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Een artist's impression van een metaal
oppervlak dat onder hoogvacuQm met 
atomen wordt beschoten Afgebeeld is 
ook een resultaat van een computer
animatie van de wisselwerking tussen 
een molecuul en een oppervlak. 
BI/ experimenten onder dergelijke 
omstandigheden in het FOM-Instituut 
voor Atoom- en Molecuulfysica in Am
sterdam is voor het eerst het bestaan 
van een zogenaamde harpoenreactie 
experimenteel bevestigd. 

IHustrahê PiclUië Rtporl/AMOLf 
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In halfgeleidermateriaal ontstaan 
tijdens de bewerking die het voor toe
passing moet ondergaan, fouten. Die 
beïnvloeden de kwaliteit van het mate
riaal nadelig. De foto laat een fout op 
een siliciumoppervlak zien (een zoge
heten versierde Frank-partial). In de 
werkgroep THFEG l wordt onderzoek 
gedaan aan het onderdrukken van de 
vorming van fouten en het stabiliseren 
van toch ontstane fouten. 

Foto Vakgrotp 
MattMiiondtrzotH. 
RU Gtonmgtn 

2 



Jaarboek 1986 
STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL 
ONDERZOEK DER MATERIE 

FOUNDATION FOR FUNDAMENTAL 
RESEARCH ON MATTER 

e 



Inhoud 

Formation, purpose and model of operation 6 
Oprichting, doel en werkwijze 7 

Samenstelling bestuur en directie 10 

Kiezen 11 
Verslag van het Uitvoerend Bestuur 13 

Financieel verlag 24 

Zakelijk/organisatorische verslagen 
Kernfysica 30 
KVI 36 
AMOLF 41 

Atoomfysica 46 

Materialen 51 

Statistische Fysica 56 
Vaste Stof 62 
Thermonucleair Onderzoek en Plasmafysica 68 

Theoretische Hoge-Energiefysica 76 
NIKHEF 79 

Halfgeleiders 86 

Technische Fysica 93 
Mathematische Fysica 99 
Quantumelektronika 100 

Trendartikelen 
Iontsatie van atomen door extreem sterke 
lichtbundels 105 
Superstrings, een nieuw perspectief op 
quantumgravitatie en de unificatie van de 
fundamentele wisselwerkingen 113 
Computernatuurkunde 121 
IM/V-halfgeleiders: nieuwe uitdagingen 
voor de fysica en materiaalkunde 133 

Personeelsbezetting 145 
Adressen van laboratoria en instituten waar 
FOM-groepen zijn gehuisvest 158 

5 



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, materials, statistical 
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 Advisory 
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 (SCT) 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 does 
research in the field of technical physics, especially 
through 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 Materials and the research com
munity for Semiconductors are concerned particularly 
with promoting applications of their research. 
In 1986 a collaboration between FOM and the Stich
ting Mathematisch Centrum (Centre for Mathematics) 
was formalized and three working groups on Mathe
matical Physics started. A Management Committee 
advises the councils of the two partners. 
Also in 1986 FOM started an initiative in the field of 
quantum electronics, which resulted in seven working 
groups. An Advisory Committee coordinates the re
search and advises the board of FOM. 

The address of the head office of the FOM Foundation 
is Van Vollenhovenlaan 661, P.O. Box 3021, 3502 GA 
Utrecht (tel. 030-94834I). 
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OpriditW|>. doei 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-
wetenschappelijk onderzoek in Nederland omtrent de 
materie, in het algemeen belang en dat van het hoger 
onderwijs'. 
Zij tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van 
onderzoek op nieuwe gebieden van de natuurkunde, 
door het coördineren van bestaande 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 het 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, materialen, statistische fysica, vastestof, ther-
monucleair onderzoek en plasmafysica, theoretische 
hoge-energiefysica, halfgeleiders. 

Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd in een vijftal 
instituten die FOM geheel of voor een belangrijk deel 
financiert. 
Het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul fysica te 
Amsterdam onderhoud! relaties met de werkgemeen
schappen voor Atoomfysica, Thermonucleair Onder
zoek en Plasmafysica en Halfgeleiders. 
Het FOM-Instituut voor Plasmafysica, gelegen op het 
landgoed Rijnhuizen te Nicuwegein, maakt als geheel 
deel uit van de Werkgemeenschap voor Thermonu
cleair Onderzoek en Plasmafysica. Voor elk van deze 
twee instituten heeft de Raad van Bestuur een Bclcids-
adviescommissie ingesteld. 
Het Kernfysisch Versneller Instituut te 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 Beieidscollege 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 Universiteit Delft. Het daar verrichte onder
zoek wordt geleid en gecoördineerd door de Werkge
meenschap Halfgeleiders. Een Beieidscollege adviseert 
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, hel 
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, de 
Werkgemeenschap Materialen en de Werkgemeen
schap Halfgeleiders houden zich in het bijzonder met 
dit op toepassing gerichte onderzoek bezig. 
In 1986 kreeg de samenwerking lussen FOM en de 
Stichting Mathematisch Centrum (SMC) formeel 
vorm. Een Bestuurscommissie adviseert de besturen 
van de twee partners. 
Ook in 1986 nam FOM het initiatief tol een program
ma op het gebied van de quantumelektronika. 
Een Adviescommissie coördineert de werkzaamheden 
en adviseert het Uitvoerend Bestuur. 

Het bureau, gevestigd te Utrecht, Van Vollcnhovcn-
ïaan 661, Postbus 3021, .1502 GA Utrecht, is hel cen
trale adres van de Stichting FOM (tel 030-948341). 
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Kiezen 

In 1986 bestond de Stichting FOM 40 jaar. In de loop 
van dat jaar is ruim aandacht geschonken aan het be
reiken van deze mijlpaal. Onbetwist hoogtepunt vorm
de de viering van het gouden jubileum op 15 april 1986 
in het Utrechtse Jaarbeurs Congrescentrum, met aan
dacht voor zuiver wetenschappelijke, toepassingsge
richte en beleidsmatige aspecten van het natuurkundi
ge onderzoek in Nederland. Deze goed bezochte dag 
bood gelegenheid voor ontmoetingen van vele Neder
landse natuurkundigen waarvan sommige elkaar in 
jaren niet hadden ontmoet. 

De opening van hel wetenschappelijk deel van die 
dag gaf me de gelegenheid, er op te wijzen hoe snel 
Nederlandse natuurkundigen vaak 'erbij' zij" wan
neer het erom gaat nieuwe ontdekkingen in hun onder
zoek te incorporeren. Vele van de geëntameerde pro
jecten blijken nauw samen te hangen met ontwikke
lingen waarvoor Nobelprijzen zijn toegekend of dat 
wellicht binnenkort zullen worden. In het algemeen 
kan men de Nederlandse fysicus er dan ook zeker niet 
van beschuldigen dal hij overdreven vasthoudt aan 
oudere onderzoeklijnen. En dat lijkt mooi, omdat een 
"aggressief inspelen op nieuwe ontwikkelingen" te
genwoordig wordt gerekend tot de goede eigenschap
pen van de onderzoeker. Wie dat doet verdient extra 
steun, zo vindt men. 

Maar met zulke naïeve principes komt men er niet. 
Iedere actieve onderzoeker komt in zijn leven her
haaldelijk voor de keuze te staan of hij moet omscha
kelen op iets nieuws of liever door gaat met iets waar 
hij al langer mee bezig is. Zo 'n keuze is nooit gemak
kelijk; bij het kiezen speelt een heel complex van over
wegingen een rol. Je kunt daarbij onderscheid maken 
tussen externe en interne factoren. Met de eerste 
bedoel ik overwegingen, die te maken hebben met de 
inbedding van het onderzoek in een bepaald van te 
voren vastgesteld programma: past het binnen de 
programmatische prioriteilen van een werkgemeen
schap of instituut, beschikt men over een geschikte 
infrastructuur om het efficiënt te kunnen uilvoeren, 
is er extra geld voor, moei eerst nog nieuwe kostbare 
of ingewikkelde apparatuur ontwikkeld worden? 
Interne argumenten om voor een nieuw gebied van 
onderzoek te kiezen kunnen zijn: een belangrijk 
nieuw idee, dat een essentiële bijdrage op het nieuwe 
gebied zou kunnen leveren, een reeds voorhanden 

theoretisch inzicht dat goed van pas komt in het 
nieuwe gebied, de toepassing van goed ontwikkelde 
experimentele methoden die ook veel beloven voor 
het nieuwe geL.ed. Andere interne argumenten kun
nen echter ook leiden tot voortgang met ouder onder
zoek: bijvoorbeeld de overtuiging dat men beschikt 
over een basis van kennis en inzicht om bepaalde 
problemen beter dan een ander te kunnen oplossen, 
de aanwezigheid van een uniek instrumentarium waar
mee nog veel interessant onderzoek op een reeds be
treden gebied kan worden verricht. Het lijkt me, dat 
interne argumenten als ze sterk genoeg zijn het altijd 
van externe moeten winnen. 

Het zojuist beschreven keuzeproces kan zich afspe
len in eenzame meditatie, maar vaak verdient het aan
beveling er enkele naaste medewerkers in te betrekken 
en - vooral ab het om een groot project gaal - kan 
het zeer verhelderend zijn ook medewerkers in ruimer 
verband, bijvoorbeeld uit een werkgemeenschap, te 
raadplegen. Dat laatste gebeurt eigenlijk veel te wei
nig, terwijl toch onze werkgemeenschapstructuur 
mede is opgezet om zulke contacten te vergemakke
lijken. Ook het proces van overleg noopt de onder
zoeker dus tot het maken van keuzen. 

Als tenslotte een onderzoeker als resultaat van 
"macro "-keuzeprocessen van de zojuist beschreven 
aard met een nieuw onderzoek is begonnen of juist 
met het oude doorgaal, moet hij bij vrijwel elke stap 
die hij doet een "micro"-keuze maken, want na bijna 
elke proef of elke berekening doen zich alternatieven 
voor. Voor de daarbij noodzakelijke keuze bestaan 
gewoonlijk geen vaste richtlijnen. Ervaring of - zo 
men wil - "intuïtie" speelt daarbij een grote rol. 

En zo hangt de voortgang van de wetenschap aan 
elkaar van keuzeprocessen, waarvan geen een volgens 
vaste regels verloopt. Maar hoewel de praktijk van het 
fundamenteel onderzoek dus in hoge mate wordt 
beïnvloed door toevalligheden verbaast het een fysicus 
niet, dat er bij terugblik toch een gerichte ontwikke
ling zichtbaar wordt. Wanneer we het door Casimir 
als titel van zijn bekende hoek gebruikte begrip uit
breiden van de fysica zelf tot de beoefening ervan, 
kunnen we ook hier spreken van "haphazard reality". 

H. de Waard 
voorzifter 
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Verslag van het Uitvoerend 
Bestuur 

I. InleidMK 

De organisatie FOM bestond in 1986 40 jaar. Dit werd 
op 15 april, de geboortedag, gevierd met een druk be
zocht jubileumcongres in de Jaarbeurs te L'recht. 
Drie thema's stonden daarin centraal. In de eerste 
plaats werd aandacht geschonken aan inhoudelijke 
ontwikkelingen in het fysisch onder zoek. Vier promi
nente onderzoekers, allen veertigers, gaven op boeien
de en enthousiaste wijze een beeld van de ontwikke
lingen en perspectieven in hun vakgebied. Vervolgens 
kwam de uitstraling van de fysica naar andere gebie
den aan de orde. IX" Minister van Onderwijs en Weten
schappen en de directeur van FOM gingen tot slot in 
op de beleidsmatige aspecten van de Nederlandse 
fysica. De Minister kwam in zijn toespraak tot de ver
heugende conclusie dat FOM in haar hoofdtaak, het 
stimuleren van natuurkundig onderzoek, goed is ge
slaagd en dat derhalve ha?r voortbestaan als stichting 
met instituten een belangrijke zaak is. Hij prees de 
aanzet die in de FOM-nota "Kijk op 1990" is gegeven 
voor een meer strategische benadering van de fysica-
beoefening. 
Op 21 juni vond op het landgoed Rijnhuizen een geani
meerd mid/omernachtleest plaats voor lu'i personeel. 

Dit verslag vermeldt de zaken waaraan het Uitvoerend 
Bestuur van de Stichting FOM in 1986 veel aandacht 
heeft moeten besteden. Het is in zeker opzicht de te
genpool van de jaarlijkse begrotingsaatmaag. In het 
jaarverslag wordt namelijk mede verantwoord in hoe
verre de daarin vermelde beleidsvoornemens zijn ge
realiseerd. 

Achtereenvolgens komen aan de orde de externe oriën
taties en de interactie met de omgeving (par. 2), 
hei onderzoekbeleid en de organis.iiie van de weten
schapsbeoefening binnen FOM (par. 3), het perso
neelsbeleid (par. 4) en enkele zaken betreffende be-
sluur en bureau (par. 5). 

Over de activiteiten en ontwikkelingen in de universi
taire werkgroepen en in de instituten wordt beknopt 
gerapporteerd in de zakelijk-organisatorische versla
gen in dit jaarboek. Uitvoeriger informatie wordt ver
schaft in de afzonderlijk verschijnende Wetenschap
pelijke Verslagen van werkgemeenschappen en insti
tuten. Het sociaal beleid van de organisatie wordt ver
antwoord in het Sociaal Jaarverslag, terwijl van de 
feitelijke besteding van de middelen verantwoording 
wordt afgelegd in het Financieel Verslag. De Centrale 
Ondernemingsraad brengt onder eigen verantwoorde
lijkheid een verslag uit. 

2. Kxtrrne orirnfalic» en interactk mrf dr omgeving 

FOM ziet zich voortdurend \oor de taak gesteld op 
doelmatige wij/c een onderzoekprogramma uit te 
voeren dat zowel kwalitatief als qua themakeuze aan 
hoge internationale standaarden moet voldoen, opdat 
de Nederlandse samenleving adequaat toegang heeft 
tot hef internationale re ervair van fysische kennis en 
kan beschikken over voldoende goed opgeleide fysici 
en technici. Daar staat tegenover dat FOM aan de 
samenleving vraagt daarvoor de noodzakelijke finan
ciële en organisatorische randvoorwaarden te schep
pen en haar behoefte aan fysisch onderzoek duidelijk 
kenbaar te maken. Aldus is sprake van een sterke 
interactie tussen FOM en haar omgeving en zijn het 
FOM-bcstuur en allen die binnen de organisatie werk
zaam zijn, voortdurend geroepen zich op externe ont
wikkelingen te oriënteren, daarop te anticiperen en 
deze waar nodig (e beïnvloeden. Mede onder invloed 
van de pretenties die zijn verwoord in de strategienota 
"Kijk op 1990" die in 1985 verscheen, is aan deze pro
cessen in 1986 door het FOM-bcstinir grote aandacht 
besteed. 

Op 15 september behandelde de Vaste commissie voor 
hel Wetenschapsbeleid van de Tweede Kamer der 
Slatcn-Ocueraal hel rapport van de Vcrkenninxsamt-
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missie Natuurkundig Onderzoek en het naar aanlei
ding daarvan opgestelde regeringsstandpunt. Kamer
breed was er grote waardering voor het werk van de 
Verkenningscommissie, voor de kwaliteit en het be
lang van het fysisch onderzoek dat ir. Nederland wordt 
verricht en voor de centrale rol die FOM gespeeld 
heeft om deze situatie te bereiken. Of FOM deze rol 
ook in de toekomst zal kunnen blijven spelen, is sterk 
afhankelijk van de organisatorische en financiële 
randvoorwaarden. Daarover werd in 1986 intensief 
gediscussieerd. 

De organisatorische kaders stonden op het spel bij de 
parlementaire behandeling van het NWO-wetsont-
werp. Dit regeringsvoorstel beoogt de oprichting van 
de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, die de plaats moet gaan innemen van de 
huidige Nederlandse organisatie voor zuiver-weten
schappelijk onderzoek ZWO. Belangrijke condities 
als eenheid van beleid en beheer, eigen rechtspersoon
lijkheid (inclusief werkgeverschap) en de zorg voor 
zowel instituten als universitaire werkgroepen in één 
organisatie, werden gelukkig gewaarborgd. 
Nog niet geregeld is de toekomstige bestuurlijke relatie 
tussen ZWO en FOM. Deze relatie moet worden vast
gelegd in een reglement dat wordt opgesteld als het 
wetsontwerp door het parlement is aanvaard. FOM is 
voorstander van een directe bestuurlijke lijn tussen 
de besturen van N WO en FOM. De introductie van een 
bestuurlijke tusseniaag in de vorm van een gebieds
bestuur wordt afgewezen, omdat deze een slagvaar
dige besluitvorming belemmert. Er wordt dan ook ge
pleit voor de vorming van een afzonderlijk gebieds
bestuur natuurkunde waarvan de taken door FOM 
worden vervuld. 

Als vervolg op een discussienota van de Minister van 
O&W uit april 1985 verscheen in oktober 1986 de 
concept-beleidsnotitie "De plaats van de para-univer-
sitaire instituten in het Nederlandse wetenschaps-
bestel". Aangezien de Minister het streven naar een 
afzonderlijke instituteneenheid binnen of naast 
ZWO/NWO heeft laten varen, werd geen gebruik 
meer gemaakt van de mogelijkheid deze notitie te 
becommentariëren alvorens deze aan de Tweede 
Kamer zou worden aangeboden. De notitie bevestigt 
de huidige unieke en internationaal zeer gewaardeerde 
positie waarin één organisatie zowel de zorg heeft voor 
universitair onderzoek als voor para-universitaire 
instituten. Dit organisatorisch kader verschaft FOM 
een uitstekende uitgangspositie om een samenhangend 
beleid voor de gehele fysica te kunnen voeren. 

In het verslagjaar werd drie maal bestuurlijk overleg 
gevoerd met ZWO. Daarin stonden vooral de finan
ciële middelen van FOM centraal. Helaas zijn de be
sprekingen in dat opzicht weinig succesvol verlopen. 
Het gunsiige rapport van de OESO-examiners en het 
algemeen erkende belang van de natuurwetenschap
pen voor de technologische ontwikkeling van ons land 
ten spijt, zette de reeds vele jaren neergaande trend 
van de effectief beschikbare exploitatiemiddelen zich 
voort. Weliswaai werd M/ 1,2 verkregen voor prijs
compensatie, maar de omvang van dit bedrag was vee! 
te laag om de verliezen die de FOM-koopkracht in de 
afgelopen jaren door inflatie had geleden, goed te 
maken. De prijscompensatie werd overigens toege
voegd aan het investeringssubsidie. Pleidooien om 
de voordelen van een lagere inschaling van promoven
di alsnog voor eigen FOM-beleid te mogen behouden 
werden opnieuw door ZWO afgewezen. Ook aan het 
dringende verzoek om een tijdelijke, aanvullende 
"hobbelfinanciering'' ter leniging van door de bezui
nigingen ontstane knelpunten bij NIKHEF/H en 
NIKHEF/K, werd geen gevolg gegeven. Door de nood 
gedwongen besloot het Uitvoerend Bestuur aan het 
eind van het jaar de bijdrage aan het Huygenspro-
gramma te bevriezen op het niveau van 1987 (M/ 1,7). 
Daarmee werd teruggekomen op de eerder gedane 
toezegging dat deze bijdrage zou stijgen tot M/ 2,6 
in 1989. 

Van oudsher beschikte het Ministerie van O&W over 
een budget waaruit reizen naar en verblijf bij de inter
nationale deeltjesversnellers CERN en HERA werden 
bekostigd. In de loop van het verslagjaar werd het 
budget van k/ 600 en de daarbij behorende verant
woordelijkheid voor het beheer ervan aan FOM over
gedragen. Sindsdien zijn voor de gebruikers van het 
CERN/HERA budget de FOM-reisvoorwaarden van 
toepassing, 

In het Bestuurlijk Overleg met ZWO van 1 juli werd 
FOM ingelicht over ideeën die zijn ontstaan in discus
sies tussen ZWO en O&W over een nieuwe opzet voor 
de financiering van investeringen in middelgrote appa
ratuur en het daarvoor vereiste middelenniveau. Aan
trekkelijke kanten aan die gedachtenvorming tussen 
ZWO en O&W zijn: 
- d e erkenning dat de instituten een investeringsni

veau behoeven van circa 15% van het exploitatie
budget; 

-decentralisatie van de besluitvorming naar een ni
veau waarop deze het beste op verantwoorde wijze 
kan plaatsvinden; 
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- samenvoeging van afzonderlijke en qua criteria 
nogal verschillende financieringsstromen, waardoor 
het investeringsbeleid minder gekunsteld en dus 
directer kan worden gerealiseerd; 

-investeringen in instituten, universitaire werkgroe
pen en internationale activiteiten kunnen beter 
tegen elkaar worden afgewogen. 

Mede op uitnodiging van ZWO heeft FOM op die 
discussie gereageerd met de notitie "Naar een nieuw 
financieringsregime voor investeringen in ZWO/ 
O&W-verband". Daarin concludeert FOM dat voor 
de aanschaf van apparatuur tussen M/ 0,25 en M/ 5 
jaarlijks een investeringsbudget nodig is van M/ 13,9. 
De notitie werd door ZWO gunstig onthaald en leidde 
in het Bestuurlijk Overleg van 10 november tot een 
investeringsafspraak. ZWO nam de inspanningsver
plichting op zich om het inver?eringsniveau van FOM 
te verhogen tot Wïf 11 per jaar, uiterlijk te bereiken 
in 1991. Vanaf 1987 werd een investeringsniveau van 
minimaal M/ 9 gegarandeerd. FOM verplicht zich 
jaarlijks voor tenminste M/2 aan aanvragen voor mid
delgrote apparatuur in het kader van het Intentio
neel Apparatuurschema (IAS) bij ZWO in te dienen. 
Aanvragen voor nieuwe toewijzingen in het kader van 
het Intentioneel Apparatuur Schema 1987/91 werden 
niet gehonoreerd. 

Een compleet overzicht van de middelen waarover 
FOM in 1986, voor zowel exploitatie als investeringen, 
de beschikking had, alsmede van de wijze waarop deze 
middelen werden aangewend, is elders in dit Jaarboek 
opgenomen. 

Op uitdrukkelijk verzoek van ZWO heeft het Uitvoe
rend Bestuur zich bereid verklaard om FOM nog één 
jaar een rol te laten spelen bij de beoordeling vooraf 
van voorstellen in het kader van de voorwaardelijke 
financiering. Er werden twee aanvragen beoordeeld. 
In toenemende mate wordt FOM uitgenodigd te parti
ciperen in universitaire bestuursverbanden van uiteen
lopende aard. Binnen afzienbare tijd zullen die ver
banden in het algemeen de (juridische) vorm van een 
onderzoekinstituut a la WWO innemen. Besloten 
werd dat in specifieke gevallen advies wordt gevraagd 
aan een werkgemeenschap met het verzoek in het bij
zonder de nationale functie van het instituut te be
spreken en tevens de aard en het niveau van de even
tuele FOM-vertegenwoordiging te bespreken. De ver
tegenwoordigers kunnen FOM overigens niet commit
teren. 

3. Onderzoekbeleid en organisatie van de 
wetenschapsbeoefening binnen FOM 

3.1. De middelen 

In het najaar van 1985 was duidelijk geworden dat het 
basissubsidie dat FOM jaarlijks effectief van ZWO 
ontvangt voor exploitatie, in de jaren daarna achteruit 
zou gaan. Oorzaken daarvan zijn de sterk toenemende 
bijdrage aan het Huygensprogramma van ZWO, de 
reducties naar aanleiding van de doelmatigheids
operatie, de "aio"-korting en een vermindering in 
verband met de lagere inschaling van promovendi. 
Daar komt bij dat de gevolgen van de arbeidsduur
verkorting slechts gedeeltelijk werden gecompenseerd 
en derhalve effectief eveneens lot een achteruitgang 
leidden. 
In een eerste benadering van deze problematiek werd 
toen besloten de meerjarencijfers voor de exploitatie
budgetten van instituten en werkgemeenschappen 
generaal te verminderen met 5% in 1986 oplopend tot 
9°fo in 1990. Uitzonderingen werden gemaakt voor het 
Centrum voor Submicrontechnologie en de Werkge
meenschap Halfgeleiders, waarvan de meerjarencij
fers ongewijzigd bleven. De meerjarencijfers voor de 
beleidsruimte en het budget voor programmatische 
prioriteiten werden aanzienlijk verhoogd. Zo bleef er 
ruimte voor vernieuwing van onderzoek, ook via de 
programmatische benadering. 

In 1986 concentreerde de bestuurlijke aandacht zich 
vooral op de verwerving van additionele middelen en 
op een inhoudelijk gemotiveerde nuancering en diffe
rentiatie van de generale kortingen. Het eerste resul
teerde slechts in een gedeeltelijke compensatie van 
prijsstijgingen uit het verleden. 

In de eerste maanden van 1986 werden de besluiten 
over de instituutsbudgetten voor 1986 en later opnieuw 
in overweging genomen. Daartoe brachten delegaties 
van het Uitvoerend Bestuur bezoeken jan de instituten 
en werd met de directeuren gesproken over de weten
schappelijke programma's en de financiering daarvan. 
De bedoeling van deze operatie was de reducties op de 
budgetten beleidsmatig te differentiëren teneinde 
althans de programma-onderdelen, die vanuit weten
schappelijk oogpunt of anderszins de hoogste priori
teit behoeven, zoveel mogelijk financiële armslag te 
kunnen geven. 
Begin aprU werd de heroverweging afgerond. Besloten 
werd het structurele meerjarenperspectief voor AMOLF 
met k/ 600 per jaar te verbeteren en de al voorziene 
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reducties op de budgetten van NIKHEF/K en KVI 
versneld door te voeren. Voor NIKHEF/H werden de 
meerjarencijfers gehandhaafd. Tevens werden voor 
deze instituten geselecteerde onderzoekthema's vast
gesteld. Ten aanzien van Rijnhuizen en het CST wer
den nog geen definitieve besluiten genomen. Voor 
Rijnhuizen wordt de herziening van het instituutspro
gramma afgewacht. Wat het CST betreft zal er eerst 
duidelijkheid moeten komen omtrent de toekomstige 
organisatiestructuur en de betrokkenheid van FOM. 

In het najaar vond een soortgelijke operatie plaats ten 
aanzien van de universitaire werkgroepen. Dit leidde 
tot het besluit om de budgetten van de Werkgemeen
schap voor de Vaste Stof en van die voor Theoretische 
Hoge-energiefysica enigszins te verhogen. Het meer
jarenperspectief voor de Werkgemeenschap voor Mo-
lecuulfysica werd neerwaarts bijgesteld. 
Verzoeken om budgetten voor programmatische acti
viteiten op het gebied van de technische fysica en van 
plasma's met lage temperaturen moesten wegens geld
gebrek worden afgewezen. Wel werd geld vrijgemaakt 
voor de quantumelektronika. 

Om de tekorten op de meerjarenexploitatiebegroting 
tot acceptabele proporties te beperken, werd de beoog
de groei van de beleidsruimte met k/ 800 verminderd. 

In mei werd de begrotingsaanvraag voor 1987 en vol
gende jaren bij ZWO ingediend. De budgettaire aan
passingen, waartoe in 1986 werd besloten zijn in lijn 
met het daarin voor de diverse subgebieden van de 
fysica aangegeven gedifferentieerde beleid. 

3.2. Ontwikkelingen met betrekking tot bepaalde 
onderzoekgebieden 

In de strategienota "Kijk op 1990" werden als basis 
voor de strategische planning in het kader van de pro
grammatische benadering de geselecteerde onderzoek
thema's geïntroduceerd. Aan de vormgeving van dit 
beleid is in het verslagjaar voortvarend gewerkt. De 
volgende geselecteerde onderzoekthema's werden 
reeds geaccordeerd: 
AMOLF: -"dynamische" atoom- en molecuul-

fysica 
-fysica van oppervlakken en dunne la

gen 
- fysica van grote moleculen 
-plasmafysica 

NIKHEF/H: - d e LEP-experimenten L3 en DELPHI 
-het HERA-experiment ZEUS 

NIKHEF/K: -elektronenverstrooiingsonderzoek 
-onderzoek in NMC-collaboratie 

KVI: - fundamentele excitaties van de kern 
- het gedrag van de kern onder extreme 

omstandigheden 
-dynamica van kern-kernbotsingen. 

Ook in de meeste werkgemeenschappen is de discussie 
in een vergevorderd stadium of zelfs afgerond. Hoewel 
over voorstellen voor geselecteerde onderzoekthema's 
vanuit de werkgemeenschappen in het verslagjaar nog 
geen besluiten werden genomen, hebben zij wel reeds 
invloed gehad bij beslissingen over de verdeling van 
middelen. 

Naar aanleiding van het rapport van de ad hoc Stuur
groep Rijnhuizen bepaalde het Uitvoerend Bestuur 
in het begin van het jaar zijn standpunt met betrekking 
tot de toekomstige oriëntatie van het onderzoekpro
gramma van het FOM-Instituut voor Plasmafysica. 
De hoofdconclusie is dat 75% van het onderzoekpro
gramma gericht zal blijven op kernfusie, maar dat 
voor de overige 25 % een andere onderzoekoriëntatie 
moet worden ontwikkeld. Deze tweede onderzoeklijn 
moet zich verdragen met de " F " van FOM èn met de 
functie van een para-universitair instituut in ons natio
nale wetenschapsbestel. 
In de loop van het jaar werden door het instituut twee 
investeringsplannen ontwikkeld en ingediend, op basis 
waarvan een programma kan worden uitgevoerd dat 
voldoet aan de UB-uitspraak. Als invulling van de 
kernfusielijn is gekozen voor de bouw van de Rijnhui
zen Tokamak PETULA (RTP). Bij het onderzoek met 
deze faciliteit speelt de ervaring die is opgedaan met en 
de apparatuur die is aangeschaft voor de ECRH-mi.-,sie 
naar Parijs een belangrijke rol. RTP fungeert daarmee 
tevens als thuisbasis voor missies naar grote Europese 
fusiecentra als JET en TORE SUPRA. De TORTUR-
lijn zal worden afgesloten. 

Ter invulling van de tweede onderzoeklijn is de bouw 
van de free electron laser FELIX voorgesteld. Daar
mee is gekozen voor een programma in de quantum
elektronika. Na de ontwikkeling en eventuele bouw 
zal FELIX als gebruikersfaciliteit voor Nederlandse 
fysici en chemici moeten gaan fungeren. FELIX zal 
interne straling in het infrarood- en microgolfgebied 
genereren. Beide investeringen zijn voorgedragen ter 
financiering uit het IAS. 

Zoals in het vorige Jaarboek reeds werd vermeld, be
sloten de Stichting Scheikundig Onderzoek in Neder
land (SON) en FOM naar aanleiding van het eindrap
port van de Nationale Commissie voor Oppervlakte-
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onderzoek (NCO) te streven naar een ombuiging van 
bestaande activiteiten in de richting van oppervlakte
onderzoek. Daartoe zou vooral prioriteit gegeven 
moeten worden aan investeringen. 

In het verslagjaar werd de Dwarsverbandcommissie 
Oppervlakte-onderzoek door 7 WO ingesteld. De ver
tegenwoordigers van SON en FOM in deze commissie 
hebben de belangrijke taak om het ZWO-bestuur te 
adviseren over de verdeling van de extra investerings
middelen die voor het oppervlakte-onderzoek beschik
baar worden gesteld. In 1986 werd geld gefourneerd 
voor een transfersysteem met prepareerkamers (via 
SON) en voor een super-SAM-apparaat (via FOM). 
Met eerdere toewijzingen uit onder andere het IAS 
kunnen nu alle algemene analyse- en preparatiefaeili-
teiten, die destijds door de NCO met de hoogste urgen
tie werden aanbevolen, worden gekocht. Aan het eind 
van het verslagjaar werd geadviseerd de middelen voor 
1987 vooral aan te wenden voor projectgerichte appa
ratuur. Tevens werd gestart met de procedure die moet 
leiden tot de keuze van de vestigingsplaats voor een 
geavanceerde hoge resolutie transmissie-elektronen
microscoop, die in de komende jaren dient te worden 
aangeschaft. Verschillende universiteiten hebben in
middels aangeboden voor de nationale faciliteit als 
gastheerinstelling te willen fungeren. 

In de loop van het verslagjaar werd besloten tot extra 
stimulering van onderzoek op het gebied van de quan
tumelektronika. Bij dit gebied gaat het om een sym
biose van quantumfysica en elektrotechniek. Het om
vat onder andere fysica van lasers, niet-lineaire optica 
en "nieuwe" fysica/chemie met lasers. Naar de me
ning van het Uitvoerend Bestuur moet Nederland om 
wetenschappelijke en maatschappelijke redenen op 
het centrale gebied van de quantumelektronika in de 
toekomst meer activiteiten ontplooien. De stimulering 
heeft tot doel het onderzoek zowel in de breedte als in 
de diepte te versterken. Het gaat er dus niet alleen om 
bestaande activiteilen te versterken, maar ook andere 
onderzoekers te stimuleren hun onderzoekprogram
ma's in de richting van de quantumelektronika om te 
buigen. 

Een adviescommissie werd ingesteld en gevraagd een 
initieel programma voor te bereiden. Als eerste stap 
in dit proces werden onderzoekers uitgenodigd ondei -
zoekvoorstellcn in te dienen die voor opname in dit 
nieuwe programma in aanmerking komen. Aan het 
eind van het verslagjaar werden zeven projectaanvra
gen gehonoreerd; de toewijzingen betroffen vooral ap
paratuur. 

Wetenschappelijk onderzoek is naar zijn aard een dy
namisch gebeuren. Als gevolg daarvan zijn onderzoek
programma's aan een voortdurende vernieuwing on
derhevig. Steeds worden nieuwe wegen ingeslagen. 
Dergelijke natuurlijke processen kunnen ertoe leiden 
dat bepaalde begrippen een geheel andere inhoud krij
gen, niet meer adequaat zijn of tot verwarring leiden. 
Zo ook de naamgeving van de werkgemeenschappen. 
Aan het begin van het jaar werd de naam van de Werk
gemeenschap "Metalen FOM-TNO" gewijzigd in 
Werkgemeenschap voor Materialen. Daarmee werd 
tot uitdrukking gebracht dat in deze werkgemeenschap 
ook andere materialen dan metalen worden bestu
deerd, zoals halfgeleiders, supergeleiders en legerin
gen. Tevens wordt aangegeven dat TNO niet meer aan 
de financiering van het onderzoekprogramma bij
draagt. 
Aan het eind van het jaar werd de naam van de Werk
gemeenschap voor Molecuulfysica gewijzigd in Werk
gemeenschap voor Statistische Fysica. Was bij de op
richting van deze werkgemeenschap de relatie van de 
intermoleculaire krachten en de macroscopische eigen
schappen van de materie het centrale thema, nu is dat 
het onderzoek naar collectieve verschijnselen. In het 
bijzonder problemen verbonden met fase-overgangen 
hebben een grote aandacht gekregen. 

