d.w.z. een sneeuwbal L maakt kan 
worden) bij temperaturen onder nul. Ook zijn bcpaal-
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fa) 

(b) 

Figuur 3: Moleculair-dynamische berekeningen voor 
een tweedimensionaal Lennard-Jones systeem met 
vrije oppervlakken. In (a) is het systeem iets onder het 
smehpunt, in fb) iets boven het smeltpunt. Uit re/. 8, 
met toestemming. 

de airondingen, die éénkristallen bij verhitting in een 
oven ondergaan, wel toegeschreven aan bevochtiging 
door een vloeistoflaag '7| . Een meer overtuigende, 
maar nog altijd indirecte, aanwijzing voor het bestaan 
van oppervlakte-smelten zijn optische emissiemetin-
gen, gedaan door Stock (5) aan ronde koperkristalle-
tjes in vacuüm. Bij nadering van Tra zag hij de licht¬ 
emissie van de open kristalvlakken veranderen, maar 
die van de dichtgepakte oriëntaties op het bolletje 
niet. Dit duidt op een anisotropie, waarbij, zoals 
voorspeld, de open vlakken het eerste smelten. 

Computersimulaties van smelten brengen de rol van 
het oppervlak misschien het meest duidelijk aan het 
licht. De moleculair-dynamische (MD) berekening, 
getoond in figuur 3, is door Abraham |H' uitgevoerd 
aan een tweedimensionaal Lennard-Jones kristal. 
Vlak onder het smeltpunt is een dunne wanordelijke 
(gesmolten) laag te zien, die in evenwicht is met een 
geordend substraat Voor metalen en halfgeleiders 
zijn MD-berekeningen helaas nog niet beschikbaar, 
vanwege problemen met de keuze van de wissclwer-
kingspotentiaal. 

Deze on/ekere stand van zaken heeft ons ertoe ge¬ 
bracht het oppervlak te onderzoeken met protonver¬ 
strooiing *''' . Hiermee kan het bestaan van een smelt-
laag met monolaag gevoeligheid worden aangetoond. 

Y '• 

Figuur 4: Schematische voorstelling van de beschieting 
van een kristaloppervlak met een parallelle bundel 
protonen, langs een hoofdrichting van het kristalroos¬ 
ter, en het (erugstrooien van protonen. De atomen 
aan het oppervlak, die roosterposities innemen, wer¬ 
pen een schaduw over de dieperliggende atomen en 
blokkeren ook voor een deel de teruggestrooide pro¬ 
tonen van de diepere lagen in het kristal. In fa) gaat 
het om een goed geordend kristaloppervlak, ir, (bj om 
een kristal bedekt met een wanordelijke laag. 
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Rutherford-verstrooiing van protonen 

Het experiment verloopt als geschetst in figuur 4. We 
bekijken eerst een goedgeordend kristaloppervlak. 
Een parallelle bundel van protonen ( - 100 keV) 
wordt langs een hoofdrichting van het kristal inge¬ 
schoten en teruggestrooid in een detector. De opper¬ 
vlakte-atomen werpen dan een schaduw uit over de 
dieperliggende atomen in het kristal {figuur 4a). Van¬ 
wege deze schaduwwerking is er een sterk verminder¬ 
de kans dat de atomen onder de eerste laag door de 
protonen worden geraakt. Door thermische vibraties 
zijn de raak kansen voor deze diepere lagen niet gelijk 
aan nul, maar nemen monotoon af met het laagnum-
mer. Vanzelfsprekend is de raakkans van de atomen 
in de eerste laag 100%. Deze atomen zullen dan ook 
sterk bijdragen tot de terugstrooi-opbrengst. De op¬ 
brengst uit diepere lagen wordt verder onderdrukt 

door ook de detector uit te lijnen met een kristalrich¬ 
ting. Er treedt dan een blokkeereffect op als getoond 
in figuur 4a. In het energiespectrum van terugge-
st rooide protonen is aan de hoge-energiezijde een 
scherpe piek te zien, de 'oppervlaktepiek', waarvan 
de inhoud kan worden omgerekend in het aantal rao-
nolagen dat 'zichtbaar' is voor bundel en detector |3J . 
Merk op, dat de energieschaal in het spectrum een 
omgekeerde diepteschaal is, vanwege de inelastische 
energieverliezen die de protonen voor en na terugver-
strooiing binnen in het kristal ondergaan. 

Veronderstellen we nu, dat het kristal nabij het op¬ 
pervlak over een zekere diepte volledig wanordelijk is, 
dan dragen de atomen in deze laag niet langer op co¬ 
herente wijze bij tot het schaduw- en blokkeereffect. 
Deze atomen worden daarmee volledig zichtbaar 
('random') voor de protonenbundel en de detector 
met als gevolg een sterk toegenomen terugverstrooi-

Figuur 5: Foto van onze opstelling voor ionenbundel-
krisiallografie. Linns is de grote verstrooiingskamer 
te zien, rechts een daarmee verbonden kamer voor de 
preparatie van kristallen. 
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opbrengst en een verbrede opperviaktepiek (figuur 
4b). Het is duidelijk dat het meten van de opperviak¬ 
tepiek een uiterst gevoelige methode is om het smelt-
effect op te sporen. 

Smetten van een loodoppervlak 

Het element lood leent zich uitstekend voor de smelt-
proef, omdat het smeltpunt gemakkelijk bereikbaar is 
(Tm = 600.7 K) en lood bij deze temperatuur een 
dampspanning heeft van slechts 7 x 10'7 Pa. We 
kunnen dan experimenteren in ulirahoog vacuum 
(UHV) aan atomair schone oppervlakken. Met dit 
laatste kan een triviale smeltpuntsverlajing ten gevol¬ 
ge van verontreiniging van het oppervlak worden ver¬ 
meden. Tevens moet van zuiver materiaal worden uit¬ 
gegaan; spoorelementen in het kristal zouden naar het 
oppervlak kunnen segregeren en daar aanleiding ge¬ 
ven tot veranderingen in het smeltgedrag. 

Met de vonkverspaningsapparatuur van het Na¬ 
tuurkundig Laboratorium van de Universiteit van 
Amsterdam werd door A.J. Riemersma en P.H.M, 
van Berge Henegouwen een (110) georiënteerd plakje 
uit een lood éénkristal gezaagd. Na een chemische po-
lijstbehandeling werd het kristal in de UHV opstelling 
(figuur 5) geplaatst en onderworpen aan een grondige 
schoonmaakprocedure. Daarna kon met Auger elec-
tronen spectroscopie geen verontreiniging meer aan 
het oppervlak worden gevonden tot aan de detect ie-
grens van circa 1%. 

In het terugstrooi-experiment werd de botsingscon-

50 
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Figuur 6: Gemeten energiespectra, gecalibreerd ten op¬ 
zichte van de 'random' hoogte: spectrum a, 295 K; 
spectrum b, 506 K; spectrum c, 561 K; spectrum d, 
600.5 К en spectrum e, 600.8 K. Het smellpunt ligt 
bijTm = 600.7К. Vitre/. 9. 
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Figuur 7: De inhoud van de opperviaktepiek, uitge¬ 
drukt in het aantal zichtbare atoomlagen, als functie 
van de temperatuur. De gelrokken lijn is de verwachte 
opbrengst voor een goed geordend thermisch vibre-
rend kristal (zie tekst). Uit ref. 9. 

figuratie van figuur 4 gebruikt bij een bundelenergie 
van 98 keV. Als functie van de temperatuur werden 
terugstrooispectra gemeten, waarvan in figuur 6 enke¬ 
le te zien zijn. De inhoud van de genieten oppervlakte-
piek, uitgedrukt in het aantal zichtbare monolagen, 
staat 'm figuur 7 tegen de temperatuur uitgezet. Het 
bij kamertemperatuur (295 K) gemeten spectrum а 
duidt op een volledig geordend oppervlak. Bij stijging 
van temperatuur nc-mt het aantal zichtbare monola¬ 
gen iets toe, vanwege de sterker wordende roostervi-
brattes en het daarmee gepaard gaande verlies in scha¬ 
duw- en biokkee, werking. Dit heeft nog niets met 
smelten te maken; computersimulaties van het terug¬ 
strooi-experiment laten zeer goede overeenstemming 
met de metingen zien voor een thermisch vibrerend, 
maar overigens perfect, kristalrooster met 50% ver¬ 
hoogde vibratie-amplitude aan het oppervlak (getrok¬ 
ken lijn in figuur 7). Afwijkend gedrag treedt pas op 
boven circa 500 K, ongeveer de temperatuur waarbij 
het oppervlak volgens het Lindemann criterium '••4' 
instabiel zou moeten worden. Vanaf deze tempera¬ 
tuur worden de buitenste lagen wanordelijk, maar 
nog lang niet in die mate dat gesproken kan worden 
van een vloeistofachtig oppervlak. Dit blijkt uit de 
vorm van de opperviaktepiek, die tot aan circa 580 К 
maar weinig verandert. Pas bij 580 К lijkt de buiten¬ 
ste atoomlaag volledig wanordelijk te worden; hier 
fixeren we het nulpunt van de verticale schaal ter 
rechterzijde van figuur 7. Bij verdere stijging van tem¬ 
peratuur neemt de dikte van de wanordelijke laag ge¬ 
leidelijk toe. Spectrum d in figuur 6, dat genomen r> 
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(a) 

bij 0.2 К onder Tm, is van dezelfde vorm als het spec¬ 
trum in figuur 4b. Hiermee is het bestaan van een 
sterk wanordelijke (gesmolten) oppervlaktelaag in 
evenwicht met een geordend kristal op overtuigende 
wijze aangetoond. Volgens de diepteschaal in figuur ó 
komt de breedte van dit spectrum overeen met zo'n 
vijftien monolagen. Overigens blijkt bij nadere be¬ 
schouwing van de spectra, dat de aansluiting met het 
geordende substraat niet abrupt is, maar geleidelijk 
verloopt. 

V/armen wc het kristal op tot aan Tm, dan wordt de 
wanordelijke ktagdikte oneindig groot en smelt uitein¬ 
delijk het hele kristal. Spectrum e in figuur 6. geno¬ 
men bij T = Tm, toont over de volle breedte de 'rand¬ 
om' opbrengst. Het laat zich raden, dat tijdens deze 
proef het kristal verloren ging. Daarentegen kon het 
oorspronkelijke kristal na afkoeling volledig worden 
herwonnen, mits het maar niet werd verhit tot Tm. In 
tegenstelling tot de smeltovergang in de vaste stof 
blijkt de overgang aan het oppervlak dus reversibel te 
zijn: de in figuren 6 en 7 getoonde metingen (op spec¬ 
trum e na) zijn volledig reproduceerbaar, ongeacht de 
richting van het doorlopen temperatuurtraject. 

Theorie van orde-wanorde overgangen 

De waargenomen divergentie in de dikte van de wan¬ 
ordelijke laag is consistent met recente theoretische 
inzichten ' l 0 ' . Beschouw de orde-parameter M, waar¬ 
voor we bijvoorbeeld de Fourier-component van de 
dichtheid kiezen, die de periodiciteit van het rooster 
heeft. Bij de smclttemperatuur Tm maakt de orde-
parameter M = MB in het volume van de vaste stof 
een discrete sprong naar nul. Dit gedrag typeert een 
faseovergang van de eerste orde. Vanwege de gebro¬ 
ken symmetrie aan het oppervlak is de orde-parame¬ 
ter een functie van de diepte z: M = M(z). In hït op¬ 
pervlak is de orde-parameter M, s«M(z = 0) kleiner 
dan MB, omdat de wanorde daar groter is. Men zou 
dus verwachten dat M| bij Tm een kleinere sprong 
maakt dan MB. De orde-parameter M, blijkt echter 
in het geheel geen sprong te maken, maar continu 
naar nul te gaan bij hel naderen van Tm. Dit volgt uit 
een beschouwing van de uitdrukking van Landau 
voor de vrijc-cnergie functionaa! 

MM) • 

T T , 

F(M) = f dz [ ~ < ^ ) : + f(M) + ó(z)f,(M)], (3) 

waarbij f en ff de in figuur 8 geschetste functies zijn. 
De vrije-energie term f beschrijft cen ccrstc-ordc 
smeltovergang in hei volume, de oppcrvlakteterm f, 
brengt de neiging naar wanorde in de eerste laag lot 

M 

Figuur 8: De volume (ai en oppervlakte (h) termen in 
de Landau vrije energie en hun afhunkelijkheid van de 
orde-parameter M. Saarref. 10. 

uitdrukking. Het diepteprofiel van de orde-parameter 
M(z) kan worden gevonden door toepassing van het 
variatieprincipe ÓF[M]ÓM = 0. Dit geeft oplossingen 
van de vorm als geschetst in figuur 9, waarbij de ka¬ 
rakteristieke dikte d van de wanordelijke laag ais 
volgt van de temperatuur afhangt 

d = t ln(- (4) 

De parameter ( is ruwweg de correlatielengte in de 
wanordelijke fase (voor de smeltovergang slechts en¬ 
kele tienden van cen nanometer). Wc zien dat de laag-
dikte divergeert, in overeenstemming met het experi¬ 
ment . Ook is er cen overgangsgebied met gedeeltelijke 
wanorde. 

Het M(z) profiel heeft cen staart, die tot aan het op¬ 
pervlak reikt. Daarom kan de wanordelijke laag strikt 
genomen niet als cen vloeistof л orden beschouwd. 
Hiervoor zou immers M - 0 gelden. De orde ver¬ 
dwijnt echter geheel, zodra hel smelt front oneindig 
diep het kristal is binnengedrongen (d — <x als 
T - TJ. 

M(z) 

0 d z 
Figuur 9: De diepteafhankelijkhcid van de orde-para¬ 
meter Mfz). Het diffuse grensvlak tussen orde en wan¬ 
orde ligt hij z * d. Naar ref. 10. 
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Besluit 

Schaduw- en blokkeermetingen van energetische pro¬ 
tonen hebben inzicht verschaft in de met smelten ge¬ 
paard gaande veranderingen in de korte-dracht orde 
aan het oppervlak. Het onderzoek verkeert echter 
nog in de beginfase. Van evenveel belang zal in de toe¬ 
komst de toepassing van elektronen- en röntgendif-
fractietechnieken zijn. Hiermee kan de verandering 
in /önge-dracht orde worden vastgelegd. Dergelijk 
onderzoek is thans sterk in opkomst. 

Talrijke vragen zijn nog blijven liggen. Zo is nog 
niet duidelijk of de kristaloriëntatie invloed he**ft op 
het smelt gedrag. Ook de rol van verontreiniging van 
het oppervlak zal nader moeten worden onderzocht, 
onder andere door opzettelijk vreemde atomen op het 
oppervlak aan te brengen. Ook is de bestudering van 
smeltende /wee-kristal grensvlakken, als model voor 
'korrelgrenzen' in de metallurgie, zeer de moeite 
waard. 
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Submicronfysica: 
spelen met dimensies 
J.E. Mooij en T.M. Klapwijk 
Laboratorium voor Technische Natuurkunde, Technische Hogeschool Delft 

Nieuwe fysica leidt tot nieuwe techniek; evenzeer leidt 
nieuwe techniek tot nieuwe fysica. In het verleden le¬ 
verden hogere drukken, lagere temperaturen en ster¬ 
kere magneetvelden niet alleen een ruimere marge om 
theorieën kwantitatief te toetsen, zij gaven ook aanlei¬ 
ding tot het ontdekken van geheel nieuwe verschijnse¬ 
len. Ew-n technische ontwikkeling met een vergelijkbare 
fysische potentie komt nu naar voren: het op beheerste 
wijze vervaardigen van vaste-stofstructuren met sterk 
beperkte afmetingen. 

De gebruikelijke vaste-stoffysica gaat uit van onbe¬ 
grensde driedimensionale kristallen. Aan studenten 
worden als oefening vraagstukken voorgelegd over 
roostertrillingen of elektroneneigenschappen in een-
of tweedimensionale systemen. In leerboeken worden 
daarbij, om didactische redenen, die eigenschappen 
naar voren gehaald welke overeenkomen met die van 
"echte" driedimensionale stoffen en worden de ver¬ 
schillen meest verdoezeld. Wellicht zal de volgende ge¬ 
neratie leerboeken in dit opzicht duidelijk anders zijn. 

Een stukje vaste stol iiuudt opdriedimensionaaltezijn 
wanneer een van de uitwendige afmetingen niet meer 
groot is ten opzichte van een karakteristieke lengte. 
Er zijn verschillende karakteristieke lengtes voor ver¬ 
schillende eigenschappen en verschijnselen. De meest 
dramatische veranderingen treden op als afmetingen 
naderen tot interatomaire afstanden, van de orde 
10"l0 meter. Er is echter een aantal belangrijke lengtes 
die aanzienlijk groter kunnen zijn, zoals golflengtes 
van roostertrillingen en spingolven, diffusielengtes in 
halfgeleiders en vrije weglengtes van geleidingselek¬ 
tronen. In figuur I is schematisch een aantal mogelijk¬ 
heden aangegeven. In het driedimensionale (3D) sys¬ 
teem bovenaan zijn alle maten groter dan de karakte¬ 
ristieke lengte, in het nuldimensionale systeem onder¬ 
aan zijn zij alle kleiner. In dunne lagen (2D) en smalle 
lijnen (ID) is een of zijn twee afmetingen klein, Tus¬ 
senvormen zijn mogelijk, zoals een gelaagd materiaal 

tussen 3D en 2D, een vlak netwerk van smalle lijnen 
tussen 2D en ID en een lineaire aaneenschakeling van 
kleine korrels tussen ID en 0D. 