In de Nederlandse kernfysica bestaat sinds 1982 een 
plan dat een vergaande concentratie van het onderzoek 
in twee centra beoogt. Het plan behelst ondermeer 
de modernisering van de faciliteiten van de beide 
nationale versnellercentra. 

Voor het Kernfysisch Versneller Instituut in Gronin
gen wordt een nieuw supergeleidend cyclotron 
"AGOR" gebouwd. Zoals in het vorige jaarverslag 
werd vermeld, geschiedt dit in samenwerking met het 
Institut de Physique Nucleaire (IPN) in Orsay. De Ne
derlandse bijdrage wordt gefinancierd uit het IAS. 
De eerste fase omvat de ontwerpwerkzaamheden en 
moet uitsluitsel geven over de vraag of de minimum
specificaties binnen het overeengekomen budget kun
nen worden gerealiseerd. Aan het eind van het verslag
jaar werd duidelijk dat deze studiefase enige maanden 
langer zou duren dan oorspronkelijk gepland (circa 
één jaar). Met name het ontwerp van het zeer geavan
ceerde cryogene gedeelte heeft meer tijd gevergd dan 
oorspronkelijk geschat. De verwachting is dat de kos
ten van het plan, voornamelijk als gevolg van alge
mene prijsstijgingen, enigszins hoger zullen uitvallen 
dan in eerste instantie geraamd. 
Bij NIKHEF/K dient de huidige MEA-vcrsneller te 
worden uitgerust met een pulse stretcher. De in het 
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kader van het IAS aangevraagde middelen voor dit 
plan, Update MEA genaamd, zijn nog niet ter be
schikking gesteld. In het voorjaar maakte de Minister 
van O&W bekend dat hij met betrekking tot de be
sluitvorming over deze aanvraag nader advies gewenst 
achtte. Een internationaal samengestelde commissie 
kwam tot de conclusie dat het niveau van de huidige 
en geplande Nederlandse inspanning op het terrein van 
de kernfysica overeenkomstig het belang van dit deel
terrein is en dat - gemeten naar internationale stan
daarden - KVI en NIKHEF/K onderzoek van hoge 
kwaliteit verrichten. Zij adviseerde de Minister aan het 
eind van het jaar de investeringsaanvraag van Update 
MEA op korte termijn te honoreren, onder voorwaar
de dat de Nederlandse kernfysische gemeenschap be
reid is - uitgaande van het huidige middelenperspec
tief - om op redelijk niveau deel te nemer, aan onder
zoekprogramma's bij grote versnellers buiur. Neder
land. Verwacht wordt dat genoegzaam aan deze voor
waarde kan worden voldaan en dat de Minisier de 
aanvraag zal honoreren in het kader van het IAS 
1988/92. 

Begin 1986 presenteerde de overheid een beleidskader 
voor de micro-elektronika. Zoals nog in het vorige ver
slag kon worden opgenomen, betreurt FOM het dat 
de overheid niet een deel van de extra middelen be
schikbaar heeft gesteld voor de stimulering van de 
fundamentele halfgeleiderfysica via de tweede geld
stroom. 

Een andere consequentie van het beleidskader is de 
oprichting van DIMES, het Delfts Instituut voor 
Micro-elektronika en Submicrontechnologie. Dit uni
versitaire instituut zal onder andere worden gevormd 
door het huidige IC-atelier aan de TUD en het Cen
trum voor Submicrontechnologie. Ook hier dreigt het 
gevaar voor verwaarlozing van het fundamentele on
derzoek ten gunste van de technologie. Of de oprich
ting van DIMES tevens betekent dat een eind komt 
aan de para-universitaire samenwerking tussen TUD 
en FOM op het gebied van de submicronfysiea is nog 
niet duidelijk. Veel hangt af van de ontwikkelingen 
in Delft. 

Hoewel FOM geen formele rol inde micro-elektronika 
te vervullen heeft, is zij wel bij de ontwikkelingen be
trokken, onder andere via de Werkgemeenschap Half
geleiders, de diverse organen van DIMES waarin FOM 
leden voor benoeming kan voordragen, het Innovatie
gerichte Onderzoekprogramma IC'-technologic en de 
Commissie Evaluatie Stimulering Micro-elektronika. 
Op vcr/oek van de overheid heeft FOM, in de persoon 
van programmacoordinator dr.ir. B.M. (ieerken. hel 

secretariaat van laatstgenoemde commissie op zich 
genomen. De directeur van FOM, dr. K.H. Chang, 
treedt op als voorzitter van de benoemingscommissie 
van het College van Bestuur van de TUD voor de di
recteur van DIMES. 

3.3. Kennisoverdracht 

FOM is op verschillende manieren bij kennisover
dracht betrokken. In de eerste plaats door het vertrek 
van mensen die hun bij FOM opgedane kennis ten 
dienste stellen van hun nieuwe werkgever. In 1986 
verwisselden 262 personen, van wie 132 onderzoekers 
en 130 technici en administratieve medewerkers, hun 
betrekking bij FOM voor een functie elders. Ten twee
de door publikaties van de wetenschappelijke resul
taten. Er verschenen van FOM-medewerkers 58 disser
taties en 617 publikaties; voorts werden er door hen 
352 bijdragen aan conferenties geleverd. Ten derde 
via samenwerking, dienstverlening en opdrachten. 
In het verslagjaar werden 15 samenwerkingsovereen
komsten formeel voor de eerste maal bekrachtigd dan 
wel met een nieuwe termijn verlengd. Ten vierde via 
gebruikerscommissies bij projecten in het programma 
voor Technische Natuurkunde en Innovatie. Daarvan 
waren er 28 actief. Voor de goede orde zij opgemerkt 
dat de voorgaande opsomming niet uitputtend is. Vol
staan is met enige gegevens die eenvoudig kwantifi
ceerbaar zijn. Kennisoverdracht vindt plaats langs 
vele, soms moeilijk te doorgronden wegen, waaronder 
vele informele. 

Eens in de drie jaar wordt door FOM de Jacob Kiste
maker-prijs beschikbaar gesteld als bekroning van 
Nederlands werk op het gebied van de natuurkunde 
dat het meest dienstbaar is aan andere wetenschappen, 
de techniek, de industrie of de samenleving in het alge
meen. De prijs, groot / 25.(MM),—, werd in 1986 voor 
de tweede maal toegekend en wel aan prof.dr. F.W. 
Saris en dr. J.F. van der Veen (AMOLF) voor hun 
baanbrekende werk aan de ontwikkeling en toepassing 
van de ioncnbundelkristallografic. De uitreiking vond 
op 27 juni 1986 plaats in Utrecht door ir. R.F. de 
Bruine namens prof.dr. F.W. Ruiten, secretaris-gene
raal van het Ministerie van Economische Zaken. 

3.4. Beleidsruimte 

Voor het normale programma van de FOM-beleids-
ruimte, bestemd voor fundamenteel fysisch onder
zoek, werden 70 aanvragen ingediend, 59 voor nieuwe 
projecten en 11 voor voortzetting van reeds lopende 
projecten. Na de bcoordelings- en selectieprocedure 
werd besloten 21 nieuwe projecten Ie honoreren en 11 
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projecten voort te zetten (waarvan 9 op advies van de 
betreffende bel<*ids- en werkgemeenschapscommissie). 
Met dit be>Iuit zijn 14 bestaande posities gecontinu
eerd en 20 nieuwe posities ingesteld. Aan materiele 
kredieten en investeringen is k / 2760 respectievelijk 
k / 530 toegewezen. Voor /over er promotieonderzoek 
in het geding is, wordt thans van meet af aan e:n ver
plichting voor vier jaar aangegaan; de continuerings-
aanvraag komt daarmee te vervalten. Tussentijds op
komende aanvullende wensen leiden dan in principe 
tot een nieuwe aanvraag. 

Voor het beleidsruimteprogramma voor Technische 
Natuurkunde en Innovatie werden 42 aanvragen inge
diend, waarvan 12 nieuwe en 30 continueringen. Be
sloten kon worden 29 voorstellen te honoreren, waar
van 10 vervolgaanvragen op advies van de desbetref
fende begeleidende commissie en 16 vervolgaanvragen 
en drie nieuwe voorstellen op advies van de Spe :ale 
Commissie voor de Technische Fysica, conform het 
jury-oordeel. Vier lopende projecten moesten beëin
digd worden, negen nieuwe voorstellen moesten wor
den afgewezen, waarvan enkele louter op financiële 
gronden. 

Anders dan in voorgaande jaren kon de STW geen 
middelen boven die waartoe de STW zich reeds in het 
kader van het zogenaamde bloksuosidie had verplicht, 
beschikbaar stellen. (In het verslagjaar werd door de 
STW tijdelijk een honoreringsstop afgekondigd). 
Een en ander impliceert de toewijzing van 39 perso
neelsplaatsen, waarvan 10 nieuwe en 29 continuerin
gen. Met dit besluit is voor de periode tot en met 1988 
een bedrag gemoeid van circa k / 4200 waarvan een 
bedrag van circa k / 1400 voor personeelsplaatsen 
en k/ 2796 voor materieel krediet, 

3.5. Interne organisatie 

Na een lange periode van overleg met de diverse part
ners van het NIKHEF kwam op 9 november 1983 de 
Overeenkomst inzake NIKHLT fase II tot stand. 
De Minister van O&W heeft echter op 12 november 
1984 zijn goedkeuring, welke krachtens artikel 12 is 
vereist, aan deze overeenkomst onthouden. Daarna 
heeft ook ZWO laten weten geen goedkeuring aan de 
overeenkomst ie kunnen hechten. 
Deze ontwikkelingen waren voor het Uitvoerend Be
stuur aanleiding de NIKHFF-eonstructieaan een kriti
sche evaluatie te onderwerpen, waarbij ook de lot 
dusver opgedane ervaringen werden betrokken en een 
bij de landsadvocaat ingewonnen juridisch advies. 
Dit leidde in het verslagjaar tot de volgende conclusies: 

de getekende laatste concepttekst was weliswaar 

het meest haalbare, maar in de praktijk een moeilijk 
bruikbaar document; 
het creëren van een aparte rechtspersoon voor Je 
samenwerking met de instellingen WO in het NIK-
HEF-verband is bestuurlijk ongewenst en gezien de 
situatie bij de andere instituten in de praktijk niet 
nodig; 

- F O M zou moeten streven naar bilaterale overeen
komsten met instellingen WO; 
hel is nuttig thans ook de inbreng van de RUU met 
betrekking tot kernfysica te kwantificeren en te for
maliseren. 

In hel begin van 1987 werden de partners van FOM in 
het NIKHEF van de bezwaren van FOM op de hoogte 
gesteld en werd gevraagd mee te werken aan een wijzi
ging van de NlKHEF-overcenkomst. 

Door de gewijzigde beoordelingsprocedure van be
leidsruimte-aanvragen is de Speciale Commissie voor 
de Theoretische Satuurkunde sinds 1985 niet meer 
bijeen geweest. Dit was aanleiding in 1986 het be
staansrecht van de commissie ter discussie te stellen. 
Nadat ook betrokkenen hierover werden geraad
pleegd, leidde dit begin 1987 tot het besluit de SCThN 
op te heffen. Daarbij werd nogmaals gestipuleerd dat 
er in de werkgemeenschappen zorg voor moet worden 
gedragen, dat theorie en experiment zich in een goed 
evenwicht kunnen ontwikkelen en dat er een weder
zijdse bevruchting plaatsvindt. 

In de sector fysica der gecondenseerde materie zijn 
drie werkgemeenschappen en twee instituten actief, 
die weliswaar ieder hun eigen onderscheiden missie 
hebben, maar ook vele raakvlakken gemeen hebben. 
Dit geldt onder meer de behoefte aan steeds groot
schaliger analyse- en preparatiefaciliteiten. Terwille 
van deze en andere zaken werd besloten tot instelling 
van het zogenaamde " 3 DB-overlcg" waarin de dage
lijkse besturen van de werkgemeenschappen en de in
stituutsdirecteuren zaken van wederzijds belang be
spreken en zorgdragen voor een goede coördinatie, 
vooral wat betreft de investeringsaanvragen. 

De huidige organisatiestructuur van de Stichting FOM 
is weergegeven in het organisatieschema dat op de/e 
pagina's is afgebeeld. Een nadere toelichting is in het 
ond:rschrift bij het schema gegeven. 

4. Personeelsbeleid 

Het Uitvoerend Bestuur is, als uitvloeisel van de be
leidsuitspraken in de strategienota "Kijk op 1990", 
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ORGANISATIESCHEMA FOM 
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eKterhe relaties waarmee FOM voor het 
desbetreffende onderzoefcgened of mstiluut 
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 universitaire werkgroepen (in het 
verslagjaar bedroeg het aantal werkgroe
pen 127). Onderzoekingen op eenzelfde 
deelgebied die op verschillende plaatsen 
worden uitgevoerd, zijn gebundeld in acht 
werkgemeenschappen (afgekort lot 
WGM), te weten kernfysica (K), atoom-
fysica (A), materialen (Mt), statistische 
fysica (SF; deze werkgemeenschap heet
te voorheen Molecuulfysica, maar heeft 
per 1 januari 1987 haar nieuwe benaming 

gekregen), vaste stof (VS), thermonu-
cleair onderzoek en plasmafysica (TN), 
theoretische hoge-energiefysica (Hth) 
en halfgeleiders (THFE). Projecten op het 
gebied van de technische natuurkunde 
worden, voor zover ze niet in een van 
deze werkgemeenschappen passen, uit-
ge jerd in het kader van de werkgroepen 
technische fysica (TF) en onder een 
speciale commissie (SC) verenigd. 
Een dergelijke commissie is er ook voor 
de theoretische natuurkunde (SCThN); 
onder deze commissie ressorteerden 
in het verslagjaar geen werkgroepen. 
In het verslagjaar is het samenwerkings

verbandmet de Sticht,ng Mathematisch 
Centrum (SMC) op het terrein van de 
mathematische fysica (MF) geformali
seerd; er werd een bestuurscommissie 
(BsC) ingesteld. In het kader van een sti
muleringsprogramma op het gebied van 
de quantumelektronika (QE) werden 
werkgroepen gevormd die onder een 
adviescommissie (AC) ressorteren. 
Van de instituten zijn het FOMInstituut 
voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) 
te Amsterdam en het FOM-Instituut voor 
Plasmafysica in Nieuwegein voor 100% 
FOM-instituten. Voor het Nationaal 
Instituut voor Kernfysica en Hoge-

in het wetenschappelijk beleid meer nadruk gaan leg
gen op vernieuwing. De realisering van een dergelijk 
beleid vraagt om een flexibel en inventief personeels
management. Instituutsdirecteuren dienen voort te 
komen uit de kring van actieve onderzoekers en ook 
tijdens hun directeurschap een gedeelte van hun tijd 
zelf aan onderzoek te besteden. Een langdurige aan
stelling als directeur draagt het gevaar in zich dat zijn 
directe contacten met het onderzoek verminderen en 
dat het gedetailleerde inzicht in de wetenschappelijke 
ontwikkelingen, noodzakelijk om leiding te geven aan 
het wetenschappelijk beleid, verloren gaat. Het Uit

voerend Bestuur heeft daarom als beleidslijn vastge
steld een (wetenschappelijk) directeur bij voorkeur te 
benoemen voor een periode van 5 jaar. 

Tegen deze achtergrond heeft het Uitvoerend Bestuur 
inmiddels twee nieuwe directeuren benoemd. 
Eind 1985 gaf prof.dr. J. Los te kennen zijn functie 
als directeur van AMOLF, één jaar voor zijn pensio
nering, te willen neerleggen. Mede op basis van het ad
vies van de benoemingsadviescommissie kon het Uit
voerend Bestuur op I juli 1986 prof.dr. F.W. Saris 
als zijn opvolger benoemen. 
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mingsraad een positief advies uitgebracht over de 
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energiefysica (NIKHEF) te Amsterdam, 
het Kernfysisch Versneller Instituut 
(KVI) in Groningen en het Centrum voor 
Submicrontechnologie (CST) in Delft 
heeft FOM samenwerkingsverbanden 
met derden gesloten, zoals in het schema 
is aangegeven. Het onderzoek van de 
werkgemeenschap TN vindt plaats in 
samenwerking met het Energieonder
zoek Centrum Nederland (ECN) en wordt 
via Euratom mede gefinancierd door de 
Europese Gemeenschap (EG). In dat 
kadnr fungeren de Coördinatiegroep 
Kernfusie FOMECN (CgKf) en het be-
heercomité Euratom-FOM. 

Begin 1986 gaf prof.dr. C.M. Braams te kennen bin
nen afzienbare tijd met vervroegd pensioen te willen. 
Ook hier werd een benoemingsadviescommissie inge
steld en kon prof.dr. M.J. van der Wiel als opvolger 
benoemd worden. Prof. Braams zal op 1 februari 1987 
zijn functie neerleggen. In afwachting hiervan werd 
prof. Van der Wiel op 1 juli 1986 benoemd als adjunct-
directeur en zijn - ter voorbereiding op zijn nieuwe 
functie - afspraken gemaakt over een inwerkpro-
gramma, waaronder een tijdelijke detachering in het 
buitenland met betrekking tot de plasmafysica. 
In beide gevallen hebben de Instituutsraad/Onderne-

In 1985 werd besloten tot herziening van de arbeids
voorwaardenregelingen binnen FOM. Het Uitvoerend 
Bestuur is verheugd dat in oktober 1986 een nieuwe 
Arbeidsvoorwaardenregeling kon worden vastgesteld, 
die - binnen de marges van het overheidspersoneels
beleid - een op de FOM toegesneden pakket arbeids
voorwaarden biedt. Met het verschijnen van deze rege
ling is ook voor de medewerkers een grotere duidelijk
heid over de arbeidsvoorwaarden van FOM gekomen. 

Gro*e zorg baart nog steeds het arbeidsvoorwaarden
beleid van de overheid. Door het karige salarisbeleid 
van de overheid stagneert de instroom van goede fysici 
en technici uit het onderwijs (pas afgestudeerden), het 
bedrijfsleven en uit het buitenland, terwijl de uit
stroom groot is. De door de overheid voorgestelde 
maatregelen tegen de leegloop dragen een ad hoc ka
rakter en hebben weinig impact. De voorgenomen 
salarisverlagingen, met name in schalen waarin FOM 
haar technici en beginnende fysici aantrekt, werken 
zelfs averechts. 

Na uitvoerig overleg met ZWO en SMC kon FOM eind 
1986, naar analogie met de "Rerhtspositieiegeling 
assistenten in opleiding", haar reglement "onderzoe
kers in opleiding ZWO/FOM/SMC" vaststellen. Eer
der werd uitgesproken dat FOM, met enige kantteke
ningen, bereid is het beleid van de Minister inzake 
assistenten in opleiding loyaal te volgen. In de !oop 
van 1987 zal de introductie van de oio's aan een gron
dige evaluatie worden onderworpen. 

De bijgaande tabel geeft een overzicht van de perso
neelsbezetting aan het eind van 1986. 

5. Bestuur en bureau 

De Raad van Bestuur vergaderde in 1986 twee maal, 
het Uitvoerend Bestuur dertien maal, afgezien van een 
aantal bijzondere besprekingen en besprekingen met 
anderen. 
In de samenstelling van de Raad van Bestuur kwam 
wijziging door het aftreden van de leden prof.dr, P. 
Mazur in het begin van het jaar, dr. E,F. de Haan in 
de loop van het jaar en prof.dr. J. Blok, prof.dr, D. 
Harting en prof.dr. F. van der Maescn aan het eind 
van het jaar. Dr. K. Bulthuis en dr. R.J. van Duinen 
werden per 1 maart benoemd tot lid. 
In de samenstelling van het Uitvoerend Bestuur kwam 
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Personeelsbestand per 3112-1986 (exclusief volontairs 
en gastmedewerkers) 

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

aantal aan'al aantal aantal aantal 
pers. pers. pers. pers. pers. 

AMOLF 
Rijnhuizen 
KVI 
NIKHEF 
Bureau 
Werkgem. 

17 

21 

6 
47 

65 
16 
23 
36 

87 
91 
13 

186 
50 

3 
2 
1 

17 
4 

172 
130 

43 
286 

54 

(incl. CST) 19 254 65 9 347 

Totaal 110 394 492 36 1032 

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. 

geen wijziging. In de loop van het verslagjaar volgde 
prol'.dr. H.J. van der Molen prof.dr. R. van Lieshout 
op als directeur van ZWO en in die hoedanigheid als 
waarnemer van ZWO bij de vergaderingen van de 
Raad van Bestuur en het Uitvoerend Bestuur. FOM is 
prof. Van Lieshout veel dank verschuldigd voor de 
wijze waarop hij de belangen van FOM binnen ZWO 
en bij O&W gedurende een lange reeks van jaren heeft 
behartigd. 

Tot slot is een woord van dank op zijn plaats aan alle 
anderen die door hun activiteiten hebben bijgedragen 
aan het goede functioneren van FOM in 1986. De 
leden van het Uitvoerend Bestuur ten slotte zijn zeer 
erkentelijk voor de hulp die zij van velen hebben on
dervonden bij het vervullen van hun bestuursfunctie. 

Namens het Uitvoerend Bestuur, 

prof.dr. H. de Waard 

voorzitter 

De implementatie van de strategienota "Kijk op 1990" 
gaat gepaard met vele veranderingsprocessen. Deze 
hebben niet alleen betrekking op de programmering 
van het onderzoek, maar ook op het management, 
de organisatie en het beheer. Bovendien spelen zij 
zich op vele plaatsen gelijktijdig af. Daarmee worden 
de medewerkers van het bureau, die de vele verande
ringen met raad en daad begeleiden, zwaar belast. 
Daar komt bij dat FOM geconfronteerd wordt met 
steeds meer en steeds ingewikkelder regelingen en 
missives, die vooral de beheersafdelingen veel extra 
werk bezorgen. In de wetenschap dat de vele taken met 
in omvang beperkte middelen moeten worden vervuld, 
wil het Uitvoerend Bestuur graag zijn waardering 
uitspreken voor de effectieve, accurate en voorko
mende wijze waarop het FOM-burcau zijn diensten 
verleent. 
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Financieel verslag 

EXPLOITATIEREKENING 

Vastgestelde begroting 1985 LASTEN Vastgestelde begroting 1986 
k / » k/ k/'> k/ 

Werkgemeenschap voor Kernfysica: 
3.861 
1.015,1 

4.876,1 

6.617,8 

4.508,5 Personeelskosten 3.861 
842,8 

5.351,3 
Materiele kredieten 

Kernfysisch Versneller Instituut: 

1.015,1 

2.217 Personeelskosten 2.265 
4.335,8 

6.552,8 
Materieel krediet 

Werkgemeenschap voor Atoomfysica: 

4.352,8 

2.239 Personeelskosten 2.210 
574,1 

2.813,1 
Materiële kredieten 

FOM-Instituut voor Atoom- en Mc'ecuulfysica 
fexcl. TN III en THFE-F): 

519,6 

7.694 Personeelskosten 7.664,9 
4.532,3 

12.226,3 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor Materialen: 

4.510,55 

1.634 Personeelskosten 1.496 
1.019 

2.653 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor Statistische Fysica: 

700,5 

2.910 Personeelskosten 2.960 
271,8 

3.181,8 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor de Vaste Stof: 

902,4 

4.748 Personeelskosten 4.418 
1.163,1 

5.911,1 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor Thermonucleair 
Onderzoek en Plasmafysica find. TN III): 

1.841,9 

1.775 Personeelskosten 1.686 
764,7 

2.539,7 
Materiële kredieten 

FOM-Instituut voor Plasmafysica: 

715,5 

9.022,3 Personeelskosten 8.411 
2.848,7 

11.871 
Materiële kredieten 3.910 

11.871 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor Theoretische 
Hoge-energiefysica: 

1.092 Personeelskosten 1.060 
103,8 

J.195,8 
Materiële kredieten 94 

J.195,8 
Materiële kredieten 

NIKHEF sectie Kernfysica: 
11.108,9 Personeelskosten 10.890 
9.579,7 

20.688,6 
Materiële kredieten 8.255,3 

2.729,6 

12.175,45 

2.196,5 

3.862,4 

6.259,9 

2.401,5 

12.321 

1.154 

19.145,3 
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NIKHEF sectie Hoge-energiefysica: 
8.363,9 Personeelskosten 7.758 
5.125.5 Materiële kredieten 5.074,1 

13.489,4 12.832,1 
Werkgemeenschap voor Halfgeleiders: 

3.052 Personeelskosten 3.056 
2.522.6 Materiële kredieten 2.540 

5.574,6 5.596 
Centrum voor Submicrontechnologie: 

100 Personeelskosten 221 
50 Materiële kredieten 226 

150 447 
Werkgroepen Technische Fysica: 

I.50I Personeelskosten 1.651 
1.468,9 Materiële kredieten 2.060 

2.969,9 3711 
Stimuleringsprogramma Mathematische Fysica: 

— Personeelskosten 79 
— Materiële kredieten 6 

3.035 
1.702,1 

Stimuleringsprogramma Quantumelektronika: 
Personeelskosten — 
Materiële kredieten 500 

85 

500 
Algemene kosten van de organisatie: 
- Bureau en algemene overhead: 

4.737,1 

600 
800 
859,1  

104.164,6 104.748,25 

Personeelskosten 3.098 
Materiële kredieten 2.056,7 

5.154,7 
Bijzondere bestuurstoewijzingen: 
Bijdrage aan JET 800 
C.C. Huygensbijdrage 354 
Overig 1.528,9 

Vastgestelde begroting 1985 BATEN Vastgestelde begroting 1986 

Nederlandse Organisatie ZWO 
Europese Gemeenschap (incl. JET/NET) 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
Ministerie van Economische Zaken 
Stichting Technische Wetenschappen 
Rijksuniversiteit Groningen, inzake KVI 
Bijdragen op grond van samenwerkings
overeenkomsten 

Vastgelegde verplichtingen 

k / l ) 
k/ 

81.620,2 
3.902 

911,3 
684 

9.814,4 
3.160,7 

2.344,3 
102.436,9 

1.727,7 
104.164,6 

11 1 k/ = / 1.000, — 

k/ «> k/ 
81.254,2 
4.016 

200 
200 

10.504,2 
3.053,9 

4.459,75 
103.688,05 

1.060,2 
104.748,25 
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Vastgestelde begroting 1985 
k>" kf' 

3.835 
1.317 
1.200 
1.900 

300 

789 
705 
608 
365 

1.255 

8.552 

LASTEN 

Grote apparatuur instituten: 
FOM-lnstituut voor Atoom- en 

Vastgestelde begroting 1986 
k/ 

3.722 

Molecuul fvsica 3.182 
FOM-lnstituut voor Plasmafysica 1.257 
NIKHEF sectie K 1.263 
NIKHEF sectie H 2.458 
Kernfysisch Versneller Instituut 4.950 
Centrum voor Submicrontechnologie 1.260 
Algemene kosten van de organisatie 828 

Grote apparatuur universitaire werkgroepen: 
Kernfysica 375 
Atoomfysica — 
Materialen 350 
Statistische Fysica 200 
Vaste Stof 720 
Halfgeleiders 1.030 
Technische Fysica 150 

kA 

15.198 

2.825 

12.274 18.023 

BATEN 

ZWO: 
5.950 - Gewoon investeringssubsidie 7.000 

500 - Nader te verdelen artikel 1.300 
4.575 - Intentioneel apparatuur schema 9.159 

11.025 17.459 
329 Euratom 314 
920 Stichting Technische Wetenschappen — 

Economische Zaken inzake IOP-IC 250 

12.274 18.023 

I k/=ƒ 1.000,-
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Toelichting op het financier! verslag 

1. Algemeen 

In dit financieel verslag zijn naast elkaar vermeld de 
financiële toekenningen zoals opgenomen in de vast
gestelde begroting 1985 en inde vastgestelde begroting 
1986. 
Hieruit kunnen aceres c.q. détres van de financiële ioe-
wijzingen worden afgeleid. 

2. Exploitatiekosten: lasten 

Gepresenteerd is de omzet op basis van de financiële 
toewijzing per organisatie-onderdeel van de Stichting 
FOM, gesplitst naar personeelskosten en materiële kre
dieten. 

De personeelskosten omvatten de salarissen en toela
gen, alsmede het werkgeversaandeel in de pensioen
premies en sociale lasten. 
De opstelling over 1985 is gebaseerd op het salarispeil 
per 01-01-1984 met een ABP-prcmie van l6,9^o. 
De opstelling over 1986 is gebaseerd op het salarispeil 
per 01-04-1986 met een ABP-premie van 12,5ff'o. 

De materiële kredieten omvatten de financiële toewij
zingen bestemd voor de aanschaf van instrumenten, 
reiskosten, alsmede algemene en bedrijfskosten. 

Aan FOM-beleidsruimteprojecten is in 1985 k/ 
4.389,8 en in 1986 k/ 6.366.4 toegekend. 
De financieringsstroom programmatische prioriteiten 
en knelpunten heeft in 1985 de omvang van kƒ 4.091,9 
en in 1986 van k/ 3.533,6. 

3. Exploitatierekening: balen 

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. 
- De Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Welen-

schappelijk Onderzoek l/WO), Voor exploitatie
lasten m.b.t. fundamenteel onderzoek der materie 
(in 1985: 78,4"'o; in 1986: 77,6*'o). 

- De Stichting voor de Technische Weienschappen 
(STW). Voor o.a. de financiering v.in projecten op 
het gebied van technische natuurkunde en innovatie 
(in 1985: 9,4n'n; in 1986: lO.(V'fl). 
De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom). Overeenkomstig een associatiecontract 
voor plasmafysica en beheerste kcrnvcrsmclting. 
Volgens dit contract draagt Furatom 25l?n bij in de 

exploitatiekosten van het FOM-Instifuut voor Plas
mafysica en de groep TN III bij het FOM-lnstituut 
voor Atoom- en Molecuul fysica (in 1985: 3.3°'o; 
in 1986: 3.8«o). 

- Rijksuniversiteit Groningen. Deze universiteit 
neemt o.a. de infrastructurele kosten van de exploi
tatie van het Kernfysisch Versneller Instituut voor 
haar rekening (in 1985: 3,0"'o; in 1986: 2.9^)-

- Bijdragen op grond van sanwnwerkingsovereen-
kosten. Op basis van onderlinge samenwerking 
vindt er een verruiming van het fundamenteel we
tenschappelijk onderzoek plaats (in 1985 2.2°'o; 
in 1986: 4.3°'o). 

4. Investeringsrekening: lasten 

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 1984 bedraagt de ondergrens voor aan 
te schaffen apparatuur k/ 250. 

5. Invesleringsrekening: balen 

De belangrijkste subsidies en bijdragen in 1986 komen 
van de onderstaande organisaties: 
- Sederlundse Organisatie voor Zuiver M 'etenschap-

pelijk Onderzoek: 
* "gewoon investeringssubsidie" ter grootte van 

k/7.000, opgebouwd uil k/5.800 structureel ver
hoogd met k/ 1.200 ter compensatie van de inflatie 

* "nader te verdelen artikel" opgebouwd uit: 
k/ 790 voor de SAM in Twente 
k/ 35 voor BIS( FPS in Nijmegen 
k/ 350 voor de Uil V-sptittcropstelling 
k/ 125 voor het project zachte landing ionen op 
oppervlakte 

* "Intentioneel Apparatuur Schema" opgebouwd 
uit: 
k /2 059 voor oppervlakte-onderzoek bij AMOI.F 
k/ 1.000 voor de SIMS bij het CST te Delft 
k/ 1.500 voor I FP-cxperimenien 
k/ 100 voor HFR A-experimenten 
k/4.500 voorde studiefase van het supergeleidend 
cyclotron bij het Kernfysisch Versneller Instituut. 

- Euratom. Deze bijdrage betreft 25"'n van alle inves
teringen mei betrekking tot plasmafysica. Voor be
paalde investeringen kan 20"n extra vergoed wor
den. 
Economische Zaken inzake IOP-IC Het innovatie-
gerichte onderzoek programma K -technologie heef l 
van IOM de financiering van diverse projecten 
overgenomen. 
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Kernfysica 

1. Algemeen 

De Werkgemeenschap voor Kernfysica 
-een voortzetting van de oudste kern 
van FOMonderzoek- heeft tot doel: 
a. zuiver-wetenschappelijk onderzoek 
op het gebied van de kernfysica te 
beoefenen; 
b. het kernfysisch werk in Nederland 
te coördineren. Voorzover mogelijk 
wordt hierbij ook betrokken het onder
zoek dat buiten FOM-verband plaats
vindt; 
c. meetmethoden en instrumenten voor 
het kernfysisch onderzoek te ontw-^rpe î 
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. Hoogtepunten uit het onderzoek 

Het onderzoek met elektronen dat in de 
werkgroep K II (Amsterdam) wordt ver
richt, heeft aangetoond dat de invloed 
van het kernmilieu op de wisselwerking 
tussen een elektron en een proton bij 
een uitstootreactie op 6Li oor protonen 
uit een gebied met hoge dichtheid onge
veer even groot is als voor protonen 
uit een gebied met lage dichtheid, het
geen niet kan worden verklaard met 
bestaande mod-jllen voor wijziging van 
de eigenschappen van een nucleon in 
een kern. Mogelijke andere mechanis-
mes, zoals r*e invloed van meson-uitwis
selingstromen, worden bestudeerd. 
Het mechanisme van de (e.e'd)-reactie is 
verder onderzocht, onder andere door 
middel van bestudering van de overgang 
"aarde J* = 0+, T = 1-toestandin 10B, 
die verboden is voor directe uitstoot 
van een deuteron. De excit-itie is vermoe
delijk een gevolg van inverse elektrodes
integratie van een deuteron in de kern 
,2C, consistent met het waargenomen 
zuiver transversale karakter van de 
overgang. 
Het onderzoek van de microscopische 

beschrijving van inelastische verstrooi
ing van protonen aan ^Sr heett geleerd 
dat met een geringe hernormering van de 
effectieve wisselwerkingen in een kern
medium een goede beschrijving van 
zowel werkzame doorsnedes als analy
serende vermogens voor diverse over
gangen in de reactie "sSr (p,p') wordt 
verkregen. Een gedetailleerde studie is 
gemaakt van het verval van de dipool-
reuzenresonantie (GDR) die is gesuper-
poneerd op aangeslagen toestanden 
in m Sn . 
Bij het Kernfysisch Versneller Instituut 
(KVI) is in samenwerking met fysici van 
dat instituut een onderzoek verricht 
naar de splitsing van de GDR die is ge-
superponeerd op supergedeformeerde 
toestanden met een groot impulsmo
ment in 152Dy. 
Teneinde mediumeffecten in de pion-
kernwisselwerking te bestuderen is de 
elastische verstrooiing van positieve 
pionen aan 3He en 4He gemeten bij 
ET+ = 15, 25 en 45 MeV. Dit onderzoek 
wordt momenteel aangevuld met de ver
strooi ng van negatieve pionen. Zo kan de 
isospi afhankelijkheid van de pion-
kernwisselwerking in 3He worden bestu
deerd. De interferentie tussen de elektro
magnetische en sterke wisselwerking 
is verschillend voor beide ladingtoestan
den van het pion. Voor de experimenten 
met negatieve pionen zijn twee dracht
telescopen geconstrueerd. 
Op grond van het 'quark compound-bag 
model' kan men de in-Moed van multi-
quarktoestanden op de structuur van 
het deuteron inschatten. Deze invloed 
blijkt klein te zijn voor de statische 
grootheden, behalve voor het magne
tische dipoolmoment. 
Er is veel belangstelling voor toepassing 
van relativistische methoden in de 
kernfysica. Het eerder verkregen inzicht 
in de relatie tussen Schrödinger- en 
Diractheorieën kan worden verdiept 
door inelastische proton-kernverstrooi
ing en Diractensorpotentialen te onder
zoeken. De resultaten bevestigen het 
vermoeden dat het succes van de Dirac-
fenomologie niet noodzakelijk gelateerd 

is aan relativistische effecten. 
Een geheel nieuw onderwerp is het toe
passen van kernfysische veel-deeltjes
technieken op problemen uit de quan-
tumveldentheorie. Dit is vooral interes
sant met het oog op QCD, de theorie van 
de sterke wisselwerking. 

In het experimentele programma van de 
werkgroep K V (Utrecht) is de mogelijk
heid geschapen een nog onbekend reac
tiekanaal te bestuderen. Dit betreft de 
uitstoot van neutronen in het energie
gebied van 50 tot 100 MeV bij botsingen 
met 500 MeV elektronen. De elektronen 
worden versneld door de versneller MEA 
bij het NIKHEF-K. Onderdrukking van 
gamma-achtergrond en net gebruik van 
snelle elektronische technieken spelen 
hierbij een essentiële rol. Met deze 
methode zal het mogelijk kunnen worden 
om nieuwe vrijheidsgraden van de 
atoomkern met de elektromagnetische 
sonde te bestuderen. Het zware-ionen-
onderzoek, waarvoor de experimenten 
bij het KVI plaatsvinden, is in het bijzon
der gericht op correlatie-experimenten 
met hoogenergetische Ne-bundels. 
De verdeling van de ?anslagenergie 
over het projectiel en de trefplaatkern 
büjkt op korte-tijdschaal door deeltjes
uitwisseling te kunnen worden beschre
ven. Metingen aan centrale botsingen 
tussen Ne en Al tonen aan dat (snelle) 
lichte deeltjes door tenminste twee 
bronnen worden uitgezonden. Om een 
beter inzicht in deze (niet)evenwichts-
processen te verkrijgen zijn eerste expe
rimenten aan het symmetrische Si t- Si-
systeem uitgevoerd, Daarvoor is de 
bouw van een detector bestaande uit 
meer dan 15 lichte-deettjestelescopen 
zo goed als gereed. 
In samenwerking met het GSI (Darm
stadt) en het KVI is de bijdrage van de 
overdrachtkanalen in de totale fusie-
doorsnede onderzocht voor Ar + Sn. 
De invloed van deze processen op de 
hoge fusiedoorsnede kan van groot 
belang zijn. 

Bij de versnellers in Utrecht is de prakti
sche bruikbaarheid aangetoond van een 
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Voor het registreren van snelle lichte 
deeltjes die vrijkomen bij botsingen 
tussen zware atoomkernen is in de werk
groep K V een speciale detector ge
bouwd. De foto laat de onderdelen van 
één detectie-element voor de detector 
Zien, Foto RU Utrecht 

Eén van de twee bolvormige houders 
waaruit de multidetpzioropstelltng van 
de werkgroep K V voor het registreren 
van snelle lichte deelties bestaat. 

Fntn OMi. RU tliirrht 
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nieuwe methode om energetisch afstem-
bare gammastraling te produceren. 
Het theoretische onderzoek aan stati
sche en dynamische eigenschappen 
van lichte kernen in het nassagebied 
A = 4-16 heeft duidelijke vooruitgang 
geboekt in de bepaling van een feno
menologische effectieve nucleon-
nucleonwisselwerking. Tot voor kort 
konden alleen de bindings- en excitatie-
energieën worden gebruikt voor de bepa
ling van de wisselwerking. De op deze 
wijze berekende gclffuncties werden 
daarna gebruikt om andere eigenschap
pen van de kern te bestuderen. Het is nu 
mogelijk geworden om kernmomenten 
rechtstreeks te gebruiken voor de bepa
ling van de wisselwerking. Eerste resul
taten geven aan dat deze procedure kan 
leiden tot aanzienlijke betere golf-
functies. 
Met de tandemversneller worden 10Be-
en 14C-bepalingen uitgevoerd voor 
diverse vakgebieden. De 14C/12C-verhou-
ding wordt gemeten met een precisie 
van 0,7%; deze precisie wordt voorna
melijk bepaald door de reproduceerbaar
heid tussen verschillende monsters, 
zoals blijkt uit de simultaan gemeten 
13C/12C-verhouding. 

Het onderzoek aan veel-deeltjessyste
men in de werkgroep K Vl-U {Utrecht) 
betrof vooral de microscopische struc
tuur van wisselwerkende bosonen die 
worden opgevat als coherente fermion-
paren. Het is gebleken dat een micro
scopische beschrijving van een kern 
in termen van fermionparen van alleen 
spin nul (S) en twee (D) niet voldoet. 
Toevoeging van paren van spin vier(G) 
leidde echter tot goede overeenstem
ming met de experimentele spectra. 
Toepassing van beschrijving met cohe
rente bifermionen op collectieve exci
taties (K» = 0+, 1 + , 2+) in de gedefor
meerde kern 156Gd toonde aan dat de 
fermionpaarstructuur niet onafhankelijk 
van de kerndeformatie kan worden be
schouwd. Dit effect kan worden opge
vangen door de invoering van extra 
orthogonale fermionparen S', D' en G'. 
Door de kerndeformatie als generator
coördinaat voor een HMl-Wheelerverge-
lijking op te vatten, was het mogelijk 
de intrinsieke energieën van /3- en 7-
vibraties (banden) te bepalen. 
De zogenaamde schaarbeweging 
(K» = 1+) in 15*Gd werd onderzocht door 
na te gaan hoe de fermionpaarstructuur 
afhangt van de hoek tussen de symme-
trie-assen van proton- en neutronverde
lingen. Deze afhankelijkheid bleek 
slechts gering te zijn. Voorts bleek het 
analogon van de schaarbewegingen in 
de SU(3)*-limiet van belang voor de 
beschrijving van trraxiale kernen. 
De Dysonafbeelding is gebruikt om de 
fermionoperator voor het quadrupool-

moment af te beelden op de sd-boson-
operator. Bij deze afkapping van de 
modelruimte bleek het noodzakelijk 
extra bosonen s' en d' in te voeren om 
problemen met onechte toestanden 
('spurious states') te voorkomen. 

In de werkgroep K Vl-G (Groningen) 
werd eerder aangetoond hoe men sys
temen van identieke fermionen of boso
nen, zoals kernmaterie of vloeibare 
helium-4, kan beschrijven in een uitbrei
ding van de Bruecknertheorie. In de zoge
naamde parketvergelijkingen worden de 
bekende ladderdiagrammen en diagram
men van deeltje-gatlussen zo volledig 
mogelijk gesommeerd. Inmiddels zijn 
de kruising-symmetrische verketenings-
bewerkingen in zodanige vorm gebracht 
dat de afleiding van de parketverge
lijkingen aanzienlijk doorzichtiger 
wordt en dat daarbij de bijdrage van de 
vertexcorrectie aan de effectieve inter
actie geïncorporeerd wordt op gelijke 
voet met ladderdiagrammen en diagram
men van deeltjes-gatlussen. 

In de werkgroep K IX (Petten) werden 
mesonische uitwisselingsstromen 
onderzocht in systemen met weinig 
nucleonen. Een meting aan de reactie 
D (n,-y) maakte duidelijk dat dergelijke 
stromen een overwegende bijdrage aan 
het vangstproces geven. 
Metingen aan de reactie D (n,7) zullen 
het mogelijk maken om een keuze te 
doen uit enige concurrerende modellen 
voor de nucleon-nucleonwisseiwerking. 
Een geheel unieke bundel neutronen 
met energie rond 24 keV is ingezet voor 
het meten van astrofysisch relevante 
werkzame doorsneden. Zwaardere ele
menten zijn vooral gevormd in rode 
reuzensterren door opeenvolgende 
neutronenvangst (s-proces), waarbij de 
energie ook ongeveer 24 keV is. 

In de werkgroep K/VS X-G (Groningen) 
heeft de ontwikkeling van een geavan
ceerd Monte Carlo-simulatieprogramma 
voor channeling het mogelijk gemaakt 
uit met de Van de Graaft versneller uitge
voerde 'chanreling'experimenten veel 
gedetailleerder conclusies te trekken 
omtrent plaatsafwijkingen van onzuiver-
heden in het kristalrooster, over defect-
distributie en over de invloed van rooster-
trillingen dan tot nu toe mogelijk was. 
Deze ontwikkeling is ook van belang 
voor een meer kwantitatieve vergelijking 
van 'channeling'-resultaten en hyperfijpv 
interactiemetingen van een en hetzelfde 
systeem. 

Aluminium-éénkristallen waarin zich 
na implantatie van indium, clusters van 
ind'um en uitgebreide defecten waaraan 
indiumatorrten zijn gebonden, hebben 
gevormd, werden bestraald met alfa
deeltjes bij een temperatuur van 80 K. 

Na bestraling bleken alle indiumclusters 
en een aanzienlijk deel van de uitge
breide defecten verdwenen te zijn: 
ongeveer de helft van de geïmplanteerde 
indiumatomen blijken nu geïsoleerd op 
substitutionele roosterplaatsen tezitten 
Dit opmerkelijke resultaat wijst een weg 
om de substitutionele fractie van geïm
planteerde atomen ook in andere geval
len te verhogen. 

Het onderzoek dat in de werkgroep 
K/VS X-L (Leiden) op het gebied van de 
kernspinoriëntatie bij zeer lage tempe
raturen werd gedaan, was voor het groot
ste deel gericht op kernspinrelaxatie-
metingen. 
Voor cerium als gasatoom bleek het hy-
perfijnveld in Y, Al en Pt nagenoeg nul 
te zijn. Voor Ce in Cu, Ag, Se en Y bleek 
er een kleine fractie met een redelijk 
groot hypertijnveld te bestaan. Echter, 
voor de meeste Ce-atomen, die vermoe
delijk op substitutionele plaatsen in de 
gastheer matrix zijn beland, geldt even
eens dat het hypertijnveld verwaarloos
baar klein is. Voor Ce in Fe wijst de waar
de van en het teken voor hypertijnveld 
op een niet-magnetisch gedrag van Ce. 
Met uitzondering van Ce op niet-substi-
tutionele plaatsen valt dus te conclude
ren, dat Ce zich niet als magnetisch Ce3+ 

in deze gastheermetalen manifesteert. 
De verklaring hiervoor dient eerder ge
zocht te worden in het optreden van 
spin-fluctuatieverschijnselen dan in het 
bestaan van Ce4+. De resultaten hebben 
betrekking op het millikelvingebied; 
de laagste temperatuur bedroeg 1,6 mK. 
Verder dient in dit verband nog opge
merkt te worden, dat uit experimentele 
uitkomsten een nauwkeuriger waarde 
voor het kernmagnetisch moment van 
'41Ce werd bepaald(1,09 nu) dan voordien 
(1957) bekend was (1,3 ± 0,2 /iN). 
De meting van kernspinoriëntatie voor 
kernspin-relaxatietijdbepaling waren 
gericht op 58Co en 60Co, die door diffusie 
in een éénkristal van ijzer waren inge
bracht. De spin-roosterrelaxatietijd is 
sterk afhankelijk van de temperatuur 
en ook afhankelijk van het uitwendige 
magneetveld. De laatstgenoemde afhan
kelijkheid is voor 5BCo en 60Co nogal ver
schillend, wat erop wijst dat we hier te 
maken hebben met een magnongeïndu-
ceerd relaxatieproces. 
Dit onderzoek werd uitgebreid tot relaxa-
tiemetingen van (radioactieve) lr-isoto-
pen, ,98Au en 11->min in ijzer. De lr-resul-
taten kloppen zeer goed met theoreti
sche voorspellingen. Met de afsluiting 
van dit onderzoek ir, 1986 is tevens een 
einde gekomen aan het kernspinoriën-
tatieonderzoek in FOM-verband bij de 
HUL, waarmee in 1948 door O.J. Poppe-
ma werd begonnen. Dit onderzoek werd 
geleidelijk van kernfysische doelstellin
gen naar vastestoffysica verschoven. 
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Een houder met trefplaatjes voor het 
verrichten van comcidentiemetingen 
door onderzoekers uit de werkgroep K V 
bij het NIKHEF-K, 

Foto Picture Report 

3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROFP K II 
Amsterdam - Vri/e Universiteit, Natuur
kundig Laboratorium, prof,dr, H. Ver
heul, prof.dr. M.N. Harakeh. prof dr 
R. van Wagemngen 
1. Onderzoek met behulp van het VU-
cyolotron en het KVI-cyclotmn 
1.1. Directe reacties: inelastische ver
strooiing aan 3flS. BHSr en even Hg-isoto-
pen; microscopische en macroscopi
sche analyse 
1.2. Kernstructuuronderzoek met zware 
ionen: verval van reuzenresonanties 
gesupenoneerd op aangeslagen toe
standen; deelt jes-gatexcitat ies van pro
tonen en vormcoexistent ie in kernen 
met een gesloten protonschi l 
1.3. Randgebieden: sporenonderzoek 
door middel van door protonen geïndu
ceerde röntgenfluorescentie aan biolo
gische preparaten en aan meteorieten 
2. Kernfysica bij middelhoge energsc 

2.1. ,3C(e.e'p)- en 6Li(e.e'p)-reacties. 
mediurneffecten, zwakke overgangen 
en 'f inal state' wisselwerking, deuteron-
uitstootreacties. 6Li{e,e'd) en 12C(e.e'd) 
2.2. Inelastische verstrooiing van elek
tronen, overgangslading- en stroom-
dichtheden m 58Ni en Nd-isotopen. 
vormfactoren bij grote impulsoverdracht 
2.3. Pionenfysica: verstrooiing en ab
sorptie van laagenergetische pionen 
aan 3He en 4He: werkzame doorsnedes 
voor p ionkernreact ies bij lage energie 
2.4. Onderzoek aan het EMC-effect met 
diepmelastische verstrooi ing van 
muonen 
3. Theorie 
3.1. Wisselwerking van pionen met zeer 
lichte kernen 
3.2. Absorpt ie van pionen in kernen 
3.3. Relativistische kernfysica 
3.4. Quarkeffecten in kernkrachten en 
kernreacties 
3.5. Benaderingen en microscopische 
fundering van het wisselwerkende-

bosonenmodel (IBM) 
3.6. Gebroken-paarbeschri jving van 
semi-magische kernen 
3.7. Deeltje-gatpropagator voor magi
sche kernen en één-deeltje, c.q. gat-
propagator 

WERKGROEP K V 
Utrecht ~ Rijksuniversiteit. Fysisch 
Laboratorium, prof.dr. A.M. Hoogen-
boom. prof.dr. C van der Leun 
1. Kernstructuur (experimenteel) 
1.1. Qua^i-vrije protonui tstootreact ie 
fiLi(e.e'p)r'He 
1.2. Elektronenverstrooi ing aa i r , N 
1.3. Vangstreact ies 
1.4. Resonante absorptie van -,-strating 
2. Reactiemechanismen 
2.1. Het sequentiële vervul van 2"Ne 
2.2. Onvolledige fusie in de reactie 
?orge + 2/Al 

2.3. Niet-evenwichtsdeelt jes in zware-
ionenreacties 
2.4. Zware-ionerueaoties m de buurt 
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van CculomDbamère 
3. Kernstructuur (theorie) 
3.1. Lichte kernen 
3.2. Middelzware kernen 
3.3. Zware kernen 
3.4. Programmatuur 
4. Toepassingen kernfysische tech
nieken 
4.1. ' °Be-en , JC-dateringen met een 
tandemversneller 
4.2. Productie van kort levende posi-
t ronemit ters 
5. Instrumentat ie 

WERKGROEP K VI 
Groningen - Rijksuniversiteit, Instituut 
voor Theoretische Natuurkunde, prof.dr. 
A .Lande 
1. Theorie van veel-deelt jessystemen 
1.1. Kernmaterie in grondtoestand en 
btj eindige temperatuur 
1.2. Relatie tussen parket-diagram-
sommEties en variatie-theorieën met 
toepassing op kernmater ie en quantum 
vloeistoffen 
Utrecht - Rijksuniversiteit. Fysisch 
Laboratorium, prof.dr. P.J. Brussaard 
1. Onderzoek aan veel-dee!tjessyste-
men 

WERKGROEP K IX 
Peffen - Energieonderzoek Centrum 
Nederland, dr K. Abrahams 
1. Virtuele mesonische stromen en het 
(n.-j)-proces 
1.1. Gammapolansat iemet ingen 
1.2 Vangst in gepolariseerde atoom 
kernen 
2. Gefi l terde neutronenbundels 
2.1 Werkzame doorsneden met astro-
fysische betekenis 
2.2. Niet-resonante vangst van neu
tronen 

WERKGROEP K/VS X-G 
Groningen - Rijksuniversiteit. Labora
torium voor Algemene Natuurkunde. 
prof dr. H. de Waard 
1. Hyperf i jninteract iemetingen met 
kernfysische methoden, vooral aan 
geïmplanteerde metalen en halfge
leiders 
1.1. Mössbauerspectroscopie 
1.2. Meting van gestoorde-hoekcorre-
iaties 
1.3. Kernoriëntatie 
2 Isotopenseparator en ermee verbon
den apparaiuur 
3. Onderzoek met lonenuundels 

3.1. "Channel ing" en terugverstrooiing 
3.2. Analyse met behulp van kermeac-
ties 
4 EXAFS 

WERKGROEP K/VS X L 
Leiden - Rijksuniversiteit. Kamerlmgh 
Onnes Laboratorium, prof.dr W.J 
Hulskamp 
1. Cerium-f lucturende valentie 
2. Kemspm-roosterrelaxatie in een 
ferromagnetische matrix 

WERKGROEP K XI 
Delft- Technische Universiteit. Facul
teit der Technische Natuurkunde, prof. 
dr. H. Postma. orof.dr. A.H. Wapstra 
1. Ontwikkel ing van gasscmti l lat ie-
detectoren voor de detect ie van röntgen
stral ing van exot ische atomen zoals 
pp, pD. K p en I p 
2 Cryogene en gepolariseerde trefpla-
ten t.b.v. kern- en deeltjesfysica 
3. Test geldigheid CPT-mvariantie en 
meting T-breking voor de desintegratie 
van neutrale kaonen 

4. Enkele gegevens over in- en output over 1986 Ici/ters over het KVI worden in h'.. volgende hoofdstuk gegeven} 

INFUi 

waarvan in BR 
daarvan van STW 

Personeelsaantallen 

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

5 34 2 / 
4 
1 

Expl oita tiebudqet Investeringskrediet 
(in kt) (in kf) 

personeel materieel 

3.861 1 015.1 3/5 
217 143.5 -

82 81.5 -

OUTPUT 

publicaties waarvan proefschri f ten van (ex) FOM-personeel bi jdragen aan conferenties leningen, voordrachten e d 
(aantal) (aantal; (aantal) 

47 

(aantal) 

8 26 44 

Volgens vastgestelde begrot ing 1986. 
WP/V en WP/T: wetenschappel i jk perso
neel in vast of t i |deli|k dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels
leden die daadwerkeli jk wetenschappe 
lijk onderzoek verrichten 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of ti jdeli jk dienstverband. Het 

betreft hier al het overig personeel, 
BR: beleidsruimte. 

In de hierboven gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme
trie wanneer gegevens van onderzoek
inst i tuten met die van universitaire werk
groepen worden vergeleken. De lezer 

In 1986 via FOMbeleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

project-
nummer indiener(s) titel 

Normale programma 
86.571 Dr. R. van Dantzig 

Dr. T.J. Ketel 

dient te bedenken dat in de cijfers geen 
informatie zit over de omvang van de 
mei door FOM gefinancierde onder 
steunende faci l i te i ten (mensen en mate
rieel) aan universiteiten. Die faci l i teiten 
zitten niet in de mputqegevens. maar 
werken wel door in de outputgegevens 

affi- werk-
liafiR groep 

Detailed measurements on the EMC effect NIKHEF/ NIKHEF'K 
Vb K II 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 
UNS36.0502 Prof.dr.ir. A.M Hooqenboom Massaspectrorrtetrie met een tandemversneller 

Prof dr. C. van der Leun 
RUU K V 
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5. Commissi* 

prof dr. A. Lande, leider werkgroep K VtG 
prof.dr. C. van der Leun, leider werk
groep K V 
dr. RA.RL. Malfüet 
prof.dr. G. van Middelkoop, wetenschap
pelijk directeur NIKHEF-K, Sectie K 
prof.dr. H. Postma, leider werkgroep K XI 
prof.dr. R.H. Siemssen, leider werkgroep 
Kill 
prof.dr. J.A. Tjon 
prof.dr. C. de Vries 
prof.dr. H. de Waard, leider werkgroep 
K/VS-G 
prof.dr. R. van Wageningen, leider werk
groep KII 
prof.dr. A.H. Wapstra, leider werkgroep 
KXI 
prof.dr. P.K.A. de Witt Huberts 
prof.dr. A. van der Woude, leider werk
groep K III 
Op 1 september nam dr.ir. C. de Lange 
de taak van secretaris over van de secre
taris a i . , dr. E.W.A. Lingeman, die na het 
vertrek van drs. J. Heijn per 1 april deze 
taak waarnam. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door dr. K.H. Chang (directeur 
FOM), drs. E.J. Evers en dr. E.W.A. Linge
man (waarnemers COR). 

Prof.dr. O.J. Poppema werd op zijn ver
zoek ontheven van de leiding van de werk
groep K VIII en het lidmaatschap van de 
Commissie van de Werkgemeenschap en 
de Kerncommissie. 

Prof.dr. M.N. Harakeh werd benoemd als 
adjunctleider van de werkgroep K II en 
als lid a titre personnel van de Commissie 
van de Werkgemeenschap. 

Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
wordt in de commissie vertegenwoordigd 
door prof.dr. C. van der Leun. 

De laak van de commissie is beschreven 
in het stuk "Bestuurstaken van de Com
missie van de Werkgemeenschappen". 

In de loop van 1978 is uit de leden van de 
Commissie een Kerncommissie gevormd 
met de bedoeling dezakelijkorganisato-
rische besluitvorming binnen de commis
sie efficiënter voor te bereiden en te 
doen verlopen. Het streven daarbij is 
erop gericht de Commissie van de Werk
gemeenschap daardoor meer gelegen
heid te geven als wetenschappelijk 
klankbord te fungeren, waardoor meer 
nog dan voorheen regelmatig aandacht 
aan het wetenschappelijke onderzoek
programma zal kunnen worden besteed. 
De leden van de Kerncommissie hebben 
daarin geen zitting als vertegenwoordi
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 KII) voor
zitter 
prof.dr. P.J. Brussaard (namens K VI) 
wetenschappelijk secretaris 
prof.dr. C. van der Leun (namens K V) 
prof.dr. G. van Middelkoop (namens 
NIKHEF-K) 
prof.ar. H. Postma (namens K XI) 
prof.dr. R.H. Siemssen (namens K III) 
Het secretariaat werd per 1 september 
door dr.ir. C. de Lange overgenomen van 
de secretaris a i . , dr. E.W.A. Lingeman, 
die deze functie waarnam sedert het ver
trek uit FOM-dienst op 1 april van drs. 
J. Heijn. 

De Kernfysische Contactcommissie is 
de begeleidingscommissie van de bij het 
ECN gehuiste werkgroep K IX. 
Zij bestaat uit: 
voor ECN: 
dr. K. Abrahams 
drs. M. Bustraan 
dr. J.F. vandeVate 
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 leiding van K IX. Hij verte
genwoordigt de Kernfysische Contact
commissie in de Commissie van de Werk
gemeenschap voor Kernfysica. 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Kernfysica was op 31 decem
ber als volgt samengesteld: 
prof.dr. H. Verheul, voorzitter, leider 
werkgroep KII 
prof.dr. P.J. Brussaard, wetenschappe
lijk secretaris, leider werkgroep K Vl-U 
dr. K. Abrahams, vertegenwoordiger 
Kernfysische Contactcommissie, dage
lijks leider werkgroep K IX 
dr. D.O. Boerma 
prof.dr. P.W.M. Glaudemans 
prof.dr. M.N. Harakeh 
prof.dr.ir. A.M. Hoogenboom, leider 
werkgroep K V 
prof.dr. W.J. Huiskamp, leider werk
groep K/VS XL 
dr. J.H. Koch 
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KVI 
Kernfysisch Versneller Instituut 

1. Algemeen  

Het Kernfysisch Versneller Instituut 
(KVI) is één van de twee nationale centra 
voor kernfysisch onderzoek. Het wordt 
sinds 1972 gezamenlijk gefinancierd en 
beheerd door FOM en de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG). Het wetenschappelijk 
onderzoek van het KVI is voornamelijk 
gericht op de experimentele en theoreti
sche studie van atoomkernen. 
Daarnaast fungeert het KVI ook als een 
dienstverlenende instelling, in het bij
zonder voor onderzoek op het raakvlak 
tussen kernfysica en vastestof fysica 
en voor de produktie van kortlevende 
radioactieve isotopen ten behoeve van 
nucleair geneeskundig onderzoek. Sinds 
1982 is het KVI betrokken bij een lande
lijk uitgevoerd onderzoek aan natuurlijke 
radioactiviteit (radon). 

2. Onderzoek  

2.1. Hoogtepunten uit het oncerzoetc 

Het fundamenteel experiment met 
^-stralen en een daartoe ontworpen 
viervoudige Bhabhapolarimeter werd 
afgerond. Voor het eerst werd de maxi-
maliteit van de pariteitsschending in 
/3-verval aangetoond met promilnauw-
keurigheid: de /3-polansaties voor Vector 
(V) en voor Axiale Vector (A)-overgangen 
bleken gelijk te zijn op (0,3 ±0,4)%. 
Deze gelijkheid stelt stringente eisen 
aan het mogelijk voorkomen van zoge
naamde rechtse V+ A-stromen, grenzen 
die verder gaan daii wat voorheen u>t 
ir fi e-verval kon worden afgeleid Deze 
resultaten zijn belangrijk voor unificatie
theorieën. 
Naar aanleiding van de zogenaamde 
GSl-puzzel van gecorreleerde e+e • 
pieken na superzware U + U-botsingen 
werd gezocht naar soortgelijke gebeur
tenissen in de vorm van axionen die 
zouden kunnen wedijveren met 7-stralen 
van een nucleaire overgang. Een ge
schikte isoscalaire overgang van 3,59 
MeV in 10B vertoonde echter geen signa
tuur voor axionen. 

De aanslagsterkte en -verdeling van 
reuzenresonanties over verschillende 
toestanden, de structuur van deze toe
standen en hun verval naar lagergelegen 
toestanden vormt een centraal thema 
in het onderzoek van fundamentele 
excitaties in kernen. Uit de studie van 
het neutronverval van de reuzenmono-
pool-resonantie (GMR) in het gebied 
van de Sn-kernen is een niet-statistische 
component gevonden. Deze is het gevolg 
van de koppeling van 1p-1h coherente 
toestanden met vibratietoestanden die 
zich dan als "doorway states" gedragen 
in het dempingsproces van de GMR. 
Voor het best bekende voorbeeld in de 
literatuur van een gestrekte spintoe-
stand (het 9 -niveau bij 3,522 MeV in 
1,6Sn) werd een uitgebreide analyse ge
maakt van de core-polarisatiebijdrage. 
Voor de inelastische verstrooiingsreac
ties (p,p') en (e.e') kon een gelijksoortige 
beschrijving gegeven worden met behulp 
van een ongerenormaliseerde projecliel-
nucleoninteractie, terwijl de resulteren
de golffunctie tevens correct de proton-
stripping amplitude weergeeft. De uit 
deze analyse verkregen reductie van de 
bijdrage van de hoofdcomponent wijst 
duidelijk op configuratiemenging en de 
hedentendage populaire opvatting, dat 
dit soort reductie voortkomt uit de ge
deeltelijke vulling van schillen, kon hier 
worden uitgesleten. 
Met behulp van de ' KX-detectie"-
methode, waarbij coïncidenties tussen 
projectielachtige fragmenten en de 
karakteristieke röntgenstraling van de 
eindkern worden gemeten, zijn uitge
breide gegevens over asymmetrische 
kern-kernbotsingen verkregen. Belang
rijke aspecten van deze data zijn de 
snelle toename van niet-binaire reacties 
bij toenemende projectielenergie en de 
grote werkzame doorsnede voor proces
sen waarin uitsluitend lichte deeltjes 
worden uitgezonden. Wat voor processen 
verantwoordelijk zijn voor deze fragmen-
tatieachtige reacties, vormt thans een 
speerpunt van het onderzoek. 
Uit de meting van hoekcorrelaties en 
massaverdelingen van splijtingsfrag-

menten na onvolledige-fusiereacties 
met zware ionen is het mogelijk informa
tie te verkrijgen over de grootte en rich
ting van het overgedragen impulsmo
ment en de excitatie-energie van de 
splijtende kern. Dankzij het gebruik 
van grote plaatsgevoelige splijtings-
detectoren, waarmee een grote hoeveel
heid data kon worden verzameld met 
goede statistiek, kon de overgang van 
directe reacties waarin een beperkt 
aantal vrijheidsgraden een rol speelt, 
naar evenwichtsprocessen in detail 
worden bestudeerd. 
De analyse van de experimenten aan de 
supergedeformeerde (SD) structuren in 
152Dy, uitgevoerd in een Berkeley-KVI-
samenwerking met 40Ar-bundels en 20 
Ge-detectoren, is in 1986 voortgezet. 
Tot de belangrijke resultaten behoort 
het aantonen van méér banden met SD 
in deze kern dan de eerder gevonden 
SD-band. In tegenstelling tot de laatste 
zijn deze echter niet te scheiden in dis
crete toestanden. Dit verschijnsel en 
andere eigenschappen van deze banden 
kunnen verklaard worden als men sterke 
schileffecten bij deze toestanden in 
rekening brengt. De opmerkelijk sterke 
aanslag van de SD-toestanden in l52Dy 
vergeleken met nabuurkernen duidt 
mogelijk zelfs op een gesloten-schil-
structuur bij hoge-spintoestanden voor 
deze kern (Z = 66, N = 86). Conversie-
elektronmetingen op het KVI aan de
zelfde kern toonden aan dat de multi-
polariteit van de overgangen binnen de 
discrete SD-band een E2-karakter bezit, 
wat indicatief is voor collectieve rotatie. 

Eigenschappen van kernmaterie werden 
bestudeerd aan de hand van het Dirac-
Bruecknerformalisme. Verzadiging van 
kernmaterie treedt op bij de correcte 
empirische dichtheid en blijkt het gevolg 
te zijn van relativistische erfecten. Voor 
het eerst were öe effectieve pionproduk-
tie en -absorptie in een dicht kernmedium 
berekend. Hierbij rijn waarden bepaald 
die sterk verschillen van de tot nu toe 
gebruikte waarden. Deze resultaten zijn 
van groot belang voor de interpretatie 
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Een overzicht van de zogenoemde bron-
zaal boven op de cyclotronbunker van 
hel KVI, met meetopstellingen voor 
jtonm- er oppervlaktelysico die ge
bruik maken van bundels zware ionen 

links buiten de foto) Rechts staat de 
bron voor gepolariseerde ionen, afkom
stig van de TU Eindhoven Via een 90'-
afbuigmagneet lm het midden) kunnen 
bundels uit de beide ionenbronnen gein 

•'!r,l*< f n f o r f / ^ n - , ' !-!>.>•-;,;nvr>ï 

tut de ECR-bron 'deze bron bevindt zich tecteerd worden in het cyclotron. 

van oompressie-effeoten in kern-kern-
botsingen bij /oer hoqe energieën 
In Met Interacting Boson Model is de 
invloed van het q-boson op magnetische 
dipooloverqangen in gedeformeerde 
krjrnen in het gebied van de /e ld/ame 
aarden en aotmiden bestudeerd De/e 
q-hosonen blijken ook noodzakelijk te 
/ i |n voor een goede beschrijving van 
t4-sterktever<elinqen. die nu go^d in 
overeenstemming z\\n met experimentele 
g^qeven.s 

In het besr,hri|ven van inelastisone 
protonverstrooiinq bi| intermediaire 
energieën wordt moeste slechts de 
directe koppeling beschouwd Er is een 
theoretische beschrijving ontwikkeld 
waarbij alle koppeling tot in alle ordes 
worden meegenomen Een /por qoerle 
overeenstemming is verkregen met be
schikbare gegevens voor verschillende 
kernen. 