De moderne technieken voor het vervaardigen van 
dunne lagen en patronen in dunne lagen leveren de 
mogelijkheid om begrensde systemen te verkrijgen en 
daaraan metingen te verrichten. De fabrikagetechnie-
ken worden, gestimuleerd door de stormachtige ont¬ 
wikkeling in de IC-technoIogie, in snel tempo verder 
uitgewerkt. In dit trendartikel proberen wij een indruk 
te geven van de daardoor beschikbaar komende kansen 
voor vaste-stofonderzoek. Wij doen dit aan de hand 
van werk, dat in onze eigen groep is verricht. Superge¬ 
leiding neemt in dat werk tot nu toe een grote plaats in. 
De karakteristieke lengtes voor dit verschijnsel zijn re¬ 
latiefgroot. Dat geldt ook voor sommige halfgeleiden¬ 
de systemen waarbij in de laatste jaren zeer spectacu¬ 
laire resultaten zijn bereikt. Hoewel sommigen, niet 

3D 

2D 

1D 

0D 

Figuur 1: Van driedimensionaal naar nuldimensionaal 
met submicrontechnologie. 
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zonder reden, de fysica van quantumputten, tweedi¬ 
mensionale elektronengassen en heterostructuren als 
de submicronfysica bij uitstek zien, komen deze aspec¬ 
ten in dit artikel nauwelijks aan bod. Hoewel veel van 
de verschijnselen relevant zijn of zullen worden in toe¬ 
passingen, wordt hierover niet gesproken. 

Submicronfysica is niet een goed gedefinieerd vakge¬ 
bied, maar een verzamelnaam voor onderzoek aan ver¬ 
schijnselen waarbij kleine afmetingen een wezenlijke 
rol spelen. Kenmerkend is een sterke wisselwerking 
tussen de fabrikage-aspecten en de metingen. De fysica 
van oppervlakken en scheidingsviakken, eenzijdige be¬ 
grenzingen van de vaste stof, is nauw verwant aan 
maar niet identiek met het onderwerp van dit artikel. 

Fabricagetechnieken 

Dunne lagen worden verkregen door materiaal ther¬ 
misch te verdampen of door het te verstuiven (sputte¬ 
ren) via een ionenbombardement vanuit een plasma of 
gerichte bundel. Het materiaal slaat neer op een dra¬ 
gerplaatje, het substraat. Het resultaat hangt sterk af 
van condities zoals de restgasdruk en -samenstelling, 
substraatpreparatie, substraattemperatuur en op-
damp- of sputtersnelheid. Betrekkelijk routinematig 
kunnen polykristallijne lagen met diktes tussen 10 na¬ 
nometer (nm) en 1 micrometer (/im) van goede kwali¬ 
teit verkregen worden. Monokristallijne lagen zijn van 
veel materialen mogelijk, maar eisen zeer bijzondere 
zorg. Hetzelfde geldt voor zeer dunne lagen, tot onge¬ 
veer 3 nm. 

De meest geavanceerde techniek op het gebied van 
dunnelaagfabricage is epitaxie met een moleculaire 
bundel (MBE). Hierbij worden in ultra-hoog vacuüm 
materialen verdampt uit nauwkeurig geregelde oven-
tjes; de kwaliteit van de verkregen lagen wordt in situ 
gecontroleerd met elektronenverstrooiing. Spectacu¬ 
laire resultaten zijn met deze techniek verkregen aan 
bepaalde halfgeleiders. Met het relatief simpele MBE-
systeem van het Centrum voor Submicrontechnologie 
(CST) in Delft zijn, met steun van FOM en in een sa¬ 
menwerking met de TH Eindhoven (R.F. van Welze-
nis), lagen gegroeid van indiumantimoon van zeer be¬ 
vredigende kwaliteit. In onze groep worden metaal-
lagen epitaxiaal gegroeid op een wijze die de MBE-
techniek nauw nadert. 

Laterale patronen in dunne lagen worden verkregen 
via lithografische technieken. Om met behulp van 
lichtgevoelige polymeren (fotolak) een patroon in een 

dun metaallaagje te fabriceren kan bijvoorbeeld als 
volgt te werk gegaan worden. Op het metaallaagje 
wordt fotolak aangebracht. De lak wordt plaatselijk 
belicht; na ontwikkelen is de fotolak op belichte plaat¬ 
sen verdwenen. Met een etsvloeistof die de lak niet aan¬ 
tast, wordt het metaal op de belichte plaatsen verwij¬ 
derd. Uiteindetijk wordt de niet belichte lak verwij¬ 
derd en het patroon voltooid. Een veelheid van tech¬ 
nieken is beschikbaar. Men kent positieve (het zojuist 
genoemde voorbeeld) en negatieve fotolakken. Men 
brengt soms de lak eerder aan dan het metaallaagje 
(lift-off). Met meervoudige laklagen worden ingewik¬ 
kelder structuren vervaardigd. De laatste jaren wordt 
steeds meer gebruik gemaakt van "droog etsen", 
waarbij door ionenbombardement op fysische, chemi¬ 
sche of gemengde wijze materiaal wordt verwijderd. 

De resolutie wordt bij de fotolithografie beperkt door 
de buiging van het licht, die van de orde van de golf¬ 
lengte is. In de praktijk is het smalste lijntje dat met 
lichi kan worden verkrege:i ongeveer 0,5 fim breed. 
Door het gebruik van elektronen is een belangrijke ver¬ 
betering mogelijk. De elektronenbundel-patroongene¬ 
rator (EBPG) van het CST, vervaardigd door Philips, 
biedt de mogelijkheid lijntjes tot ongeveer 0,2 /xm te 
maken over een hele siliciumplak. Nog fijnere patro¬ 
nen kunnen worden geschreven met de bundel van een 
elektronenmicroscoop. De grens wordt dan niet be¬ 
paald door de optiek, maar door de eigenschappen van 
elektronenlak en de te bewerken laag. Met "nanolitho-
grafie" worden in Delft lijnen tot ongeveer 15 nm ge-

'in 
nanoseconde 

10 100 1000 
laagdikte (nanometer) 

Figuur 2: Voorbeeld van een overgang van drie- naar 
tweedimensionaal gedrag. De onelastische verstrooi¬ 
ingstijd voor elektronen in aluminium laagjes bij een 
temperatuur van 1,5 keivin neemt sterk af voor laag-
diktes beneden 100 nanometer (nm). Dit is de karak¬ 
teristieke lengte voor elektron-elektronverstrooiing. 
Dit proces is in 2D veel sterker dan in 3D. 
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fabriceerd (minder dan vijftig atoomafstanden). 
Door enkele recent aangebrachte modificaties is geble¬ 
ken dat met de EBPG in een klein gebied resoluties be¬ 
neden 100 nm te bereiken zijn. 

Onelastische verstrooiing 

De eigenschappen van gelcidingselektronen in de vaste 
stof worden sterk beïnvloed door de verstrooiingspro¬ 
cessen die ze ondergaan. Men onderscheidt elastische 
verstrooiing, waarbij wel de impuls verandert maar 
niet de energie, en inelastische verstrooiing waarbij 
de elektronenenergie wel varieert. Elastische verstrooi¬ 
ing treedt bijvoorbeeld op aan onzuiverheden en is in 
eerste benadering niet afhankelijk van de temperatuur. 
Inelastische verstrooiing is wel sterk temperatuuraf-
hankelijk, het belangrijkste proces is meestal dat waar¬ 
bij energie wordt uitgewisseld met de roostertrillingen: 
elektron-fonon verstrooiing. Elektron-elektron ver¬ 
strooiing met onderlinge uitwisseling van energie tus¬ 
sen elektronen is ook mogelijk, maar slechts in zeer p,e-
ringe mate. De op zich sterke Coulombkracht tussen 
twee elektronen wordt namelijk afgeschermd door de 
grote hoeveelheid andere beweeglijke elektronen. 

De karakteristieke lengte voor de elektron-elektron 
wisselwerking wordt gegeven door de verhouding van 
diffusiesnelheid en temperatuur. Een elektron dat be¬ 
weegt, bijvoorbeeld onder invloed van een elektrisch 
veld, wordt vele malen elastisch verstrooid. De thermi¬ 
sche diffusielengte geeft aan hoever een elektron al 
zigzaggend effectief kan komen in de tijd, die door de 
onzekerheidsrelatie gekoppeld is aan de temperatuur-
verbreding van de energie van de elektronentoestand. 

Als een metaallaagje dunner is dan de thermische dif¬ 
fusielengte, is het voor wat betreft de elektron-elektron 
wisselwerking tweedimensionaal geworden. De elek¬ 
tron-elektron verstrooiing neemt zeer sterk toe, omdat 
in zo'n dunne laag de afscherming veel minder effec¬ 
tief is. Figuur 2 toont de door ons gemeten inelastische-
verstrooiingstijd in aluminiumlaagjes met verschillen¬ 
de dikte, bij ongeveer 1,5 keivin (K). Was er alleen ver¬ 
strooiing aan roostertrillingen dan zou de verstrooi¬ 
ingstijd steeds ongeveer 10 8 seconde zijn; nu wordt 
deze door de toename van elektron-elektron verstrooi¬ 
ing voor de dunnere lagen wel vijftig keer zo klein. 

Deze metingen werden verricht bij een temperatuur 
van ongeveer 1,5 keivin. Voor bijna alle verschijnselen 
in de submicronfysica geldt dat zij, met de huidige 
stand van de fabricagetechnieken, ?Ileen bij lage tem-
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Figuur 3: Temperatuurafhankelijkheid van de kriti¬ 
sche stroom Ic van een supergeleidende strip voor ver¬ 
schillende breedtes tv. Ic is genormeerd op IGL> gegeven 
door de waarden van Ic dicht bij de kritische tempera¬ 
tuur Tc. X is de indrinzdiepte bij lage temperatuur. 

peratuur naar voren komen. In theorie geldt veelal dat 
het betreffende verschijnsel zich ook bij hogere tempe¬ 
ratuur zou kunnen manifesteren als de afmetingen 
aanzienlijk kleiner zouden kunnen worden gemaakt. 

Supergeleiding 

Supergeleiding, het bijzondere quantumverschijnsel 
dat bij lage temperatuur optreedt in sommige metalen 
en waarvan weerstandsloze elektrische geleiding 
slechts een van de aspecten is, kent opvallend lange 
karakteristieke lengtes. Dat geldt voor de coherentie¬ 
lengte, de afstand waarover de supergeleidende orde-
parameter kan variëren en de indringdiepte, de afstand 
waarover een magneetveld en de bijbehorende stroom-
verdeling verlopen. Beide hebben een waarde van 0,1 
tot 1 /mi, dicht onder de kritische temperatuur Tc nog 
groter. Dit maakt het relatief eenvoudig om 'kleine' 
structuren, met afmetingen beneden de karakteristieke 
lengtes, te vervaardigen. 

Een eerste voorbeeld van een experiment aan een klein 
systeem is de meting van een grootheid die eigenlijk 
een 'bulk'-eigenschap is, maar in een groot lichaam 
niet bepaald kan worden. Het betreft de kritische paar-
brekingsstroom. Bij een elektrische stroomdichtheid 
die deze waarde overschrijdt, worden de supergelei¬ 
dende ladingdragers, de Cooperparen, afgebroken. 
In grotere systemen is de stroomverdeling niet homo¬ 
geen en wordt de maximale superslroom beperkt door 
andere effecten. 
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In figuur 3 wordt het verloop van de kritische stroom 
gegeven als functie van de temperatuur voor een serie 
strips met verschillende afmetingen en verschillende 
soortelijke weerstand. Voor alle strips is over het hele 
temperatuurtraject de dikte klein ten opzichte van de 
indringdiepte, de hier meest relevante karakteristieke 
lengte. Dicht onder Tc is ook voor alle strips de breedte 
klein. In dat temperatuurgebied geldt de Ginzburg-
Landau theorie, die voorspelt dat de kritische stroom 
Ic evenredig is met het temperatuurverschil (Tc-T) tot 
de macht 3/2. Daarom is in de figuur Ic

2/'3 uitgezet te¬ 
gen T, terwijl alle meetwaarden zijn genormeerd op de 
waarden dicht bij Tc. In de figuur is ook een recent ge¬ 
geven theoretische voorspelling aangeduid. Het is dui¬ 
delijk dat voor de brede strips Ic bij lage temperatuur 
ver onder de theoretische waarde blijft. Door de mate 
waarin de smalste strip de theoretische voorspelling 
volgt wordt deze laatste berekening sterk experimen¬ 
teel ondersteund. 

Als in een smalle strip de kritische stroom wordt over¬ 
schreden verdwijnt de supergeleiding niet volledig. 
Het blijkt dat de weerstand stapsgewijs toeneemt, zo¬ 
als in figuur 4a wordt getoond. Elke stap is gekoppeld 
aan het ontstaan van een nieuw plaatselijk gebiedje 
waarin de supergeleider uit evenwicht is. De diffusie¬ 
lengte die bij dat type niet-evenwicht past, is enkele 
tientallen pan groot. Daarom kan met behulp van 
plaatselijke sondes die elk voor zich kleiner zijn dan 
1 fim2 en alleen via een dun oxydelaagje gekoppeld 
mogen zijn aan de strip, het verloop van de potentiaal 
worden afgetast. Figuur 4b toont strip en meetsondes, 
nog met relatief primitieve fotolithografie v* vaar-
digd. Een voorbeeld van een meetresultaat, met dit 
monster verkregen, geeft figuur 4c. Plaatsafhankelijk¬ 
heid op micronschaal kan hier dus direct gemeten wor¬ 
den. 

Heel intrigerend is op dit ogenblik de vraag, hoe dun 
en smal een supergeleidend filamentje gemaakt kan 
worden zonder dat het zijn supergeleidende eigen¬ 
schappen verliest. Tenminste twee processen, die de 
supergeleiding verzwakken of onderdrukken, winnen 
aan belang naarmate de doorsnede van het lijntje klei¬ 
ner wordt. Een daarvan is een type fluctuatie, waar¬ 
voor de benodigde energie evenredig is met het opper¬ 
vlak van de dwarsdoorsnede. Deze fluctuatie is plaat¬ 
selijk en nauw verwant aan het proces waaraan figuur 4 
refereert, bekend als fase-slip. Waarschijnlijk, maar 
daarvoor is nog geen theorie beschikbaar, kan deze 
fluctuatie zelfs bij T — 0 optreden in uiterst dunne en 
smalle lijnen. Het tweede proces, dat recent mede door 
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Figuur 4: Plaatselijke spanningvoerende gebieden in 
een supergeleidende strip. 
a. Stroom-spanningkarakteristiek van de gehele strip. 
b. Monster waaraan de plaatsafhankelijke spanning 
is gemeten. De strip, 1,5 mikrometer (цт) breed, is 
horizontaal midden in het beeld zichtbaar. Aan de 
strip zijn meetsondes aangebracht. 
с Verkregen meetresultaat, vergeleken met theorie. 
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ons theoretisch is voorspeld maar nog niet experimen¬ 
teel aangetoond, betreft collectieve oscillaties mU een 
lange golflengte waarvan de amplitude toeneemt naar¬ 
mate het lijntje dunner en smaller wordt. Voor onder¬ 
zoek aan deze processen zijn filamenten met diktes en 
breedtes van ten hoogste enkele tientallen nm nodig. 
Deze kunnen nu sinds kort worden vervaardigd, zij 
het met moeite. 

Figuur 5 toont een structuur waarin de bijzondere mo¬ 
gelijkheden, die de submicrontechnologie biedt, op 
een geheel andere wijze naar voren komen. Op een sub¬ 
straat zijn vele duizenden supergeleidende eilanden ge¬ 
plaatst met identieke vorm, in een goed geordend pa¬ 
troon. In zo'n eiland wordt de supergeleidende toe¬ 
stand gekarakteriseerd door de fase *p van de ordepara¬ 
meter. Elk eiland is zwak gekoppeld aan vier naaste 
buureilanden doordat de dunne lagen elkaar over een 
zeer klein gebied overlappen. Tussen de overlappende 
films bevindt zich een isolerend oxide, dat zo dun is 
dat de supergeleidende elektronen er via een tunnel¬ 
proces doorheen kunnen bewegen. De sterkte van de 
tunnelstroom en daarmee de mate van onderlinge kop¬ 
peling van de verbonden eilanden kan worden geva¬ 
rieerd door het oxyde dunner of dikker te maken. 

Als de koppelingsenergie in een dergelijk netwerk 
groter is dan de thermische energie is er sprake van een 
supergeleider; is de koppelingsenergie zwakker dan is 
er geen supergeleidende coherentie. Tussen die twee 
mogelijkheden treedt een faseovergang op van een 
bijzonder tweedimensionaal karakter; een Koster'ïtz-
Thouless overgang. Met deze netwerken kunnen der¬ 
gelijke overgangen worden bestudeerd. Als een mag¬ 
neetveld wordt aangelegd loodrecht op het vlak van het 
netwerk, treedt een sterke variatie op van alle netwerk¬ 
eigenschappen die periodiek is met het aangelegde 
veld. Telkens als de magnetische flux binnen een ele¬ 
mentaire cel van het netwerk gelijk is aan een flux-
quantum ter grootte van 2x10 '5 Weber (Wb), wordt 
een toestand bereikt die erg veel lijkt op de toestand 
zonder flux. Dit gedrag is nog nauwelijk onderzocht; 
metingen leveren ons regelmatig nieuwe, onverwachte 
en verrassende resultaten. 