In de atoomfysicagroep kon een grote 
vooruitgang worden bereikt bij het onder
zoek van hoogqeladen ionen, die op 
vaste of gasvormige targets botsen. 
Voor het eerst is een kwantitatieve 
meting van /wakke 111nen in het gebied 
van zichtbaar licht gelukt, die ontstaan 
als volledig gestr ipte ionen -- bqvoor-
beeldC , , • - op j ' oma i r waterstof bot 
sen en die in verband met de diagnostiek 
van fusieplasmas van groot belang zijn. 
Processen waarbq twee of meer elektro
nen gelqkti jdig donr een hooggeladen 
ion ingevangen worden, werden met 
behulp van elektronenspectroscopie 
bestudeerd. Energiesnoctra van elek
tronen, geëmitteerd ti jdens botsingen 
van hoogqelarlen ionen op een metaal
oppervlak, geven gedetai l leerd in/icht 
in neutral isatie en ermssieprocessen 
op verschillende afstanden van het 
oppervlak. 

Onmietdo1111k na het reactorongeluk in 
Tsjernobyl is op het KVI een intensief 
^-spectroscopisch meetprogramma ge
start aan de toegenomen radioactiviteit 
in de lucht, neerslag, gras en melk verza
m e l in en rond Groningen De resultaten 
van de/e metingen, die op eigen initiatief 
/qn hpgonnen. waren (samen met die van 
het Centrum voor Isotopen Onderzoek 
(CIO) van de RUG waarmee een adhoc 
werkgroep werd gevormd) de emqe van 
de/e omvang in het noorden vsn Neder
land en vormden daardoor een belang 
rqke bijdrage tot het landelijk beeld 
van de gevolgen van Tsjernobyl. ' Hot 
spots" werden aange -often op kleding 
w n reizigers uit bet getroffen gebied 
in de USSR en het aangrenzende deel 
van Polen. Op sommige hiervan kon 
met lage dchtorgronddeteotoron van tiet 
CIO een /eer geringe reactiviteit van 
Cm- on Pii- isotop"n worden aangetoond 
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Een meetopstelling op het KVI voor de 
studie van het neutronverval van reuzen-
resonanties van atoomkernen, aange
slagen m melastische verstrooiing van 

alfadeeltjes. Op de achtergrond bevindt f<>"> cmrr.nr f vimw 
zich de magnetische spectrograaf. op de 
voorgrond zijn acht neutrondetectoren 
te zien. 

• Fj"(i.',,',r:'vf'f','rc,r (•'< 

Gedurende 1986 was de inspanning van 
het AGOR-team vooral gericht op het 
afronden van het ontwerp voor het 
nieuwe cyclotron Dit heeft geresulteerd 
in het opstel len van het "AGOR Design 
Report" dat eind oktober 1986 verscheen 
Naast deze inspanning is ook aandacht 
besteed aan wifrastructurele zaken. 
Zo is in de loop van het jaar een CAD-
systeem ir gebruik genomen en is de 
concentrat ie van het personeel in één 
gebouw in Orsay voltooid. Op het KVI is 
veel aandacht besteed aan berekeningen 
voor de in de toekomst benodigde af
scherming en is een begin gemaakt met 
het gedetail leerd loren-upt isch ontwer
pen van de bundell i jnen. 

2.2. Geselecteerue onderzoekthema's 

Voortv'oeiend u1! de strategienota 'K i jk 
op 1990" is in het verslagiaar voor het 
KVI een drietal onderzoekthema's gese
lecteerd, waaraan gedurende minmu.al 
vi|f jaar bi|7ondore aandacht zal worden 
besteed. De geselecteerde onderzoek 

thema's, die door het Uitvoerend Bestuur 
van FOM worden goedgekeurd, vormen 
een manier om strategische planning te 
bedrijven op gebieden die weerklank 
vinden binnen de Nederlandse fysica of 
op gebieden waar het van belang is 
initiatieven te ontplooien 
De geselecteerde onderzoekthema's 
betreffen: 
- fundamentele excitaties van de kern. 
- het gedrag van de kern onder extreme 

omstandigheden, 
- dynamica van kern-kernbotsingen 

3 Onderwerpen van onderzoek 

1. Experimenteel onderzoek 
1.1. Structuur van middelzware kernen 
(Mo. Pd. Cd. Nd) m.b.v. melastische 
protonverstrooiing 

1 2. Speurtocht naar isovector 2'-toe
standen in " ' 'Cd. ,r,"Sm en ''"'Pt m b v 
alfa- en elektronvorstroonng 
1 3. Sarnendrukbaarheid van knrnmate-
ne uit de isoscalaire monopool-reuzen-

resonantie in Sn- en Sm kernen 
1.4. Neutronverval van de isoscalaire 
monopoolreuzenresonanties in ',nZr en 
'•MSn 
1.5. Garnmaverval van hooggeexciteer-
de toestanden in '"'Zr 
1.6. Collectieve isovectortoestanden 
in lichte kernen m.b.v. ladmguitwisse-
lingsreacties 
1 7. Effectieve interactie voor ('He,tl-
reacties in lichte kernen 
1.8. Onderzoek van gestrektespintoe 
standen in 1,,,Sn met diverse reacties 
1.9. Excitatie en verval van isobaar-
analoge toestanden iri het Ptqebied 
met ('He.tpl-reactie-, 
1 10. Superdeformatie van toestanden 
met zeer hoge spin in ''-'Dy 
1.11. Onderzoek naar dipoolreuzen 
resonanties op hogn-spintoostanden 
in l v D y 
1.12 Rotabebarirlen in '"'" '" 'Pt m b / 
in-beam •>- en e -spectrometry 
1 13. Structuur van '''•' " ' ! ' " 'Pb m b v. 

spectromotrin 
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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. Multipliciteit van karakteristieke 
röntgenstraling na fusiereacties met 
zware ionen 
1.17. Directe K-schiiionisatie in boisin-
gen tussen atoomkernen 
1.18. Coïncidenties tussen splijtings-
fragmenten en projectielachtige deel
tjes in zware-ionenreacties 
1.19. Studie van dissipatieprocessen 
in zware-ionenreacties 
1.20. Hoogenergetische gammastraling 
uit zware-ionenreacties 
1.21. Elektrozwakke wisselwerking: on
derzoek naar de aanwezigheid van 
rechtse stromen in betaverval 
1.22. Onderzoek naar e+e"-resonanties 
in Bhabhaverstrooiing van positronen 
aan atomaire elektronen 
1.23. Consequenties van de pariteits
schending in betaverval voor de oor
sprong van biologische chiraliteit 
1.24. Ladinguitwisseling van hoogge-
laden ionen met atomair waterstof en 
helium m.b.v. fotonenspectrometrie 
1.25. Elektronenvangst in auto-ionise
rende toestanden van hooggeladen 
ionen 
1.26. Elektronenspectrometrievan ion-
oppervlaktebotsingen 
1.27. Structuur van geadsorbeerde 
oppervlakken bestudeerd d m v . ionen
botsingen 
1.28. Detectie-efficiënties voor een 
deeltjesmultiplier bepaald uit verstrooi-
ingsmetingen van He+ , HJ en Ar+ 

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. Bepaling van de parameters in het 
IBA-model op grond van een micro
scopische beschrijving 
2.5. Berekening van vormfactoren voor 
middelzware kernen 
2.6. Beschrijving van correlaties tussen 
lichte ionen optredend bij zware-ionen
reacties 
2.7. Beschrijving van realistische ker
nen in termen van een relativistische 
gemiddeld-veldtheorie 
2.8. Microscopische beschrijving van 
kern-kernreacties bij intermediaire ener
gieën m.b.v. Dirac-Bruecknerformalisme 
2.9. Effectieve nuclecn-nucleoninter-
acties in kernmaterie 
3. Instrumenteel onderzoek en ont
wikkeling 
3.1. Ontwerp van een cyclotron met 

supergeleidende magneetspoelen 
(AGOR-project) 
3.2. Ontwerp van de ionenoptiek voorde 
bundellijnen met AGOR 
3.3. Berekening van de stralingsaf
scherming en -bescherming met AGOR 
3.4. Installatie var. een bron voor gepo
lariseerde ionen 
3.5. Uitbreiding en verbetering van 
zware-ionenbundels uit de ECR-bron 
3.6. Ontwerp van een nieuwe ECR-bron 
3.7. Detectiesystemen voor gebruik in 
de grote verstrooiingskamer 
3.8. Ontwikkeling van nieuwe detecto
ren voor de magnetische spectrograaf 
3.9. Detectieverschillen tussen elek
tronen en positronen in plastic scintil-
latoren 
3.10. Snsl targettransport met compu-
tersturing 
3.11. Nieuwe methoden voor trefplaat-
bereiding 

3.12. Hardware en software voor de 
computersystemen voor data-opname. 
data-analyse en experimentbesturing 
3.13. Nieuwe elektronika voor cyclo
tron, bundellijnen en experimenten 
4. Milieuonderzoek 
4.1. Onderzoek naar de transportme
chanismen van radon in en rond wonin
gen 
4.2. Radonconcentraties in de buiten
lucht 
4.3. Exhalatiesnelheid van radon uit 
bouwmaterialen 
4.4. Radioactiviteit in zandmonsters 
van de Noordzeekust 
4.5. Literatuurstudie van de stralings
belasting t.g.v. niet-nucleaire indus
triële processen 
4.6. Radioactieve besmetting van het 
milieu t.g.v. het reactorongeluk in 
Tsjernobyl 

aperture for 
vertical coii 
support 

' . jperconductrq . [_ 
r e i s 

lower f>aEf of 
decelerating 
elecrrode 

DF resonate" 

a p e r * u r e f o r c rj i! 

lOwer p ï i p p ,|rj 

0 

Een schematische vwergave van hel 
AGOR cyclotron. 

tanning IN2P3 
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4. Enkele gegevens over in- en output over 1986 ') 

INPUT 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget 
(in k/) 

Investeringskrediet 
(in k/) 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel 

waarvan in BR 
daarvan van STW 

16 
3 

11 0.4 2.265 
151 

1.294.8 
27.5 

J) excl. input en output van RUG 
2) incl. 4.500 voor AGOR-studie 

OUTPUT 

4.950 2) 

publikaties waarvan proefschriften van (ex) FOM-personeel 
(aantal) (aantal) 

bijdragen aan conferenties 
(aantal) 

lezingen, voordrachten e.d. 
(aantal) 

32 23 28 

Volgens vastgestelde begroting 1986. 
WPfV 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 hierboven gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme
trie wanner gegevens van onderzoek
instituten met die van univcsitaire werk
groepen worden vergeleken. De lezer 

In 1986 via FOMbeleidsruimte gehonoreerde projecten 

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. Die faciliteiten 
zitten niet in de inputgegevens. maar 
werken wel door in de outputgegevens. 

project-
nummer indiener(s) 

Normale programma 
82.86.332 Dr. J. van Klinken 

Prof.dr. D. Atkinson 
86.560 Dr. R.A.R.L. Malfliet 

titel 

Spiegelingssymmetrie in betaverval. onderzocht 
met Bhabha-analysatoren 
Properties of nuclear matter under extreme 
conditions. A microscopic approach 

affi werk
liatie groep 

KVI K III 

KVI K III 

5. Commissie 

Op 1 januari 1986 trad het Instituut uit 
de Werkgemeenschap voor Kernfysica. 
Het KVI is een universitair instituut ex art. 
104 WWO; het wordt bemand en gefinan
cierd door FOM en RUG samen. De taken 
van het Beleidscollege van het Kernfy
sisch Versneller Instituut zijn omschre
ven in de "Regeling van Bestuur en Be
heer". Deze bestaan onder andere uit het 
adviseren van FOM en RUG inzake het 
instituut, het adviseren van de directeur 
van het KVI inzake het te voeren beleid 
en het opstellen van diverse financiële 
documenten. Het beleidscollege was op 
31 december als vr'gt samengesteld: 
voor FOM: 
prof.dr. C. van der Leun 
prof.dr. C. de Vries 
prof.dr. M.J. van der Wiel 
voor RUG: 
prof.dr. H. Verheul, voorzitter 
prof.dr. N.M. Hugenholtz 
prof.dr. M.J. Janssen 
prof.dr. M, Winnink 

Als eerste secretaris trad dr. GA. Timmer 
op, als tweede secretaris drs. HG. van 
Vuren. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door prof.dr. R.H. Siemssen (di
recteur KVI), prof.dr. A. van de» 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 

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 atoomfysische methoden; 
c. 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. 

8ij de keuze van onderwerpen binnen 
deze terreinen speelt steeds, naast de 
fundamentele interesse, het criterium 
van de toepasbaarheid van de resultaten 
of de technologie een rol. Oe 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, de onderzoek 
doen aan oppervlakken van materialen. 

2. Onderzoek 

2.1. Hoogtepunten uit het onderzoek 

De elementaire deeltjes van de atoom-
en molecuulfysica zijn atomen, mole
culen, elektronen en fotonen. Het onder
zoek op AMOLF richt zich op de studie 
van de wisselwerking van deze deeltjes 

onderling, en met samenhangende groe
pen van atomen, zoals het oppervlak 
van een vaste stof, of in macromolecu-
laire systemen en in fysische plasma's. 
Doel van het onderzoek is om op atomai
re schaal inzicht te verwerven omtrent 
de fysische en chemische reacties bij 
botsingen tussen atomaire deeltjes 
onderling of met complexe systemen. 
Atomen en moleculen zijn de kleinste 
deeltjes, waarin een stof kan worden 
verdeeld, zonder dat de eigenschappen 
van de stof verloren gaan. De studie van 
atomen en moleculen heeft vele natuur
lijke aanknopingspunten met macro
scopische verschijnselen en met prak
tische problemen. Vandaar dat er vele 
samenwerkingsverbanden zijn met 
(semi)overheidsinstanties of met indus
trieën. 

AMOLF biedt de mogelijkheid voor pas
afgestudeerde fysici, chemici "n technici 
ervaring op te doen en zich verder te 
specialiseren. Hieronder volgen enkele 
hoogtepunten uit de onderzoeksresul
taten van het afgelopen jaar. 

Vibratiegoiffuncties van H2 opgemeten 

Bij fotodissociatie van H^c^Tlu) is een 
aantal overgangen gevonden naar ni
veaus die vervallen via foto-emissie. 
Voor één zon overgang is de kinetische 
energieverdeling van de fragmenten 
opgemeten waaruit de golffunctie van 

r • T 

erperimenl -theorie 

afstand tussen ff atomen (I j 

De golffunctie van het H?molecuul in 
een vibratie-aangeslagen toestand v- 4. 

het stralende niveau kon worden afge
leid. Met deze methode kan een gede
tailleerd inzicht verkregen worden in de 
koppeling tussen deze toestanden en 
hun afhankelijkheid van de interne be
weging van het molecuul. Kennis van 
repulsieve toestanden is van cruciaal 
belang in reactieve processen; een 
reactie zal immers meestal verlopen via 
het verbreken van de moleculaire bin
ding alvorens nieuwe bindingen ont
staan. 

Elektronvangst door Ce+ zichtbaar 
gemaakt 

De ECRIa-ionenbron bij het cyclotron 
in het KVI te Groningen maakt het moge
lijk atoomfysica te doen met volledig 
geïoniseerde projectielen van lage 
energie. Als een bundel C6 t gekruist 
wordt met een bundel H-atomen is de 
kans groot dat het elektron overspringt 
naar een van de lege toestanden in het 
projectiel. Metingen werden uitgevoerd 
aan de reactie: 

C6* + H - C 5 + ( n ) + H + 

met n = 8 of n = 7. 

Deze hoog aangeslagen toestanden in 
C5+ vervallen onder uitzending van 
zichtbaar licht, waarvan opbrengst 
werd gemeten. Dit is van belang voor 
r.agnostiek intokamakplasma's. Het 
onderzoek vindt plaats in een interna
tionale samenwerking met medewerkers 
uit Oos Tirijk, Joegoslavië en de Sovjet
unie. 

Atomen en moleculen in twee kleuren 

Multifotonionisatie van atomen en mole
culen in sterke laservelden is de ge
meenschappelijke noemer van een aan
tal projecten. Zowel bij het theoretische 
Els experimentele werk aan atomen gaat 
het vooral om de interactie met het stra
lingsveld dat van dezelfde grootte is als 
het interne atomaire veld, Metingen 
in het tijdsdomein van nanosecondes 
maakten plaats voc picoseconde en 
femtoseconde laserpulsen. Deenergie-
onscherpte van het fotonpakketje heeft 
tot gevolg dat aanslag naar meer dan één 
Rydbergtoestand simultaan plaats-
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vindt. In het geval van moleculen wordt 
het taserveid gebruikt voor de preparatie 
van bepaalde metastabiele toestanden, 
var «aaruit competitie tussen auto- of 
(oto-ionisatie en (pre)dissociatie werd 
waargenomen in NO. Hjen 02. 

Kiemen van wanorde 

In tegenstelling tot het Pb(1T0)-opperv!ak 
blijft het Pb(111) geordend tot aan het 
smeltpunt van lood. Metingen aan een 
cylindrisch kristal laten zien dat een 
gebied rondom de (111 )-oriëntatie een 
smeltgedrag vertoont dat continu ver
loopt als functie van de hoekafwijking 
van het (111)-vlak. Wanorde ontkiemt 
gemakkelijker in minder dichtgestapelde 
oppervlakken dan (111). Orde-wanorde
overgangen zullen de aandacht krijgen 
van experimenten met ionen- en röntgen
verstrooiing en van computersimulaties. 
Hoewel amorf NiZr gemakkelijk gevormd 
wordt door een sandwich structuur te 
verwarmen, is gebleken dat korrelgren
zen in het Zr noodzakelijk zijn als kiemen 
voor een reactie. Wanneer Ni op mono
kristallijn Zr gedeponeerd wordt, is het 
systeem thermisch stabiel tot aan de 
kiistallisatietemperatuur van het amorfe 
NiZr. lonenbundelmenging kan de Kiem-
vorming bevorderen. 
Met ionenverslrooiing ts de rooster
spanning gemeten in pseudomorfe 
lagen gegroeid met moleculaire bundel-
epitaxie. In combinatie met transmissie-
elektronenmicroscopie heeft dit bijge
dragen tot inzicht in het ontstaan van 
misfit dislocaties. Beginstadia van 
epitaxiale groei en fase-overgangen 
aan oppervlakken worden nu ook bestu
deerd in een internationale samenwer
king met Engelse onderzoekers in 
Daresbury. 

Vingerafdrukken van grote moleculen 

Complexe biologische structuren als 
celwanden van bacteriën, schimmels 
en planten en macromoleculen geïso
leerd uit deze materialen worden geana
lyseerd in een massaspectrometer na 
gecontroleerde pyroiytische en chroma-
tografische methoden. In de vele toepas
singen met het FOM-pyrolyse ms appa
raat is aangetoond dat er een hoge graad 
van correlatie bestaat tussen de verde
ling van de fragmentionen, de vingeraf
druk, en de chemische en geoiogische 
parameters van het materiaal. Nu wordt 
het accent van het fundamentele onder 
zoek meer verlegd naar de vraag waarom 
het werkt: dus naar hei mechanisme 
van thermische ontledingsreacties. ter
wijl planlencelwanden het aandachts
gebied vormen in toegepaste studies. 
Een nieuw veld is de analyse van organi
sche oppervlakken met een hoog plaats-
oplossend vermogen, waarvoor grotere 
interesse bestaat in de correlatie tussen 
de chemische en morfologische eigen-
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schappen. Uit vele voorbeelden van het 
afgelopen jaar willen we hier slechts een 
onderzoek noemen aan de faaggevoelig-
heid van een bacterie die belangrijk is 
voor kaasbereiding. Pyms-data corre
leerden zeer goed met faagresistentie 
en faaggevoeligheid. Pygcms van de cel-
wanden van enkele varianten maakte 
het mogelijk het resistentiemechanisme 
te postuleren. Nietpeptidoglycaan 
polysacchariden zijn relatief meer ver
tegenwoordigd in faagresistente varian
ten waardoor de faagreceptoren worden 
afgeschermd. 

Plasmafysica in het kader van Euratom 
en iOP/IC 

Hoewel geciëerde wolfraamelektrodes 
al zon 15 jaar gebruikt worden in H • 
ionenbronnen, is eerst nu duidelijk ge
worden dat H -ionen hoofdzakelijk uit 
de elektrode verstoven worden door Cs-

lao ôo 
Moss number 

Pyroiyse-mêssaspectra van bacteriën 
vertonen significante verschillen tussen 
faagresistente (A) en faaggevoelige (B) 
bacteriën. 

bombardement. Dit suggereert dat een 
Ba-elektrode wel zo efficiënt kan zijn 
en veel eenvoudiger toe te passen is. 
Grote hoeveelheden metastabiele water
stofmoleculen werden aangetroffen in 
een gasontlading waarin H ionen wor
den gevormd, waarschijnlijk door disso-
ciótieve elektronvangst van deze mole
culen. Resonante multifotonionisatie 
werd met succes toegepast voor het be
palen van de rotatietemperatuur van H2 

in verschillende vibratietoestanden. 
Een nieuw type etsr2actor werd ontwik
keld voor anisotroop plasma etsen van 
Si, Si02 en metalen. Door gebruik te 
maken van speciaal ontworpen magneet
velden wordt een plasma verkregen van 
hoge dichiheid, terwijl de energie van 
de ionen waarmee het oppervlak bescho
ten wordt zeer laag is. Hiermee werden 
etssnelheden verkregen die concurre
rend zijn met bestaande reactoren die 
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o;/ hogere energie werker, en dus meer 
schade veroor-aken m re t oppervlak. 
De eerste fase van he! rVeqaiac project 
werd een succes en volgens p!an afge
sloten Een mammaie sir :om van •» ban-
dels van 2 mA He * -ionen «erd versneld 
in een elektrostat.sche quadrupooireeks 
tot een energie van 120 key E' is een 
goede start gemaakt met c:e t «eede fase 
(1 MeV N-> 

Reactief verstuiven 

Het onderzoek np.ar droge etsprocessen 
voor halfgeleiders- m samen.-.erking met 
het Philips Natuurkundig labora tor ium. 
is verlegd naar het lage-energiegebied 
Met een nieuwe ionenbron kunnen hoce 
stroomdichthedert aorden bereikt bi j 
zeer (age lonenenergieen. 50 tot 250 eV 
De verstuivingsopbre.ngst van Si bij be
schieting met 50 eV Ar ionen kan een 
factor 20 vergroot worden door tegeli jke'-
ti|d C l ; toe te laten Het verstuiven van 
S I O J wordt slechts beïnvloed door de 
aanwezigheid van C);. zodat b;j lage 
ionenenergieen een hogeetsselecttv i tei t 
tussen Si en SiO; bereikt «c rd t 

Harpoen-eactie nu ook aangetoond 
voor mo ecuier. 

Verstrooiing van O ; - aan AgiTMi toont 
de vorming van aanzienli jke fracties 
O? ' en O . De fractie O bli jkt evenredig 
te zi jr met de loodrechte component 
van de snelheid en vertienvoudigd als 
Ag bedekt wordt met K. Hiermee is het 
bestaan van de zogenaamde harpoen-
reactie, die voor moleculen nog nooit 
was aangetoond, voor de eerste maal 
experimenteel bevestigd Deze door 
ladingsoverdracht geïnit ieerde vibratie-
excitatie kan leiden tot chemisorpt ie 
en zo tot kafalyt ische reacties waarvoor 
belangstel l ing bestaat bij het Konink-
lijke/Shell Laborator ium Amsterdam. 

Computers dringen overal in het labora
torium door. niet alleen voor de bestu
ring van experimenten of het maken van 
grote berekeningen of fysische simula
ties worden ze veelvuldig gebruikt, maar 
ook voor tekstverwerken, voor admini
stratie en smds dit ;aar ook voor het ont
werpen en maken van nieuwe meetop
stell ingen. Voor zowel de Meqalac 
versneller als voor de Van de Graaf f 
versnellers werden uitgebreide mnen-
baanberekenmgen gedaan alvorens met 
de construct ie begonnen werd In het 
r.onstructiebureau. het eiektromsch lab. 
de mechanische werkplaats en het dun
ne lagen lab. bestuurt de computer 
steeds meer apparatuur 

2 2 Geselecteerde onderzoekthema's 

Voortvloeiend uit de strategienota 'Kijk 
op 1990' is in het verslagjaar voor 
AMOLF een viertal onderzoekthema s 
geselecteerd, waaraan gedurende mini

maal vijf jaar bijzondere aandacht :ai 
•«orden besteed De geselecteerde on 
jerzoekthema s. die door het Uitvoerend 
Bestuur van FOM «order- goedgekeurd, 
vormen een m?nier om strategische 
planning te bedrijven op gebieden die 
.•.eerklanu v.nden binnen de Nederlandse 
fysica o ' op gebieden «aar het van be 
u:-^ ,s mi.iatieven te ontploe.en 
De geselecteerde on-der.-oektf erna s 
Z - j n . 

- dynamische' atoom- en moiecuui-
fysica. 

- fvsica van oppervlakken en dunne 
lagen. 

- '»stca yan grote moleculen. 
- p'asmafysica 

3 Onderwerpen van onderzoek 

1 Knstal lograf ie van opperviaktelagen 
en grenslagen 
U . Metaal-sMiciumgrensvlakken 

1.2 Orde wanorde Overgangen aan 
metaaloppervlakken 
1 3 Rontgend:ffractie aan oppervlakken 
(EXODUS) 
1 4 HcQe-resolutierontgenspectrome-
trie 
15 Structuuranalyse met staande goi 
ven van röntgenstral ing 
t 6 Ciusterberekemngen aa" QDC*"-

viaKken en grensvlakken 
1.7. Sil icium-moieculaire bundei-
ep'tajtie 
2 Hcoggeïaden ionen en tr jnsiat ie-
spectroscopie 
2.1. Elektronvangst in aangeslagen toe-
st?nden öij botsingen tussen hoogge-
taden ionen en atomen 
2 2 Fotodissociat ie van metastabiel 
waterstof 
2.3. ü issoaat ieve fadmguitwisselmg 
2 4. Ontwikkelingen aan de detector 
2.5 Tweedimensionale microchannei 
plate detector met Wedgeand Strip 

Een schematische voorstelling van hef 
principe van een harpoenreactie. 
Links is de situatie zonder elektronen 
weergegeven <iechts is een elektronen-
sprong gevolgd door dissociatie en 
achterbleven van één atoom afgebeeld 

Verstrooiing van laagenergensche 
kaliumionen (35 eV) aan een oppervlak 
van wni/ra.imf 1W) Uit computersimula 
ties is een modelpotmfiaai berekend 
talbeelömg lmk$) dat de verstrommgs 

metingen goed verklaart /afbeelding 
rechts geeft de banen van een paar 
kaliumionen) Naar A Tenner. Rainbow 
scattering of low energy alkali ions from 
a metal sjrtace. diss 1988 

AMOLF 43 



In een translatiespectrascoop op zoek 
naar de golffunctie van waterstof. 

Foto Hans van den Qogda-d 

anodeplaat 
3. Molecuulfysica 
3.1. Reactief verstuiven 
3.1.1. Si fin SiG2 

3.1.2. Gecondenseerde gassen 
3.2. Interne energie van verstoven mole
culen 
4. Moleculaire bundels 
4.1. Katalytische dissociatie 
4.2. Oppervlakte-onderzoek met behulp 
van atoombundels 
4.3. Toestandselecterende bundelli jn 
(ORCA) 
4.4. Interactie van 0 2 en Ag-oppervlak-
ken 
4.5. HFS-LCAO-berekeningen aan 
oppervlakken en grensvlakken 
4.6. Kr ist i lpol i jst faci l i te i t 
5. Foton-matenewisselwerking 
5.1. Freefree-overgangen 
5.2. Moleculaire autoionisatie 
5 3 Oppervlak.e-EXAFS 
6 Theorie 
6.1. Wisselwerking tussen atomaire 
systemen in sterke stralingsvelden 
6.2. Botsingen tussen energetische 
deeltjes en vaste stoffen 
6.3. Statistische beschrijving van het 
ontmoetingsproces bij Chlamydomonas 
eugametos 
6.4. Wisselwerking tussen atomaire 

deeltjes in half-oneindige kristallen 
7. Fysica van macromoleculen 
7.1. Macromolecuulonderzoek met 
behulp van flash pyrolyse ms en gems 
7.1.1. Fundamenteel onderzoek aan 
plantenpolymeren 
7.1.2. Onderzoek aan tabak en hiervan 
afgeleide polymeerfracties 
7.1.3. Nederlandse venen 
7.1.4. Decomposit ie van waterlelies 
7.1.5. Hout, verveend hout en iignieten 
7.1.6. Bruinkool en steenkool 
7.1.7. Diverse projecten met gastpro-
movendi 
7.1.8. Pi lotstudies 
7.2. Dataverwerking 
7.3. Technische ontwikkel ingen 
7.4. Botsingsgeïnduceerde dissociatie-
massaspectrometrie 
7.5. Descrptie van grote moleculen 
8. STW-projacten inclusief het Program
ma voor Technische Natuurkunde en 
Innovatie 
8,1. Zonnecellen 
8.1.1. Fundamenteel onderzoek met be
trekking tot laserbehandeling van mate
rialen (gerelateerd aan processtappen 
in een zonnecelproduktieproces) 
8.1.2. Onderzoek aan karakterisering 
van elektrische eigenschappen van 
zonnecellen 

8.1.3. Onderzoek aan de implementatie 
van nieuwe processtappen in een stan
daard produktiel i jn m samenwerking 
met de zonnecehndustrie 
8.2. Sil icium-moleculaire bundel-
epitaxie 
8.3. Oppervlaktemodif icaties 
8.3.1. Transmissie-elektronenmicro
scoop 
8.3.2. Amorfe legeringen via vaste-stof-
reacties 
8.3.3. Thermische stabil i teit van 
amorfe legeringen 
8.3.4. lonenbundelmengen 
8.4. Het opdampen van veellaags-
spiegels voor zachte röntgenstraling 
8.5. Een tandemmassaspectrometer 
voor botsingsgeïnduceerde dissociatie 
van biomoleculen in het hoge massa
gebied (m/z tot 5000} 
86. Gaskernreactor 
8 7 Laserdepositie van overgangs
metalen (o.a. W, Al en Ni) 
8.8. Hogef lux plasma-etsen 
8.9. Van de Graaff-versnellers 
9. Technische werkgroepen 
9.1. Constructiebureau 
9 2. Mechanische afdel ing 
9.3. Elektronische afdeling 
9.4. Datagroep 
9.5. Afdeling Dunne Lagen (ADL) 
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4. Enkele gegevens over in- en output over 1986 

INPUT (incl. TN III en THFE- F} 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget 
(in kf) 

Investeringskrediet 
(in kf) 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel 

waarvan in BR 
daarvan van STW 

18,0 45,5 
24,5 
11,5 

80,5 6,0 
5,0 
5.0 

8.920,9 4.977.55 
1.469 638 

850 366 

3.182 

OUTPUT (incl. TN III. en THFEF) 

publikaties waarvan proefschriften van (ex) FOM-personeel 
(aantal) (aantal) 

bijdragen aan conferenties lezin 
(aantal) 

gen, voordrachten e.d. 
(aantal) 

119 6 100 80 

Volgens vastgestelde begroting 1986. 
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 hierboven 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. Die faciliteiten 
zitten niet in de inputgegevens, maar 
werken wel door in de outputgegevens. 

In 1986 via FOM-beleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

project-
nummer indier.er(s) 

Normale programma 
78.86.36 Prof.dr.J. Los 
84.86.441 Prof.dr. E.J. Baerends 

Dr. J.F. van der Veen 
Prof.dr. M.J. van der Wiel 

86.534 Dr. J.F. van der Veen 
86.535 Dr.ir. H.B. van Linden 

van den Heuvell 
86.536 Prof.dr. J. Los 

titel 

Translational spectroscopy 
Quantumchemistry and surface science: development 
and application of vectorised programmes 

Surface melting 
Time resolved photoionization and free-free scattering 

Photodissociation of excited neutral molecules 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 
FAM06.0209 Prof.dr. F.W. Saris Amorfe dunne lagen 

Dr. H. Bakker 
Prof.dr.ir. E.J. Mittemeijer 

FAM86.0202 Prof.dr. F.W. Saris Silicium-moleculaire bundelepitaxie (Si-MBE) 
Dr. J.F. van der Veen 

FAM46.0604 Dr. J.F. van der Veen Röntgenkristallografie van oppervlakken 

affi werk
liatie groep 

AMOLF A I 
VU/ A XIV/ 
AMOLF A I 

AMOLF A I 
AMOLF A I 

AMOLF A I 

AMOLF A ! 

AMOLF A I 

AMOLF A I 

5. Beleidsadviescommts&'e 

Op 1 januari 1975 trad het Instituut uit de 
Werkgemeenschap voor Atoomfysica. 
De Beleidscommissie voor het FOM-
Instituut voor Atoom- en Molecuultysica 
kreeg per die datum eveneens een andere 
functie. De samenstelling werd geënt 
op de diverse onderzoekgebieden waar
op het instituut werkzaam is. In 1986 
werd de Beleidscommissie veranderd in 
Beleidsadviescommissie. 
Globaal gesproken vervult de beleids
adviescommissie thans dezelfde functie, 
verricht zij dezelfde taken en draagt zij 
dezelfde verantwoordelijkheden ten aan
zien van het FOM Instituut voor Atoom-
en Molecuulfysica als een werkgemeen
schapscommissie ten aanzien van haar 

werkgemeenschap. Een en ander is vast
gelegd in het "Reglement Beleidsadvies
commissie voor het FOM-Instituut voor 
Atoom- en Molecuulfysica". 

De commissie was op 31 december als 
volgt samengesteld: 
prof.dr. J.H. van der Waals, voorzitter 
dr. A.A. Holscher 
prof.dr. H. de Kluiver 
prof.dr.ir. K.D. van der Mast 
prof.dr. A.R. Miedema 
prof.dr. N.M.M. Nibbering 
prof.dr. A. Niehaus 
dr. H.D Dokter vervulde de functie van 
secretaris. 

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 tot 1 juli 1986 ,»et wetenschappe
lijk secretariaat verzorgde, dr. P.G Kiste
maker en dr. A.W. Kleyn (vertegenwoor
digers instituutsraad en COR). 
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Atoomfysica 

1. Algemeen  

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-
fysica, 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 procesbesturing 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. Hoogtepunten uit het onderzoek 

Het gemeenschappelijk thema van het 
onderzoek in de Werkgemeenschap 
voor Atoomfysica kunnen we aanduiden 
als de dynamica van fundamentele 
atomaire en moleculaire processen 
in verschillende omgevingen: in vacuüm, 

aan oppervlakken, in sterke stralings
velden, in plasma's. Steeds wordt er 
naar gestreefd om een zo goed mogelijk 
gedefinieerd reactiepad te onderzoeken, 
hetzij door middel van analyse van eind
toestanden na een botsing, hetzij door 
selectie van de begintoestand met be
hulp van laserstraling, en soms door 
beide. De tijdschaal van de onderzochte 
processen is kort tot zeer kort (in het 
algemeen van 10 - 9 tot 10~15s). 
De atoomfysica is een basisvak voor 
diverse gebieden uit de natuurweten
schappen, in het bijzonder de astro
fysica, de fysica van de interstellaire 
ruimte (atomaire processen in uitwen
dige velden, stervorming, vorming van 
grote moleculen in de ruimte), de plasma
fysica, de scheikunde, technologie van 
gaslasers. Het onderzoek in de Werkge
meenschap vertoont dan ook een aantal 
dwarsverbanden met andere gebieden. 
Als voorbeeld noemen we oppervlakte-
fysica, optische instrumentatie, laser
technologie, quantumoptica en quan-
tumelektronica. 

De voorbeelden van belangwekkende 
resultaten uit de Werkgemeenschap 
in 1986 zijn alle gekozen uit het gebied 
van wisselwerking van fotonen met 
materie. 
Een vorstelijk voorbeeld vormen de 
hooggeëxciteerde Rydbergatomen. 
Beginnend vanuit een metastabiel ni
veau (3 eV, bezet via een ontlading door 
de atomaire bundel) kunnen auto-
ioniserende hogere toestanden van Ba 
(ionisatie-energie 5 eV) bezet worden 
door middel van laserexcitatie (4 eV). 
Ondanks de enorme totale energie blij
ken (uit onderzoek aan de Vrije Universi
teit) de lijnen van het excitatiespectrum 
een lijnbreedte van circa 10 MHz te be
zitten, overeenkomend met een minimale 
levensduur van 10 ns. Een verrassend 
lang leven dus! 
Kort leeft daarentegen hooggeëxciteerd 
SiCI. Met behulpvan UV-laseraanslag 
(4 eV) bij hoge resolutie in een molecu
laire bundel werden (aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen) met een ingenieu
ze Lamb-diptechniek lijnbreedtes van 
11 Mhzen minimale levensduren van 

14 ns gevonden. Instrumentele lijn-
breedtes van 1,5 MHz werden bepaald 
door deze Lamb-dip-truc toe te passen 
op OH-radicalen, die bij dezelfde aan
slagenenergieën enige fis leven. Wat 
voor de een zijn uil is, is voor de ander 

UGO '200 COO 800 ' hÓO 
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Absorptiespectra in het infrarood van 
benzeen in argon bij 12 keivin. Boven 
vóór fotolyse, midden na twee uur foto-
lyse met een waterstoflamp, onder na 
41 uur fotolyse, In de spectra is de aan
wezigheid van verontreinigingen met 
CO2 te zien. De spectra werden verkregen 
tijdens een onderzoek in werkgroep A X 
naar de spectroscopische eigenschap
pen van ijslaagjes op silicaatdeeltjes. 
Dergelijke deeltjes met ijsbedekking 
komen, geconcentreerd in gigantische 
wolken, voor in de ruimte tussen de 
sterren. In het laboratorium zijn de ijs-
laagjes op silicaatdeeltjes nagebootst 
door in vacuüm gasmengsels vast te 
vriezen op een oppervlak met een tempe
ratuur van ongeveer 12 keivin. Daarna 
werden de ijslaagjes met een ultraviolet-
lamp bestraald. Naar: G.P. van der Zwel, 
A spectroscopie study of absorption and 
emission features of interstellar dust 
components, diss. 1986 
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/rr de werkgroep A I is onderzoek gedaan 
aan de structuur van metaaloppervlak
ken. Er is onder andere gekeken naar 
oxidelaagjes op ijzer. Met behulp van 
laagenergetische ionenverstrooiing 
(LEIS) is vastgesteld dat zuurstof adsor
beert in de holtes met de viervoudige 
symmetrie van het Fe(WO)oppervlak. 
Afbeelding 1 geeft schematisch een 

zijn nachtegaal: de levensduur van 14 ns 
van SiCI is kort en het gevolg van een 
grote overlap tussen de elektronen
banen van grond- en aangeslagen toe
stand. 
Dit beeld van hooggeëxciteerde syste
men met geringe overlap van de betrok
ken orbitalen werkt ook bij laagenerge
tische botsingen tussen atomen of 
moleculen (He en H2) en hooggeladen 
ionen. Zo vangt bijvoorbeeld C4+ twee 
elektronen in hoog aangeslagen Be-
achtige toestanden zoals blijkt uit 
onderzoek aan de Rijksuniversiteit 
Groningen; de excitatie overleeft de 
botsing zodat het erna optredende auto-
ionisatieproces via elektronenenergie 

7 5 •> 
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boven- en een zij-aanzicht van de eerste 
en de tweede laag ijzeratomen in een 
Fe(1Q0)-kristal. De grote cirkels stellen 
de ijzeratomen in de eerste laag voor, 
de kleine cirkels die in de tweede laag. 
In afbeelding 2zijn de ijzeratomen en 
de geadsorbeerde zuurstofatomen te 
zien in een zij-aanzicht van het Fe(100)-
kristal, zoals afgeleid uit verstrooiing 
van neonionen aan het oppervlak. De 
grote cirkels zijn de ijzeratomen, de 
kleine cirkels de zuurstofatomen. Af
beelding 3 geeft een fotogram van een 
Fe(100)-oppervlak dat verzadigd is met 
zuurstofatomen. Naar: J.M. vanZoest, 
Scattering of atomic and molecular ions 
from single crystal surfaces of Cu, Ag 
and Fe, diss. 1986 

analyse spectroscopische informatie 
verschaft over de atomaire toestanden 
die bij dit vangstproces werkzaam zijn. 
Dit is geheel nieuwe fysica die, ondanks 
het meer-deeltjeskarakter, duidelijk 
niet-statistisch is en zich voltrekt vol
gens atoomfysische modelvoorstel
lingen. 
Kortlevende toestanden ontstaan ook 
als bijvoorbeeld He+ + bij lage energie 
botst tegen een Cu-oppervlak en twee 
elektronen oppikt in een n = 2 toestand, 
zoals duidelijk werd uit onderzoek aan 
de Rijksuniversiteiten van Utrecht en 
Groningen. Door auto-ionisatie vervalt 
het dubbe'geëxciteerde He-atoom en wel 
voordat er een afbuiging van het binnen

komende projectiel heeft kunnen plaats
vinden zoals uit de Doppler-verschuiving 
van het elektronenspectrum is komen 
vast te staan. Voor Ar9+-ionen worden 
bij lage invalsenergie soortgelijke effec
ten waargenomen. 
Bij dit laatste resultaat word» ' , d !;""ie 
leven uitgebuit om informatie te verkrij
gen over de ionen-oppervlaktedynamica. 
De Werkgemeenschap houdt zich ook 
bezig met een nog direktere toepassing 
van kortlevende toestanden, te weten 
de verbetering van de lichtopbrengst 
en de kleurkwaliteit in hogedruk Na-Hg-
lampen, waaraan wordt gewerkt aan de 
Rijksuniversiteit Leiden. Het emissie
spectrum wordt duidelijk beïnvloed 
door de aanwezigheid van kortlevende 
elektronisch geëxciteerde complexen. 
De intermoleculaire potentiaal is het 
belangrijke element via welke de opti
sche eigenschappen van deïe lamp 
voor een belangrijk deel gemodelleerd 
kunnen worden. 

Een ander technisch relevante toepas
sing van dit soort vergankelijke toestan
den heeft geleid tot recente vooruitgang 
in het vlamonderzoek. Bijvoorbeeld OH 
wordt in een H2-02-vlam gevormd en via 
een excimeerlaserpuls vanuit de grond
toestand geëxciteerd naar de A2!!, v = 3 
toestand, die binnen circa 10 ps disso
cieert. Meet men nu de fluorescentie 
voordat OH uiteenvalt, dan hebben 
botsingen nog niet plaatsgevonden, 
zodat het signaal op één rotatielijn 
echt scherp is en de distributie direct 
na de laserexcitatie (Trota,ie) weerspiegelt 
(zonder lokale laserverhittingseffecten 
te vertonen). Bovendien is door de keuze 
van de betrokken toestanden de meting 
vrij van fluorescentie-opsluiting. 
Zo kan men op ieder punt in de vlam 
(of in uitlaatgassen) de temperatuur 
nauwkeurig bepalen, iets dat belangrijk 
is voor optimalisering van allerlei ver
brandingsprocessen. 

3. Onderwerpen van onderzoek  

WERKGROEP A II en A IV 
Utrecht - Rijksuniversiteit, Fysisch 
Laboratorium, prof.dr. A. Niehaus 
1. Interacties tussen elektronen, ionen 
of atomen met atomen of moleculen 
1.1. Elektroncorrelatie-effecten bij 
elektron-atoombofsingen 
1.2. Elektron-foton coïncidentie-expe
riment 
1.3. Foton-fotoncorrelaties bij botsingen 
tussen edelgasatomen 
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 Dot-
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singen van ionen met aangeslagen 
atomen (gedeeltelijk buiten FOM-ver-
band) 
2.3. Lasergeinduceerde ionisatie van 
botsingscomplexen 
2.4. Ionisatie bij laagenergetiscne bot
singen tussen atomen en hooggeladen 
ionen 
3. Interacties tussen ionen en metaal
oppervlakken 
3.1. lortenverstrooiing 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, prof.dr. 
R. Morgenstern 
1. lonenverstrooiingsexperimenten voor 
positiebepaling van absorbaatatomen en 
-moleculen op oppervlakken, i.h.b. de 
positie van H en CO op gestapte Pt-op-
pervlakken 
2. Verstuiving en elektronische proces
sen bij botsingen van hooggeladen 
ionen op oppervlakken 

WERKGROEP A VI 
Utrecht - Rijksuniversiteit, Fysisch 
Laboratorium, prof.dr. R. Morgenstern, 
prof.dr. H.G.M. Heideman 
1. Ionisatie- en inelastische processen 
bij botsinge.i van met een laser aange
slagen atomen 
1.1. Differentiële ionisatiedoorsneden 
bij snelle (20-100 eV) Na* + edelgasbot-
singen 
1.2. Stochastische processen bij 
atomen in een stralingsveld 

WERKGROEP A VII 
Nijmegen - Katholieke Universiteit, 
Fysisch Laboratorium, prof.dr. J. Reuss 
1. Spectroscopie, in het bijzonder van 
(hoog) geëxciteerde toestanden 
1.1. Overtoon-Ramanspectroscopie 
aan HC^-CH 3 , C2H6 

1.2. MBR-en IR-excitatie van eenvoudige 
polyatomige moleculen 
1.3. CF3H,CH3F,HC*;-CH3, IR-over-
toonspectroscopie 
1.4. Infrarood-predissociatiespectro-
scopie van Van der Waals-moleculen 
1.5. Hoge-resolutiespectroscopie aan 
radicalen en grote moleculen 
1.6. lonenspectroscopie 
1.7. Fotodissociatie van o.a. H2O 
2. Energie-overdracht en chemische 
reacties 
2.1. IR-dubbelresonantiemetingen in 
bulk, moleculaire bundels en jets aan 
C2H4, NH3, C3H4cn HC^ -CH 3 

2.2. Toestandafhankelijkheid en steri-
scfte effecten bij react eve botsingen 
(N20 + B a - N 2 + BaOeTi 
CH3F + C a ' - C H 3 + CaF') 
2.3. Toestandopgeloste verstrooiing 

bij H2CO-botsingen 
3. Sporendeeltjes m.b.v. het foto-
akoestisch effect 

WERKGROEP A VIII 
Amsterdam - Vrije Universiteit, Natuur
kundig Laboratorium, prof.dr. W. Hoger-
vorst 

1. Laserspectroscopisch onderzoek 
naar de structuur van Rydbergtoestan-
den van de twee-elektronatomen 
2. Laserspectroscopisch onderzoek 
naar de invloed van elektrische velden 
(het Starkeffect) op Rydbergtoestanden 
3. Laserspectroscopisch onderzoek 
naar de structuur en eigenschappen 

De meetopstelling voor het onderzoek 
van de afhankelijkheid van de toestand 
en de oriëntatie van N^O-moleculen in 
een reactie met bariumatomen in de 
werkgroep A VII. 

Foto Wim van Zanten. FOM 
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van autoiomserende. dubbelgeëxciteer-
de toestanden van barium 
4 Niet-lmeaire opt ica 

WERKGROEP A X 
Leiden ~ Rijksuniversiteit. Huygens 
Laboratorium, dr. F. Baas 
1. Laboratoriumonderzoek naar de foto-
chemische evolutie van mterstellaire 
stofmantels 

WERKGROEP A XII 
Eindhoven - Technische Universiteit. 
Faculteit der Technische Natuurkunde. 
dr. H.C.W. Beijennck 
1. Reactieve, inelastische en elastische 
botsingen van edelgasatomen in meta-
stabiele (R*) en kortlevende (R* ' ) elek
tronisch geëxciteerde toestanden met 
moleculen in de grondtoestand (0,05-10 
eV) 

1.1. Penningionisatie 
1.2. Excitatie-overdracht binnen het 
Ne*'( |(2p)53p|) multiplet door middel 

van botsingen 
1.3. Excitatie-overdracht bi] botsingen 
met atomen (elektronisch/ en moleculen 
(elektronisch, vibratie rotatie) 
1.4. Totale werkzame doorsnede in het 
glory- en overgangsgebied 
1.5. Chemische reacties met halogeen-
houdende moleculen 
2. Oppervlaktechemie met vrije radi
calen 
3. Optisch pompen van vrije atomen 
3.1. Coherentie-effecten in een twee-
niveausysteem 

WERKGROEP A XIII 
Leiden - Ri/ksuniversiteit. Huygens 
Laboratorium, prof.dr. J.P. Woerdman 
1. Optisch onderzoek van Nla-Na-en 
Na-Hg-gasmengsels 

WERKGROEP A XIV 
Amsterdam - Vrije Universiteit, Schei
kundig Laboratorium, prof.dr. E.J Bae-
rends 

1. Theoretische studie van adsorbast/ 
substraatinteract ies (gedeeltelijk buiten 
FOM-verband) 

WERKGROEP A XV 
Eindhoven - Technische Universiteit. 
Faculteit der Technische Natuurkunde. 
prof-dr. B.J. Verhaar 
1 Recombinat ie in spïngepolariseerd 
atomair waterstofgas 
2. Tweedimensionale effectieve-dracht-
theorie 
3. Nieuwe richtingen in de theorie van 
spingepolariseerd atomair waterstof 
3.1. Magnetische traps 
3.2. Frequentieverschuivingen in cryo-
gene H masers 
3-3. Quantum-Boltzmannverge!i jking 
voor Bose-Einstem gecondenseerde 
systemen 
4. Polarisatie-effecten bij elektronische 
overgangen in aangeslagen edelgas
atomen door botsingen met grondtoe
standatomen 

4. Enkele gegevens over in- en output over 1986 

INPUT 

Personeelsaantallen 

WP/V WP/T OP/V 

2 30 9 
waarvan in BR - 15 -
daarvan van STW 2 -

OUTPUT 

publikaties waarvan proefschri ften van ( ex) FOM f. 
(aantal) (aantal) 

OP/T 

Exploitatiebudget 
(in k/) 

Investeringskrediet 
(inkr) 

personeel materieel 

2.210 
680 
104 

519.6 
205 
63 

-

47 

bijdragen aan conferent ies 
(aantal) 

23 

lezingen, voordrachten e.d. 
(aantal) 

27 

Volgens vastgestelde begroting 1986. 
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 ti jdeli jk dienstverband. Het 

betreft hier al het overig personeel. 
BR: be'eidsruimte. 

In de hierboven gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme
trie wanneer gegevens van onderzoek
inst i tuten met die van universitaire werk
groepen worden vergeleken. De lezer 

dient te bedenken dat in de ci j fers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder
steunende faci l i teiten (mensen en mate
rieel) aan universiteiten. Die faci l i tei ten 
zitten niet in de inputgegevens. maar 
werken wel door in de outputgegevens. 

In 1986 via FOMbeleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

project-
nummer indiener(s) t itel 

aff i- werk-
l ;atie groep 

Normale programma 
86.557 Dr. W.L. Meerts 

Dr. J.J. ter Meulen 
Prof.dr. J. Reuss 

86.558 Prof.dr. R. Morgenstern 

Van der Waals fundamentals in molecular clusters 

üuant i tat ive analysis of absorbed part icles with 
Low Energy Recoil Scattering (LERS) 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 
NNS46.0600 Dr. S. Stolte Laser photoacoustic trace detect ion, with particular 

D,. W.L. Meerts emphasis on agricultural problems; spectroscopic 
Prof.dr. J. Reuss analysis of highly excited molecules wi th photoacoustic 
Prof dr.ir. J. Schenk methods 
Dr. D.D. Btcanic 

KUN 

KVI 

KUN 

A VII 

A III 

A VII 

Atoomfysica 49 



5. Commissi* 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Atoomfysica was op 31 de
cember samengesteld uit: 
prof.dr. G. Nienhuis. vocrzitter 
prof.dr. J. Reuss, wetenschappelijk 
secretaris, leider werkgroep A VII 
prof.dr. A. van der Avoird 
dr. F. Baas, leider werkgroep A X 
prof.dr. E.J. Baerends, leider werkgroep 
A XIV 
dr. H.C-W- Beijerinck, leider werkgroep 
A XII 
prof.dr. A.L. Broers, leider werkgroep 
A III 
dr. A. Dönszelmann 
prof.dr. H.G.M. Heideman, leider werk
groep A VI 
prof.dr. W. Hogervorst, leider werk
groep A VIII 
prof.dr. J. Los 
prof.dr. C.J.N, van den Meijdenberg 
prof.dr. R. Morgenstern, leider werk
groep A III 
prof.dr. A. Niehaus, leider werkgroep 
Allen A IV 
prof.dr. B.J. Verhaar, leider werkgroep 
A XV 
prof.dr. M.J. van der Wiel 
prof.dr. J.P. Woerdman, leider werkgroep 
A XIII 
drs. H. Benschop vervulde de functie 
van secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
ooor dr. K.H. Chang {directeur FOM), 
prof.dr. J. Schmidt (waarne.ner Uitvoe
rend Bestuur) en ir. S.T. de Zwart (verte
genwoordiger COR). 

Prof.dr. A.L. Boers werd in verband met 
zijn emeritaat op eigen verzoek ontheven 
van zijn functie als leider van de werk
groep A III. Hij werd opgevolgd door 
prof.dr. R. Morgenstern, die ontheven 
werd van zijn functie als leider van de 
werkgroep A VI. Prof.dr. H.G.M. Heide-
man werd als opvolger van prof.dr. R. 
Morgenstern benoemd als leider van de 
werkgroep A VI. 

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
missie van de Werkgemeenschappen". 
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Materialen 

1. Algemeen  

De Werkgemeenschap Materialen stelt 
zich in de eerste plaats ten doel het 
fundamentele onderzoek te bevorderen 
van de fysische en chemische eigen
schappen van metalen, in het bijzonder 
die welke samenhangen met de struc
tuur, de perfectie en de stabiliteit van de 
atomaire ruimtelijke opbouw van meta
len en legeringen. Deze eigenschappen 
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 (eggen voor nieuwe of verbe
terde werkwijzen, toepassingen en be
reidingsmethoden in wetenscriap 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
nieurs tot metaalkundigen. 

2. Hoogtepunten uit het onderzoek 

In Amsterdam was in de werkgroep Mt V 
het onderzoek aan wanorde en diffusie 
gericht op twee soorten extreme syste
men. Enerzijds werden systemen bestu
deerd met een zeer hoge graad van 
atomaire ordening. Er werd gevonden 
dat zeer geringe ontordening in de ter-
naire supergeleiders YbaRfnSnn en 
Ca3flr>4Sn 13 aanzienlijke invloed heeft 
op de supergeleidende eigenschappen 
van deze verbindingen. Een verband werd 
gevonden tussen de mate van ontorde
ning en de supergeleidende overgangs-
temperatuur. Anderzijds werden lege
ringen bestudeerd die zo ontordend zijn 
dat zelfs de translatiesymmetrie in het 
rooster verloren is gegaan. Dit onder
zoek aan amorfe legeringen richtte zich 

voornamelijk op de recent ontdekte 
nieuwe bereidingswijze van deze mate
rialen: de vastestofreactie. Amorf Ni-Zr 
werd vervaardigd door mechanisch 
legeren en door malen van de kristallijne 
legering. Er werd aangetoond dat voor 
deze reactie hetzelfde proces verant-
woordlijk is als voor diffusie-amorfisatie 
in multilagen. Tenslotte werden, uit
gaande van eer. ontwikkeld voorlopig 
criterium voor hun vorming, een twintig
tal nieuwe ternaire verbindingen ver
vaardigd. 

fn Delft heeft in de werkgroep Mt II het 
onderzoek aan multilaagsystemen een 
sterke ontwikkeling doorgemaakt. 
Op basis van röntgendiffractie-experi-
menten bleek een kwantitatieve beschrij
ving mogelijk van interdiffusie in samen
hang met optredende eliminatie van 
"excess" vrij volume in amorfe (Mo/Si)-
multilagen. De gezochte amorfisatie 
door interdiffusie in aanvankelijk kris
tallijne (Ni/Ti)-multilagen bleek inder
daad op te treden. Een en ander ging 
gepaard met een aanzienlijke spannings-
ontwikkeiing. Zoals verwacht werd tra
den in Convergente Bundel Elektronen 
Diffractiepatronen van (GaAs/GaAI)-
multilagen extra Laue-zones op op posi
ties voorgeschreven door de superroos-
terparameter, echter met een, nog onver
klaarbare, bijzondere fijnstructuur van 
de reflecties. De analyse van restspan-
ningen in dunne lagen, TiC, TiN en 
>'-FeN, heeft geleid tot modelvorming 
over oorsprong en relaxatie van de span
ningen in relatie tot de microstructuur. 
De waargenomen spanningen kunnen 
nu, deels kwantitatief, voorspeld worden 
in voor de praktijk belangrijke systemen. 
Voorts werd in Mt II de structuur van co
herente (111)-tweelinggrenzen in geor
dend CU3AU vastgesteld en geïnterpre
teerd. Tenslotte werd een nieuw model 
voor de structuur van amorfe metalen 
opgesteld op basis van de metaal-
metaaldis' ributiefunctie van de DOe-
kristalstructuur. 

In Mt III (Delft) werd in 1986 de studie 
aan de defectstructuur van plastisch 
vervormd molybdeen en de wisselwer
king van de roosterdefecten met geïm

planteerd helium voortgezet. De gebruik
te technieken waren TH DS (Thermal 
Helium Desorption Spectrometry) en 
TEM. De voornaamste conclusies uit de 
experimenten zijn, dat geïmplanteerd 
helium dat op dislocaties terecht komt 
via pijpdiffusie naar het oppervlak wordt 
afgevoerd, dat een plastische deforma
tie van 1 % een vacatureconcentratie 
van 0,65 appm produceert en dat de 
vacatures worden gevormd in rijtjes 
van ongeveer 20 stuks. Er werd een 
begin gemaakt met THDS-experimemen 
aan keramische deklagen (TiC, TiN). 
De metingen van de verandering van fysi
sche eigenschappen tengevolge van 
structuurrelaxatie in metallische glazen 
werden voortgezet. De totale verande
ring kan gescheiden worden in een met 
de temperatuur reversibel en een irrever
sibel deel. Uit experimenten aan de 
elektrische weerstand, de lengte en de 
elastische nawerking kon het relaxatie
spectrum van het reversibele deel be
paald worden. Het verschijnsel is toe te 
schrijven aan korte-afstandsordening 
in de amorfe structuur. De irreversibele 
verandering kan gescheiden worden in 
twee delen: een deel met hetzelfde, 
brede, relaxatiespectrum als voor het 
reversibele effect wordt gevonden en 
een deel dat mei een enkele activerings
energie wordt beschreven en kwantita
tief voldoet aan het formalisme van hst 
vrijvolumemodel. 
In Mt XII (Delft) is het nitreren en 
nitrocarboneren van ijzer, ijzerlegeringen 
en staalsoorten een van de onderwerpen 
van onderzoek. Er werd gevonden dat bij 
de vorming van de verbindingslaag bij 
het nitroct.rboneren van zuiver ijzer 
cementiet midden in de verbindingslaag 
wordt gevormd. Een andere verrassende 
ontdekking was de omzetting van 
Fe4N in Fe3N aan het grensvlak van de 
Fe4N-ijzermatrix. 

Het onderzoek in Mt Vl-B (Groningen) aan 
amorfe/kristallijne legeringen met behulp 
van veldionenmicroscopie heeft in 1986 
goede voortgang geboekt doordat het 
met de binnen de werkgroep ontwikkelde 
IAP-FIM mogelijk bleek de atomaire 
structuur van quasikristallijne Al-Mn-
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FOM ALMOS 
Het initiatief dat de werkgroepen 
Mt IV en Mt V in 1984 hebben geno
men om hun kostbare apparatuur 
voor de vervaardiging en karakteri
sering van metaallegeringen, metaal
verbindingen en eenkristallen, als
mede de ir. beide werkgroepen aanwe
zige expertise op dit gebied, onder te 
brengen in het samenwerkingsver
band ALMOS (Amsterdam Leiden 
Materiaal Onderzoeksamenwerking) 
heeft ook in 1986 u'terst profijtelijk 
gewerkt. Door deze concentratie 
wordt er beschikt over een breed 
scala van preparatieve mogelijk
heden hetgeen, gelet op de weten
schappelijke productie, van groot 
belang is gebleken, zowel voor de 
direct betrokken FOM-werkgroepen 
als voor anderen. Immers, vervaar
diging van kwalitatief zeer hoogwaar
dige preparaten is essentieel voor 
grensverleggend onderzoek. De be
langstelling voor ALMOS-preparaten 
is de afgelopen jaren sterk gegroeid, 
met name ook vanuit het buitenland. 

Binnen Nederland vallen in dit ver
band te noemen: RUG, KUN, TUD, 
VUA. ECN. AMC(UvA) en het Philips 
Natuurkundig Laboratorium. De na
volgende buitenlandse instellingen 
hebben onderzoek verricht aan 
ALMOS-preparaten: IBM 'Yorktown 
Heigths), Chalk River University, 
Wayne State University, UC Santa 
Barbara, UC Riverside, Los Alamos 
National Laboratory, Osaka Univer
sity, Tohoku University (Sendai), 
Institute of Physics (Beijing), Institute 
of Meta! Research (Shenyang), Uni
versiteit van Hanoi, CNRS en ILL 
(Grenoble), de Universiteiten van 
Darmstadt, Frankfurt en Keulen, 
Karel Universiteit (Praag), ETH 
(Zurich), RisG National Laboratory. 
Het in genoemde instellingen ver
richte onderzoek heeft veelal in 
samenwerking met de werkgroepen 
Mt IV, Mt V en VS AIM plaats 
gevonden. 

Naast de kristalgroeimogelijkheden 
nebben ook de speciale faciliteiten 
voor preparaatbewerking de nodige 

aandacht van buiten getrokken. 
Met name zijn de binnen ALMOS 
ontwikkelde mogelijkheden op het 
gebied van de microvonkerosie ook 
buiten de universitaire wereld niet 
onopgemerkt gebleven. Aan AKZO/ 
Enka Glanzstoff en Honeywell Neder
land is op dit gebied kennis verkocht. 
Dadelijk na het bekend worden van 
de ontdekking van de hoge-Tc super
geleiders is binnen ALMOS onder
zoek aan deze materialen gestart 
dat reeds een aantal belangwekkende 
resultaten heeft opgeleverd. Gezien 
de uitstekende preparatieve mogelijk
heden binnen ALMOS zal dit onder
zoek in de toekomst een zeer belang
rijke plaats gaan innemen. Daarnaast 
staan voor de nabije toekomst onder 
andere gecontroleerde whiskergroei, 
vervaardiging van nanokristallijne 
materialen en de groei van carbides, 
nitrides en borides van hoog-smel-
tende overgangsmetalen op het 
programma 

In werkgroep Mt XII wordt onderzoek 
gedaan aan het nitreren, nitrocarboneren 
en carboneren van ijzeren staalsoorten. 
De foto laat apparatuur voor technische 
analyse zien: van links naar rechts een 
dilatometer, een microbalans en de re

gel- en uitleesapparatuur. De gewichts
verandering van ijzer die een gevolg is 
van opname van stikstof (en/of koolstof) 
bit nitreren, nitrocarboneren en carbo
neren, kan tijdens het proces met de 
microbalans worden gevolgd. 

Folo Wim van Zanten. FOM 
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legeringen Ie bepalen. Medio 1986 is 
een 1,5 kWatt CO^Iasersysteem geïn
stalleerd. De microstructuur en de slijta-
ge-eigenschapren van met deze laser 
behandeld Cr-C staal werden met behulp 
van transmissie-elektronenmicroscopie 
bestudeerd. In het onderzoek naar het 
annihi lat iemechamsme van stapelfouten 
in Si. geïnduceerd t i jdens oxidatie, 
bleek dat de annihi lat iesnelheid voor 
een belangrijk deel wordt bepaald door 
de stapelfout-dislocatieinteract ies en 
niet door de interacties tussen de stapel
fouten onderl ing. Dislocatiedynamica in 
binaire en ternaire Al-legermgen werd 
onderzocht met kernspinrelaxatietech-
nieken m combinatie met transmissie-
elektronenmicroscopie. De IMMR-metin-
gen worden uitgevoerd in een samen
werkingsproject bij de groep van prof. 
Kanert (Universitat Dortmund). 
In de werkgroep Mt IV (Leiden) is in de 
verslagperiode het onderzoek aan 
URU2S12, de zware-fermion supergeleider 
mat magnetische ordening, en andere 
verbindingen verder voortgezet met on
der andere neutronenverstrooüngsexpe-
rimenten. Ook werden knstalveldbereke-
mngen uitgevoerd die een inzicht geven 
in een aantal fysische eigenschappen. 
Met hoge-resolutie-elektronenmicro-
scopie en collectieve f iux-pinning werd 
de vorming van argonbeilen in amorfe 
f i lms bestudeerd. De resultaten zijn goed 
in overeenstemming met elkaar èn met 
een theoretisch model voor belvorming. 
Voorts werd vastgesteld dat de dimen-
sionele overgang bij collectieve flux-
pinnmg in dikke amorfe f i lms een eerste-
orde structurele faseovergang in het 
fluxli|nenrooster is. Het onderzoek aan 
La(Fe,AI)n en de/i-SR metingen aan 
PdFeMn werden succesvol afgerond. 
Uitgevoerde vergeli jkingen tussen de 
eigenschappen van " random f ie ld" sys
temen en spinglazen hebben enerzijds 
tot een beter inzicht in eerstgenoemde 
systemen geleid en anderzijds een aan
zet gegeven tot de experimentele reali
satie van een ideaal spinglas. 
Het in Amsterdam (Mt V) lopend project 
dat de bestudering van de intermediaire-
valentietoestand van de zeldzame aar
den cerium en ytterbium in sommige 
intermetall ische verbindingen, zoals 
CePd3 en YbCuAl, tot onderwerp heeft, 
is uitgebreid tot systemen waarin andere 
mechanismen van belang zijn, zoals 
Kondocompensatie en spinf luctuat ies. 
die eveneens tot destabi l isat ie van de 
lokale magnet ische momenten aanlei
ding geven. Omdat deze problematiek 
ook een rol speelt in verbindingen met 
act iniden, waar de 5f-schil niet geheel 
gevuld is, zijn ook deze, en wel speciaal 
uraanverbindingen, in het programma 
opgenomen. In 1986 is in Mt V aanzien
lijke aandacht besteed aan hel onder
zoeken van permanent-magnetische 

De opstelling in werkgroep Mt V om kris
tallen te groeien. Via een videocamera 
kan links op een scherm het groeiproces 
worden gevolgd. 

materialen gebaseerd op Nd2FeidB, die 
door hun hoge energieproduct en lage 
kostpri js internationaal in het brandpunt 
van de belangstell ing staan. Vanwege 
hun hoge magnetokr istal l i jne anisotro
pic en grote coërcit iefvelden zijn deze 
materialen bij uitstek geschikt om in de 
in Amsterdam aanwezige hogevelden-
facil i tett onderzocht te worden. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP Mt II 
Dellt - Technische Universiteit, Labors 
tonum voor Metaalkunde, prof.dr.ir. 
E.J. Mittemeijer 
1. Dunne opperviaktelagen en grens
vlakken 
1.1. Microstructuur van en diffusie en 

Foto Wtm van Zanten, FOM 

fasetransformaties in amorfe en kristal-
lijne mult i laagsystemcn 
1.2. Vorming, microstructuur en interne 
spanningen van opperviaktelagen 
1.3. Structuur van korrelgrenzen en 
grensvlakken 
2 Snel gestolde materialen 
2.1. Structuur en structuurrelaxatie van 
amorfe metalen 
2.2. Precipitatie in en mechanische 
eigenschappen van ultraf i jnkristal l i jne 
Al-legenngen 

WERKGROEP Mt III 
Delft- Technische Universiteit, Labora
torium voor Metaalkunde, prof.dr.ir. 
A. van den Beukei 
1 Heliumdesorptiespectrometrie 
1 1 . Onderzoek aan de roosterfou'en-
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structuur (puntfouten en dislocaties) 
van plastisch vervormde metalen, in het 
bijzonder molybdeen, via de binding van 
helium aan roosterfouten 
2. Structuurrel?xatie in amorfe legerin
gen 
2.1. Meting van de verandering van fysi
sche eigenschappen (volume, elektri
sche weerstand, elastische constanten, 
viscositeit, mechanische eigenschap
pen) ten gevolge van structuurrelaxatie 
en de interpretatie daarvan in termen 
van theoretische modellen 
3. Statistische theorie van legeringen 

WERKGROEP Mt IV 
Leiden - Rijksuniversiteit, Kamerlingh 
Onnes Laboratorium, prof.dr. JA. 
Mydosh 
1. Magnetische ordening, supergelei
ding, coëxistentie en zware-fermion-
gedrag van ternaire intermetallische 
verbindingen met zeldzame aarden en 
actaniden 
2. Transport- en magnetische eigen

schappen en elektronenspinresonantie 
in halfgeleidende-ternaire verbindingen 
3. Dynamische, relaxatie- en resonan
tie-effecten in modelspinglazen 
4. Collectieve fluxpinning, eigenschap
pen van wanordelijke fluxüjnenroosters 
en hun relatie met technische super
geleiders 
5. Zeer dunne lagen en multilagen van 
amorfe metalen: magnetische en super
geleidende eigenschappen 
6. Metallurgie: de bereiding, warmte
behandeling en analyse van bovenver
melde preparaten in amorf, poly- en 
monokristallijne vorm 

WERKGROEP Mt V 
Amsterdam - Universiteit van Amster
dam, Natuurkundig Laboratorium, dr. 
FR. 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. Röntgendiffractiebij lageen hoge 
temperaturen 
1.1.5. Kernspinresonantie 
1.2. Cohesie in legeringen 
2. Diffusie, ordening, puntdefecten en 
supergeleiding in intermetallische ver
bindingen 
2.1. Het verband tussen atomaire orde
ning en supergeleidendeeigenschappen 
in binaire en ternaire supergeleiders 
2.2. Synthese van nieuwe ternaire inter
metallische verbindingen 
3. Amortisatie door een vastestofreac-
tie met behulp van mechanisch legeren, 
malen van de kristallijne fase en diffusie 
in multilagen 

WERKGROEP Mt VIA 
Groningen - Rijksuniversiteit, Labora
torium voor Algemene Natuurkunde, 
prof.dr.ir. A. Wegener Sleeswijk 
1. In situ HV-elektronenmicroscopie 
aan reversible dislocatiebeweging 
2. Accommodatie en mechanische 
eigenschappen van "dual-phase"-
stalen 

Een zogeheten éénkristal, gemaakt met 
de apparatuur om kristallen te groeien 
in werkgroep Mt V. Eénkris'.allen hebben 
een perfecte roosterstructuur. Daardoor 
zijn ze ideaal voor het bepalen van een 
aantal eigenschappen van het betreffen
de materiaal. 