Verdere ontwikkelingen 

In de submicron fysica is op dit ogenblik ruimte voor 
fantasie, voor bijzondere invallen, voor het exploreren 
v; n systemen waarvan men bij het begin de consequen¬ 
ties niet overziet. Dit geldt bijvoorbeeld voor super-
roosters. Een periodieke lagenstructuur wordt ver¬ 
vaardigd waarbij afwisselend twee verschillende stof-

Figuur 5: Netwerk van supergeleidende eilanden. Een 
eiland bevindt zich midden in het beeld, de vier naaste 
buren in de hoeken op de foto. De onderbroken 
streeplijn geeft lengtes van 1 mikrometer (ц.т) aan. 
De eilanden zijn gekoppeld via verbindingen van 
0,2 x 1 fim. Het gehele netwerk beva' vele duizenden 
identieke eilanden. 

fen worden opgedampt. De dikte van elk van de laagjes 
kan tot rond 1 nm worden gereduceerd, slechts enkele 
atomen dik. Men kan amorfe lagen afwisselen met 
kristallijnc lagen, men kan ook kristallijne lagen laten 
groeien waarbij de roosters van de twee componenten 
op elkaar passen. In principe kan men op deze wijze 
geheel nieuwe materialen verkrijgen. In Delft zijn ge¬ 
moduleerde monokristallijne lagen opgedampt van 
niobium en vanadium, ondanks het feit dat de rooster-
konstanten van deze beide elementen onderling 10% 
verschillen. 

In halfgeleiders, met name galliumarseen en alumi-
nium-galliumarseen, zijn superroosiers vervaardigd 
met een precisie van een enkele atoomiaag. Aan schei-
dingsvlakken tussen deze twee materialen kan men een 
hoeveelheid elektronen verkrijgen die geen bewegings¬ 
vrijheid hebben in de richting loodrecht op het schei-
dingsvlak, maar zich alleen evenwijdig daaraan kun¬ 
nen verplaatsen. In zulke tweedimensionale elektro-
nengassen treedt het quantum-Halleffect op waarvoor 
in 1985 aan von Klit^ing de Nobelprijs werd toege¬ 
kend. Men kan, uitgaande van een dergelijke hetero¬ 
structuur, proberen de vrijheden voor elektronen ver¬ 
der te verminderen door bijvoorbeeld een heel smal 
baantje uit te etsen. Een breedte van ongeveer 50 nm 
zou voldoende smal zijn om van een tweedimensionaal 
op een eendimensionaal elektroncnsysteem over te 
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Figuur 6: Zeer smalle lijnen, uitgeëtst in silicium. De 
witte horizontale streep geeft 1 mikrometer (pm) aan. 

gaan. Hoe zo'n systeem zich gedraagt is noch vanuit 
theoretisch oogpunt duidelijk, noch experimenteel 
onderzocht. De moeilijkheid is, dat bij het etsen en bij 
de lithografische stappen defecten worden veroor¬ 
zaakt die de gezochte nieuwe fysische verschijnselen 
overschaduwen. Figuur 6 toont een voorbeeld van een 
proefmonster, vervaardigd in de lijn van onderzoek die 
hopelijk tot een ID elektronengas zal leiden. 

In dit artikel konden, zelfs van het werk uit de eigen 
groep, slechts enkele voorbeelden van submicronfysica 
worden aangehaald. Er is veel belangstelling voor dit 
gebied en er zijn op veel onderdelen van de vastestof-
fysica, de materiaalkunde en de halfgeleider-device-
fysica nieuwe ontwikkelingen gaande. In het bijzonder 
de microetektronica zal een aantal effecten in aanmer¬ 
king moeten nemen. Het is een groot probleem voor 
veel onderzoekers met belangstelling voor de funda¬ 
menteel fysische aspecten om toegang te krijgen tot de 
meeste geavanceerde fabricagetechnieken. De halfge¬ 
leiderindustrie kan geen vreemde verontreinigings¬ 
eenden in de IC-bijt toelaten, omdat de controle op 
kwaliteit daarmee verloren gaat. Er zijn slechts heel 
weinig goed geoutilleerde centra in de wereld waartoe 
fysici toegang hebben. En al mag het Centrum voor 
Submicrontechnologie dan net niet letterlijk uniek 
zijn, de kansen die het CST biedt aan de Nederlandse 
fysici mogen in de andere, maar algemene betekeni.s 
van het woord, zeker uniek genoemd worden. 
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Een experimentele opstelling van een hoogvermogen excimeerlaser. 
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inleiding 

Sinds de komst van de eerste laser vijfentwintig jaar ge¬ 
leden hebben de laserfysica en de lasertechnologie een 
indrukwekkende groei doorgemaakt. Er zijn in deze 
periode verschillende soorten lasers gevonden die niet 
alleen verschillen in materiaalkeuze, golflengte of exci¬ 
tatiemechanisme maar ook in rendement en potentie 
voor het genereren van zeer hoge stralingsvermogens. 
Voor wat betreft de ontwikkeling van hoogvermogen-
lasers staan, als wc afgaan op energie en rendement, 
de gaslasers nog steeds bovenaan. Onbetwist kam¬ 
pioen is nog steeds de kooldioxide (CCb)-laser met 10 
micrometer straling. Het ziet er echter naar uit dat met 
excimeerlasers, met name met kryptonfluoride (KrF), 
vergelijkbare vermogens en rendementen gehaald 
kunnen worden, maar dan in het ultraviolette golfleng-
tegebied. 

In deFOM-werkgroepTN VI aan de Technische Hoge¬ 
school Twente wordt laseronderzoek gedaan aan zowel 
gepulseerde hoogvermogen-CCb-systcmen als aan 
gepulseerde hoogvermogen-excimeerlasers. Voor wat 
betreft С(У> wordt gewerkt aan: TEA (transverse exci¬ 
ted atmospheric) lasers met grote apertuur en output-
energie, multiline nanoseconde versterkers, en multi-
atmosfecr systemen die met röntgenstraling worden 
voorgeïoniseerd. Op het gebied van excimeerlasers 
wordt ondcr/oek gedaan aan drie verschillende typen 
exeimeren, namelijk argonfluoride (ArF), KrF en 
xenonchioridc (XeCI). Hiervan worden meestal de 
eerste twee exdmeren gevormd in een gasmengsel dat 
beschoten wordt met een relativistisch elektronenbun¬ 
del, terwijl de derde excimeer in een snelle gasontla¬ 
ding ТЕРЛА (transversely excited multi-atmospheric) 
laser geproduceerd wordt. De golflengten van de exci¬ 
meerlasers kunnen varieren van het zichtbare tot in het 
ver-ultraviolette gebied. De belangstelling voor de ont¬ 
wikkeling van dit type iascr wordt niet alleen gewekt 
door nieuwe toepassingsmogelijkheden van kortgolvi¬ 

ge laserstraling, zoals lithografie met een hoger oplos¬ 
send vermogen, betere materiaalbewerkingen, foto-
chemie, spectroscopie en het produceren van metalli¬ 
sche glazen, maar misschien nog meer door de poten¬ 
tiële mogelijkheden voor zeer hoge vermogens en ren¬ 
dementen. De excimeerlaser speelt dan ook een belang¬ 
rijke rol bij het onderzoek naar laserfusie. Uit de tot 
nu toe verkregen gegevens blijkt dat ultraviolette la¬ 
serstraling beter geschikt is voor het bereik van laserfu¬ 
sie dan de 10.6 micrometer CO:-of de 1.06 micrometer 
neodymiumYag-laserstraling. We zien dan ook dat bij 
Los Alamos de aandacht verschuift van Antares- (40 
TW, CO2 10.6 micrometer) naar het Aurora-(10 TW, 
KrF, 0.248 micrometer) en het Polaris-project (50-100 
TW, KrF), terwijl bij het Lawrence Livcrmorc NOVA-
project (100 TW, Nd-Yag, 1.06 micrometer) via fre¬ 
quentieverdubbeling en verdrievoudiging getracht 
wordt in het meest gunstige optische frequentiebereiк 
te komen. De voor het Aurora-project gebouwde KrF-
laser werkt bij een gasdruk van 80 kilopascal (kPa), de 
lokale atmosferische druk van Los Alamos. Dit wordt 
gedaan om drukbelasting van de optische vensters (op¬ 
pervlak 1 m :!) te vermijden. 

In dit artikel zullen we ons beperken tot een overzicht 
van ons werk aan hoogvermogen-KrF. Het betreft het 
verwerven van technologie voor het realiseren van een 
optimaal systeem, het verder ontrafelen van de zeer 
vele reacties en energie-overdrachtprocessen, met de 
bijbehorende reactieconstanten, en het vinden van de 
optimale gas.samenstelling. We hebben met dit werk 
onder andere gevonden dat de maximale energie-ex¬ 
tractie per volume-cenheid verkregen wordt in een 
drukgebied boven de tien atmosfeer en wel met een 
gasmengsel van Kr, F2 en Ne. De gassamenstelling en 
dichtheden blijken afhankelijk te zijn van de excitatic-
stroomdichtheid. Het record van meer dan I MW/cm' 
aan uitgekoppcld stralingsvermogen per laservolume 
(dat wil zeggen de energie die we in de uittredende bun¬ 
del vinden) is door ons bereikt. 
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Principe van de excimeerlaser 

De naam excimeer komt oorspronkelijk van "excited 
dimer" en werd gegeven aan de eerste ultravioletlasers 
van deze klasse, namelijk de geëxciteerde dimeren van 
de edelgassen Xe2, Kr2 en Ar2. Het zijn moleculen die 
alleen in aangeslagen toestand bestaan. Dat de vlag 
de lading allang niet meer dekt, blijkt uit het feit dat 
binnen twee jaar na de eerste Xe2-laser ook van aller¬ 
lei andere moleculen een dergelijk gedrag is aange¬ 
toond. Naast verbindingen van edelgasatomen met 
haiogenen (groep VIIa atomen: bijvoorbeeld KrF, 
XeCl) en met groep VIa atomen (bijvoorbeeld KrO, 
XeO) zijn er ook combinaties van metaalatomen en 
halogenen mogelijk (bijvoorbeeld HgBr, Hgl), en zelfs 
polyatomaire clusters (bijvoorbeeld Kr2F, Xe2F). Al 
deze geëxciteerde verbindingen kunnen gevormd wor¬ 
den door in een geschikt gekozen gasmengsel een gas¬ 
ontlading aan te brengen of door er met een bundel 
relativistische elektronen op te schieten. De laserwer¬ 
king bij deze moleculen heeft betrekking op een elek¬ 
tronenovergang waarbij de grondtoestand repulsief is. 
In deze zogenaamde "bound free transitions" is popu¬ 
latie-inversie, essentieel voor laserwerking, van nature 
aanwezig door de snelle dissociatie in grondtoestand. 
Doordat de bezetting van het grondniveau var. de exci-
meermoleculen vrijwel afwezig is, is een directe aan¬ 
slag van het bovenniveau onmogelijk. De vorming van 
het bovenniveau verloopt dan ook indirect, via diverse 
reacties. In tabel 1 is een beperkt overzicht gegeven van 
excimeren met de bijbehorende golflengten van de ge¬ 
vonden laserwerking. Het idee om deze "bound free 
transitions" voor laserwerking te gebruiken kwam het 
eerst van de Nederlander Houtermans(l', in hetzelfde 
jaar (1960) dat de eerste robijnlaser gerealiseerd werd. 

12 

10 

Edelgasdimeren Ar2(126), Кг2(146), Хе2(П2) 

(B-X) ArCI(l75), ArF(!93), KrCI(222), 
Eu'elgashalides KrF{248), XeCK3O8), XeF(351) 

(C-A) XeF{486±35) 

Edelgasoxides 

Haiogenen 

Metaalhalides 

Trimeren 

XcO(545), ArO(552), KrO(557) 

F2(158), CI2(258), Br(292), I2(342) 

HgJ(443), HgBr(5O2>, HgCI(558) 

Ar2F (290 + 25), Kr2F (436± 35), 
Xc:CI (515 ±35), Xe2F (630 ±40) 

Tabel I: Een overzicht van excimeermolecuten waar¬ 
voor laserwerking gevonden is. De bijbehorende golf¬ 
lengten staan tussen haakjes in nanometer vermeld. 
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Figuur I: Schematische weergave van de potentiaal-
krommen van KrF als functie van de interatomaire 
afstand. 

Figuur 1 laat schematisch de potentiaalkrommen van 
KrF zien. Omdat de grondtoestanden van de atomen ge¬ 
geven worden door Kr('S) en F(2P), worden twee laag-
liggende potentiaalkrommen gevormd door botsingen 
tussen Kr en F moleculen in een 2 l en een2 II toestand. 
De 21 (П = i) toestand ligt lager dan de 2П (П = \, l) toe¬ 
stand. (De fi-waarde geeft het totale axiale hoekmo-
ment aan). De aangeslagen toestanden van KrF zijn 
niet afkomstig van de eerste aangeslagen toestanden 
van de atomen Kr en F. De bovenniveaus van de KrF-
laser zijn toestanden van ionenparen, die ook wel la-
dingoverdrachttoestanden worden genoemd. Het zijn 
gebonden ionenparen Kr + F . De Coulomb-poten-
tiaalkrommen voor deze toestanden komen voor klei¬ 
ne atoomafstanden beneden de potentiaalkrommen 
die een beschrijving geven voor het botsingspaar Kr* 
en F. De kromme die afkomstig is van Kr* + F ligt een 
paai elektronvolt hoger dan die van het ionenpaar. De 
botsing van F ('S) met Kr+(3P|, ^) levert de molecu¬ 
laire toestanden 2£(z), :П(г), en 2TI(j). Door de spin-
baan-koppeling is de 2П toestand gesplitst in de toe¬ 
standen met ft = jen \. De hogere energietoestand met 
(2 = 2 is gecorreleerd met de hogere 2¥\ toestand voor 
Kr+ en wordt de D-toestand. De component met 
fl = 2 is de C-toestand. Bij kleine interatomaire afstand 
is de C-toestand gemengd met de B-toestand (eveneens 
ft = г) zodat het molecuul kan stralen naar de X-toe-
stand. De В — X band is ongeveer 248 nanometer 
(nm). De bandbreedte wordt bepaald zowel door de 
potentiaalkromme van het bovenniveau als door die 
van het onderniveau. Omdat de overgang plaatsvindt 
in de effectieve breedte van het minimum van het po-
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tentiaalverschil tussen beide krommen heeft de helling 
van het grondniveau veel invloed op de levensduur en 
dus de bandbreedte van de overgang. De vrijwel vlakke 
potentiaalkromme van de X-toestand gaat gepaard 
met een levensduur van ongeveer 9 nanoseconde. Als 
gevolg van deze kleine levensduur is ook de botsings¬ 
doorsnede voor gestimuleerde emissie bij excimeren 
erg klein, in het geval van KrF ongeveer 2,4 x 10 lf> 

cm2. Dit is vele orden van grootte kleiner dan die van 
andere bekende lasers. Dit betekent dat voor het berei¬ 
ken van voldoende optische versterking een veel gro¬ 
tere inversie en als gevolg van de korte levensduur een 
nog veel groter ingangsvermogen nodig is dan bij an¬ 
dere typen lasers. Voor een versterking van zeg 1% per 
centimeter moet globaal een excitatievermogen van 
1 gigawatt per liter geleverd worden. Dit overtreft 
met vele orden de energie die voor andere systemen 
nodig is. De ontwikkelde excitatietechnieken zijn dan 
ook aanzienlijk gecompliceerder dan bij de meer be¬ 
kende andere lasers. 

Excitatiemethoden 

De excitatiemethoden voor excimeerlasers kunnen in 
drie groepen worden ingedeeld. Op de eerste plaats en 
voor alle systemen toepasbaar is er de directe excitatie 
van het gasmengsel met relativistische elektronen¬ 
bundels. Een tweede methode maakt slechts gebruik 
van een elektronenbundel om een gewone gepulseerde 
gasontlading in stand te houden. Tenslotte hebben we 
de gepulseerde snelle ontladingen, die door middel van 
ultravioletstraling of röntgenstraling geconditioneerd 
worden. Bij al deze systemen werkt men met gasmeng¬ 
sels met een druk van een of meer bar waarbij de lase-
rende gasatomen maar een kleine fractie van het geheel 
vormen; de rest is een zogenaamd buffergas. Dit absor¬ 
beert de meeste energie en geeft het vervolgens via 
allerlei verschillende reacties door aan de laserende 
atomen. 