FotoALMOS 

WERKGROEP Mt Vl-B 
Groningen - Rijksuniversiteit. Vak
groep Technische Fysica, prof.dr. J.Th. 
M.de Hosson 
1. Atomaire configuraties van grens
vlakken 
2. Atomaire configuraties van amorfe, 
quasi-kristalüjne legeringen 
3. Dislocatiemicrostructuur in tribo-
technische materialen 
4. Dislocaties en stapelfouten in half-
gelerdermaterialen 

WERKGROEP Mt VIM 
Enschede - Universiteit Twente, Leer
stoel Materiaalkunde, Faculteit der 
Werktuigbouwkunde, prof.dr ir. B.H. 
Kolster 
1. Röntgenografische spanningsmetin-
gen 
2 Optimalisatie van het produktiepro-
ces van supergeleidende NbaSn-draad 

WERKGROEP Mt XII 
Delft - Technische Universiteit, Facul
teit der Meiaalkunde. prof.dr ir. B.M. 
Korevaar 
1. Nitreren en nitrocarboneren van ijzer, 
ijzerlegeringen en staalsoorten 
1.1. Kinetiek van verbindingslaagvor-
ming op zuiver ijzer tijdens nitreren en 
nitrocarboneren in gasatmosfeer onder 
beheerste condities 
1.2. Nitreergedrag van FeAl en FeSi-
legeringen 
2. Warmtebehandeling en compacteren 
van snel uit de smelt afgeschrikte 
Al-legermgen 
2.1. Mechanische eigenschappen van 
AIMg, AISienAISiSr 
3. Modelbeschrijving van de fasetrans
formaties van ijzerlegeringen 
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4. Enkele gegevens over in- en output over 1986 

INPUT 

Personeelsaantallen 

WP/V WP/T OP/V 

1 23 7 
waarvan in BR - 9 -
daarvan van STW - 8 -

oprr 

OUTPUT 

publikaties 
(aantal) 

33 

waarvan proefschri f ten van (ex) FOM-personeel 
(aantal) 

Exploitatiebudget l 
(in kf) 

nvesteringskrediet 
(in kt) 

personeel materieel 

1.496 
406 
402 

700.5 
163 
163 

350 

bijdragen aan conferenties lezingen 
(aantal) 

. voordracnten e.d. 
(aantal) 

1 15 

Volgens vastgestelde begroting 1986. 
WP/V en WP/T: wetenschappel i jk perso
neel in vast of t i jdel i jk dienstverband. 
Het betreft hier al leen die personeels
leden die daadwerkeli jk wetenschappe
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of ti jdeli jk dienstverband. Het 

betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

In de hierboven gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme
trie wanneer gegevens van onderzoek
inst i tuten met die van universitaire werk
groepen worden vergeleken. De lezer 
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dient te bedenken dat in de ci j fers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder
steunende faci l i teiten (mensen en mate
rieel) aan universiteiten. Die faci l i teiten 
zitten niet in de inputgegevens. maar 
werken wel door in de outputgegevens. 

In 1986 via FOM-beleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

project-
nummer indiener(s) t i tel 

Normale programma 
86.540 Prof.dr. J.A. Mydosh 

Dr. G.J. Nieuwenhuys 
86555 Dr. A. Menovsky 

Dr. FR. de Boer 
Prof.dr. J.A. Mydosh 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 

Crit ical and relaxational effects in model spin glasses 

Nanocrystal l ine sol ids, format ion and properties 

TWT36.0521 

DME06.0206 

LNS36.0404 

Prof.dr.ir. B.H. Kolster 
Dr.jr. H.J. Veringa 
Prof dr.ir. B.M. Korevaar 
Prof.dr.ir. E.J. Mittemeijer 
Dr. P H . Kes 
Prof.dr. J.A. Mydosh 

Optimal isat ie van het produktieproces van supergeleidende 
NbaSn draad 
Nitreren. nitrocarboneren en carbonitreren van ijzer en 
staalsoorten 
De rol van wanorde bij plast ici teit van het f luxdraden-
rooster bij f luxpinning in technologische supergeleiders 

affi
liatie 

RUL 

UvA/ 
RUL 

UT 

TUD 

werk
groep 

Mt IV 

Mt V/ 
Mt IV 

Mt Vilt 

Mt Xll/ 
Mt II 

RUL Mt IV 

5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen
schap Materialen was op 31 december 
samengesteld uit: 
prof.dr.ir. S. Radelaar. voorzitter 
dr. FR. de Boer, wetenschappelijk secre
taris, leider werkgroep Mt V 
prof.dr.ir. A. van den Beukei. leider werk
groep Mt III 
dr. C. van Dijk 

prof.dr. J.Th.M. de Hosson. leider werk
groep Mt Vl-B 
dr. M. de Jong 
prof.dr.ir. B.H. Kotster, leider werk
groep Mt VIII 
prof.dr.ir. B.M. Korevaar. leider werk
groep Mt XII 
profór. A.R. Miedema 
prof.dr.ir. E.J. Mittemeijer, leider werk
groep Mt II 
prof.dr. JA . Mydosh. leider werkgroep 
MtlV 

prof.dr.ir. A. Wegener Sleeswijk. leider 
werkgroep Mt Vl-A 
dr. H.D. Dokter vervulde de functie van 
secretaris. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door drs. H G . van Vuren (plaats
vervangend directeur FOM), drs. T.T.M. 
Palstra, ir. A. Prui jmboom en drs. A.A. 
H.J. Waegemaekers (vertegenwoordi
gers COR). T. van Egdom en ing. C.M. 
Visser (medewerkers FOM-bureau) en dr. 
H. Bakker(plaatsvervangend werkgroep
leider Mt V). 

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

Het Dageli jks Bestuur van de Commissie 
bestaat uit de voorzitter, de secretaris 
en de wetenschappeli jk 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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Statistische Fysica 

1. Atgero—rt  

Statistische Fysica is de nieuwe naam 
voor de oude Werkgemeenschap voor 
Molecuulfysica. Het wetenschapsge
bied waarop de werkgemeenschap zich 
beweegt heeft zich over de jaren vergroot 
en verplaatst; de naam molecuulfysica 
had een zekere gedateerdheid. Oor
spronkelijk was het centrale thema van 
de werkgemeenschap de relatie van de 

intermoleculaire krachten en de macro
scopische eigenschappen van de mate
rie- Het gebied had een enorme impuls 
gekregen doordat de spectroscopie 
zoveel nieuwe technische mogelijkheden 
bood. 
Nadat het inzicht was doorgebroken dat 
de intermoleculaire wisselwerking alle 
macroscopische eigenschappen be
paalt, begonnen de theoretische metho
den van de statistische mechanica voor 

de bepaling van die eigenschappen een 
praktische vorm te krijgen. Lange tijd 
heeft zo het onderzoek naar de toe
standsvergelijking en de transport-
eigenschappen in het teken van het 
bepalen van de wisselwerking van mole
culen gestaan. 
Aangezien de statistische fysica bij uit
stek in de Werkgemeenschap voor 
Molecuulfysica bedreven werd. was het 
natuur!!,:* dat alle statistische fysica 
in deze werkgemeenschap werd onder
gebracht. De statistische methoden 
hebben echter een veel groter toepas 
singsterrein. In de jaren zeventig zijn 
veel nieuwe ideeën opgekomen die eer
der een mathematisch-fysische onder
grond hebben en zeker géén gespeel 
ficeerd molecuulbeeld. 
Het accent verschoof naar wat typisch 
collectieve verschijnselen genoemd 
kunnen worden. De theoretisch statis-
tisch-fysici hebben sterk deelgenomen 
aan deze mondiale ontwikkelingen. 
De invloed daarvan op de experimentele 
groepen binnen de werkgemeenschap 
is onmiskenbaar. 

Belangrijke thema's van onderzoek zijn 
• oostermoiellen en renormalisatie-
groeptheone van fase-evenwichten, 
kritieke verschijnselen en grenslagen, 
niet-evenwichtseigenschappen van 
fluïda en stochastische processen, 
hydrodynamische interacties in suspen
sies, niet-lineaire systemen en het 
optreden van chaos, transportverschijn
selen waaronder de relativistische kine
tische van verdichte plasma's er neu
trinosystemen. 

2. Hoogtepunten uit het onderzoek 

Een zeer belangrijke ontwikkeling in de 
werkgemeenschap is het met simulatie
technieken, te weten Moleculaire Dyna
mica- en Monte Cario-methoden, toetsen 
van statistisch mechanische theorieën. 
De beschikbaarheid van supercompu
ters. Cray en Cyber 205 en de Delftse 
special purpose machine, hebben het 
bovendien mogelijk gemaakt om proble
men aan te vatten die alleen zinvol te 
benaderen zijn in simulatiesystemen 

Figuur 1. Opstelling met "optisch ma
chinegeweer" in werkgroep SF-L-HL. 
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kleurstotlaser 2 

Figuur 2. Schematische weergave van 
het optische machinegeweer. 

snelheid slechts indirect uit het expe
riment worden afgeleid Anderzijds was 
een voorspelling van de dnftsneiheid 
gebaseerd op een realistisch model 
ook met voorhanden gepubliceerde 
theorieën benaderden het Na atoom als 
twee-nivsausysteem. eer. benadering 
waarvan in andere context bekend is dat 
hij slecht of zelfs onbruikbaar is. 
in 1986 is deze impasse zowel experi
menteel als theoretisch doorbroken 
In experimenteel opzicht is de Na-wand-
interactie geheel geëlimineerd door de 
wand te bedekken met een dunne laag 

met zeer veel deeltjes over teer lange 
tijden. Twee zulke onderzoeken in de 
Werkgemeenschap hebben recent tot 
mooie resultaten geleid. 
Op de Oeiftse Molecular Dynamics 
Processor zijn de bevochtigingsver-
schijnseien van een systeem van 
10.000 deeltjes adsorbant op 3000 
deeltjes wand bestudeerd. Voor het 
eerst werd zo het macroscopisch grens
vlakverschijnsel van al of niet bevoch
tigen van een wand door een gas of 
vloeistof op een directe manier in ver
band gebracht met de veronderstelde 
microscopische eigenschappen van de 
wisselwerkende moleculaire deeltjes. 
Op de Cyber 205 in Amsterdam werd 
een oude controverse over de aard van 
het smelten van een tweedimensionaal 
systeem opgelost door een simulatie 
aan 12.480 deeltjes. Dankzij de grootte 
van het systeem kon een schalings-
methode toegepast worden om het 
ruimtelijk verval in de ordening van deel
tjes te kwantificeren en zo de theoreti
sche voorspelling t» toetsen. 
In beide voorbeelden was het overigens 
opmerkelijk dat bewegingspatronen van 
grote fysische betekenis werden waar
genomen die in kleinere simulatiesyste
men onmogelijk te detecteren waren 
geweest. Een grote nieuwsgierigheid 
naar het gedrag vai nog grotere syste
men, in de toekomst te berekenen op 
nog grotere en snellere computers, is 
hiervan het gevolg. 

Veel enthousiasme wekken de experi
menten in het Kamerlmgh Onnes Labo
ratorium in Leiden aan de gedragingen 
van supergeleidende ringen die gesloten 
zijn met een zwakke Josephsonverbin-
ding of met een submrcronsupergelei-
dende brug. In een magnetisch veld kan 
zo een ring in twee verschillende toe
standen voorkomen welke corresponde
ren met de twee richtingen waarin de 
superstroom door een ring kan lopen. 
Het spontane overgaan van de ene in de 
andere toestand, zelfs als de thermische 
energie veel lager is dan nodig om over 
de potentiaalberg tussen beide toestan
den te komen, is een macroscopisch 
quanlumtunnelingverschijnsel. De di
recte metingen die nu aan dit macro-

-? o 
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scopische ringsysteern verricht worden, 
geven resultaten die de abstracte effec
ten uit de quantummechanica tot iets 
zeer concreets maken. 

Het experimenteel onderzoek maakt 
gebruik van vele moderne technieken 
als lichtverstrooiing, microgolf- en 
lasersp'jctroscopie. wat onderzoek aan 
tot dusver onbekende fysische verschijn 
selen mogelijk maakt. Een voorbeeld 
van zulk onderzoek is het werk aan licht-
geïnduceerde drift (LID): ter illustratie 
geven we hier het resultaat weer dat de 
groep SFLHL op dit gebied in het afge
lopen jaar he^ft behaald. 
Wisselwerking tussen het elektromagne
tisch veil var een laser en atomen in een 
gas geeft oncltr gunstige omstandighe
den een zichtbare voortdrijving van een 
lichtgevend front Zon optische zuiger" 
was weliswaar een spectaculaire mani
festatie van LID van natrium (Na) in een 
edelgas. maar liet geen kwantitatieve 
vergelijking toe van waargenomen en 
voorspelde driftsnelheden. Dit was ener-
züds een gevolg van de Na-wandinter-
actie. waardoor de optische zuiger sterk 
werd afgeremd; hierdoor kon óf drift-

Figuur 3. Dnftsneiheid van Na in 8 torr 
Ar. als functie van de frequentie van 
laser 2 (zie figuur 2). 

paraffine Deze methode is ontdekt in 
de groep van Shalagin in Novosibirsk en 
toegepast in het optische machine
geweer (figuur 1. 2): deze opstelling 
is in Leiden gebouwd in samenwerking 
met Schapovskii en Gel'mokhanov uit 
Novosibirsk. In het optisch machine
geweer worden kleine wolkjes ("kogels") 
natrium door het hoofdcapillair gescho
ten als gevolg van het LlO-ef feet van 
laser 2 De dnftsneiheid kan eenvoudig 
worden bepaald aan de hand van een 
vluchttijdmeting met behulp van een 
fotodiode die langs het capillair is ge
plaatst. De "kogels" worden als volgt 
gemaakt. Een appendix aan de zijarm 
van het hoofdcapillair bevat vloeibaar 
natrium. De natriumdamp wil nu het 
hoofdcapillair in diffunderen, maar 
wordt hierin gehinderd door een geschikt 
afgestemde laserbundel (i> in de inarm 
die de atomen op grond van het LID 
effect naar zich toe trekt. Er is dus als 
het ware een optische sluiter gecon
strueerd. Door deze laserbundel perio
diek gedurende enkele milliseconden 
te onderbreken, kan men * pikjes natrium 
in het hoofdcapillair toelaten. Deze 
worden vervolgens door een tweede 
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laserbundel (2) weggeschoten in een 
richting die afhankelijk is van de afstam
ming van de laserfrequentie. Doordat 
er geen noemenswaardige absorptie 
van het laserlicht optreedt (optisch 
aun systeem), zullen alle Na-itonen 
in de wolk dezelfde driftsnelheid krijgen. 
Dankzij de bedekking van de celwand 
met paraffine is er geen interactie van 
het natrium met de wand en kan men de 
natriumwolkjes met snelheden var vele 
meters per seconde dwars door het 
buffergas in het capillair zien schieten; 
het huidige record is 8 meter per secon
de. 
In theoretisch opzicht is er in 1986 een 
realistisch model ontwikkeld dat in 
rekening brengt dat in feite vier niveaus 
van het Na-atoom relevant zijn voor LID, 
namelijk twee hyperf ijngrondtoestand-
niveaus en twee fijnstructuur aangesla
gen niveaus. Het model is gebaseerd op 
de optische Blochvergelijkingen en de 
quantummechanische Boltzmannverge-
lijking. Door gebruik te maken van be
schikbare spectroscopische gegevens 
en interactiepotenualen zijn alle vrije 
parameters uit het model geëlimineerd. 
De voorspellingen voor de driftsnelheid, 
gebaseerd op dit model, zijn in voortref
felijke overeenstemming met de eerste 
gegevens die het optische machinege
weer experiment heeft opgeleverd (fi
guur 3). 

3. Onderwerpen van onderzoek  

WERKGROEP SF-A-FC 
Amsterdam - Universiteit van Amster
dam, J.H. van 't Ho f f Instituut, 
prof.dr. J. van der Elsken 
Gedeeltelijk buiten FOM-verband 
1. Stationaire niet-evenwichtstoestan-
den 
1.1. Lichtverstrooiing in vloeistof aan 
wand 
1.2. Lichtverstrooiing in vloeistof met 
temperat uurgradiënt 
2. Dichtheidscorrelaties in vloeistoffen 
en glazen 
2.1. Spectroscopische metingen en 
lichtverstrooiing 
2.2. Berekeningen op het gebied van de 
moleculaire dynamica 

WERKGROEP SF-A-T I 
Amsterdam - Universiteit van Amster
dam, Instituut voor Theoretische Fysica, 
prof.dr. H.W. Capel, prof.dr, J. Hijmans 
1. Integreerbaarheid en chaos in de 
niet-lineaire dynamica 

WERKGROEP SF-A-T II 
Amsterdam - Universiteit van Amster
dam, Instituut voor Theoretische Fysica, 
prof.dr, H.W. Capel, dr. Ch.G. van Weert 
1. Quantumvloeistoffen 
2. Statische en dynamische eigen
schappen van verdichte plasma's 

WERKGROEP SF-A-T III 
Amsterdam - Universiteit van Amster
dam, Instituut voor Theoretische Fysica, 
prof.dr. H.W. Capel 
1. Kosmologie en kinetische theorie 

WERKGROEP SF-A-WA I 
Amsterdam — Universiteit van Amster
dam, Van der Waals-laboratorium, prof. 
dr. N.J. Trappeniers 
1. Toestandsvergelijking 
1.1. pVT-metingen van gassen 
1.2. IJking van de drukmeetcilinders 
1.3. DSC-metingen onder druk aan 
ethaan 
2. Gasmengsels onder hoge drukken 

WERKGROEP SF-A-WA II 
Amsterdam ~ Universiteit van Amster
dam, Van der Waals-laboratorium, prof. 
dr. N.J. Trappeniers 
1. Transportverschijnselen 
1.1. Viscositeit 

WERKGROEP SF-A-WA III 
Amsterdam - Universiteit van Amster
dam, Van der Waals laboratorium, prof. 
or. N.J. Trappeniers 
1. Optisch onderzoek 
1.1. Lichtverstrooiing aan gassen in het 
kritische gebied 
1.2. Lichtverstrooiing aan vloeistof
mengsels 

WERKGROEP SF-A-WA IV 
Amsterdam - Universiteit van Amster
dam, Van der Waals-laboratorium, 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 SF-A-WA V 
Amsterdam - Universiteit van Amster
dam, Van der Waals-laboratorium, prof. 
dr. N.J. Trappeniers 
1. Moleculaire dynamica 

WERKGROEP SF-G 
Groningen - Rijksuniversiteit, Instituut 
voor Theoretische Natuurkunde, prof. 
dr. N.M. Hugenholtz 
1. Euklidische veldentheorie en kriti
sche verschijnselen: roosterbenadering 
en continuümlimiet; hiërarchische 
modellen 

WERKGROEP SF-L-HL I 
Leiden- Rijksuniversiteit, Huygens 
Laboratorium, prof.dr. C.J.N, van den 
Meijdenberg, prof.dr. J.P. Woerdman 
1. Lichtgeïnduceerde drift in rubidium 
2. Fluorescentiemetingen aan gepola
riseerde moleculaire bundels 
3. De snelheidsverdeling van een gas 

onder invloed van een resonant stra
lingsveld 
4. Lichtgeïnduceerde drift 
5. Lichtgeïnduceerde kinetische effec
ten in moleculaire systemen 

WERKGROEP SF-L-HL II 
Leiden - Rijksuniversiteit, Huygens 
Laboratorium, prof.dr. C.J.N, van den 
Meijdenberg, prof.dr. J.P. Woerdman 
1. Impulsmomentpolarisatie ten gevol
ge van rnolecuul-wandbotsingen in 
Knudsengassen 
2. Theorie van veldeffecten op het ge
drag van meeratomige gassen in grens
lagen 
3. Optische bepaling van moleculaire 
impulsmomentpolarisatie in een warm-
tegeleidend Knudsengas 
4. Dicke-narrowing in poreus glas 

WERKGROEP SF-L-IL I 
Leiden- Rijksuniversiteit, Instituut-
Lorentz, prof.dr. P. Mazur 
1. Elektrische en magnetische eigen
schappen van dispersies 
1.1. Effectieve dielektrische constante 
van dispersies 
1.2. Eigenschappen van dispersies van 
metastabiele supergeleidende sferische 
deeltjes 
2. Hydrodynamische interacties bij lage 
Reynoldsgetallen 
2.1. Hydrodynamische interacties tus
sen slerische druppels in een emulsie 
2.2. \ .'andeffecten op de sedimentatie 
in een begrensde suspensie (gedeeltelijk 
buiten FOM-verband) 

WERKGROEP SF-L-IL II 
Delft/Leiden - Technische Universiteit, 
Laboratorium voor Technische Natuur
kunde/Rijksuniversiteit, Instituut-
Lorentz voor Theoretische Natuurkunde, 
orof.dr. J.M.J. van Leeuwen 
1. Fase-overgangen 
1.1. Ordening in magnetische systemen 
1.2. Invloed van uitwendige velden op 
kritieke verschijnselen 
1.3. Vloeibare kristallen 
1.4. De wetting-transitie 
2. Simulaties 
2.1. Moleculaire dynamica in vloeistof
fen 
2.2. Monte Carlo-simulaties van spin-
systemen 

WERKGROEP SF-L-KO 
Leiden - Rijksuniversiteit, Kamerlingh 
Onnes Laboratorium, prof.dr. R. de 
Bruyn Ouboter, prof.dr. G. Frossati 
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 
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2. Superfluïdrteit in verdunde 3He-''He-
mengsels 
2.1. Thermodynamische eigenschap
pen 3He-4He-mengsels 
2 2. Stromingseigenschappen 3He-4He-
mengsels 
3. Supergeleiding; intrinsieke magneti
sche lluxovergangen in supergeleidende 
ringen die zijn onderbroken door een 
zwak-supergeleidende verbinding of 
dcor een supergeleidend submicron-
lijntje 
3.1. Thermische activatie 
3.2. Macroscopische tunnelverschijn-
selen 
4. Onderzoek bij ultralage temperaturen 
4.1. Sterk spingepolariseerd vloeibaar 
3He (Castaing-Nozières-effect) 
4.2. Spinpolarisatie van 3He verdund 
in "He 
4.3. Vast 3He 
4.4. De eigenschappen van superfluïde 
3He in zeer sterke magneetvelden 
4.5. Bose-Einsteincondensatie van 3He 
in superfluïde 3He-4He-mengsels 
4.6. Het fasediagram van 3He-4He-
mengsels bij hoge druk en lage tempe
raturen 
5. Thermometrie bij T < 1 K 
5.1. De eigenschappen van glazen bij 

ultralage temperaturen en de toepas
sing daarvan voor thermometrie 
5.2. Smeltlijn van 3He in sterke mag
neetvelden 
5.3. Siliciumthermometers en -bolo
meters 
5.4. NMR van submicron-Pt- en Cu-
poeders 
6. Lagetemperatuurtechnreken 
6.1. Mengkoelmachines 
6.2. Pomeranchukkoeling 
6.3. Kemdemagnetisatie 
6.4. Trillende-draadviscometers 

WERKGROEP SF-N 
Nijmegen - Katholieke Universiteit, 
Instituut voor Theoretische Natuur
kunde, dr. H.J.F. Knops, dr. T. Janssen 
1. Kritische verschijnselen 
1.1. Complexe fasediagrammen met ge
moduleerde structuren 

WERKGROEP SF-T 
Enschede - Universiteit Twente, Cen
trum voor Theoretische Natuurkunde, 
prof.dr. F.W. Wiegel 
1. Theoretische fysica van lipide mem
bra, en 
2. Stabiliteit in niet-lineaire dissipatieve 
systemen 

WERKGROEP SF-U-FC 
Utrecht - Rijksuniversiteit, Van 't Hotf 
Laboratorium, prof.dr. A. Vrij 
1. Interacties en dynamische processen 
in geconcentreerde colloïdale dispersies 

WERKGROEP SF-U I 
Utrecht- Rijksuniversiteit, Instituut 
voor Theoretische Fysica, prof.dr. N.G. 
van Kampen 
1. Eliminatie van snelle variabelen 
1.1. Toepassing op Chapman-Enskog-
methoden 
1.2. Algemeen formalisme met projec
tie-operatoren 
1.3. Chemische reacties 

WERKGROEP SF-U II 
Utrecht- Rijksuniversiteit, Instituut voor 
Theoretische Fysica, prof.dr. M.H. Ernst 
1. Davydovsolitonen in moleculaire 
ketens 
2. Dichtheidsontwikkeling van trans
porteigenschappen ir roosters met 
bonddisorder 
3. Kinetiek van aggregatieverschijnselen 
3.1. Studie van de structuur van de 
clustergrootteverdeling in aggregatie-
processen met of zonder geiatiefase-
overgang 

Een opstelling voor meting van licht-
veistrooiing in werkgroep SF-A-FC. 

Foto Wim van Zanten, FOM 
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4. Enkele gegevens over in en output over 1986 

INPUT 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget 
(in k/) 

waarvan in BR 
daarvan van STW 

'P/V WP/T OP/V 

5 38.3 10 
— 15 -

OP/T personeel 

2.960,0 
712 

materieel 

902.4 
463.2 

Investeringskrediet 
(in kf) 

200 

OUTPUT 

publikaties 
(aantal) 

45 

waarvan proefschriften van (ex) FOM-personeel 
(aantal) 

bijdragen aan conferenties 
(aantal) 

13 

lezingen, voordrachten e.d. 
(aantal) 

41 

Volgens vastgestelde begroting 1986. 
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 
m vast of tijdelijk dienstverband. Het 

betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

In de hierboven gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zdkere asymme
trie wanneer gegevens van onderzoek
instituten met die van universitaire werk
groepen worden vergeleken. De lezer 

In 1986 via FOM-beleidsruimte gehonoreerde projecten 

titel 
project-
nummer indiener(s) 

Normale programma 
80.86.160 Prof.dr. G. Frossati 
86.542 Dr. G.H. Wegdam 

Prof.dr. J. van der Elsken 
86.543 Prof.dr. J.M.J, van Leeuwen 

Dr.ir. C. Bruin 

5. Commissie 

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. Die faciliteiten 
zitten niet in de inputgegevens. maar 
werken wel door in de outputgegevens. 

affi- werk-
liatie groep 

Quantum fluids and solids at ultralow temperatures 
Rayleigh-Brillouin scattering at interfaces 

Molecular dynamics of the wetting and presett ing 
transition 

RUL SF-L-KO 
UvA SFA-FC 

TUD/ SF-L-IL II 
RUL 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Molecuullysica was op 31 
december samengesteld uit: 
prof.dr. J.M.J, van Leeuwen, voorzitter, 
leider werkgroep SF-L-/L // 
prof.dr. J. van der Elsken, wetenschap
pelijk secretaris, leider werkgroep 
SFA-FC 
prof.dr. D. Bedeaux 
prof.dr. R. de Bruyn Ouboter, leider 
werkgroep SF-L-KO 
prof.dr. H.W. Capel, leider werkgroepen 
SF-A-T I, SF-A-TII en SF-A-T III 
prof.dr. W.J. Caspers 
prof.dr. M.H.J.J. Ernst, leider werkgroep 
SF-U II 
prof.dr, G. Frossati, leider werkgroep 
SF-L-KO 
prof.dr. J. Hijmans, leider werkgroep 
SF-A-T I 
prof.dr. N.M. Hugenholtz, leider werk
groep SF-G 
prof.dr. N.G van Kampen, leider werk
groep SF-U I 
dr. H.J.F. Knops, leider werkgroep 
SF-N 
prof.dr. P. Mazur, leider werkgroep 
SF-L-IL I 

prof.dr. C.J.N, van den Metjdenberg, 
leider werkgroepen SF-L-HL I en 
SF-L-HL II 
prof.dr. I.F. Silvera 
prof.dr. N.J. Trappeniers, leider werk
groepen SF-A-WA I, SF-A-W A II, 
SF-A-WA III, SF-AWA /V en SF A-WA V 
prof.dr, G. Vertogen, leider werkgroep 
SF-N 
prof.dr. A.M. Vrij, leider werkgroep 
SF-UFC 
prof.dr. J.P. Woerdman. leider werkgroe
pen SF-L-HL I en SF-L-HL II 
prof.dr. F.W. Wiegel, leider werkgroep 
SF-T 
drs. H. Benschop vervulde de taak van 
secretaris, 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. K.O. Prins (adjunct-werkgroep
leider SF-A-WA IV), prof.dr. J. Schmidt 
(waarnemer Uitvoerend Bestuur), drs. 
H.G. van Vuren (waarnemend secretaris) 
en plaatsvervangend directeur FOM) en 
dr. C.G. van Weert /p'aatsvervangend 
werkgroepleider SF-A-T II). 

Per 1 januari 1987 is de naam van de 
Werkgemeenschap veranderd in Werk
gemeenschap voor Statistische Fysica. 

Gelijktijdig is ook de codering van de 
werkgroepen gewijzigd, volgens onder
staande lijst. 
Oude Code Nieuwe code 
M lll-Fch SF-A-FC 
M VIA I SF-A-T I 
M VIA II SF-A-T II 
MVI-AII/2 SF-A-T III 
M I A SF-A-WA I 
M ll-A SF-A-WA II 
M 111-VdW SF-A-WA III 
M VIII SF-A-WA IV 
M Xl-A SF-A WA V 
M VIG SF-G 
MI-L-HL/1 SF-L-HL I 
MI-L-HL/2 SF-L-HL III 
MII-L-HL SF-L-HL II 
MVI-L SF-L-IL I 
MXI-L SF-L-IL II 
MII-L-KO SF-L-KO 
MVI-N SF-N 
M VIT SF-T 
MV-U SF-U-FC 
MVI-UI SF-U I 
MVI-UI I SF-U II 
De codering geeft aan: 
- de naam van de werkgemeenschap 

(SF) 
- de lokatie van de groep A = Amster

dam, G - Groningen, enz. 
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- het laboratorium c.q. het instituut 
c.q. de vakgroep, waar de werkgroep 
is gehuisvest: FC = Fysische Chemie, 
T = Instituut voor Theoretische Fysi
ca, WA = Van der Waals Laborato
rium, enz., eventueel per laboratorium, 
c.q. instituut c.q. vakgroep, met Ro
meinse cijfers onderverdeeld indien 
aldaar sprake is van meer werkgroe
pen. 

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 
Commissie van de Werkgemeenschap
pen". 
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Vaste Stof 

1. Algemeen 

De Werkgemeenschap voor de Vaste 
Stof heeft tot doe! 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 kristalfijne 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 mei fun
damentele begrippen in de natuurkunde. 
De Werkgemeenschap stelt zich mede 
ten doel het fundamentele onderzoek 
van de vaste stof aan universiteiten 
te stimuleren en een zo goed mogelijke 
coördinatie van het universitaire onder
zoek van de vaste stof in ons land tot 
stand te brengen. 

2. Onderzoek 

2.1. Algemeen 

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 betreffende 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 vastestoffysica zich uitstekend voor 
het opleiden van jonge fysici tot zelf
standig onderzoeker. 
Aan alle Nederlandse universiteiten 
bestaan secties voor onderzoek aan de 
vaste stof, die vrijwel zonder uitzonde
ring worden gesteund door de FOM-
Werkgemeenschap voor de Vaste Stof, 
In de coördinatie van de Nederlandse 
vastestoffysica speelt de Werkgemeen
schap dan ook een centrale rol. Dit be
treft niet alleen het direct door FOM 
gesteunde onderzoek; door het stimule
ren van persoonlijke contacten en sa
menwerking 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 a 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 eigenschappen 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. 