De hoogste vermogens en rendementen worden bereikt 
met directe excitatie door een zeer energetische elek¬ 
tronenbundel. In principe komt het er op neer dat een 
gepulseerde hoogspanningsbron wordt aangesloten op 
een vacuümdiode, waarbij vervolgens de kathode over 
een betrekkelijk groot oppervlak via veldemissie een 
elektronenbundel genereert. De elektronen worden in 
de richting van de anode versneld en schieten door een 
dunne folie die de vacuümruimte van de diode geschei¬ 
den houdt van het lasermedium. Zoals reeds eerder 
aangeduid moet de cxcitaticdichtheid hoog zijn wil er 
laserwerking optreden. Bundels met een stroomsterkte 

van minstens 10 ampère (A) per cnr over een lengte van 
20 centimeter zijn minimaal vereist. Dankzij het vele 
pionierswerk aan elektronenbundels dat in de tweede 
helft van de jaren zestig in de Verenigde Staten is ver¬ 
richt, was het mogelijk hoogvermogen-excimeerlasers 
te realiseren. Vooral het werk in net AWRF Alder-
maston Laboratory '2| maakte het mogelijk stroom-
sterkten van kiloampère en energieën in het megawatt-
gebied te genereren. 

Laser 

Pulsvormer 

Marx 
generator 

oHVi-VMOOkV 

Figuur 2: Schematische weergave van de combinatie 
Marxgenerator, coaxiale hoogspanningscondensator, 
diode en lasersysteem. 

De gewenste spanningsbron wordt in principe verkre¬ 
gen door een Marxgenerator aan te sluiten op een coa¬ 
xiale hoogspanningscondensator (zie figuur 2). Met 
behulp van hoogspanningsvoeding wordt een aantal 
parallel geschakelde condensatoren opgeladen tot bij¬ 
voorbeeld 50 kilovolt (kV). Het principe van de Marx¬ 
generator berust op het snel in serie schakelen van deze 
opgeladen condensatoren, zodat over de hele genera¬ 
tor de som van de spanningen komt te staan. Omdat 
de nu verkregen hoogspanningsenergie in het algemeen 
slechts traag beschikbaar kan komen, wordt deze ener¬ 
gie eerst overgebracht naar de coaxiale hoogspannings¬ 
condensator. De energie wordt vervolgens met de licht¬ 
snelheid van het diclektricum via de karakteristieke 
afsluiting van de diode in de gewenste elektronenbun¬ 
del omgezet. De pulsduur van de elektronenbundel 
van een dergelijke combinatie is, afhankelijk van de 
lengte van de coaxiale condensator, 20 tot 200 nano¬ 
seconde. 
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De hoge stroomsterkte die de diode moet leveren kan 
het gemakkelijkst bereikt worden met behulp van een 
zogenaamde koude kathode. Het kathode-oppervlak 
dat gepulst op spanning gebracht wordt, is voorzien 
van een structuur die plaatselijk een aanzienlijke ver¬ 
hoging van de veldversterkte geeft. Dit wordt bereikt 
met meskanten, een naaldenpatroon of grafiet in de 
vorm van vilt. Het oppervlak dat niet mag emitteren 
wordt zo goed mogelijk gepolijst; tevens moet er voor 
gezorgd worden dat de veldsterkte daar kleiner is dan 
100 к V/cm. De scherpe emitterende oppervlakken 
krijgen op deze manier veldsterkten in de orde van me-
gavolt per centimeter, waardoor een snelle en intense 
emissie van elektronen tot stand kan komen. 

De pulsduur van deze elektronenbundels moet beperkt 
blijven in verband met de kortsluiting van de dicde. 
Bij het begin van de puls wordt namelijk een plasma 
van kathodemateriaal gevormd van waaruit de diode-
stroom geleverd wordt. Dit plasma beweegt zich met 

Figuur 3: Doorsnede van een klein compact coaxiaal 
lasersysteem. De hoogte van het geheel is ongeveer 
I meter en de diameter van de ketel met Marxgenerator 
is 25 centimeter. 

snelheid van ongeveer 106 centimeter per seconde naar 
de anode. Bij aankomst is de diode kortgesloten. Tij¬ 
dens dit verplaatsen neemt echter de weerstand van de 
diode continu af, hetgeen betekent dat de karakteris¬ 
tieke afsluiting en daardoor de pulsvorm minder goed 
wordt. Er wordt meestal aangehouden dat tijdens de 
pulsduur niet meer dan 20% van de anode/kathode-
afstand wordt afgelegd. Bij het ontwerpen van deze 
systemen komt het er op neer dat de pulsduur korter 
moet worden naarmate de stroomdichtheid toeneemt. 

Coaxiale systemen 

Ofschoon er verschillende constructieve uitvoerings¬ 
vormen zijn voor het toepassen van deze excitatiebron, 
zullen we ons beperken tot de door ons uitvoerig on¬ 
derzochte zogenaamde coaxiale systemen. Dit is een 
systeem waarbij de bundel radiaat symmetrisch is. Een 
stroomdichtheid van meer dan 300 A/cm2 is bereikt. 
De iaserbuis is een dunwandige cilinder (tevens ano¬ 
de!) met een wanddikte van enige tientallen micro¬ 
meter. We hebben volgens dit principe een betrekkelijk 
groot systeem '5| ontwikkeld voor een laserbuis van on¬ 
geveer 4,5 centimeter diameter en een excitatielengte 
van 50 centimeter. Met dit systeem is een maximale ener¬ 
gie van 13 joule voor KrF verkregen bij een pulsduur van 
150 nanoseconde. Dit werd bereikt in een mengsel van 
10 mbar F2, 200 mbar Kr en 5 bar Ar. We vonden bij 
het onderzoek aan dit systeem dat hogere energieën 
mogelijk zijn in een dichtheidsregime dat veel hoger 
is dan tot dusver werd aangenomen. Meestal werkt 
men in het drukgebied rond twee bar. Wij vonden dat 
de optimale gasdichtheid sterk afhankelijk is van de 
excitatiedichtheid. Voorts leverde zowel het experi¬ 
mentele als het theoretische onderzoek van de energie-
overdrachtprocessen in deze laser een beter inzicht in 
het verliesmechanisme. Een belangrijk resultaat daar¬ 
bij is de aanzienlijke verbetering zowel in rendement 
als output bij het gebruik van Ne als buffergas in plaats 
van Ar. Een belangrijke eis hierbij is evenwel dat het 
systeem veel hogere drukken kan houden. Gezien de 
mechanische eisen bij drukken boven de 5 bar was een 
systematisch onderzoek met dit vrij grote systeem 
moeilijk uitvoerbaar. We hebben daarom een compact 
coaxiaal systeem ontwikkeld dat tot vuldrukken van 
12 bar en een stroomdichtheid van 375 A/cm2 goed 
reproduceerbaar werkt. We zullen alleen dit systeem 
nader beschrijven. 

Een schematische afbeelding is gegeven in figuur 3. 
Het systeem bestaat uit een coaxiale vacuümdiode die 
direct wordt aangedreven door een tientraps Marx-
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generator '4|. De vonkbruggen worden met ultraviolet¬ 
te straling kortgesloten, uitgezonderd de eerste waar 
een elektrische vonk wordt gegeven. Op de2e wijze 
wordt een snelle, goed reproduceerbare, Marxgenera-
tor verkregen. Voorts is deze generator in een cilindri-
sche kete! gevat van ongeveer 1 meter hoogte, 25 centi¬ 
meter diameter en gevuld met SF6 om spontane door¬ 
slag te voorkomen. Het systeem heeft daardoor een 
lage inductie en een snelle stijgtijd. Iedere trap bestaat 
uit acht paar BaTiOj condensatoren van ieder 1.8 na-
nofarad (nF). De totale capaciteit per trap is 7.2 nF. 
Het laadcircuit en de retourleiding zijn gevormd door 
twee verticale glazen buizen gevuld met een oplossing 
van kopersulfaat. Naar iedere trap vindt een aftakking 
plaats. De generator heeft een maximale energieopslag 
van 100 joule bij oOO kV. De kathodestroom ofwel de 
totale elektronenbundelstroom wordt gemeten met een 
Rogowski-spoel en de kathodespanning met een capa-
citieve spanningsdeler. De metingen laten zien dat de 
stroompuls door de diode ongeveer 50 nanoseconde 

Figuur 4: De gemeten relatieve outputenergie van KrF 
voor het mengsel F2-Kr-Ar als Junctie van de totale 
druk met de Kr-druk als parameter. 

duurt en bij de maximale spanning gemiddeld 250 
A/cm2 is. De kathode is 20 centimeter lang en heeft 
een diameter van 5 centimeter. Binnen deze cilinder 
zijn voor de emissie twee grafiet-viltstrippen van 
20 x 0.7 cm2 parallel aan de as aangebracht. De cilin-
drische anode-laserbuis is gemaakt van 50 micrometer 
dik titaanfolie die met een laser in de asrichting is ge¬ 
last. De diameter van deze laserbui* is 1 centimeter en 
het actieve volume 16 cm3. De laserkamer is aan weers¬ 
zijden met planparallelle MgF2-plaatjes afgesloten. 
Aan één zijde is voor maximale reflectie een kwarts-
dakprisma bevestigd. Aan de andere zijde verzorgt 
het MgF2-plaatje tevens de uitkopptling. De optische 

Figuur 5: Een schematische weergave van de kinetische 
processen die tot deformatie van KrF 'eiden. 
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Figuur 6: Verdeling in percentages van de afzonder-
lijke processen die tot deformatie van KrF leiden als 
functie van de tijd. 
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Gestimuleerde emissie 

Figuur 7: Verdeling van de verliespercentages en per¬ 
centage dat voor de gestimuleerde emissie gebruikt 
wordt als functie van de lijd. 

puls duurt ongeveer 30 nanoseconde en bevat een ma¬ 
ximale energie van 0.6 joule. Het maximale strali.igs-
vermogen van de uittredende bundel per eenheid van 
het actieve medium komt zodoende boven de I MW/ 
cm'. 

Onderzoek van hel lasermedium 

Allereerst is een experimenteel en theoretisch onder¬ 
zoek van het conventionek mengsel Ar-Kr-F; verricht 
voor wat betreft de partiële dichtheden van de gascom-
ponenten en he' verband met de uitkoppeling en de 
excitatie. Voor verschillende gassamcnstclüngcn van 
dit mengsel is de out pulenergie gemeten bij een ge¬ 
middelde stroomdichthcid van 250 Л/cm2. De optima¬ 
le gassamcnstelling kan op deze wijze verkregen wor¬ 
den. Indien de totale druk niet geoptimaliseerd wordt 
maar aan een lagere waarde moet voldoen, wordt de 
maximale energie-extractie voor hogere Kr-dichthedcn 
bereikt dan wanneer de totale druk vrij gekozen kan 
worden. Dit is vooral opmerkelijk bij I bar waar Ar be¬ 
ter afwezig kan zijn •'•ft|. De resultaten van dit onder¬ 
zoek staan uitgezet in figuur 4. Bij iedere kromme zijn 
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Figuur 8: Verdeling in percentages van de geproduceer¬ 
de fotonen over de uitkoppeling en ab.sorptiekanalen. 

de particle drukken van Kr en F ; constant gehouden. 
De Fj-conccntratic blijkt een breed ma>imum te heb¬ 
ben rond 10 mbar en is daarom voor alle experimenten 
op deze waarde gehouden. Wc vinden dat de optimale 
waarden van Ar en Kr respectievelijk 4.5 en 0.5 bar 
zijn. 

De resultaten van dit ,.nderzoek worden ook door ons 
theoretisch onderzoek bevestigd. De analyse van al'e 
cnergie-ovcrdrachtproccssen is uiterst complex, omdat 
het hele proces meer dan zestig reacties kent. In figuur 
5 geven wc schematisch deze kinctick aan. De reactie-
constanten van de belangrijkste processen zijr «tocd 
bekend, hoewel de drukafhankclijkhcid van de ion-ion 
rccombinaticsnclhcid enigszins onzeker is. Voor een 
mengsel van Fr:-Kr-Ar in de verhouding 0.4:9.2:90.4 
van totaal 4 bar en een experimentele stroompuls van 
ongeveer 250 nanoseconde lengte met een maximale 
stroom van 300 Л/ст : , zijn de percentages, die langs 
de verschillende kanalen tot de formatie van het KrF-
molcv'uul leiden, berekend n . De resultaten zijn uitge¬ 
zet in figuur 6. Voorts zijn in figuur 7de fracties uitge¬ 
zet van de gestimuleerde emissie uit KrF en de quen-
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ching van dit molecuul (het verloren gaan door mole¬ 
culaire оГ atomaire botsingen) door 'iet vulgas. De 
sterkste quenching wordt veroorzaakt in een drie-deel¬ 
tjesbotsing met Ar. Bij de berekening is voor de uit-
koppelreflectie van de trilholte 10% gekozen. De gesti¬ 
muleerde emissie komt deels buiten de laser in de vorm 
van de uitgekoppelde straling en gaat deels verloren via 
absorptie door gevormde moleculen of geéxciteerde 
atomen. Deze resultaten zijn uitgezet 'm figuur 8. De 
berekeningen laten zien dat zich, afgezien van het op-
bouweffect aan het begin van de laser- en stroompuls, 
een min of meer stationair proces instelt. Dit gegeven 
vergemakkelijkt het vinden van de optimale waarden 

voor gasdichtheden en uitkoppeling als functie van de 
stroomdichtheid '"'. We vinden dat de geoptimaliseer¬ 
de output kan worden uitgezet tegen de verhouding 
van stroomdichtheid (i) en uitkoppeling (7) zoals in 
figuur 9 is gedaan. Deze berekeningen voorspellen di¬ 
rect de beste condities, mits eindeffecten niet domine¬ 
ren. Ook de berekende waarden voor Ar en Kr komen 
goed overeen met de experimenten. In figuur 10 wordt 
voor optimale condities en een stroomdichtheid van 
100 A/cm2 de verhouding van absorptie, quenching en 
output weergegeven. We zien dat voor kleine i/7-waar-
den de quenching dominant is, terwijl voor grote waar¬ 
den de absorptie meer nadelig wordt. 

E и 

СЛ 

Ф 10 
O) o 

I 

4 6 8 10 
Stroomdichtheid per eenheid van uitkoppeling (A/cm) 

12x10 

Figuur 9: Optimale vermogendichtheid per stroom¬ 
dichtheid als functie van stroomdichtheid per eenheid 
van uitkoppeling. 

Figuur 10: De verdeling in fracties van de inputenergie 
over absorptie, quenching en uitgangsvermogen als 
functie van de stroomdichtheid per eenheid van uit¬ 
koppeling bij een excitatiedichtheid van 100 A /cm2. 
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Buffergassen 

Voor een KrF-mengsel waar het buffergas is weggela¬ 
ten en dus uitsluitend Kr en F2 als vulgas bevat, blijkt 
de output veel lager uit te vallen dan in het geval met 
een buffergas. In figuur 11 is de waargenomen output 
als functie van Kr uitgezet. We zien dat het maximum 
bij lagere druk bereikt wordt dan in het geval met Ar. 
Dit is het gevolg van de veel sterkere verliezen die door 
Kr veroorzaakt worden. Bovendien leiden deze ster-

O ut put energie 
(relatief) 

2 3 
Kr-druk Ibar) 

Figuur II: De gemeten relatieve outputenergïe van KrF 
voor het mengsel Kr-F2 als functie van de Kr-druk. 

Output energie 
delatiel I 

Ne .butlergas 
Ar 490mbar 
F2 10 mbar 

1.5 bar Kr 

8 10 
totale druk Ibar) 

12 

Figuur 12: De gemeten relatieve outputenergie van KrF 
voor het mengsel Ar-Kr-Ne-F2 als functie van de tota¬ 
le druk met de Kr-druk als parameter. 

kere verliezen tot een lagere output. Men kan zich 
daarom de vraag stellen of deze verliezen veroorzaakt 
worden door quenching of door absorptie. Bovendien 
is het van belang te weten hoe andere buffergassen 
zich gedragen. Diverse buffergassen zijn dan ook door 
ons onderzocht. 

Het gebruik van Ne als buffergas blijkt inderdaad een 
sterke verbetering op te leveren[l>'10). De experimentele 
resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in fi¬ 
guur 12. Ook in deze experimenten bleek de optimale 
F2-dichtheid ongeveer 10 mbar te zijn. De Kr-druk is 
als parameter gebruikt. De aanwezigheid van een ge¬ 
ringe Ar-concentratie (490 mbar) houdt verband met 
het toedienen van F2 dat verdund is in Ar. Een extra¬ 
polatie laat zien dat de optimale Ne-druk ongeveer 
15 bar zal zijn. De optimale waarde voor Kr is weer on-
gever 0.5 bar. 

Quenchingparamelers 

De beschreven experimenten kunnen ook worden ge¬ 
bruikt om de quenchingparameters te bepalen. Dit 
gaat als volgt. Voor een stationaire toestand is er voor 
het stralingsveld in de resonator een evenwicht tussen 
productie, c.q. gestimuleerde emissie, enerzijds en 
uitkoppeling en absorptie anderzijds. In formulevorm 

ffsI[KrF] = 1(7 (1) 

waarbij I de fotondichtheid in de resonator, [KrF] de 
dichtheid van de laserende moleculen, у de uitkoppe¬ 
ling per lengte-eenheid, a de absorptie per lengte-
eenheid en as de doorsnede voor gestimuleerde emissie 
is. Daarnaast is er een evenwicht tussen de produktie 
van de inversiedichtheid P enerzijds en de quenching, 
absorptie en uitkoppeling anderzijds, ofwel 

= [KrF]Q (2) 

waarbij Q de quenching van een laserend molecuul 
per seconde is. Uit (1) en (2) berekenen we nu de out¬ 
put per lengte-eenheid 7I. 

y\ = У + ос a s 
Q . (3) 

De uitkoppeling, c.q. de reflectie, wordt zo gekozen 
dat de output maximaal is, met andere woorden 
д/ду (Гу) - 0. We vinden dan met behulp van (3) 

(4) 
7 + a 
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Substitueren we nu (1) en (2) in (4) dan krijgen we Samenvatting 

7 + a 
Q[KrF] . (5) 

Wc zien nu dat de absorptie kleiner is dan de quen¬ 
ching, in overeenstemming met de hiervoor vermelde 
berekeningen. 

De quenching in ons hogedruksysteem geschiedt prak¬ 
tisch alleen tijdens driedeeltjesbotsingen, zodat Q kan 
worden geschreven als 

QR = kR [R]2, (6) 

waarbij kR en [R] respectievelijk de quenchingpara-
meter en dichtheid van het buffergas zijn. Voorts 
geldt dat de produktie P evenredig is met de dichtheid 
[R] en de stroomdichtheid i, of 

P R = B R i [ R ] , (7) 

waarbij BR een constante is. 
Substitueren we nu (5), (6) en (7) in (2) dan vinden we 

(8) 

Voor de optimalisatie met betrekking tot het buffer-
gas geldt d(7l)/d[R] =0, of met behulp van (8) 

(9) 

Uit (9) vinden we direct met gebruikmaking van (1) 
de quenchingparameter als 

k„ = a„BRi (10) 

De constante BR kan in tabellen worden gevonden " ". 
De waarden zijn: ВК| = 1П, ВЛг = 55,5 en BNe = 28 
cm2 A ' s '. De waarde voor a kan met behulp van 
(4) berekend worden. De uitkoppeling (7) is ongeveer 
5.75 x 10 2 cm ' en as = 2.4 x 10 l6. De waarden voor 
[R] in (10) zijn nu de experimenteel gevonden optima¬ 
le dichtheden in de figuren 4, 11 en 12. We vinden ten¬ 
slotte voor de quenchingparameters 

4, 
kNt. 

= 4.6 x 10 " , к Л г - 9 х 10 Я2, en 
- 1 < v m 12 r,.mA c ii 1.5 x 10 12[cmAs ' ] . 

Zoals te verwachten valt neemt de quenching dus af 
met het atoomgewicht. 

In het voorgaande is een beknopt overzicht gegeven 
van ons technologisch werk aan hoogvermogen-exei-
meerlasers. Voorts zijn we ingegaan op de formatie¬ 
processen bij de produktie van het actieve medium 
voor KrF. Het is daarbij gebleken dat quenching van 
KrF-moIeculen het belangrijkste verliesmechanisme 
is. De quenchingparameters van verschillende buffer-
gassen zijn experimenteel onderzocht. Het onderzoek 
heeft daarbij aangegeven dat de hoogste stralingspro-
duktie per volume-eenheid en het hoogste rendement 
verkregen wordt in een mengsel van Kr-F2-Ne bij een 
totale druk hoger dan 10 bar. Een recordwaarde voor 
de stralingsproduktie van meer dan 1 MW/cm3 is be¬ 
reikt. Tot dusver is slechts een klein systeem voor dit 
drukgebied gerealiseerd. Ons grootste probleem daar¬ 
bij is de dunwandige laserbuis die én lage absorptie 
voor de doorgaande elektronen moet hebben én over 
voldoende sterkte moet beschikken om bij deze hoge 
drukken toegepast te kunnen worden. 
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FOM Instituut voor Atoom- en Molecuul-
fysica 

Algemeen directeur: 
prof.dr. J. Los 

Adjunct-directeur: 
prof.dr. F.W. Saris 
prof.dr. M.J. van der Wiel 
Bedrij f singenieur/beheerder: 
dr.ir. J.G. Bannenberg 
Adviseur: 
prof.dr. J. Kistemaker 
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Directie-secretaris: 
mevr. L. Roos 
Assistent bedhjfsingenieur: 
ing. H.H. Kersten 
Wetenschappelijk personeel vast: 
dr. J.J. Boon 
dr. J.W.R. Fennema (u) 
dr. M l . Gavrila 
dr. F.J. de Heer 
dr. P.G. Kistemaker 
dr. A.W. Kleyn 
dr.ir. H.B. van Linden van den Heuvell (a) 
dr. M.J. Offerhaus 
dr. J.B. Sanders 
dr. A. Tip 
dr. J.F. van der Veen 
dr. A.E. de Vries 
Wetenschappelijk personeel tijdelijk: 
T.S. Balier 
mevr.drs. V. Boersma-Klein 
drs. D. Breederveld (o) 
drs. H. van Brug 
dr.ir. D.P. de Bruijn 
drs. M.P. Bruijn 
drs. W.A.S. Douma (a,o) 
dr. D. Dijkkamp (o) 
drs. A.E.M.J. Fischer fa) 
drs. J.W.M. Frenken 
drs. W.J.L. Genuit 
dr. H.C. Gerritsen 
drs. G.P.J. Hermans (o) 
drs. P.J. van den Hoek (a) 
ir. R.A. Hoekstra (a) 
drs. R. Hoogerbrugge 
drs. T.C.M. Horn 
drs. R. de Jonge 
dr. JT.N. Kimman (o) 
drs. W. Koot 
drs. SA. Körning 
drs. E.W. Kuipers (a) 
drs. P.M.J Marée 
drs. F.C.M, van der Meijs (a) 
dr. H.G. Mu l le re 
drs. J. van Nieuwkoop 
drs. DJ. Oostra 
drs. C.E.D. Ouwerkerk 
drs. A. Polman (a) 
ir. M. Pont (a) 
drs. A.D.A.J. Pouwelsfaj 
dr. W. Ravenek (o) 
drs. R. de Reus (a) 
dr W.C. Sinke 
dr. MR Spalburgfoj 
drs. MEM. Spruit 
mevr.drs. A.D. Tenner (o) 
drs. M.G. Tenner fa) 
ir. W.H. Urbanus 
drs. F. van der Valk^oJ 
drs. J.W.J. Verschuur 
drs. E. Vlieg 
drs. J.F.M. Westendorp 
drs. W.J. van de Zande 
Gastmedewerk(st)er: 
dr. B. Adamczyk fa,o) 
A. de Boer la,o) 
drs. P.C.M. Boers 
dr. P. Chakraborty (o) 
dr. Т.Е. Derry (o) 
dr. J.P. Gauyacq (a,o) 

dr. T.D. Gustafsson (a.o) 
mevr. Hou Mei-Ying (a,o) 
dr. J. Ishikawa (a.o) 
dr. S.T. Ivanovo 
dr. J.Z. Kaminski (a.o) 
ir. F.E.T. Keiling 
dr. C.J. Kubachfaj 
dr. M. Miyao (o) 
prof. K. Murakami (a) 
dr. К. Nakagawa (a) 
mevr.drs. M. Nip 
dr. Pan Hoa Chang 
dr. ON. Singh (a.o) 
drs. D. Van Smeerdijk 
mevr.drs. V. Véniard (a,o) 
dr. A S M . Wahby (a.o) 
dr. Ying Chung Tong (о) 
Wetenschappelijk assistent: 
F. Bijkerk 
H.W. van Essen 
A.E.M.J. Fischer (o; 
F.H. Geuzebroek (a) 
D.P. Hauschüdt fol 
drs. F. Huussen (o) 
RL. Krans fa) 
F.M. Mulders ra; 
A. Polnan (o) 
M. Pont (a.o) 
S. Roorda (a) 
drs. W.G.J.H.M, van Sark (o) 
M.G. Tennei (o) 
L.F. Tiemeijer fa; 
A.M. Vredenberg (a) 
Student: 
KW. BenoisWa; 
J.H.M. Beijersbergen (a) 
F. Bijkerk (o) 
A.W. Denier van der Gon (a) 
W.G. van Duin (a) 
F.H. Geuzebroek (o) 
D.P. Hauschitdt (o) 
R.J. Heeman 
S.M.C. Otte (a) 
R. van der Pol (a) 
M. Remeeus (a.o) 
H.M. Steenbergen (a.o) 

Technisch personeel 
Laboratonumassistent: 
ing. J. ter Beek 
ing. JR. Dassel 
G.B. Eijkel 
ing C.H.M. Noortman 
ing. C.H. van Oven (o) 
ing. H.D. Pafte (o) 
ing. N.J.M. Sijm (o) 
ing. A.E. Wiskerke (a) 

Elektronische afdeling 
Hoofd: 
ing. P.J. van Deenen 
Elektromcus: 
mg. H.P. Alberda 
ing. A.N. Buyserd 
ing. H.A Dekker 
T. van der Hauw 
J. Ier Horst 
T. Rensink (o) 
ing. T.A. Schotvanger (o) 

R. de Vries (a) 
Elektromonteur: 
GA. de Ruyter 

Afdeling informatieverwerki 
Hoofd: 
dr. C.A. Visser 
Elektronicus: 
ing. C.J. van Doornik 
ing. J.N. van Eist 
ing. F.C. de Haan 
Systeemprogrammeur: 
ing. C.B. Okhuysen 

Mechanische afdeling 
Hoofd: 
A.F. Neuteboom 
Instrumentmaker 
A.W.O. van der Beek 
R. Boddenberg 
W.H. Brouwer 
J.W.M, van Dorsselaer 
P.T. Kêa 
R.J.I.M. Koper 
H. Neerings 
C. van der Zweep 
Leerling instrumentmaker: 
J.C. Schipper^ 
M. de Vries (a) 

Glastechnicus: 
JA. van Wel 
Hoofdanalist: 
A. Haring 
Hoofdoperator/technicus: 
F.L Monterie 
Opera tor/technicus: 
H. van den Brink 
J.W. Derks 
A. van 't Ent 
R. van Eijmeren (o) 
R. Kemper 
H. Klaassen 
CL. Kraayenbosch (a) 
J.W.F. Majoor Ca) 
H.A. Seppenwoolde 
R.J.J. Taminiau (o) 

Analiste: 
mevr. A. Torn 
Laborante: 
mevr. B.J. Brandt-de Boer 

Constructiebureau 
Hoofd: 
ing. E. de Haas 
Tekenaar/constructeur: 
ing. AP. de Jongh 
Calq ueuse: 
mevr. J.J. Bauer-Smid 

Afdeling dunne lagen 
Hoofd: 
ir. J. Verhoeven 
Vacuümtechnicus: 
G.P.A. Frijlink 
Wetenschappelijk rekenaar. 
W.E. van der Kaay 
F. Vitalis 
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Volontair: 
J.T. van Bloüis (a) 
BA.J.C. Drentvan der Schaal (a,o) 
A. de Geus (o) 
M.L.J. Geyselaers (o) 
E.B.L. Goorhuisfo; 
J.P. Groen (a) 
E.A.H, van den Heuvel (o) 
A.C. de Keijzer fa.o) 
H.P. van der Kley (a,o) 
A. Koelewijn (a) 
F.T.J. Opdam (a,o) 
Y. Paërl (a,o) 
W.H.A. PeelenfaJ 
J.H.A. van Schaik (a,o) 
P.C.M. Vlaarfo; 

Administratie personeel en algemene 
dienst 
Hoofd administratie: 
M.J.J. van Gelderen 
Boekhoudkundig typiste: 
mevr. E.C. Koestal 
Secretaresse: 
mevr. D. Heijnert 
mevr. A.H.L. Molen-Alleman 
Administratief medewerker: 
M.P.M. Feller (o) 
Bibliolhecaresse: 
mevr. ME. Harlaar-Scholten 
mevr. A.J. van Harreveld 
Telefoniste/receptioniste: 
mevr. G.W. Grigoriouvan der Wijk 
mevr. J.A.J.M. Manshanden-
Blankennagel 
Typiste: 
mevr. C.J. Köke-van der Veer 
mevr. J.J. Smit-Boerma 
Inkoper/magazijnbeheerder: 
J.F. Stiel 
Magazijnbediende: 
J.H. de Groot fa) 
M. Smit (o) 

Technische Dienst 
Hoofd, tevens conciërge: 
A.J. Akkermans 
Monteur: 
С Fokke 
Offsetdrukker: 
H. Sodenkamp 

Huishoudelijke dienst 
Hoofd: 
D. Larooi (o) 
E. Strating (a) 
Medewerkster: 
mevr. F.H. Bleijerveld 
mevr. H.J. Boer 
mevr. С van Gaveren-de Ronde (o) 
mevr. B.C. Kesselring-Polstra 
mevr. J. Teeken 
mevr. C. Weernink-van der Werf 

WERKGROEP TN III 
Wetenschappelijk personeel vast: 
ir. P.W. van Amersfoort 
dr. H.J Hopman 
Wetenschappelijk personeel ti/rJelijk: 

drs. J.H.M. Bonnie 
ir. P.J. Eenshuistra fa) 
drs. JJ.C- Geerlings 
drs. A.D. KuypersfaJ 
drs. C.F.A. van OsteJ 
drs. F. Siebenlist 
drs. RW. Thomae 
drs. R.G. WojkefaJ 
Wetenschappelijk assistent: 
W. van Schelt 
F.G. Schonewille 
Stuüent(e): 
mevr. A. van Putten (a) 
R. Rodink 
Tschnicus: 
ing. E. Algra (o) 
ing. I.A. Attema 
W.J. Barsingerhorn 
A.N.M. Bontekoe (o) 
F J. Duijvelshof (a) 
P. Dijkstra (a) 
ing. H.G- Ficke 
P.M. Klappe 
H.M. Krop 
J. Ladru 
F.J.M, van Putten (a) 
W. Tebra 
H.J. Timmer 
H. van der Veen 
ing. A.J.M. Vijftigschild 
M. Wijnberg 
H. Zeijlemaker 

WERKGROEP THFE-F 
Wetenschappelijk personeel tiideli/k: 
dr.ir. E.J. van Loenen (o) 
dr. L. Smit (o) 
Ondersteunend personeel vast: 
S. Doorn 

Atoomfysica 

WERKGROEP A II 
dr. J.M Fluit. WP/V 
drs. M.A.M. de Jong, WPlT (a) 
drs. AG. Kuiper, WP/T(o) 
drs- E.ME. Mack, WP/T 
mevr.drs. CE. van der Meij, WP/Tfa) 
dr. D. van Pijkeren, WP/T (o) 
drs. P. van der Straten, WP/T 
ir. J.M. van Zoest, WP/T (o) 
ing. C.J.J.M den Adel, OP/V 
mg. G.B. Crielaard, OP/V 
D.L. Eleveld, OP/V 
P. Engels, OP/V 
W.C.N. Post, OP/V 

WERKGROEP A III 
Zie onder Kernfysisch Versneller 
Instituut 

WERKGROEP A IV 
dr. J. van Eek, WP/V 
ir. J.P.M. Beijers. WP/T 
drs. P.J.M, van der Burgt. WPIT(o) 
drs. L. Moorman, WP/T 
dr. J. Burgdörfer, WM (a.o) 
ing. J. van der Weg. OP/V 

WERKGROEP AVI 
drs. TG. Cats. WPJTio) 
drs. В H.W. Hendriks. WP/T (a) 
drs. P. Kuik. WP/T (at 
ing. F. Ditewig, OP/V 

WERKGROEP А VII 
drs. N.J. Dam. WP/T 
drs. F.J.M. Harren. WP/T 
drs- W.M. van Herpen. WP/T 
drs. В J.M Heiimen. WP/T 
drs. H. Jalink. WP/T 
drs. W.W.M. Knippers. WP/T 
drs. C.T.H.F. Liendenbaum, WP/T (a) 
drs. GJ.M. Meijer. WP/T (ai 
drs. A.A.F. Sewuster. WP/T 
dr. CAM. Veeken. WP/T (o) 

WERKGROEP А VIII 
ir. C.T.W. Lahaye, И/Р/Г 

WERKGROEP А X 
drs. G.P. van der Zwet. WP/T 

WERKGROEP А XII 
ir. J.P.J. Onessen, WP/T (a/ 

WERKGROEP А XIII 
drs. J. Schlejen. WP/T 

WERKGROEP А XIV 
dr. W. Ravenek. WPIT(a) 

WERKGROEP А XV 
ir. J.M.V.A. Koelman, WP/T(a) 

Metalen FOM-TNO 

WERKGROEP Mt II 
mevr.drs. I. Glabus-Majewska, WP/T (o) 
dr. JR. Heringa. WP/T (o) 
ir. W.G. Sloof. WP/T 

WERKGROEP Mt III 
drs. A. den Breems, WP/T 
ir. W.T.M. Buters. WP/T 

WERKGROEP Mt IV 
drs. J. van den Berg. WP/T (a) 
drs. A.J. Dirkmaa:. WP/T 
dr. T.M. Hupkens. WP/T (o) 
ór D. Hüser, WP/T (o) 
drs. T.T.M. Palstra. WP/T 
ir. A. Pruijmboom. WP/T 
ing. T.J. Gortenmulder. OP/V 
CE. Snel, OP/V 
ing. H.J. Tan. OP/V 
ing. G.L.E. van Vliet, OP/V 