2.2. Hoogtepunten uit het onderzoek 

In het vastestofonderzoek is in de laatste 
jaren een duidelijke trend waar te nemen: 
de aandacht verschuift van 'oneindige' 
kristallen waarin de deeltjes regelmatig 
in een driedimensionale ruimte zijn ver
deeld naar begrensde systemen en sys
temen van wanorde. Veel van de nieuw 
ontdekte interessante verschijnselen 
en veel van de voor toepassing belang
rijke eigenschappen vinden hun oor
sprong in de begrenzingen en andere 
afwijkingen van de regelmaat. Enkele 
onderzoekresultaten die hier aangehaald 
worden uit het brede programma van de 
Werkgemeenschap Vaste Stof zijn van 
het vorige duidelijke voorbeelden. 
Het oppervlak is de begrenzing die het 
eerst in het oog springt. In Nijmegen 
werden in het verslagjaar mooie resul
taten behaald met de scanning tunneling 
microscoop. Met deze techniek kan een 
oppervlak direct worden afgetast met 
een scherpe punt. Een directe afbeel
ding wordt verkregen waarvan de reso
lutie duidelijk beneden de interatomaire 
afstanden ligt. Men slaagde er in ook 
spectroscopische metingen te doen, 
met dezelfde ruimtelijke resolutie, 
waarmee de aanwezigheid en de identi
teit van geadsorbeerde moleculen in de 
buurt van stappen in een nikkelopper
vlak konden worden vastgelegd. Ook 
konden semi-isolerende materialen 
worden bestudeerd met de scanning 
tunneling microscoop, door foto-exci
tatie van elektronen naar de geleidings
band. 

Het is thans mogelijk zeer kleine metaal
deeltjes te vervaardigen langs chemi
sche weg, met een nauwkeurig bepaald 
aantal atomen dat varieert tussen 10 en 
10". Zulke deeltjes vormen in zekere 
zin een overgang tussen kleine mole
culen en een gewone vaste stof met veel 
deeltjes. In Leiden werden in 1986 veel 
fysische eigenschappen bepaald van 
metaalcluslerverbindingen, metaal-

62 Vaste Stof 



deeltjes van uniforme grootte ingebed 
in een niet-geleidende matrix van om
ringende moleculen (liganden). Uiteen
lopende technieken zoals magnetische 
kernspinresonantie en soortelijke-
warmtemetingen werden gebruikt. 
Quantum size-effecten zijn van groot 
belang in zulke uiterst kleine systemen. 
Omdat bij de kleine deeltjes de meerder
heid van de metaalatomen zich aan het 
oppervlak bevindt, lenen deze systemen 
zich goed voor het bestuderen van 
oppervlakteproblemen zoals aanhech
ting van moleculen op een metaal
oppervlak. 
Theorie en experiment zijn in de werk
gemeenschap nauw verbonden. 
De gecombineerde Delfts-Nijmeegse 
groep op het gebied van gemoduleerde 
structuren biedt die beide facetten op 
duidelijke wijze. Gemoduleerde kristallen 
vertonen een modulatie op de gewone 
driedimensionale kristalstructuur, 
die met een vierdimensionale repre
sentatie kan worden vastgelegd. In 
1986 werd veel aandacht besteed aan 
een vorm van kristalsymmetriedie niet 
kan bestaan maar wel werd waargeno
men: de vijfvoudige symmetrie. Het is 
niet mogelijk een ruimte te vullen met 
identieke basiseenheden op zodanige 
wijze dat een draaiing over een vijfde 
van een volle omwenteling steeds het
zelfde oplevert. Bepaalde vormen van de 
gecondenseerde materie, quasikristallen 
genoemd, bevinden zich tussen een glas
achtig en echt kristallijn stadium. Er 
treedt dan in een beperkt gebied wel 
vijfvoudige symmetrie op, die direct 
zichtbaar is in het verstrooiingspatroon 
van röntgenstraling. De Delfts-Nijmeeg
se groep toonde aan dat dit bijzondere 
verschijnsel op elegante wijze beschre
ven kan worden met een projectie uit een 
denkbeeldige ruimte met hogere dimen
sie, direct voortbouwend op het werk 
aan incommensurabele gemoduleerde 
kristallen. Experimenteel is de vijfvou
dige symmetrie ook onderwerp van 
onderzoek in Groningen. 
In de Amsterdamse werkgroep werd een 
begrip uit de moderne theorie van elek
tronengeleiding in een systeem met 
grote wanorde heef origineel toegepast 
op een ander terrein. In wanordelijke 
systemen behouden de elektronen hun 
coherente golfkarakter, ook als zij ver
strooid worden aan onregelmatigheden 
in het kristalrooster. De interferentie 
van de elektronengolven leidt tot een 
toename van de elektrische weerstand 
bij lage temperatuur. Dit verschijnsel 
staat bekend als lokalisatie. Deze con
cepten kunnen ook toegepast worden op 
andere golfverschijnselen dan elektro
nen in de vaste stof. In Amsterdam werd 
de verstrooiing van licht bestudeerd 
en duidelijk aangetoond dat optische 
lokalisatie net zo goed besraat als loka

lisatie van elektronen. Er zijn wel ver
schillen met elektronenverstooiing. die 
nu verder worden bestudeerd. Anisotro-
pieën in de ruimtelijke verdeling van 
het terugverstrooide licht werden voor 
het eerst waargenomen. De verklaring 
moet gevonden worden in het feit dat de 
lagere orden van meervoudige verstrooi
ing niet met een diffusietheorie beschre
ven kunnen worden. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP VS-A ! 
Amsterdam - Universiteit van Amster
dam, Natuurkundig Laboratorium, prof. 
dr. A. Lagendijk en prof dr. G. de Vries 
1. Magnetisme en metalen 
1.1. Zware-fermionsupergeleiding 
1.2. Interacties in harde magnetische 
materialen 
1.3. Anisotropic in magnetische geor
dende uraniumverbindingen 
1.4. Eenknstalgroei van zeldzame aard
en uraniumverbindingen 
1.5. De Haas-van Alpheneffect in sterke 
magneetvelden aan bijna-ferromagneti-
sche itinerante paramagneten, uranium
verbindingen en edele metaallegeringen 
2. Optica 
2.1. Ramanspectroscopie op picosecon-
detijdschaal 
2.2. Onderzoek aan eenvoudige vaste 
moleculaire vaste stoffen onder ultra-
hoge druk 

In de werkgroep VS-NI wordt onderzoek 
verricht met een in Nijmegen ontwikkel
de scanning tunneling microscoop. De 
afbeelding laat het principe van de mi
croscoop zien. Een naald, met een krom
testraal van de punt van 0,2 a 1 nano
meter, fungeert als elektrode, een af te 
tasten materiaal als tegeneleklrode, 
het vacuüm tussen beide als isolator. 
De naald wordt constant op ongeveer 
1 nanometer van het oppervlak gehou
den. Uit de geregistreerde tunnelstroom, 
die tussen naald en oppervlak ontstaat, 
wordt een hoogteprofiel van het opper
vlak gereconstrueerd. De resolutie in de 
hoogteis ongeveer0,01 nanometer, de 
resolutie lateraal is gel'jk aan de kromte
straal van de naald 

2.3. Onderzoek aan dunne lagen 
2.4. Lokalisatie van licht 
3. Spingepolariseerd atomair waterstof 
4. Monte Carlo-berekeningen van 
quantumsystemen 

WERKGROEP VS-A II 
Amsterdam - Vri/e Universiteit. Natuur
kundig Laboratorium, prof.dr. R.P. Gries-
sen 
1. Elektronen en interstitiële ionen in 
legeringen en dunne-lagen-systemen 
1.1. Puntcontactspectroscopieen elek-
tron-fonon wisselwerking 
1.2. Elektromigratie, diffusie en proton-
Halleffect 
1.3. Waterstof in laagdimensionele sys
temen 
1.4. Metaalhydriden onder zeer hoge 
drukken 
T.5. Magneto-optische detectie van 
supergeleiding bij zeer hoge drukken 
1.6. Modelberekeningen van de vor-
mingswarmte van interstitiële legeringen 
2. Theorie 
2.1. Elektronenstructuur van legeringen 
2.2. Elektromigratie in verdunde lege
ringen 
2.3. Metallische multilagen 

WERKGROEP VS-D II 
Delft - Technische Universiteit. Labora
torium voor Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. J.E. Mooij 
1. Elektronengeleiding in systemen 

De oppervlaktestructuur van een gestapt 
nikkel(111)-oppervlak, bepaald met de 
scanning tunneling microscoop. Er is 
een regelmatige hexagonale structuur 
te zien, met een hoogte-amplitude van 
0,1 nanometer en een eenheidscel twee
maal die van nikkel (0,5 nanometer). Dit 
patroon wordt veroorzaakt door een 
monolaag van geadsorbeerd waterstof. 

Beide illustraties naar: G.F.A. van de 
Walle, Scanning tunneling microscopy: 
principle, construction and applications, 
diss. 1986 
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Whiskers van de supergeleider UPt3, 
gegroeid in de werkgroep VS-A I. Afbeel
ding linksbeneden geeft een doorsnede 
door een whisker; aangegeven is de 
oriëntatie van de kristalassen. Whiskers 
blijken perfecte éénkristallen te zijn, 

met begrensde afmetingen 
1.1. Zwakke lokalisatie 
1.2. Fluctuaties in eendimensionale 
supergeleiders 
1.3. Geleiding in zeer kleine halfgelei
derstructuren 
2. Tweedimensionale submicronnet-
werken 
2.1. Netwerken met Josephsonjuncties 
2.2. Netwerken van eendimensionale 
supergeleidende verbindingen 
2.3. Netwerken van normale metalen 
2.4. Netwerken van halfgeleiders 
3. Metallische superroosters 
4. Josephsonjuncties 
4.1. Ladingsquantisatie-effecten in 
juncties met zeer kleine capaciteit 
4.2. Detectoren van submillimeter-
straling 

WERKGROEP VS-DN 
Delft- Technische Universiteit, Labora
torium voor Technische Natuurkunde, 
prof.dr. F. Tuinstra 
Nijmegen- Katholieke Universiteit, 
Instituut voor Theoretische Vaste Stof-
fysica, prof.dr. A.G.M. Janner, dr. T. 
Janssen 

waaraan fysische eigenschappen be
studeerd kunnen worden zonder de ge
bruikelijke storingen door afwijkingen 
in het kristalrooster. 
Naar: A. de Visser, UPtj, heavy fermions 
and superconductivity, diss. 1986 

1. Gemoduleerde kristalstructuren 
1.1. Structuur 
1.2. Symmetrie 
1.3. Spectroscopie 
1.4. Elektronen en fononen 
1.5. Dynamische structuurfactor 
1.6. Modellen voor structurele fase
overgangen 
1.7. Morfologie 
1.8. Quasikristallen 
2. Mathematische fysica 
2.1. Bandenstructuurberekeningen van 
elektronen 
2.2. Niet-lineaire excitaties in gemodu
leerde systemen 
2.3. Harmonische analyse van Boson-
algebra's 
2.4. Lokalisatie 

WERKGROEP VS-ESM 
Nijmegen - Katholieke Universiteit, 
CSM, Faculteit Wis- en Natuurkunde, 
prof.dr. A.G.M. Janner (ad interim) 
1. Bandenberekeningen met gelokali
seerde functies 
2. Elektronenstructuur van bijna-perio-
dieke kristallen 
3. Al5-zware-fermionsystemen 

4. Lokale excitaties 
5. Overgangsmetaalsiliciden 
6. Intercalatieverbindingen met nega
tieve Coulombrepulsie 
7. Py rieten 
8. Spinellen 
9. Stprk-magnetische materialen 

WERKGROEP VS-G 
Groninger)- Ri/fcsun(versffe<f, Laöora-
torium voor Vaste Stof Fysica, prof.dr. 
F. van der Woude 
1. Amorfe legeringen en quasikristallen 
2. Superionische geleiders 
2.1. Kristallijne superionische geleiders 
2.2. Amorfe superionische geleiders 
3. Straiingsschade-onderzoek 
4. Vloeibare en ionaire metalen 
4.1. Elektrische transporteigenschap
pen en elektronenstructuur 
4.2. Vloeistofstructuur 
5. Vloeibare kristallen 
5.1. Smectische vloeibare kristallen 
5.2. Canonische vloeibare kristallen 
6. Theorie van gecondenseerde materie 
6.1. Kinetisch-kritische verschijnselen 
6.2. Fractalmodel voor diëlektrische 
doorslag 
6.3. Hiërarchische en fractaleigen
schappen van geordende systemen 
6.4. Niet-lineaire dynamica en relaxatie 
van vastgepinde ladingdichtheidsgolven 
6.5. Theorie van elektroneneigenschap-
,,en van vloeibare alkali-goudlegeringen 
6.6. Theorie van elektroneneigenschap
pen van vloeistoffen met ionaire binding 
7. Elektronische structuur voor vaste 
stoffen en oppervlakken 
7.1. Ontwikkeling van hoge-resolutie-
foto- en inverse foto-elektronspectro-
scopie 
7.2. Elektronische structuur van magne
tische onzuiverheden in metalen en half
geleiders 
7.3. Elektronische structuur en fysi
sche eigenschappen van ionaire lege
ringen 

WERKGROEP VS-L I 
Leiden - Rijksuniversiteit, Kamerlingh 
Onnes Laboratorium, prof.dr.ir. N.J. 
Poulis 
1. Microgolfgeïnduceerde optische 
kernspinpolarisatie(MIONP) in molecu
laire kristallen 
2. Dynamische kernspinpolarisatie 
(DNP) in halfgeleiders 
3. Coöperatieve verschijnselen van 
kernspins 
4. Verre-infraroodlaserspectroscopie 
5. Statische en dynamische eigenschap
pen van één-dimensionale Heisenberg-
antiferromagneten 
6. Optisch onderzoek van de vaste stof 

WERKGROEP VS-L II 
Leiden - Rijksuniversiteit, Huygens 
Laboratorium, prof.dr. J. Schmidt 
1. Fysica van optisch geëxciteerde mo-
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leculen 
1.1. Dynamica van tripletexcitonen 
1.2. Elektron-spin-echospectroscopie 
van geëxciteerde moleculen 
1.3. Kernspinpolarisatie via optisch 
pompen van triplet-elektronspins 
2. Laserspectroscopie met hoge resolu
tie 

WERKGROEP VS-L III 
Leiden - Rijksuniversiteit, Kamerlingh 
Onnes Laboratorium, prof.dr. W.J. Huis-
kamp 
1. Fysische eigenschappen van zeer 
kleine metaaldeeltjes (clusters) zoals 
deze voorkomen in: 
1.1. Metaalclusterverbindingen 
1.2. Katalysatoren 
1.3. Metaalcolloïden 
2. Fysische eigenschappen van synthe
tische halfgeleiders en synthetische 
metalen 
2.1. Niet-lineaire geleiding in organi
sche ketenverbindingen 
2.2. Elektrisch transport- en magneti
sche eigenschappen van polymeren en 
anorganische ketenverbindingen 
3. Magnetische eigenschappen van 
materialen 
3.1. Intermetallische verbindingen van 

Onderzoek aan magnetische ordeningen 
van protonspins in Ca{OH>! werd verricht 
in de werkgroep VS-L I. Het onderzoek 
naarde ordeningen wordt gebruikt om 
theorieën over het gedrag van kernspins 
met dipolaire wisselwerking te toetsen. 
De afbeelding laat de hexagonale een-
heidscel van Ca(OH)2 zien. met rechts 
een doorsnede door een protonvlak; 
de open bolletjes liggen 0,0355 nano
meter boven het vlak, de zwarte bolletjes 
even ver eronder. Volgens de theorie is 
bij een effectief magneetveld gelijk aan 
nul een antiferromagnetische toestand 
energetisch hel gunstigst. Dit komt niet 

zeldzame aarden met niet-magnetische 
grondtoestand 
32. Mössbaueronderzoek aan ternaire 
intermetallische verbindingen 
3.3. Dynamica van magnetische domein-
wanden (solitonen, kinks) 

WERKGROEP VS-N I 
Nijmegen - Katholieke Universiteit, 
Fysisch Laboratorium, prof.dr. P. Wyder, 
dr. H. van Kempen 
1. Metaien 
1.1. Transporteigenschappen, ver
strooiingsmechanismen, magnetoweer-
stand 
1.2. Puntcontacten; spinpolarisatie, 
ruis, fermiologie, thermo-elektrisch 
effect, incommensurabele kristallen 
1.3. Ver-infraroodspectroscopie aan 
metalen, halfmetalen er supergeleiders 
1.4. Macroscopische quantumeffecten 
2. Oppervlakken en grensvlakken 
2.1. Oppervlaktetopologie 
2.2. Werkfuncties 
2.3. Inelastische tunnelspectroscopie 
aan geadsorbeerde moleculen 
2.4. Andreevreflectie aan normaal-
supergeleidende grensvlakken 
2.5. Transversale focussering van elek
tronen 

overeen met experimentele resultaten 
Om de magnetische ordening in Ca(OH)ï 
te realiseren, wordt het kristal tot zeer 
lage temperaturen afgekoeld. Uit het 
onderzoek blijkt nu dat de antiferromag
netische toestand niet wordt waarge
nomen, omdat het kristal zo snel op
warmt dat de verwachte overgang van de 
ferromagnetische naar de antiferromag
netische toestand niet heeft kunnen 
plaatsvinden. Naar: G.D.F, van Velzen, 
Nuclear magnetic ordering and paramag
netic relaxation of diatomic molecules 
in Ca(OH)2, diss. 1986 

2.6. Interne elektronreflectie aan ge
stapte oppervlakken 
3. Halfgeleiders 
3.1. Fotogeleiding in Hl-V-halfgeleiders 
(tijdopgelost) 
3.2. Cyclotronresonantie aan hetero
juncties, superroosters en buik-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. Vloeibare kristallen 
5. Instrumentatie 
5.1. Ver-infrarood-en Ramanspectro-
scopie 
5.2. Tijdopgeloste microgolf- en ver-
infraroodspectroscopie 
5.3. Picoseconde-fotoluminescentie-
spectroscopie 
5.4. Scanning-tunnelingmicroscopie 
5.5. Transportmetingen in hoge mag
neetvelden en bij lage temperaturen 

WERKGROEP VS-N II 
Nijmegen - Katholieke Universiteit, 
Laboratorium voor Fysische Chemie, 
Afdeling Molecuulspectroscopie, prof. 
dr. J.C. Fuggle 
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. Half-metallische ferromagneten 
1.2. Dichalcogeniden 
1.3. Zware-fermionverbindingen 
1.4. Hume-Rotherrylegeringen 

WERKGROEP VS-U I 
Utrecht - Rijksuniversiteit, 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 fono-
nen 
1.4. Gestimuleerde emissie 
1.5. "Fluorescence line narrowing" 
1.6. Excitatie en defasering op pico-
secondetijdschaal 
1.7. Geïntegreerde optica en opperviak-
fefononen 
1.8. Verval van sterk geëxciteerde fonon-
modes 

Vaste Stof 65 



2. Niet-evenwichtsmagnonen 
2.1. Generatie en detectie met lumines-
cerende centra 
2.2. Relaxatie van hoogfrequente mag
nonen 
3. Orde in "random" magnetische sys
temen 
3.1. Verdunde tweedimensionale anti-
ferromagneten 
3.2. Gemengde antiferromagneten met 
concurrerende anisotropic 
3.3. Gemengde tweedimensionale ferro/ 
antiferromagneten, spinglazen 

Volgens vastgestelde begroting 1986. 
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 

5. Commissie  

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor de Vaste Stof was op 31 de
cember samengesteld uit: 
prof.dr. H.W. de Wijn, voorzitter, leider 
werkgroep VS-UI 
prof.dr.ir. J.E. Mooij, wetenschappelijk 

3.4. Monte Carlo-berekeningen 
4. Incommensurabele kristallen 
4.1. Brillouinverstrooiing 
4.2. Mössbauerspectroscopie 
4.3. Elektronspinresonantie 

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

betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

In de hierboven gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme
trie wanneer gegevens van onderzoek
instituten met die van universitaire werk
groepen worden vergeleken. De lezer 

secretaris, leider werkgroep VS-D II 
prof.dr. R.P. Griessen, lid DB, leider 
werkgroep VS-A II 
prof.dr. H.H. Brongersma, leider werk
groep VS-E 
prof.dr. H.W. Capel, leider werkgroep 
VS-th-A 
dr. E. Frikkee 

WERKGROEP VS-THEORIE (VS-th) 
Amsterdam - Universiteit van Amster
dam, Instituut voor Theoretische Fysica, 
prof.dr. H.W. Capel 
1. Spindynamica en ééndimensionale 
systemen 
Leiden- Rijksuniversiteit, Instituut-
Lorentz, prof.dr. H.J. Hilhorst 
1. Tijdafhankelijke verschijnselen in 
wanordelijke veel-deeltjessystemen, 
in het bijzonder de.magnetische relaxatie 

re in spinglazen 
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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-

e- rieel) aan universiteiten. Die faciliteiten 
zitten niet in de inputgegevens, maar 

srk- werken wel door in de outputgegevens. 

prof.dr. J.C. Fuggle, leider werkgroep 
VS-N II 
prof.dr. C. Haas 
prof.dr. H.J. Hilhorst, leider werkgroep 
VS-th-L 
dr, J. van Himbergen, leider werkgroep 
VS-th-U 
prof.dr. W.J. Huiskamp, leider werk-

4. Enkele gegevens over in- en output over 1986 

INPUT 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget 

(in k/) 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel 

4 61,3 18 - 4.418 1.841,9 
waarvan in BR 20 - - 915 400,1 
daarvan van STW 1 52 1,9 

OUTPUT 

publikaties waarvan proefschriften van (ex) FOM-personeel bijdragen aan conferenties 
(aantal) (aantal) (aantal) 

93 10 34 

In 1986 via FOM-beleidsruimte gehonoreerde projecten 

project-
nummer indiener(s) 

Normale programma 
83.86.380 Dr. J.T.M. Walraven 
84.86.457 Prof.dr. P. Wyder 

Dr. AP. van Gelder 
Dr. H. van Kempen 

84.86.461 Prof.dr. P. Wyder 
Dr. H. van Kempen 

84.86.475 Prof.dr. L. Pietronero 
86.539 Prof.dr. A. Lagendijk 
86.563 Prof.dr. A.G.M, Janner 

Prof.dr. P. Bennema 
86.575 Prof.dr. L. Pietronero 

titel 

Atomair waterstof en het oppervlak van helium 
De microscopische stroomverlegging in een magneetveld 
in metalen en halfgeleiders 

Vacuüm tunneling microscopisch onderzoek aan 
halfgeleideroppervlakken 
Fractal dimension of dielectric breakdown 
Lokalisatie van licht 
Modulated Crystal Opties 

Self-similarity and kinetic critical phenomena in 
condensed matter 

affi werk
liatie groep 

UvA VS-A I 
KUN VS-N/ 

THFE-N II 

KUN VS-N/ 
THFE-N II 

RUG VSG 
UvA VS-A/1-3 
KUN VS-DN/N 

RUG VS-G 

I nvesteringskrediet 
(in kf) 

ieel 

f ,9 
3.1 
l,9 

720 

lezi ngen , voordrachten e.d. 
(aantal) 
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groep VS-L III 
prof-dr. A.G.M. Janner, leider werkgroep 
VSDN/N en leider ai. werkgroep VS-ESM 
prof.dr. W.J.M, de Jonge, leider werk
groep VS-E 
prof.dr. A. Lagendijk, leider werkgroep 
VS-AI 
prof.dr. A.R. Miedema 
dr.ir. P.E. Mijnarends, leider werkgroep 
VSP 
prof.dr.ir. N.J. Poulis, leider werkgroep 
VSLI 
prof.dr. GA. Sawatzky 
prof.dr. J. Schmidt, leider werkgroep 
VSL II 
prof.dr.ir. M.F.H Schuurmans 
prof.dr. M.J. Sparnaay 
drs. R.P. van Stapele 
prof.dr.ir. F. Tuinstra, leider werkgroep 
VS-DN/D 
prof.dr. J.F. Verweij 
prof.dr. G. de Vries, leider werkgroep 
VSAI 
prof.dr. A.R. de Vroomen 
prof.dr. F. van der Woude, leider werk
groep VS-G 
prof.dr. P. Wyder, leider werkgroep VS-NI 
prof.dr. R.J.J. Zijlstra, leider werk
groep VS-U II 
dr.ir. B.M. Geerken vervulde de functie 
van secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. K.H. Chang (directeur FOM), 
T, van Egmond (FOM-bureau), dr. J.J.M. 
Franse (adjunct-werkgroepleider 
VS-A 1/1), dr. D. Frenkel (adjunct-werk-
groepleidar VS-U II), dr. R.A. de Groot 
(medewerker KUN), dr. H. van Kempen 
(adjunct-werkgroepleider VS-N I), drs. 
G.D.F, van Velzen (vertegenwoordiger 
COR), ing. C.M. Vtsser (FOM-bureau), 
drs. H.G. van Vuren (plaatsvervangend 
directeur FOM) en prof.dr. W.Th. Wencke
bach (adjunct-werkgroepleider VS-L I). 

Prof.dr. H.J. Hilhorst werd benoemd tot 
opvolger van prof.dr. P.W. Kasteleijn als 
leider van de werkgroep VS-th-L en als 
lid van de Commissie. Dr. J. van Himber-
gen werd benoemd tot opvolger van prof. 
dr. Th.W. Ruygrok als leider van de werk
groep VS-th-U en als lid van de Commis
sie. Prof. Ruygrok werd op eigen verzoek 
wegens zijn emeritaat van deze functies 
ontheven. Dr. H. van Kempen werd be
noemd tot plaatsvervangend leider van 
de werkgroep VS-N I en tot lid van de 
Commissie om prof.dr. P. Wyder wegens 
diens vertrek naar Grenoble te kunnen 
vervangen. 

Prof.dr, G,A. Sawatzky vertegenwoordigt 
de Commissie in de SON-Werkgemeen-
schap voor Chemie van de Vaste Stof, 
prof.dr. C. Haas vertegenwoordigt deze 
SON-werkgemeenschap in de FOM-Werk-
gemeenschap voor de Vaste Stof. Het 
Uitvoerend Bestuur wordt in de Commis

sie 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 Werkgemeenschap 
Halfgeleiders in de C-WGM-Vaste Stof 
en omgekeerd. 

Het Dagelijks Bestuur van de Commissie 
bestond aan het eind van het jaar uit de 
voorzitter, de secretaris, de wetenschap
pelijk 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 

1 1 . 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; 
c. 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 en andere instellingen van weten
schappelijk onderzoek in Nederland te 
bevorderen en door deelneming 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-plasmafystsche thermonucle
aire onderzoek te bevorderen. 

1.3. Werkwijze 

De werkzaamheden worden uitgevoerd 
in het FOM-Instituut voor Plasmafysica, 
het FOM-Instituut voor Atoom- en Mole-
cuulfysica, aan de Technische Universi
teit Eindhoven en de Universiteit 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 doelstell ingen, 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 c genoemde 
punten wordt samengewerkt met het 
ECN. 

2. Hoogtepunten uit het onderzoek 

In 1986 is een begin gemaakt met een 
verbreding van het onderzoek in Rijn
huizen, dat voorheen geheel geconcen
treerd was op plasmafysische aspecten 
van kernfusie, maar zich m de toekomst 

ook zal bezighouden met andere onder
werpen. 
Het fusie-onderzoek in Rijnhuizen maakt 
deel uit van het gezamenlijke, door de EG 
gecoördineerde. Europese programma, 
waarin de bestaande "Joint European 
Torus'' (JET) en de toekomstige "Next 
European Torus" (NET) centrale plaatsen 
innemen. Dit brengt met zich mee dat het 
Nederlands onderzoek voortdurend 
wordt afgestemd op de ontwikkelingen 
in Europa, in het bijzonder bij JET en 
NET, maar ook bij andere experimenten 
die met steun van Euratom in nationale 
centra in Europa worden uitgevoerd. 
Een goed voorbeeld van Europese sa
menwerking is het onderzoek aan elek
tron-cyclotron-resonant ie-verh it ting 
(ECRH), dat door Rijnhuizen is uitge
voerd in samenwerking met het labora
torium van het Commissariat a I'Energie 
Atomique (CEA) te Fontenay-aux-Roses 
bij Parijs. De keus van dit onderzoekthe
ma was voortgekomen uit de "data-base 
assessment" voor NET. die liet zien dat 
ECRH belangrijk kan worden, zowel voor 
de ontsteking van het plasma als voor de 
beïnvloeding van het stroomdichtheids-
profiel in fusiereactoren van het toka-
maktype. en dat de activiteit op dit ge
bied in Europa versterking behoefde. 
Daarop was contact opgenomen met de 
CEA en was op theoretisch, experimen
teel en technisch gebied een samenwer
king tot stand gebracht, in het kader 
waarvan Rijnhuizen drie gyrotrons (60 
GHz. 200 kW) heeft geïnstalleerd bij TFR 
(detokamak in Fontenay-aux-Roses). en 
gedurende 1985 en de eerste helft van 
1986 onderzoek heeft verricht naar ver
schillende aspecten van deze verhittings-
methode. Als uitvloeisel daarvan werden 
tevens ontwerpstudies verricht betref
fende profielbeheersing met ECRH. zo
wel voor JET als voor de nieuwe Franse 
tokamak Tore Supra Daaruit is gebleken 
dat de methode nog niet rijp is voor toe
passing in JET, maar dat onderzoek er
van in Tore Supra, vooral gericht op 
synergetische effecten van ECRH en 
verhitting met h.f-velden bij andere fre
quenties dan wel met neutrale bundels, 
bijzonder opportuun zou zijn. Aangezien 
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er geen vooruitzicht bleek te bestaan 
dat een Nederlands ECRH-programma 
bij Tore Supra binnen de financiële en 
personele FOM-kaders gerealiseerd zou 
kunnen worden, moest daarvan worden 
afgezien. Wel zal de samenwerking met 
CEA een uitloop hebben in het RTP-pro-
ject, waarover hieronder meer. 
Een ander gebied waarop Rijnhuizen 
in het Euratom-kader theoretische en 
experimentele bijdragen levert is het 
onderzoek aan /J-limieten in toroïdale 
opsluitsystemen. De maximale waarde 
van de verhouding, j3, tussen de plasma-
druk en de magnetische druk waarbij het 
plasma nog magnetohydrodynamisch 
stabiel is, is één van de factoren waarvan 
de rentabiliteit van een fusiereactor zal 
afhangen. Evenals voor de tokamak 
geldt voor de schroef pinch, een nauw 
met de tokamak verwante configuratie 
waarvan in Rijnhuizen is ontdekt dat 
deze een relatief hoge waarde van 0 toe
laat, dat elongatie van de plasmadoor 
snede theoretisch een hogere 0-limiet 
oplevert. De voortgang van het experi
mentele werk in de schroefpinch 
SPICA II, waarin het effect van een lang
gerekte doorsnede op stabiliteit en op
sluiting wordt onderzocht, werd in 1986 
vertraagd door technische tegenslagen. 
Verbeteringen in de kwartstorus en de 
isolatie geven goede hoop - mede op 

Instabiliteiten in plasma's vormen een 
groot probleem bij het verwezenlijken 
van rendabele energiewinning door mid
del van kernfusie. De afbeelding toont 
het begin van een instabiliteit (links), 
waarna het plasma zijn regelmatige 

structuur geheel verliest. De registratie 
is afkomstig uit experimenten die door 
FOM-onderzoekers van "Rijnhuizen" 
in de Joint European Torus in Engeland 
worden gedaan. 

In het FOM-Instituut voor Plasmafysica 
zal een nieuwe tokamak gebouwd wor
den. Een groot deel van de onderdelen 
is afkomstig van de tokamak Petuia in 

Grenoble, die in 1986 buiten gebruik werd 
gesteld. FOM kon de onderdelen gratis 
overnemen. Op de foto is het demonteren 
van de Petuia te zien. 

Foto Wim van Zanten, f OU 
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grond van de fraaie resultaten van het 
Japanse zusterexperiment TPF-2 - dat 
op de veelbelovende resultaten van 
SPICA I 0985) kan worden voortge
bouwd. 
Het experimentele fusie-onderzoek in 
Rijnhuizen wordt in de komende jaren, 
als de resultaten van de TFR-campagne 
en die van SPICA II zijn uitgewerkt, ge
concentreerd op één experiment, RTP, 
de Rijnhuizen Tokamak Petuia. Na de 
concentratie van het werk in de Euratom-
CEA associatie op Tore Supra in Cada-
rache is de succesvolle Petula-tokamak 
uit Grenoble kosteloos beschikbaar ge
steld aan de Euratom-FOM-associatie 
om in Rijnhuizen te dienen als "thuis
basis" voor het fusie-onderzoek. Dit zal 
gericht zijn op anomale deeltjes- en 
energieverliezen in tokamaks met of 
zonder additionele verhitting met behulp 
van ECRH. Als transportmechanismen 
verantwoordelijk voor deze verliezen ko
men zowel convectie als fluctuerende 
velden, samenhangend met instabiele 
(groeiende) golven in het plasma, in aan
merking. 
Het onderzoek aan anomaal transport 
in RTP zal goed aansluiten bij het lopen
de programma in TORTUR. de turbulente 
tokamak in Rijnhuizen, en bij het werk 
dat door medewerkers van Rijnhuizen 
bij JET is en wordt gedaan. In TORTUR 
zijn hiervoor korte pulsen gesuperpo-
neerd op de toroïdale plasmastroom en 
is de relaxatie van de daarvoor veroor
zaakte verstoring van het temperatuur
profiel bestudeerd, terwijl in JET voor dit 
doel gekeken is naar de spontaan optre
dende relaxatie-oscillaties in het tempe
ratuurprofiel (zaagtanden). In beide ge
vallen komt de lokale warmtegeleidings-
coëfficiënt, die uit het gedrag van deze 
warmtepulsen wordt bepaald, goed over
een met de globale waarde die volgt uit 
de energiebalans van de plasmakolom 
als geheel. 
Er bestaat een sterke relatie tussen de 
ontwikkeling van plasmadiagnostische 
methoden die in de loop der jaren in Rijn
huizen - vooral rond TORTUR - heeft 
plaatsgevonden en het onderzoek dat 
door een team van Rijnhuizen in het ka
der van een reeks van "task-agreements" 
bij JET wordt gedaan. Zo speelt bijvoor
beeld de door ons ontwikkelde elektron-
cyclotron-emissie(ECE)-spectrometer bij 
JET een belangrijke rol in het genoemde 
onderzoek naar de energieverliezen in 
dit experiment. Rijnhuizen stelt zich ten 
doel, vanuit de thuisbasis RTP, door uit
zending van teams naar grotere experi
menten in Europa, verder bij te dragen 
tot het gezamenlijke fusie-onderzoek. 
De thuisbasis dient daarbij, behalve voor 
fundamenteel onderzoek en ontwikke
ling van diagnostiek, tevens voor op
leiding van fysici en technici. 
Het theoretische onderzoek betreft de 

magnetohydrodynamica van toroïdale 
plasma's en golf- en transportverschijn
selen. Op alle gebieden omvat het spec
trum van het onderzoek zowel fundamen
teel gericht theoretisch werk als toepas
singen op vraagstukken van direct expe
rimenteel belang. In dit laatste kader 
moeten vooral de bijdragen aan het 
ECRH-programma op TFR. aan de ont
werpstudie van toepassingen van ECRH 
in JET en aan het schroefpinchonder-
zoek worden genoemd. On langs is tevens 
een aanvang gemaakt met een studie 
van de theorie van de vrije-elektronen-
laser. In het kader van het meer funda
menteel gerichte onderzoek is een grote 
inspanning gaande om de stabiliteits-
analyse van globale MHD-modes te ver
beteren en de lineaire en quasi-lineaire 
theorie van elektronen-cyclotron en laag-
frequente- in het bijzonder stroomge-
dreven - resistieve modes verder uit te 
bouwen. Verder wordt een systematische 
analyse uitgevoerd aan "zaagtand"-
verschijnselen in tokamaks. 
Medio 1985 is een begin gemaakt met het 
invullen van een tweede onderzoeklijn 
in het instituutsprogramma. In dit kader 
is met name aandacht besteed aan een 
voorstel voor de bouw en het gebruik 
van een vrije-elektronenlaser-faciliteit, 
voor experimenten in het infrarode golf
lengtegebied (3 firn tot 3 mm). Daarmee is 
gekozen voor een programma in de 
quantumelektronika, dat zowel de ont
wikkeling van nieuwe concepten voor 
een afstembare, nauwbandige FEL om
vat, als het realiseren van nieuwe toe
passingen. Het voorstel bevat een breed 
spectrum van nieuw onderzoek in dit 
golflengtegebied voor de fysica en de 
chemie. 