WERKGROEP Mt V 
dr G. van Kalkeren. WP/T 
drs. P.A. Veenhuizen, WP/T 
drs. A.A.H.J. Waegemaekers, WP/T 
drs. J.P.A. Westerveld. WP/T 
P.H.M. van Berge Henegouwen, OP/V 
dr. A. Menovsky. OP/V 
A.J. Riemersma. OP/V 
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WERKGROEP Mt VIA 
dr. S. Mandziej, И/P/T fa) 

WERKGROEP Mt V1B 
ir. H.B. Elswijk. WP/T 
tr. H J. Hegge. WPlT(a) 
UB Nieborg. OP/V 

WERKGROEP Mt VIII 
ir. W.L. Neijmeijer, WP/T 
dr. B. Palhiraj. WP/T (o) 

WERKGROEP Mt XII 
ir. M. van Rooi|en. WP/T 
dr.ir. H.C.F. Rozendaal, WP/T (o) 
ir. M.A.J. Somers. WP/T <a) 

Molecuulfysica 

WERKGROEP M I-A 
dr. G. de Brouckère, WP/V 
drs. L. van dei Putten. WP/T 
G.J.F. Holmart, OP/V 
G. Lubbers. OP/V 

WERKGROEP M IL 
dr. J. Korving. WP/V 
drs. J.E.M. Haverkort, WP/T 
dr M.A. Treffers. WP/T (o) 
prof dr. PR. Berman, WM (a o) 
prof. l. Kuscer. WM(a.o) 
dr АО. Rietvefd, wet. documentalist (o) 
E.J. Haast, OP/V 
ing. H.T. Klein Woiterink OP/V 

WERKGROEP M II А 
dr. H.R. van den Berg. WP/V 
J.H ten Berge, OP/V 

WERKGROEP M IIUKOL 
drs. D.W. Bol. WP/T 
drs. C.C. Kranenburg, WP/T (a) 
drs GA. Vermeulen. WP/T (a) 
drs R van Weelderen, WP/T 
drs S.A.J. Wiegers. WPIT (a) 

WERKGROEP M II-L/HL 
drs. B.I.M. ten Bosch. WP/T 
drs. R. Horne, WP/T 
dr. W.S. Mischke. WP/T (o) 
dr. J.J.G.M. van der Tol, WP/T (o) 
drs. H.G.C. Werij, WP/T 
prof.dr. F.R.W. WcCourt, WM(a.o) 
R.M van Leeuwen, OP/V 
FA. Robbers. OP/V 

WERKGROEP M IMVdW 
dr. J.H. Kuyl. WP/V 
drs. S.A.R.C. Bommaar, WP/T 
drs. H.W.L. Bruckman, WP/T 
P. Sannes. OP/V 

WERKGROEP M Ill-Fcri 
ir. A. Wakker, WP/T 
AC, Holsbeeke, OP/V 

WERKGROEP M V-U 
drs A. van Veluwen, WP/T 

WERKGROEP M VI A I 
drs. JP. van der Weele, WP/T 

WERKGROEP M VIA II 
dr. W.A. van Leeuwen, WP/V 
drs. C.J. Calkoen. WP/T (o) 
drs. A.M J. Schakel, WP/T (a) 
drs. A.J. Schoolderman. WP/T fa) 
dr. T. Bountis, WM(a.o) 
dr. S. Milosevic, WM (a.o) 

WERKGROEP M VIG 
drs. T.C. Dorlas. WP/T 

WERKGROEP M VIL 
drs. U. Geigenmüller, WP/T 

WERKGROEP M VIT 
drs. J.H.J. van Opheusden. WP/T 
ir J.B J van Zeijts, WP/T 

WERKGROEP M Vl-U I 
drs. J.A.M. Janssen, WPIT 

WERKGROEP M Vl-U II 
drs. P.G.J. van Dongen, WP/T 
dr. T.M. Nieuwenhuizen, WP/T (o) 
drs. GA. van Velzen, WP/T (a) 

WERKGROEP M VIII 
drs. F.H.J. Lostak, WP/T 
drs. P.W.E. Peereboom. WP/T 
H. Luigjes, OP/V 

WERKGROEP M Xl-A 
drs. L.C. van den Berg, WP/T 

WERKGROEP M Xl-D 
dr. H.W.J. Blote, WP/T(a) 
dr. F. van Dieren. WP/T (o) 
ir. J.O.PG G Indekeu. WPIT {a) 
drs. J.H. Sikkenk. WP/T 

Vastestoffysica 

WERKGROEP VS A-l 
ir. M.J.H. Baggen, WP/T 
drs. J.J. Berkhout, WP/T 
drs. M.P. van Exter, WP/T 
drs. M.B. van der Mark, WP/T(a) 
drs. R. van Roijen, WP/T (a) 
ir. S Sinnema, WP/T 
drs. R. Sprik, WP/T 
drs, J. van Straaten, WP/T (u) 
drs. A. de Visser, WP/T 
C.P.A. Alderhout. OP/V 
T.M. Huymans, OP/V 
P.M. Langemeijer. OP/V 
R. Scheltema, OP/V 
A.G. Veen, OP/V 

WERKGROEP VS-A II 
dr. H.L.M. Bakker, WP/T (o) 
drs. R.C. Brouwer, WP/T 
dr. A. Driessen, WP/T 
drs. C.W. Hagen, WP/T 
drs. H К Hemmes, WP/T 
ing. J.H. Rector, OP/V 

WERKGROEP VS-D II 
ir. P. van den Hamer, WP/T 
ir. R.H.M van de Leur, WP/T 
ir. A.J.G. Schellingerhout, WP/T 
drs. W. van der Wel. WP/T 

WERKGROEP VS-DN-D 
drs. N.M. Keulen. WP/T fa,o) 

WERKGROEP VS-DN-N 
drs. H.L.M. Meekes. WP/T 

WERKGROEP VS-E 
ir. L.A. Bosch, WP/T 
ir. H. Ottevanger, WP/T 

WERKGROEP VS-G 
drs. C.J.G. Evertsz, WP/T 
drs. E.F. Gramsbergen, WP/T 
drs. W. Hoving, WP/T (o) 
drs. J.A. Meijer. WP/T 
drs. H.T.J. Reijers, WPlT(a) 
drs. P.M.L.O. Scholte, WP/T 
drs. A.P. Siebesma, WPIT (a) 
drs. W.J. Soppe. WP/T 
prof.dr. P.J. Schurer, WM(a) 
C.J. Bos, OP/V 
J.F. Golstein, OP/V 
ing. J. van Overbeeke, OP/V 
G.J.B. Vinke, OP/V 
J.W. Smeenk, V (aj 
T.F. Terpstra, V (a.o) 

WERKGROEP VS-L I 
prof.dr.ir. N.J. Poulis, WP/V 
dr. W.T. Wenckebach, WP/V 
dr, H.W. van Kesteren, WP/T (o) 
drs. A.P. Sedee. WP/T 
drs. G.D.F, van Velzen, WP/T 
drs. J.C Voorhoeve, WP/T 
dr. C.M.B, van der Zon, WP/T (o) 
J.M. Freeze, OP/V 
J.N. Hovenier, OP/V 
ing. H. van der Mark, OP/V 
JAP. de Groot, V(a) 
G.M. Smid, V(a,o) 
J.A. van Winden, (a.o) 

WERKGROEP VS-L II 
dr. E.H. Abramson, WPIT(a) 
drs. A.P.J.M. Jongenelis, WPIT 
drs. J.F.C, van Kooten, WPIT (o) 
ing. L. Crama, OP/V 
ing. M. Noort, OP/V 

WERKGROEP VS-L III 
ir. A.F. Deutz, WP/T 
drs. H.J.M, de Groot, WP/T 
ir. M.P.J. van Staveren, WP/T (a) 
F.J. Kranenburg. OP/V 

WERKGROEP VS-NI 
drs. A.M. Duif. WPIT(u) 
drs JA M.M. van Haaren, WPIT 
drs. C.J.E. Seppen, WPIT(u) 
drs. P.C. van Son. WPIT 
drs. H.M. Swartjes, WPIT(u) 
drs G.F.A. van de Walle, WPIT 
J.G.H, Hermsen, OP/V 
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WERKGROEP VS-N II 
drs. H.R. Borsje, WP/T<a) 
dr. H.W.H.M. Jongbloets, WP/T(a) 

WERKGROEP VS-P 
drs. K.E.H.M. Hanssen, WP/T 
drs. P. Zwart, WP/T (o) 

WERKGROEP VS-U I 
dr. A.F. Aalders, WP/T (o) 
dr. B.J. Dikken, WP/T (o) 
drs. M.J. van Dort, WP/T (o) 
mevr.drs. M. den Haan, WP/T(a) 
drs. J.J.L Horikx, WP/T 
drs. K.Z. Troost, WPlT(a) 
drs. R.J. van Wijk, WPIT(a) 
T.W.L. Koch, OP/V 
ing. C.R. de Kok, OP/V 
J.G.J. van Lingen, OP/V 

WERKGROEP VS-U II 
mevr.drs. A.J. Böttger, WP/T 
drs. H.F.F. Jos, WP/T 
dr. M.P. Allen, WM(a,o) 
F.J.M. Wollenberg, OP/V 

WERKGROEP VSth-A 
drs. G.L Wiersma, WP/T 

WERKGROEP VS-th-L 
dr. W.T.F, den Hollander, WP/T (o) 

WERKGROEP VS-th-U 
drs. B.M. Mulder, WP/T (o) 
drs. B. Schoenmaker, WP/T(a) 
prof. V. Rizov, WM (a,o) 
dr. M.Zralek, WM(a,o) 

WERKGROEP VS-ESM 
prof.dr. F.M. Muller, WP/V(o) 
dr. RA. de Groot, WP/V 
drs. M.S. Methfessel, WP/T (o) 
drs. F. Springelkamp, WPIT(a) 

Thermonucleair Onderzoek en Plasma¬ 
fysica 

FOM-INSTITUUT VOOR PLASMAFYSICA 

Directeur, tevens hoofd experimentele 
afdeling: 
prof.dr. C.M. Braams 
Adjunct-directeur, tevens hoofd theore¬ 
tische afdeling: 
prof.dr. F. Engelmann 
(Euratom/FOM-verband) 
Beheerder: 
drs. J. Hovestreijdt 
Hoofd planning: 
ir. J.T. var. den Hout 

Experimentele afdeling 
Wetenschappelijk personeel vast: 
dr. С Bobeldijk (o) 
dr. W.J. Goedheer 
dr. J.A. Hoekzema (u) 
prof.dr. H. de Kluiver 
dr.ir. LC.J.M, de Koek (v) 

dr. J. Lok 
dr. A.F.G. var: der Meer 
mevr.drs. A.L. Nijsen-Vis 
dr. D. Oepts 
dr. A.A.M. Oomens 
dr. L.T.M. Ornstein 
dr.ir. H.W. Piekaar (u) 
dr.ir. R.W. Polman 
dr. W.J. Schrader (u) 
dr. F.C. Schüller (v) 
dr. W. Schuurman 
ir. J.W.A. Zwart (v) 
Wetenschappeliik personeel lijdelijk: 
dr. A.J.H. Donnè(a) 
dr. H.P.L. de Esch (a,u) 
dr. A.P.H. Goede (v) 
drs. H.S. Lassing 
dr. N.J. Lopes Cardozo (o) 
drs. R.M. Niestadt (u,o) 
drs. M. Pieruccini (a,o) 
drs. R.M.J. Sillen 
drs. W. van Toledo 
ir. B.J.D. Tubbing (и) 
drs. A.M.E. Winkelman (u,o) 
Wetenschappeliik personeel in 
Euratom/FOM-verband: 
dr. E.P. Barbian 
dr. B. Brandt 
Gastmedewerker: 
drs. M.A.F. Allaart (o) 
dr. J.W. Edenstrasser (a,o) 
Wetenschappeliik assistent: 
P. van Gastel (a,u) 
W.A. de Zeeuw (a) 

Theoretische afdeling 
Wetenschappelijk personeel vast: 
dr.ir. R.W.B. Best 
dr.ir. J.P. Goedbloed 
dr. J.J. Lodder 
dr. J. Rem 
dr.ir. T.J. Schep 
Wetenschappelijk personeel tijdelijk: 
drs. B.J. Braams (u) 
drs. R. Kleibergen 
dr. M. Venema (o) 
drs. E. Westerhof 

Gastmedewerker: 
dr. M,A. Bornatici (a,o) 
dr. L. Demeio (a,o) 

Student: 
F.J.M. Alkemade (a) 
G.A.M. Buijs (a) 
J. Bijbold (o) 
A.F.M. Dijkman (a,o) 
J.P.M.M. Eggen 
С Huiszoon (o) 
W. de Jong (o) 
E.J. Puik (o) 
W.A. de Zeeuw (o) 

Volontair: 
D. Bos (a,o) 
R.J.C. Coffeng (o) 
P. Domburg (a) 
J.B.M. Gerritsen (a.o) 
PIJ . van Gilst (o) 

P.A. Griffioen (a) 
R.M. Groenendijk (a) 
G. Gussekloo (a,o) 
R.M. Hoebert (o) 
G.C. van Hoften (a.o) 
A.J. Kolfschoten (o) 
M. Louwes (a) 
R.W. van Manen (a.o) 
F. van Meteren (a.o) 
G. Nijkamp (o) 
S.J. Schoorstra (a.o) 
A. Teeuwen (a) 
M.J. Visser (o) 
M. Winthouwer (a,o) 
F. Wijnoltz (a) 
J.P. Zeeman (a,o) 

Laboratoriumassistent: 
ing. C.J. Barth 
ing. P.J. Busch 
G. van Dijk 
C.A.J. van der Geer (u) 
A.C. Griffioen 
B.J.J. Grobben 
ing. B. de Groot 
C.A.J. Hugenholtz 
W. Kooijman 
ing. O.G. Kruyt (u) 
H.A. van der Laan 
ing. W.J. Mastop 
ing. B.J.H. Meddens 
H.J. van der Meiden 
G.J. Monster (u,o) 
T. Oyevaar (u) 
P.H.M. Smeets 
ing. H.W. van der Ven 
ing. A. Verheul 
C.S. Vos (o) 
T.G.A. Winkel (v) 

Ingietgroep: 
R. Adelaar (a,o) 
W.J.H. Nobbenhuis 
C.J. Tito 

Elektronische afdeling 
Hoofd: 
ir. A.M. van Ingen, WP/V 
Assistent: 
ir. A.G.A. Verhoeven, WP/V (u) 
Documentatie/administratie: 
H.T.G. Spitholt 
Bijzondere ontwerpstudies: 
ing. P. Hellingman 
ing. P. Manintveld 

Dienst voor elektronica 
Elektronicus: 
ing. A. Agterberg 
W.J. Bloks (a) 
J. de Hoop (u) 
J.J. Kamp 
F.T.M, Koenen 
L. Kroonenburg (u) 
ing. A.J. Putter 
H.J.F, van Ramele 
H.L.C.J. van Strien (a.o) 
C.J. Theunissen (a,o) 
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Elektronicaservice 
Hoofd: 
H.J.W. de Vor 
Monteur; 
J. van Elk (o) 
J. Pouwelse 
C.J. Theunissen (a) 

Elektrochemie: 
F.F. Hekkenberg 
Centrale Computer afdeling: 
dr. G.M.D. Hogeweij, WPIV 
Hoofd: 
ing. T.C. van der Heiden 
Systeemprogrammeur: 
P. Hendriks (o) 
T.G.P. van den Hoven 

Dienst energietechniek 
Hoofd: 
A.B. Sterk (u) 
Technicus: 
A.F. van der Grift (u) 
M. van der Kaaij (u) 
S.W.T. de Kroon 

Mechanischtechnische afdeling 
Hoofd: 
ir. M.F. van Donselaar, WPIV (T) 

Instrumentmakerij 
Hoofd: 
L de Jong 
F.A. Meeuwissen 
Instrumentmaker: 
J.W. Bode 
B.S.Q. Elzendoorn 
GE. Godschalk 
W. Kersbergen 
A.H. Kragten 
H. de Kruyf (o) 
J. Lagerweij (a) 
J. Nienhuis 
W.J.P. Nieuwhoff 
GA. Wildschut 
P.M. Wortman 
Magazijn: 
R.W. Peizel 

Constructietekenkamer 
Hoofd/coördinator MTA: 
H. Oosterom 
Constructeur: 
W.R. Julsing 
J.Q.M, van Leusden 
J. Pluygers (u) 
PR. Prins (u) 

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

Dienst voor vacuümfysica en technologie 
Hoofd: 
ing. W.J.J. Wolfis 

Technicus: 
P.F.M. Delmee 
Glasblazer: 
H. Warsen 

Secretariaat 
Hoofd: 
mevr. H. Toft-Betke 
Medewerkster: 
mevr. E. Foppema 
mevr. P.C. van Geuns-de Bruijne 
mevr. T. van der Goes (a} 
mevr. J.M. Hamers-Smit 
mevr. F.M. Stenfert-Bouman 
mevr. H.J.C. Thoden van Veizen (o) 
mevr. L.M.P. van Veenendaal-van Uden 
mevr. G. Verweij 
Bibliothecaris: 
D. Spruijt 
Personeelfunctionaris: 
H.J. Lammers 

Algemene dienst en technische onder-
houdsdienst 
Technische onderhoudsdienst 
Hoofd: 
T.W. Westra 
Monteur: 
J.C. Goes 
J.T. de Waal 

Financiële administratie 
Adjunct-boekhoudster: 
mevr. N. Nobbenhuis-Versluis 
Administratief medewerkster: 
mevr. P.M. Zwezerijnen 
Telefoniste/receptioniste: 
mevr. M.G.A. Beerlage-Braaksma 
mevr. E.B. de Neeling-Nijhoff 

Centraal magazi/n 
Magazijnmeester: 
L. Gieling 
Magazijnbediende: 
F. Dost (a,o) 
C. Kooijman 
H.F. van der Laan (o) 

Terreinen en tuin 
Hoofd: 
J.M. Klees 
Medewerker: 
M.C.M Box (a,o) 
P. Sterk (a.oj 
W.C. van Wijk (o) 

Huishouding 
Hoofd: 
C.W. Coomans 
Hoofd kantine: 
mevr. MA. Koppelaar-Leegwater (o) 
Medewerkster: 
mevr. M.J. de Groot-Tersteeg (o) 
mevr. J.C. Maarsseveen (a) 
mevr. J.C.W. den Oudsten (a) 
Bewaking: 
C.J. Kranendonk 

WERKGROEP TN III 
zie onder FOM-'nstituut voor Atoom- en 
Molecuulfysica 

WERKGROEP TN VI 
drs. R.J.M. Bonnie, WP/T 
dr. Т.Е. Gerber, WP/T (o) 
ir. J W. Gerritsen, WP/T (a) 
ir. B.M.H.H. Kleikamp, WP/T (o) 
ir. R.A. Rooth, WP/T 

WERKGROEP TN VII 
ir. T. Bisschops, WP/T 
ir. J.C.N. Bosma, WP/T 
ir. B. Gravenceel, WP/T 
ir. J.C.M, de Haas, WP/T 
ir. G.M.W. Kroesen, WPIT 

Theoretische Hoge-energiefysica 

WERKGROEP H-th-A 
dr. J. Smit, WP/V 
drs. P. Batenburg, WP/T 
dr. M.J. Bergvelt, WP/T (o) 
drs. P.G. Bouwknegt, WP/T(a) 
drs. M.F.L Golterman, WP/T 
drs. F. Hoogeveen, WP/T 
dr. L.J. van den Horn, WP/T (a) 
drs. J.C. Vink, WP/T(a) 

WERKGROEP H-th-G 
mevr.drs. M. Koopmans, WP/T (a) 
dr. С. Р. Stam, WPIT (o) 
drs. J.J.Steringa, WPIT 

WERKGROEP H-th-L 
dr. P.J.M. Bongaarts, WP/V 
drs. W.J.P. Beenakker, WPIT ia) 
dr. G.J.H. Burgers, WPIT (o) 
dr. P.H.W.M. Daverveldt, WP/T (o) 

WERKGROEP H-th-N 
drs. J.R.M. Bergervoet, WPIT 
drs. H.H.J.M. Janssen, WPIT 

WERKGROEP H-th-U 
dr. T.G. Dray, WPIT (o) 
dr. E. E. van Faassen, WPIT (o) 
drs. C.J.M. Schoutens, WPIT (a) 
drs. E.P. Verlinde, WPIT(a) 
drs. H.L. Verlinde, WP/T (a) 
prof.dr. H. van Dam, WM (a,o) 
dr. O.E. Foda, WM(a) 
prof. M.T. Grisaru, WM (o) 
dr. J.W. Jurkiewicz, WM 
prof.dr. W.M. Kloet, WM(a,o) 
dr. M. Martinelli, WM (a,o) 

Nationaal Instituut voor Kernfysica en 
Hoge-Energiefysica 

Sectie Kernfysica 

Wetenschappelijk directeur: 
prof.dr. G. van Middelkoop (VU-FOM-
verband) 
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Radiochemische afdeling 
Groepsleider: 
dr. L. Lindner 
Wetenschappelijk personeel: 
dr. G.A. Brinkman 
drs. P. Kuipers 
dr. P.W.F. Louwrier 
dr. P. Polak 
drs. C.J.S. van Rijn (a) 

Analist en technisch assistent: 
C.N.M. Bakker 
E.L Diemer (o) 
J.J. van Gelder 
B.W. van Halteren 
G.A.J. Leurs 
J.T. Veenboer 
J. Visser 

Glasinstrumentmaker: 
W. van der Veen 

Elektronenverstrooiingsa f deling 
Groepsleider: 
prof.dr. C. de Vries 
Wetenschappelijk personeel: 
drs. J.F.J. van den Brand 
drs. A.J.C. Burghardt 
drs. J.W.A. den Herder 
dr. C.W. de Jager 
dr. E. Jans 
drs. P.H.M. Kei2er 
drs. GJ. Kramer fa) 
drs. J.B. van der Laan (o) 
dr. L. Lapikas 
ir. G. Luyckx, projectleider EMINHAL 
dr. R. Maas 
drs. E.A.J.M. Offermann 
drs. E.N.M. Quint 
dr. A.M. Seligfo; 
dr. J.J.M. Steijgerfaj 
dr. H. de Vries 
prof.dr. P.K.A. de Witt Huberts 
dr. D. Zwarts (a,o) 

Gastmedewerker: 
dr. H. Blok (a,o) 
prof.dr, J. Heisenberg (a,o) 

Student: 
B, Schaap la) 
H.P.J. Veerman (o) 
J. Wesseling (a) 

PIMU-groep 
Groepsleider: 
dr. R. van Dantzig 
Wetenschappelijk personeel: 
dr, T.S. Bauer 
drir. J. Konijn 
ir. C.T.A.M. de Laat 
dr. E.W.A. Lingeman 
drs. A. Taal 

S t uden t: 
F. Geerling (a) 
D. Doornhof (o) 
WA. Poeser(a) 
J.C.M.N, de Ronde (a,o) 

Theoretische afdeling 
Groepsleider: 
dr. J.H. Koch 
Wetenschappelijk personeel: 
dr. T. de Forest 
dr. P.J.G. Mulders 
dr. T. Takaki (o) 
prof.dr. A.H. Wapstra (o) 
Gastmedewerker: 
dr. R.N. Bhave la,o) 
dr. F.W.N, de Boer (a.o) 
dr. T. Suzuki (o) 
prof.dr. A.H. Wapstra (a) 

Groep Versneller Techniek 
Hoofd: 
ir. P.J.T. Bruinsma 
Stafmedewerker: 
ir. R. Hoekstra 
ir. F.B. Kroes 
ir. J.G. Noomen 
Hoofd elektronische en bedrijfsgroep: 
ing. J.B. Spelt 
Hoofd mechanische groep: 
ing. A.G.C. Vogel 
Hoofd bedrijf MEA: 
L.H. Kuijer 
Technicus: 
K. Bakker 
H. Bar 
H. Boer Rookhuizen (o) 
E.J. Bosscher 
W.E.J. Buitenhuis 
W.A.M. Conijn (o) 
W.A. van Engeland 
P.J.M, de Groen 
E. Heine 
В. Heutenik 
N. Hoefmer 
L.W.A. Jansen 
GJ. Koenderink 
ing. J.J. Kuijt 
С Moerman 
C.W.J. Noteboom 
ing. С Schiebaan (o) 
A. Schimmel 
H. Schwebke 
ing. T.G.B.W. Sluijk 
W.A. Steman 
A.C. Stoffelen 
R. Stroo (o) 
P.F. Timmer 
R. van Ve\se(a) 
J. Verhoef (a) 
A.M.A. van der Voort 
H.C. Vriese 
J.P.A.M. Wieman, Asd (gedetacheerd 
Quado) 
P. Wieten 

Elektronische-digitale afdeling 
Hoofd: 
ir. E. Kwakkel 
Elektronicus: 
A.L.J. Boerkamp 
E.A. van den Born 
J.P. Dekker W 
N. Dijkstra 
J.T. van Es 

C. Feijen, Asd (gedetacheerd Quado) 
C.J. Harmsen 
J.J. HogenDirk 
ing. PU. ten Kate 
E. Kok 
A.H. Kruijer 
ing. K. Oostveen 
J. Paape/oJ 
H.Z. Peek 
A.T.H, van Reen 
E. Ros 
J.D. Schipper 
J. Stotte 
J.H. van Trigt 
J.C. Verkooijen 
dr. J.L. Visschers 
L. Vriezen (a) 
ing. A.N.M. Zwart 
Mechanicus: 
W.J. Schendeier 
Magazijnbeheerder: 
J. de Boer 

Computer systeem groep 
Hoofd: 
dr. P. Koldewijn 
drs. T.W. van der Raaij (o) 
Programmeur: 
F.J.A. Albers 
dr. J.Ë.P. öeBie(o) 
B.J.M. Dunselman (a) 
J.M. Eijgenraam 
ing. R.G.K. Hart 
W.P.J. Heubers 
C.M. Huis 
mevr.drs. M.N. Kruszynska-Strasze-
wicz (a) 
R.J.T. Lindgreen 
ing. A. Maaskant 
J.D. Oudolf, Asd (gedetacheerd Quado) 
drs. T.M. Ploegmakers (a) 
mevr. J.J.E. Tierie 
R.F. van Wijk 

Mechanische Technologische afdeling 
Hoofd MTG: 
ir. A.P. Kaan 
Administratie: 
mevr. J.G. Boomgaard-Hilferink 
Hoofd Tekenkamer: 
H. Boer Rookhuizen (a) 
Tekenaar-constructeur: 
R.P.J. Arink 
A. Boucher 
ing. J.H.M. Bijleveld/W 
P. Lassing 
Hoofd instrumentmakerij: 
J. Touw 
Plv. hoofd instrumentmakerij: 
P. Schreuder 
Magazijn: 
J. van Lunteren 
Fijnmechanicus: 
GJ. Bosman 
M. Bron 
M. Doets 
H.F.R. van Doornik (o) 
G.C. Gerritsen 
HP. van der Kleij (a) 
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G.H. Koehof 
G. Koopman 
J.S. Langedijk 
B.H. NifterikfoJ 
D. Spruit 
P.H.Thobe 
J. van Veen 

SOM-leerling: 
P. Sallé 
DJ. Ton 

Groep Speciale Technieken 
Technicus: 
R. van As (a,o) 
H.G. Bruijne 
ing. JA. Heemskerk 
Y. Lefevere 
W.F.H.P. Verlegh 
Hoofd Galvano afdeling: 
P. Daalmeijer 
Technicus: 
H. Beumer 

Volontair: 
R. van As (a,o) 
J.A.G. de Braak (a.o) 
В van Deenen (a.o) 
G. Goede (a,o) 
F.J. de Groot (a) 
LP. Heemskerk (a.o) 
R. Hendriksen (a.o) 
W.B den Hengst (a.o) 
J.D Honingh (a.o) 
R.E. Hoogerwerf (a) 
G.C. van der Horst (a) 
J. Jabben (a) 
J.C.H.M. de Koek foj 
J. Ladru (a.o) 
K.M. Lam (a.o) 
RA. Mekken (o) 
C.F. Omtafoj 
H. Pfa/f Сэ.о; 
F.L. Pieters W 
R Reinders (a.o) 
J.J. Schut (oj 
J.S.M. Steur Ca,o; 
R.J.A. StijnmanfaJ 
T. Tjiook (a,oi 
S. van der Veen (a.o) 
R.A.M. Verweij (a.o) 
P.J.A.M. Vizee fa.oj 
R van der Vlist (o) 
R. Vuur (a.o) 
J.J. de Waard (o) 
F. van der Wal (a.o) 
M.D. de Wit ^aj 
P. Ulst (o) 

Sectie Ноде-елегд/e/ysica 
HEF-Amsterdam 

Wetenschappeliik directeur: 
dr. W. Hoogland 

Wetenschappeliik personeel vast: 
dr. К Bosfuj 
dr. C. Daum (и) 
prof.dr. A.N. Diddens 

dr. J.P. Dorenbosch (u) 
dr. M.A. van Driel (o) 
dr. P. Ouinker 
dr. J.J. Engelen \ъ) 
dr.ir. F.C. Ernë(u) 
drs. F.G. Hartjes 
dr. J.W. van Holten (a> 
dr. D.J. Holthuizen 
dr. B. Jongejans 
dr. B.K.S. Koene 
dr. G.G.G. Massaro 
dr.ir. HP. Paai (u) 
prof.dr.ir. J.C. Sens (и) 
dr. H.G.J.M. Tieckefui 
dr. J.J.M. Timmermans 
dr. D.Z. Toet (u) 
dr. F. Udo 
dr. J.A.M. Vermaseren 
dr. L.W. Wiggers 
dr. M.E.J. Wigmans (v) 
dr. G.F. Woiters 

Wetenschappelijk personeel tijdelijk: 
ir. F. Bergsma (u.o) 
drs. A. Buijs/uj 
dr. J.J. van der Bij (o) 
ir. M.W.J.M. Demarteau (u) 
dr. W.H. Dijkman 
dr. H.B. Dijkstra (o) 
drs. B. van Erjk (u) 
ir. H. van der Graaf 
dr. N.D. Hari Dass 
mevr.ir. I. ten Have (a.u) 
drs. H. Jansen (u) 
ir. P.M. Kluit 
dr. J. Kowalski Glikman (a) 
drs. RA. Kunne (u) 
drs. P.G. Kuijer (u) 
ir. D Langerveld (a) 
drs. F.L. Linde (u) 
mevr.drs. L.H.A.J. Linssen (u) 
drs. E.J. Luit (o) 
drs. H.T. Miranda 
dr. D.N. Petcher 
drs. G.A.F, de Ri jkM 
dr. A.M. Stergiou (o) 
dr. G.M. Swider 
dr. RW. van Swol (o) 
drs. BK. van Uitert (u) 
drs. I. Zacharov (a) 

Wetenschappelijk assistent: 
M.W. van de Guchte/a) 

Gastmedewerker: 
dr. M. Lemler (a,o) 
dr, Peng Yue (o) 
prof. J. Smith (a.o) 
dr. Yue Zong Wu (o) 

Student: 
R. Brussee (a.o) 
A.L.C. Furnéefa/ 
M.W. van de Guchte (a.o) 
P.J. van den Hoek (o) 
G.J. van Oldenborgh (o) 
R.J. Veenhof (o) 

Volontair: 
FT. van Dee (a.o) 
Y.S. Haytema (a.o) 
F. Krijger (a) 
H. van Oostrum (a.o) 
H.W. Ottolander (a.o) 
R.C.M.A. Sanders (a) 
A.H. Schutte (a) 
J.W. Tanger (a.o) 
A.H.J. van Tol (a) 
M.H. van der Velden (a) 
D. Voortman (a) 
R. Zwieteringfa.o; 

Computer systeem groep 
Groepsleider 
drs. E. Wassenaar 
Projectleider datacommunicatie: 
dr. R. Blokzijl 
Projectleider USERsupport: 
drs. WM. van Leeuwen 
Systeemprogrammeur: 
J.M. Burger (a) 
G. Poletiek faj 
drs. E. Wassenaar 
Programmeur: 
DA. Sastradiwiria 
Opera teur: 
P. Heijmens Visser 
N.C.G. MacNackfW 
R. van Petten 
F. de Zwart 
Administratie: 
drs. T.J. van der Linde (o) 

Automatische meetapparatuur en 
scantalels 
Scan(st)(n)er: 
W. Brogt (o) 
T. ten Cate (o) 
W.J.M, van Delft (a.o) 
mevr. K. Emanuel-Melkas (o) 
E. Euwe(o) 
G. van 't Hof (o) 
H.J. de Jager la.o) 
I.C.R. Lievense (a.o) 
mevr. C.M. Molenaar (o) 
mevr. J.H. Visser-Jansen (o) 
mevr. S.H. Westbroek-Phillips 
mevr. J.H. Wischhoff-Bos ^ 

Mechanische afdeling 
Instrumentmaker: 
E.J.E. van den Akker (a) 
R.P. de Boer 
G.J. Brethouwer (a) 
GR. Brouwer 
R. Buis 
F. Gorter (a) 
J.l. de Groot 
J. Gijbels fa) 
J. Homma 
P.J. Hunck 
J.W. Kok 
M.J.M. Kroezen 
WC. Ku man 
H. Leenbeek (a) 
R. Lequyt 
GR. Mulder (o) 
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OR. van Petten (a) 
A.A. Rietmeijer (o) 
P.E. Rietveld (о) 
H.J.A. Vink 
H. van der Weide (a.o) 

Tekenkamer 
Hoofd: 
ing. H.W.A. Schuijlenburg 
Constructeur: 
W.J. Postema 
Tekenaar-constructeur: 
GW. Faber 
С Heins (a) 
R.C. de Wilde (o) 
T.J. Ypma 
Fotograaf tekenaar: 
W.L. Oosterhuis 

Elektronische afdeling 
Hoofd: 
G.J. Evers 
Elektronicus: 
T.G.M, van den Akker 
J.P.H. Bakker 
A.W.M. Berkien 
R.G.A- van Breemen (o) 
W. de Bruine (a) 
S.C. Goble (a) 
G.W. Gotink 
ing. H.L. Groenstege 
G.D. Horneman 
F.W.M. Hulman 
K.O.R.W. Jungbauer 
ing. G.N.M. Kieft 
J.W. Knaap (o) 
mevr. C.T. Kristel (o) 
Ing. P.A.M. Rewiersma 
W.A.M, de Vroomen (a) 
ing. J. Weber 

NIKHEF-beheerssectie 
Beherend directeur: 
dr. J. Lange\aar (UvAFOM-verband) 

Voorlichting: 
dr. J.E.J. Oberski 
Transfer-functionaris: 
H.J.M. Akkerman 

Directiemedewerker 
Bedrijfscoördinatie sectie H: 
ir. J. Geerinck 
Hoofd Personeelszaken: 
drs. W.C. Hermans 
Administratie Personeelszaken: 
E. Ouasten 
Administratief medewerker: 
M.A. den Bakker 

Algemeen inkoop, magazijn en transport 
Hoofd: 
G.L Hammer 
Medewerker: 
E. Drieman 
A. Langenhorst 
W. van Zeist 

Bewaking (WCW) 
Hoofd: 
J.L Jansen 
Bewaker: 
C.T. Ardonne 
W. van Geene 
W. Jelles 
G.J. Nobel 
N.C. van der See 
J. van Wettum 

Bibliothecaresse: 
mevr. W.J. Botter-Scheen (o) 
mevr. N. Kuijl 
mevr. M.C. Vonk 

Boekhouder: 
G.W Brraire 
J.H.G. Dokter (a) 
G.F.J. Kandelaar W 

Secretaresse: 
mevr. J. van Bueren-Kooy 
mevr. R.J. Hofstee 
mevr. M. Oskam-Tamboezer 
mevr. E.M. Verkerk 
mevr. M.E.T. Werker-Schuren (a) 

Technische en Huishoudelijke Dienst 
Hoofd: 
J. Knip 
Medewerk(st)er: 
A. van den Berg 
R.J.M. Breukers 
mevr. J. Gerritsen-Visser 
J. Hafdi (o) 
J. Kolkman 
H.P. Masseling (o) 
mevr. S.E.H. Moi Thuk Shung-Sparendam 
F. Ploeg, wnd. hoofd 
A. Prins 
J.C.M. Stam 
mevr. E. Tasma 
W. de Vries 
С Ypma 
Tetefonis te-recep t ion is te: 
mevr. J.M.C. Hamburger (a,o) 
mevr. G.A. van den Heuvel 
mevr. C.M. Molenaar (a.o) 
mevr. W. Schafer-van der Weijden 
mevr. A.S. Schumacher-Uitendaal 

Veiligheidsdienst 
Hoofd: 
dr. J.C. post 
Technisch assistent: 
C.L.J.A. Audenaerde 
ing. J.A.M. Peperkamp 
Beheerster Veiligheidsmiddelen en 
dosimetrie: 
mevr. J.C. Kapteyn 

HEFNijmegen 

Wetenschappelijk personeel: 
dr. W.J.P. van Enckevort 
drs. P.A. van Hal 
dr. A.C. König lo) 
dr. M.F.M. Reidenbach (a.u) 

drs. A J Scholten 
ir. F.M. Smet 
Programmeur: 
drs. F.J.G.H. Crijns 
drs. P.F. Klok 
Assistent metingen: 
mevr. H.J.M. Derks van den Reek 
inevr. 6 E Mulder-deGrood 
mevr. J.E.G. Oosterhof-Meij 
mf.vr. C.G.H, van de VeerdonkElbers (o) 

Centrum voor Submicrontechnologie 

drs. B.J. van Wees WP/T(a) 

Halfgeleiders 

WERKGROEP THFE-A 
drs. R. van Kemp. WP/T 
drs. J J. van Kooten, WP/T 
dr. S. Nallani. WP/T(a,o) 
drs. A.B. van Oosten. WP/T 
dr. E.G. Sieverts. WP/T (a) 
drs. DA. van Wezep. WP/T 
prof.dr. G.E. Barberis. WM(o) 

WERKGROEP THFED I 
mevr.drs. P.M. van Eijkelenburg-
Sarro, WPJT 
ir. S. Kordic. WP/T 
ir. W.J. Lian. WP/T(a) 
ir. Y.Z. Xing. WP/T (a) 
E.J.G Goudena, OP/T 
E.J. Linthorst. OP/T 

WERKGROEP THFED II 
dr. Y.S. Oei. WP/T (o) 

WERKGROEP THFED III 
mevr.ir. L.K. Nauta-Nanver. WP/T 
ir. J. Stoffels. WP/T(a) 

WERKGROEP THFE-0 IV 
ir. J. Simons. WP/T(a) 
ir. H.N. Slingerland. WP/T 
ir. T. van Zutphen, WP/T la) 

WERKGROEP THFED VI 
drs. J. Hoekstra. WP/T 
ir. H.M. Wentinck. WP/T 
D.G.S. Hardjopraiitno. OP/T (a.o) 

WERKGROEPTHFEE V 
ir. L.P.P.P. van Ginneken, WP/T 

WERKGROEP THFE-F 
zie onder FOM-Instituut voor Atoom en 
MolecuuHystca 

WERKGROEP THFE-G 
dr. J. Bisschop. WP/T (o) 
drs. E.J. Korma, WP/T 
ir. F.G. Kuper, WP/T 
drs. R.E.I Schropp. WP/T 
J.G. Bomer, OP/T 
B.C.M, in t Veen, OP/T 
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WERKGROEP THFEI 
drs. P. Dirksen. WP/T la) 

WERKGROEP THFE N I 
drs. J. van de Ven. WP/T 
drs. E.P. Visser, WP/T la) 
dr. J.L. Weyher, WP/T (o) 

WERKGROEP THFE N11 
dr. RW J. Hollering. WP/T(o) 
ir. R.M. Kusters. WPiT(a) 
drs. L.L. Soethout. WP/T 
drs. S.J.R.M. Spermon. WP/T fa) 

WERKGROEP THFE T l 
ir. K. Bult. WP/T 
ir. R.A.J. Gal, WP/T 
ir. A.J. Mouthaan, WP/T 
ir. SP. Onneweer. WP/T 
drs. S. Oosterhof, WP/T 
dr. R.G.M. Penning de Vries, WP/T (o) 

WERKGROEP THFE T II 
ir. A HM Holtslag. WP/T 

WERKGROEP THFE-T III 
ir. A.J. Kölling. WP/T(a) 
drs. AA. Saaman. WP/T 
ir. R.B.M. Schasfoorl. WP/T 
ir A.J. Sprenkels. WP/T 

WERKGROEP THFE-UI 
drs. A. van Die. WP/T 
ir. K.M.H. Maessen. WP/T 

WERKGROEP THFE U II 
drs. F. Hofman. WP/T fa) 
drs. A.J. Kil. WPIT(a) 
drs. A.J.T. Zwartkruis, WP/T (a) 

Technische Fysica 

WERKGROEP TF II 
drs. H. Haitjema. WP/T (a) 
ir. P.H.E. van de Leur, WP/T(a) 
ir R.J. van der Linden. WP/T (a) 
ir F.F. van der Vlugl, WP/T(a) 

WERKGROEP TF IV 
ir. L. Dorst, WP/T 

WERKGROEP TF V 
ir. G.B.J. Mulder, WP/T 
ir. F. van Overbeeke, WP/T 
A.T.M. Lenferink, OP/T 
A. Nijhuis, OP/T 

WERKGROEP TF VII 
c?rs. J.J.M. Janssen. WP/T(a) 
drs. R.P.A.R. van Kleef. WP/T fa) 

WERKGROEP TF VII) 
drs. L. Dubbeldam, WP/T fa) 
ir. A.J. Koster, WP/T ia) 

WERKGROEP TF IX 
tr. H A. Meijer, WP/T 

WERKGROEP TF X 
ir. A.M. de Waal. WP/T 

WERKGROEP TF XIII 
ir. С Kapteyn. WP/T(a) 

WERKGROEP TF XIV 
ir. H. Barkhuysen, WP/T (o) 

WERKGROEP TF XV 
tr. J.A.M. Dam. WP/T 
P.A. Emanuel. OP/T 

WERKGROEP TF XVI 
ir. С J A . Pulles. OP/T 

WERKGROEP TF XVII 
ir. F.R. Blom, WP/T la) 
drs. C.J.M. Eijkel. WP/T 
ir. W.H.G. Horsthuis. WP/T 

WERKGROEP TF XVIII 
ir. C.L.G. Ham, WPIT(o) 

WERKGROEP TF XIX 
ir. J.G.M. van der Grinten. WP/T 

WERKGROEP TF XX 
ir. J.H. Duijn. WP/T 

WERKGROEP TF XXI 
ir. JA. Speur, WP/T 

WERKGROEP TF XXII 
mevr.drs. M.T.H.C.W. Stam. WP/T 

WERKGROEP TF XXIII 
drs. E. Vogelzang, WP/T 

WERKGROEP TF XXIV 
drs. J. Timmers, WPlT(a) 
dr R.J.J. Visser. WP/T(a) 
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Adressen van laboratoria en instituten waar FOM-groepen zijn gehuisvest 

(situatie per 31-12-1985) 

AMSTERDAM 

FOM-Instituut voor Atoom- en 
Molecuulfysica 
Kruislaan 407 

Postbus 41883 
1009 DB AMSTERDAM 
020-946711 
TN III, THFEF 

Natuurkundig Laboratorium van de 
Universiteit van Amsterdam 
Valckenierstraat 65 

Postbus 20215 
1000 HE AMSTERDAM 
020-5229111 
Mt V, VS-A I, THFE-A 

Instituut voor Theoretische Fysica 
Universiteit van Amsterdam 
Valckenierstraat 65 
1018 XE AMSTERDAM 
020-5229111 
M VIA I, M VIA II, VS-th-A, H-th-A 

Laboratorium voor Fysische Chemie 
Nieuwe Achtergracht 127 

Postbus 20240 
1000 HE AMSTERDAM 
020-5223936 
M ill-FCh 

Van der Waals-laboratorium 
Valckenierstraat 67 
1018 XE AMSTERDAM 
O20-5229111 
M I-A, M U-A, M IH-VdW, M VIII, M Xl-A 

Nationaal Instituut voor Kernfysica 
en Hoge-energiefysica 
Sectie H 
Kruislaan 409 

Postbus 41882 
1009 DB AMSTERDAM 
020-5929444 
NIKHEF-H AMSTERDAM 

Sectie К 
Oosterringdijk 18 

Postbus 4395 
1009 AJ AMSTERDAM 
020-5929111 

Natuurkundig Laboratorium der 
Vrije Universiteit 
De Boelelaan 1081 

Postbus 7161 
1007 VIC AMSTERDAM 
020-5'I89111 
К II, А VIII, VS-A II 

Scheikundig Laboratorium der 
Vrije Universiteit 
De Boeielaan 1083 
1081 HV AMSTERDAM 
020-5482969 
А XIV 

DELFT • 

Laboratorium voor Metaalkunde 
Rotterdamseweg 137 

Postbus 5025 
2600 GA DELFT 
015-784752 
Mt II, Mt III, Mt X, Mt XII, THFE-D II 

Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde 
Lorentzweg 1 

Postbus 5046 
2600 GA DELFT 
015-785355 
К XI, M Xl-D, VS-D II, VS-DN-D, 
THFE-D IV, TF I, TF II, TF IV, TF VIII, 
TF XII, TF XIV, TF XV, TF XVIII, TF XX 
TF XXIV, TF XXVI 

Faculteit oer Elektrotechniek 
Technische Universiteit Delft 
Mekelweg 4 

Postbus 5031 
2600 GA DELFT 
015-782851 
THFE-D I, THFE-D Hl, THFE-D Vi 
Laboratorium voor Fysische 
Technologie 
Prins Bernhardlaan 6 
2628 BW DELFT 
015-781804 
TF Ml 

Centrum voor Submicrontechnologie 
Lorentzweg 1 

Postbus 5046 
2600 GA DELFT 
015-786009 
THFE-CST 

EINDHOVEN " 

Faculteit der Technische Natuurkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 
Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 MB EINDHOVEN 
040-479111 
К VIII, А XII, А XV, VS-E, TN VII, 
THFE-E VI,TFXVI,TFXIX 

Faculteit der Scheikundige Technologie 
Technische Universiteit 
Den Dolech 2 

Postbus 513 
560C M B EINDHOVEN 
040-479111 
TF VI 

Faculteit der Elektrotechniek 
Technische Universiteit 
Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 M B ElNOHOVFN 
040-479111 
THFE-E II, THFE-E V, TF X 

Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Technische Universiteit 
Den Doleert 2 

Pcstbus 513 
5600 MB EINDHOVEN 
040-479111 
TF IX 

ENSCHEDE * 

Faculteit der Technische Natuurkunde 
Universiteit Twente 
Drienerbeeklaan 5 

Postbus 217 
7500 A E ENSCHEDE 
053-899111 
M VIT, TN VI, THFE-T II, TF V, TF XXV 

Faculteit der Werktuigbouwkunde 
De Achterhorst 

Postbus 217 
7500 AE ENSCHEDE 
053-899111 
Mt VIII, FF XIII 

Faculteit der Elektrotechniek 
Oude Drienerloweg 

Postbus 217 
7500 AE ENSCHEDL 
053-899111 
THFE-T I, THFE-T 

GRONINGEN 

I, TF XVII, TF XXII 

Laboratorium voor Algemene 
Natuurkunde 
Westersingel 34 
9718 C M GRONINGEN 
050-634728 
K/VS X-G, Mt V I A 

174 



Technisch Fysische Laboratoria 
Universiteitscomplex Paddepoel' 
Nijenborgh 18 
9747 A G GRONINGEN 
050-634894 
Mt Vl-B, THFE-G I, TF XXIII 

Kernfysisch Versneller Instituut 
der Rijksuniversiteit 
Universiteitscomplex 'Paddepoel' 
Zernikelaan 25 
S747 AA GRONINGEN 
050-633541/633555 
K i l l , A III 

Instituut voor Theoretische 
Natuurkunde 
Universiteitscomplex 'Paddepoel' 
Hoogbouw WSN 
Nettelbosje 2 

Postbus 800 
9 7 0 0 A A GRONINGEN 
050-634960 
К Vl-G, M Vl-G, H-th-G 

Laboratorium voor Vaste Stof Fysica 
Melkweg 1 
9718 EP GRONINGEN 
050-634795 
VS-G 

Laboratorium voor Chemische Fysica 
Nijenborgh 16 
9747 AG GRONINGEN 
050-634372/634378 
THFE-G II 

Laboratorium voor Technische 
Scheikunde 
Nijenborgh 16 
9747 AG GRONINGEN 
0.50-634153 
TF XXI 

LEIDEN 

Gorlaeus Laboratoria der RU 
Wassenaarseweg 76 

Postbus 9502 
2300 RA LEIDEN 
071-148333 

Huygens Laboratorium 
Wassenaarseweg 78 

Postbus 9504 
2300 RA LEIDEN 
071-148333 
А X, А XIII, M I-L, MII-L/HL, VSL 

Instituut-Lorentz 
Nieuwsteeg 18 

Postbus 9506 
2300 RA LEIDEN 
071-148333 
M Vl-L, VS-th-L, H-th-L 

Kamerlingh Onnes Laboratorium 
Nieuwsteeg 18 

Postbus 9506 
2300 RA LEIDEN 
071-148333 
K/VS-XL, Mt IV, M II-UKOL, VSL I 
VSL III, THFE-L 

NIEUWEGEIN 

FOMInstituut voor Plasmafysica 
Edisonbaan 14 

Postbus 1207 
3430 BE NIEUWEGEtN 
03402-31224 

NIJMEGEN 

Fysisch Laboratorium 
Katholieke Universiteit 
Toernooiveld 1 
6525 ED NIJMEGEN 
080-558833 
A VII, VS-N I, VS-ESM, NIKHEF-H 
Nijmegen. THFE-N I, THFEN II, TF VII 

Instituut voor Theoretische Fysica 
Katholieke Universiteit 
Toernooiveld 1 
6525 ED NIJMEGEN 
080-558833 
M VIN, VS-DN-N, H-th-N 

Laboratorium voor Fysische Chemie 
Katholieke Universiteit 
Toernooiveld 1 
6525 ED NIJMEGEN 
080-558833 
VS-N II 

PETTEN 

Energieonderzoek Centrum Nederland 
Westerduinweg 3 

Postbus 1 
1755 2G PETTEN 
02246-4949 
К IX, VS-P 

STANFORD 

Stanford Linear Accelerator Center 
(SLAC) 
P.O. Box 4349 
STANFORD, Ca. 94305 
USA 
09-14158543300 
NIKHEF-H 

UTRECHT 

Van 't Hoff laboratorium voor Fysische 
en Colloidchemie 
Transitorium 3 
Padualaan 8 
3484 CH UTRECHT 
030-532877 
M V-U 

Fysisch Laboratorium 
Universiteitscentrum 'De Uithof' 
Princetonplein 5 

Postbus 80000 
3508 TA UTRECHT 

omvattende: 

Laboratorium voor Kernfysica en 
Vaste Stof 
030-532512{VS); 531492(K) 
К Vl-U, VS-U I, TF XI 

Laboratorium voor Experimentele 
Fysica 
030-532294 
A l l , А IV, А VI, VS-U И, THFE-U 

Robert J. Van de Graaft laboratorium 
030-531492 
KV 

Instituut voor Theoretische Fysica 
Princetonplein 5 

Postbus 80006 
3508 TA UTRECHT 
030-532284 
M Vl-U I, M Vl-U II, VS-th-U, H-th-U 

Nieuwe naamgeving sinds 1 septem¬ 
ber 1986 
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