Tenslotte zijn recent twee beleidsruimte
projecten van AMOLF naar Rijnhuizen 
verhuisd. In beide gevallen gaat het om 
toepassingen van een laseTplasma als 
bron van röntgenstraling. Het eerste pro
ject betreft röntgenspectroscopie aan 
oppervlakken en dunne lagen; binnen
kort zal een tijdresolutie in het pico-
seconde-gebied gedemonstreerd wor
den, hetgeen de analyse van zeer snelle 
oppervlakteverschijnselen mogelijk zal 
maken. Het tweede project is meer tech
nologisch van aard en richt zich op de 
afbeelding van submicronstructuren. 
Onderdeel van dit project is het vervaar
digen van röntgenoptiek op basis van 
veellaags-reflectiecoatings. 

Naast de inspanningen op het gebied 
van negatieve ionen, is er in de werkgroep 
TN III een nieuwe lijn van onderzoek geo
pend op het terrein van plasmamodifica
tie van materialen. In het kader van het 
IOP-IC programma van het Ministerie 
van Economische Zaken zijn er fondsen 
verkregen om een experiment te bouwen 
voor het etsen van halfgeleidermatena-

len. In 1985 is het apparaat ontworpen 
en geconstrueerd In 1986 is het samei1 

met de vereiste diagnostiek opgebouwd 
en getest. Het doel is zowel de bestude
ring van de invloed van verschillende 
magneetveldqeometriën op de etseigen-
schappen als hot karakteriseren van de 
daarbij optredende plasma wandinter 
actie, bij etsen onder condities die rele
vant zijn voor de industrie. We hebben 
kunnen vaststellen dat er inderdaad 
magneetveidgeometriën bestaan die 
zeer gunstig werken en onder andere 
de etssnelheden verhogen. 
Zon 15 jaar bestaan er nu opperviakte-
plasmabronnen. waarin negatieve water
stof (H )-ionen worden geproduceerd 
op een gecesieerde wolfraamelektrode, 
die in contact staat met een waterstof
plasma. Wij hebben gevonden dat het 
cesium een andere rol speelt dan ver
moed werd. Eerst komt het in de ontla
ding en wordt het geïoniseerd, vervol
gens maakt het 't waterstof vrij van de 
elektrode door sputteren. Op basis van 
deze vondst hebben we bewezen dat een 
Ba-elektrode in contact met een Ar/H-
plasma even efficiënt H -produceert. 
Het Ar vervult hierin de sputterrol van 
het Cs 

Een ander H -experiment betreft de 
"volume"productie van negatieve ionen 
in een puur H-plasma. We ontdekten dat 
het plasma aanzienlijke hoeveelheden 
metastabiele waterstofmoleculen H2* 
bevatte. Hun productie is op een of ande
re wijze gekoppeld aan die van H , omdat 
beide hetzelfde parametergedrag ver
tonen. Door toepassing van resonante 
multifotonionisatie is de rotatietempe-
ratuur T, te bepalen. Voor de metastabie 
len vinden we een afname van Tr met 
vibratiequantumgetal v. terwijl we voor 
de grondtoestand een toename vinden 
van Tr met v. Dit verrassende gedrag 
wordt verder onderzocht. 

Bij de werkgroep TN VI is ondermeer 
onderzoek verricht aan CO? en excimeer-
lasers. Na een periode van bouwen en 
testen is de nieuwe hoge-druk (maximaal 
20 bar) CO^Iaser in gebruik genomen. 
De maximale druk waarbij nog laserwer
king optrad, gebruik makend van UV 
voorionisatie. was 12 bar voor zeer he-
liumrijke mengsels en slechts 4 bar voor 
heliumarme mengsels. Sinds september 
is ook epn röntgenbron beschikbaar en 
kon overgeschakeld worden op röntgen-
voorionisatie, een nieuwe en veelbelo 
vende techniek. Voorlopige resultaten 
duiden erop dat met deze voorionisatie-
techniek laserwerking bij beduidend ho
gere drukken en in zwaardere mengsels 
bewerkstelligd kan worden. 
Gedurende het afgelopen jaar is het on
derzoek aan excimeer-lasers geconcen
treerd geweest op de tot nu toe weinig 
onderzochte ArF'-laser. Deze expen-
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Een twmtigkanaais spieetsysteem met 
glasvezel, dat gebruikt wordt om een 
gekromde monochromalorspleet af te 
tasten. Met behulp van de monochroma 
tor worden via metingen aan lijnverbre-
ding plasmatemperaturen bepaald Het 
spieetsysteem telt 18 centrale kanalen; 
die hebben een kromtestraal van 111 mil
limeter. Hun onderlinge afstand is 50 

micrometer en hun effectieve halfwaar 
debreedte 80 micrometer bil een volle 
spieethoogte van 27 millimeter De rech 
te kanalen boven ei- onder zijn bedoeld 
voor registratie van het achtergrond-
signaal Het spieetsysteem is op Rijn
huizen ontworpen en bezit ongeèvenaar 
de specificaties in vergelijking tot soort
gelijke systemen die op de markt zijn 
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Een vooraanzicht van de glasvezelspleet 
met verlichte fibers 
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menten wijzen uit dat het gedrag veel 
overeenkomst vertoont met de zeer uit
gebreid onderzochte KrF'-laser. Bij gelij
ke input energie ligt de geproduceerde 
laserenemie slechts 25% lager dan bij 
de KrF-laser. Hier tegenover staat het 
feit dat de golflengte van ArF (X = 193 nm) 
aanzienlijk dieper in het UV-gebied ligt 
(XKrF = 248 nm). De outputenergie en de 
optische pulslengte is gemeten bij druk
ken van 1 tot 5 bar afs functie van de 
gassamenstelling en als functie van de 
inputenergie. Er is een maximale output
energie van 7,2 J uit 160 cm3 gevonden 
bijeen druk van 4 bar. 
Eind oktober 1986 is een nieuwe gasont-
ladings XeCl-laser operationeel gewor
den. Uit een gasmengsel, bestaande uit 
2.4 mbar HCl, 21,2 mbar Xe aangevuld 
met Ne tot 8 bar werd een maximale 
energie per schot verkregen van ruim 
1.5 J in een ontladingsvolume van 270 
cm3. Dit komt overeen met een specifieke 
energieproduktie van 5,6 J/f. 

In de werkgroep TN VII, binnen de TUE 
het centrum van plasmaonderzoek en 
rlasmatechnologie, wordt aandacht 
geschonken aan fundamenteel onder
zoek van plasma's van relatief lage tem-
peratuuren een toepassing van plasma's 
in verschillende nieuwe technologieën. 
Een belangrijke toepassing is die van 
oppervlaktemodificatie met behulp van 
plasma's, als plasma-etsen, depositie, 
polymerisatie, etc. Onder meer vanuit 
de IC-technologie is er een sterke stimu
lans voor onderzoek op dit terrein; de 
bijdrage van de werkgroep TN VII ligt 
vooral op de analyse van de gebruikte 
plasma's, door middel van geavanceerde 
diagnostiek en modelvorming op basis 
van de fundamentele plasmastudies. 
Door het leggen van een relatie tussen 
deze analyse en de oppervlaktemodifi
catie kan optimalisatie van de processen 
worden verkregen. 

In het FOM projectdeel plasma-etsen is 
een uitgebreide modellering van het 
plasma vrijwel afgerond en getoetst 
mnt experimentele gegevens betreffende 
plasmaparameters. Met het bepalen van 
de etssnelheid met behulp van ellipso-
metrie is een verband gelegd tussen 
plasma-eigenschappen en resultaat 
van oppervlaktebewerking. 
Een spectrale ellipsometer is ontwikkeld 
om de rol van de geadsorbeerde radica
len bij de chemische processen te eva
lueren. 
In het projectdeel depositie wordt een 
wezenlijk andere benadering gevolgd 
door de plasmaproductie te scheiden 
van de plasmadepositie. Zeer grote 
fluxen zijn bereikt, met relatief kleine 
inzaai van CH,((2%). Koolstoflagen zijn 
geproduceerd, zowel in de vorm van 
polymeren (in samenwerking met Shell) 

als diamantachtige structuur. Een FOM-
proiect betreffende inductief gekop
pelde plasma's is gestart met steun van 
Philips CFT en heeft radiale profielen 
van de elektronendichtheid opgeleverd. 
In de modelbeschrijving is een formu
lering van stroming en transport op basis 
van elektronendichtheid en nabij even
wicht, vrijwel gereed gekomen. 
Een gedetailleerde studie van corona
ontladingen, inhoudende gedetailleerde 
massaspectrometrische, tijdopgeloste 
optische en elektrische metingen, is af
gerond met een dissertatie. Ook speciale 
meettechnieken, onder andere voor grote 
stromen, zijn ontwikkeld. 

In het MHD-energie-conversie-onderzoek 
zijn succesvolle experimenten uitge
voerd met het blow-downexperiment 
met als resultaat een verder verhoogde 
vermogenproductie met rendementen 
tot 12%. In een diskgenerator met een 
nieuwe geometrie zijn succesvolle resul
taten bereikt; bij een lage stagnatie-
temperatuur is een rendement van 20% 
bereikt. 
Voor al deze studies van toepassingen is 
een verdere uitbouw van de kennis van 
plasma's van zeer uiteenlopende dicht
heden en ionisatiegraden essentieel. 
Hierbij krijgen de aspecten van dynamiek 
en excitatie van plasma's vooral aan
dacht. Voorbeelden daarvan zijn uit-
stroomsnelheden van plasmabronnen, 
magneetveldgeneratie, botsingsstra-
lingsmodellen en segregatie in plasma's. 
Transporteigenschappen van zwak niet-
Debije-plasma's van hoge dichtheid zijn 
berekend en wat betreft D.C.-conducti-
* iteit vergeleken met metingen. Het on
derzoek naar golfvoortplanting en mode
conversie is verder voortgezet. 

3. Onderwerpen van onderzoek  

FOM-INSTITUUTVOOR PLASMAFYSICA 
Nieuwegein- Rijnhuizen, prof.dr. C.M. 
Braams 
1. Toroïdale pinches 
1.1. SPICA II, experiment 
1.2. Diagnostische systemen voor 
SPICA II 
1.3. Theoretische ondersteuning 
2. Turbulente verhitting 
2.1. Het toroïdale verhittingsexperiment 
TORTURIII 
2.2. Detectie van koude neutrale deeltjes 
2.3. Detectie van hete ionen 
2.4. Fluctuatiemetingen in TORTUR III 
3. Ontwikkeling van diagnostische sys
temen 
3.1. Ver-infraroodspectroscopie 
3.2. Diagnostiek met neutrale bundels 
3.3. Reflectometrie 
4. Elektronen-cyclotron-resonant ie-
verhitting(ERCH) 
5. Diagnostiek - algemeen 
5.1. Spectroscopie 

5.2. Verstrooiing 
5.3. Magneto-optische metingen 
6. Lage-temperatuurplasma's 
6.1. PICO, röntgen-absorptie-spectro-
scopie 
6.2. LITHOX, röntgenlithografie 
6.3. MUCO, opdampen van dunne lagen 
6.4. Numerieke simulatie van lage-
temperatuurplasma's 
7. Elektrotechnische en mechanische 
techniek 
7.1. Elektrotechniek 
7.2. Mechanische techniek 

WERKGROEPTHEORIE 
Nieuwegein - Rijnhuizen, prof.dr. F. 
Engelmann 
1. Magnetohydrodynamica 
1.1. Hoog-bêta-stabititeitsonderzoek 
1.2. Diffuse toroïdale systemen 
1.3. Stabiliteit van niet-cirkelvormige 
analytische tokamakevenwichten 
1.4. Ontwikkeling van een "Plasma Phy
sics Plotting Library (PPPLIB)" 
15. Ontwikkeling van een controlesche
ma voor grote numerieke programma's 
(CCLLIB) 
1.6. Stabiliteit van m = 1 mode bij vlakke 
q-profielen 
2. Dynamica van golven en oscillaties 
2.1. Energiebalans van resistieve modes 
2.2. Theorie van de vrije-elektronenlaser 
2.3. Effecten van resonante deeltjes op 
het energietransport door golfpakketten 
2.4. Absorptie en dispersie van elektro-
nencyclotrongolven 
2.5. Niet-thermische effecten bij de ab
sorptie van elektronencyclotrongolven 
in tokamaks 
2.6. Overzicht van Fokker-Planck/ 
quasi-lineaire codes 
2.7. Stroomaandrijving en produktievan 
superthermtsche elektronen in grote 
tokamaks 
2.8. Niet-lineaire golven in een Vlasov-
plasma 
2.9. "Zaagtanden" in tokamaks 
3. Transportverschijnselen 
3.1. Transportstudies voortokamakplas-
ma's: verhitting met elektronencyclu-
trongolven en voortplanting van warmte-
pulsen 
4. Diversen 
4.1. Depolarisatie van de kemspin in 
fusieplasma's 
4.2. Een symmetrische theorie van gege
neraliseerde functies 

WERGKROEPTN III 
Amsterdam - FOM-Instituut voor Atoom-
en Molecuulfysica, prof.dr. F.W. Saris 
1. DENISE, volumeproductie van nega
tieve waterstofionen 
1.1. Rotatietemperaturen van waterstof-
moleculen 
1.2. Metastabiele waterstofmoleculen, 
rotatietemperatuur 
1.3. Dichtheid van metastabiele water
stofmoleculen; samenwerking met Cul-
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ham Laboratories 
1.4. Intensiteitsverdeling in een laser
bundel 
2. NIOBE, vorming van negatieve ionen 
bij verstrooiing aan oppervlakken met 
een lage werkfunctie 
3. ALICE, bron voor lichte negatieve 
ionen 
4. MEQALAC, een veel-kanaals lineaire 
versneller van langzam» ionen 
4.1. Fase I 
4.2 Tussenfase 
4.3. Fase II, bron voor stikstofionen 
4.4. RF-metingen aan de resonator voor 
fase II 
4.5. Het ontwerp van de meanderstruc
tuur voor fase II 
5. Hoge-flux plasma-etsen 

WERKGROEP TN VI 
Enschede- Universiteit Twente, Facul
teit der Technische Natuurkunde, prof. 
dr.ir. W.J. Witteman 
1. C02-lasers 
1.1. Onderzoek naar enkelvoudige glim
ontladingen in atmosferische COHasers 
1.2. Multi-atmosferische C02-systemen 
met UV-voorionisatie 
1.3. Mode-lockingtechnieken v o c het 
genereren van subnanosecondepulsen 

1.4. Niet-lineaire optica vcor het meten 
van zeer korte pulsen in h€: 10-micron-
gebied 
1.5. Waveguidelasers 
1.6. Snelstromende gepulseerde syste
men 
2. Excimeerlasers 
2.1. Coaxiale KrF-laser met elektmnen-
bundelexcitatie 
2.2. Coaxiale ArF-laser met elektronen-
bundelexcitatie 
2.3. Kinetisch onderzoek excimeer'asers 
2.4. Gasontladingsexcimeerlaser met 
UV- en röntgenvoorionisatie 
3. Recombinatielasers 
3.1. Coaxiale Xe-Arlaser met elektronen-
bundelexcitatie 
3.2. Gecombineerde elektronenbundel 
en gasontladingslaser 

WERKGROEP TN VII 
Eindhoven - Technische Universiteit, 
Faculteit der Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. D.C. Schram, prof.dr. F.W. 
Sluijter 
1. Turbulentie en transport in botsings-
arme plasma's 
1.1. Energie- en deeltjestransport van 
elektronen en ionen; rotatie 
1.2. Ontwikkelingvan botsingsstralings-

modellen 
1.3. Turbulentie, een studie van niet-
evenwichtsystemen 
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, straiengang 
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 transport
verschijnselen in gedeeltelijk geïoniseer
de gassen 
4.2. Kinetische theorie van transport
verschijnselen in niet-ideale plasma's 
5. Corona-ontlading in lucht 
6. Plasmachemieen plasma-oppervlak
temodificatie 
7. Plasma-etsenen plasmadepositie 
8. Hoogspanningsonderzoek 
8.1. Lawines in isolerende gassen, 
corona en doorslag 
8.2. Partiële ontladingen en meettech
nieken 
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Structuren in een stromend plasma in 
een MHD-generator, gefotografeerd tij
dens onderzoek in werkgroep TN VII. 
Door nietevenwichtsionisatie is de 
stroomdichtheid in een gesloten-cyclus 
MHD-generator niet uniform verdeeld. 
De stroom is geconcentreerd in bogen, 
die streamers worden genoemd. Op deze 

foto zijn dergelijke streamers te zien. 
Het plasma beweegt van rechts naar 
links en de opnamen zijn gemaakt met 
tussenpozen van één microseconde. 
De streamers hebben een doorsnede 
van een paar centimeter en worden ge
scheiden door betrekkelijke koude, niet-
geleidende gebieden. De streamers leve-

fr * • M 
ren het elektrisch vermogen en ze spelen 
een belangrijke rol in de uitwisseling 
van impulsmoment en energie met het 
stromende gas. Naar: J.C.M, de Haas, 
Non-equilibrium in flowing atmospheric 
plasmas, diss. 1986 
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4. Enkele gegevens over in- en output over 1986 

INPUT (mei. Rijnhuizen en TN III) 

waarvan in BR 
daarvan van STW 

FOM Instituut voor Plasmafysica "Rijnhuizen" 

Personeelsaantallen Expl oitat : iebi idget Investeringskrediet 
(in kf) (in k.'( 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel 

27 30 110.5 2 10.097 4.625.5 1.257 
- 14 - 2 759 692.5 -
- 9 - 1 416 263,5 — 

Personeelsaantallen Exp loitatiebudget Invest enngskrediet 
(in kf) (in kf) 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel 

25 10.5 97.5 1 8.411 3.910 1.257 
waarvan in BR - 4 - 1 274 300 -
daarvan van STW - - - - 20 18 -

OUTPUT (mcl. TN III) 

publikaties waarvan proefschrif ten van (ex) FOM-personeel 
(aantal) (aantal) 

bijdragen aan conferenties lezingen, voordrachten e.d. 
(aantal) (aantal) 

89 (69) <) 

1) tussen haakjes Rijnhuizen 

4(2) 62 (33) 33 (18) 

Volgens vastgestelde begroting 1986. 
WP/V en WP/T: wetenschappeli jk perso
nes! in vast of ti jdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels
leden die daadwerkeli jk wetenschappe
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of ti jdeli jk dienstvsrband. Het 

betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

In de hierboven gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme
trie wanneer gegevens van onderzoek
inst i tuten 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 facil i teiten (mensen en mate
rieel) aan universiteiten. Die faci l i teiten 
zitten niet in de mputgegevens. maar 
werken wel door in de outputgegevens. 

In 1986 via STW gehonoreerde pro/ecten 

indiener(S) 
project-
nummer 

Programma voor Technische Natuurkunde en 
79.86.72 Prof.dr. H. de Kluiver 

83.86.411 

ETN16.0112 

TTN36.0197 

EEL26.0228 

FOP66.0934 
FUP66.0935 

Prof.dr. H- de Kluiver 
Dr. H.J. Hopman 
Prof.dr.ir. D.C. Schram 
Dr. F.J. de Hoog 
Prof.dr.ir. W.J. Wit teman 
Dr. P.J.M. Peters 
Dr. A. Veefkind 
Prof.dr. L.H. Rietjens 
Prof.dr. M.J. van der Wiel 
Prof.dr. M.J. van der Wiel 

titel 

Innovatie 
A high effiency far-infrared grating polychromator 
to measure highly time-resolved and space-
resolved electron temperatures in (thermonuclear) 
plasmas 
Ontwikkel ing van een detector voor laagenerge-
t ische waterstofatomen (2-200 eV) 
Plasma-etsen en plasmadepostie. een optima
l isatiestudie 
Hoogvermogen-lasersy sternen 

Onderzoek aan gasdynamische effecten 
in MHD-generatoren 
Röntgenafbeeldmgen van submicronstructuren 
Picoseconde-röntgenabsorptiespectroscopie 
aan oppervlaktereacties 

affi
l iatie 

werk 
groep 

Rijnhuizen TN Instituut 

Rijnhuizen/ TN-Instituut/ 
AMOLF TN III 
TUE TN VII 

UT 

TUE 

TN VI 

TN VII 

Rijnhuizen TN-Instituut 
Rijnhuizen TN Instituut 
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5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Thermonudeair Onderzoek 
en Plasmafysica was op 31 december 
samengesteld uit : 
prof.dr.ir. J.A. Steketee, voorzitter 
prol.dr. C.M. Braams, wetenschappelijk 
secretaris, directeur FOM-Instituut voor 
Plasmafysica 
prof.dr. F. Ertgelmann, adjunct-directeur 
FOM-Instituut voor plasmafysica, leider 
theoretische afdeling 
ir. H.Th. Klippel 
prof.dr. M. Kuperus 
prof.dr.ir. P.C T. van der Laan 
dr. J. Polman 
prof.dr. F.W. Saris, leider werkgroep 
TN III 
prof.dr.ir. D.C. Schram, leider werkgroep 
TN VII 
prof.dr. F.W. Sluyter, leider werkgroep 
TN VII 
ir. A.C. Timmers 
prof.dr.ir. W.J. Wit teman, leider werk
groep TN VI 
drs. H. Benschop vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. K.H. Chang (directeur FOM), 
dr. E.W.A. Lingeman (plaatsvervangend 
secretaris), dr. B. Brandt, drs. J. Hove-
streijdt. ir. J.Th. van den Hout, prof.dr. 
H. de Kluiver, dr. A. Oomens, R. Radema
ker en dr. J . Rem (stafleden FOM-Insti
tuut voor Plasmafysica), dr. H.J. Hop
man (adjunct-werkgroepleider TN III), 
drs. J.H.M. Bonnie en dr. A.F.G. van der 
Meer (vertegenwoordigers COR) en prof. 
dr.ir. W.J. Witteman (lid Uitvoerend 
Bestuur). 

Prof.dr. M.P.H. Weenink werd op eigen 
verzoek ontheven van de leiding van de 
werkgroep TN VII en van het lidmaat
schap van de Commissie. Als zijn opvol
ger als leider van de werkgroep en lid 
van de Commissie werd benoemd prof. 
dr. F.W. Sluyter. Ir. H.Th. Kippel werd, 
mede op voordracht van het ECN, be
noemd tot lid van de commissie è 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.ir. W,J. Witteman. 

De taken van de Commissie zijn nader 
omschreven in "Bestuurstaken van de 
Commissie van de Werkgemeenschap
pen". 

De Beleidtadviescommissie voor het 
FOM-Instituut voor Plasmafysica had 
aan het eind van het verslagjaar de vol
gende samenstell ing, 
prof.dr. J.A. Goedkoop 
dr. J. Polman 
prof.dr.ir. D.C. Schram 
ir. A.C. Timmers 
drs. H. Benschop vervulde de functie 
van secretaris. 

De vergaderingen werden bi jgewoond 
door prof.dr. C.M. Braams (directeur 
FOM-Instituut voor Plasmafysica), dr. 
K.H. Chang (directeur FOM), prof.dr. F. 
Engelmann (directie FOM-Instituut voor 
Plasmafysica) en prof.dr, M.J. van der 
Wiel (toekomstig directeur FOM-lnsti-
tuut voor Plasmafysica). 

De beleidsadviescommissie adviseert 
aan het Uitvoerend Bestuur van de Stich
t ing FOM en aan de directeur van het 
FOM-Instituut voor Plasmafysica. 

Het Beheercomité, dat in het kader van 
het associatiecontract Euratom-FOM is 
opgericht, was op 31 december samen
gesteld uit: 
voor Euratom.' 
dr. U, Finzi 
dr. Ch. Maisonnier 
voor FOM: 
dr. K.H. Chang, voorzitter 
dr. J.F. van de Vate 
dr. H. Weijma 
prof.dr.ir. W.J. Witteman 
drs. H. Benschop vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bi jgewoond 
door prof.dr. D. Palumbo (tot 25 juni 1986 
voorzitter) en mr.dr. F. Valckx (beiden 
Euratom), prof.dr. C.M. Braams (directeur 
FOM-Instituut voor Plasmafysica), prof. 
dr. M.J. van der Wiel (toekomstig direc
teur FOM-Instituut voor Plasmafysica), 
prof.dr. J. Los (leider werkgroep TN III) 
en prof.dr.ir. D.C. Schram (lid Beleids
adviescommissie voor het FOM-Instituut 
voor Plasmafysica). 

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. J.D. Elen 

prof.dr. LH.Th. Rietjens 
ir. A.C. Timmers 
dr. J.F. van de Vate 
drs. H. Benschop vervulde de functie 
van secretaris. 

De Coördinatiegroep kwam in 1986 niet 
bijeen. 

De Coördinatiegroep Kernfusie FOM-
ECN coördineert het fusie-onderzoek 
in Nederland en adviseert beide stich
tingen en diverse ministeries. 
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Theoretische 
Hoge-Energiefysica 

1. Algemeen 

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. Hoogtepunten uit het onderzoek 

Het onderzoek in de Werkgemeenschap 
omvat een breed scala van onderwerpen, 
van zuiver theoretisch onderzoek en 
mathematische fysica tot werk dat in 
nauw contact staat met experimenten 
in de hoge- en intermediaire-energie-
fysica. Er gaat hierbij een grote stimu
lans uit van de op CERN verkregen 
resultaten met het SppS en ook de toe
komstige faciliteiten LEP en HERA geven 
aanleiding tot intensief theoretisch 
onderzoek. De ontwikkelingen op het 
van "superstrings" waarover in het vorig 
jaarverslag reeds werd gesproken, heb
ben een grote vlucht genomen en hebben 
op een aantal plaatsen binnen de werk
gemeenschap geleid tot nieuw onder
zoek waarbij een aantal interessante 
resultaten is behaald. 
Het belangrijkste theoretische hulpmid
del bij de beschrijving van interacties 
tussen elementaire deeltjes is de relati
vistische quantumveldentheorie. Hier
naast vormt nu de superstring een nieuw 
theoretisch model waarmee men wel
licht het verband tussen de elementaire 
deeltjesfysica en de gravitatietheorie 
beter kan doorgronden. 

Het onderzoek op het gebied van super
strings binnen de Werkgemeenschap 
heeft zich op de volgende onderwerpen 
gericht: 
- het bestuderen van mogelijke com-

pactificaties van stringtheorieën waar
bij de nadruk lag op de getwiste string-
compactificaties over tori en groep-
variëteiten en de relatie daartussen; 

- de constructie van modulair invariante 
spectra met als doel een classificatie 
te vinden van alle modulair invariante 
theorieën; 

- het verband tussen \super)conforme 
veldentheorieën en superstringtheo-
rieën; 

- mechanjsmes voor dynamische sym-
metriebreking ir stringtheorieën op 
grond van een idee van Cremmer en 
Scherk. 

Er zijn gesloten uitdrukkingen gevonden 
voor veellusamplitudes voor de bosoni-
sche string. Uit een studie van bosoni-
sche theorieën en willekeurige Riemann-
oppervlakken bleek het mogelijk een aan
tal chirale determinanten uit te drukken 
in (bekende) theta-functies. 
Ook het onderzoek op het gebied van 
supersymmetrie en supergravitatie werd 
voortgezet. Hier werd in het bijzonder 
aandacht besteed aan mogelijk noodza
kelijke modificaties op het quantum-
mechanische formalisme geïnduceerd 
door de aanwezigheid van zwarte gaten 
(Hawkingstraling). Verder werd gekeken 
naar hogerdimensionale gravitatie- en 
ijktheorieën; hierbij werd een begin ge
maakt met het construeren van een con
figuratie in de vijfdimensionale Kaluza-
Kleintheorie om monopool-antimono-
poolpaarcreatie te beschrijven. Op het 
gebied van supersymmetrische ijktheo
rieën werd aangetoond dat er een spec
trale representatie bestaat voor de 
superpropagator. 

Het standaardmodel, de combinatie van 
QCD met de theorie van elektrozwakke 
interacties, is onderwerp van onderzoek 
geweest in meer theoretische zin en 
daarnaast is gekeken naar de conse
quenties van dit model voor toekomstige 
experimenten. Een deel van het onder
zoek richtte zich op QCD; hier werd ver
der gewerkt aan het opstellen van een 
effectieve actie voor hadronen. Het pro
bleem van chirale symmetrieoreking in 

QCD werd bestudeerd met behulp van 
bifurcatietheorie. Bij berekeningen in 
QCD met behulp van storingstheorie 
bleek het mogelijk om ingewikkelde 
parton (heliciteits) amplitudes in een 
compacte vorm te presenteren. 
In verband met een onderzoek naar ge
bonden toestanden in QCD werd een stu
die gemaakt van propagatoren voor mas
sieve vectorvelden en QED in een anti-
De Sitter-ruimte-tijd. 
In de elektrozwakke sector is gekeken 
naar de effecten van zeer zware fermio
nen op de parameters van het VM- en Z-
boson; hiernaast is het berekenen van 
één-lus en twee-lus stralingscorrecties, 
van belang voor de toekomstige LEP-
experimenten, voortgezet. Binnen het 
kader van de Werkgemeenschap vond 
onderzoek plaats naar de effecten die 
optreden bij het ontstaan van neutronen
sterren in supernova-explosies, dit in 
nauwe samenwerking met astrofysica. 
Een deel van het onderzoek in de werk
gemeenschap richt zich op de rooster
formulering van QCD en andere ijktheo
rieën. Het gebruik van supercomputers 
zoals de Cyber-205 speelt hierbij een be
langrijke rol. Onderwerp van studie wa
ren o.a. de "staggered fermion" metho
de, topologische susceptibiliteiten en 
de massa van het r;'-meson. Een onder
zoek dat nauw verbonden is aan de nu
merieke technieken vormt de studie van 
zogenaamde "random surfaces". 
Op het gebied van de intermediaire-
energiefysica is gekeken naar nucleon-
nucleon-en naar nucleon-antinucleon-
interacties. Een opvallend resultaat 
was hier de vrij grote schending van 
isospinsymmetrie in de ppir°-koppe-
lingsconstante. 

3. Onderwerpen van onderzoek  

WERKGROEP H-th-A 
Amsterdam - Universiteit van Amster
dam, Instituut voor Theoretische Fysica. 
prof.dr.ir. FA. Bais, prof.dr. K.J.F. 
Gaemers 
1. Rooster-QCD 
1.1. De "staggered fermion" methode 
1.2. Massabepaling van het Tj'-deeltje 
2. Glashow-Weinberg-Salammodel 
2.1 Fenomenologie van het standaard
model 
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2.2. Generalisaties van het standaatd-
model 
3 String- en veldentheorie 
3.1- Hogere dimensionale gravitatie en 
Yang-MiHst*ieorieën 
3.2. Toepassingen van Kac-Moody-
algebra's in str ingcompact i f icat ie 
4. Hoge-energie-astrofysica 
4.1- Supernovae en vorming van neutro
nensterren 

WERKGROEP H-th-G 
Groningen - Rijksuniversiteit, Instituut 
voor Theoretische Natuurkunde, piof. 
dr. D. Atkinson, dr. M. de Roo 
1. Niet-lineatre methodes in ijktheo
rieën 
1.1. Dynamische symmetriebreking in 
i jkveldentheorie 
1.2. Wilson-loopvergelijkingen in ijk
veldentheorie 
1.3. Supersymmetrische Yang-Mills-
theorie 
2. Pariteitsschending in (i-verval en in 
de biologie 
3. Supergravitatie 
3.1. Symmetriebreking in N - 4 super
gravitatie 

WERKGROEP H-th-L 
Leiden - Rijksuniversiteit, Instituut-
Lorentz, prof.dr. F.A. Berends, dr. 
W.L.G.A.M. van Neerven 

1. Storingstheoretische veldentheorie 
en fenomenologie 
2. Mathematische aspecten van de 
quantumveldentheorie 
3. Veldentheorie voor deeltjes met 
hogere spin 
Alle onderwerpen vallen gedeelteli jk 
buiten FOM-verband 

WERKGROEP H-th-N 
Nijmegen - Katholieke Universiteit. 
Instituut voor Theoretische Natuur 
kunde, prof.dr.ir. J . J . de Swart. prol. 
dr. C. Duliemond 
1. Baryon-baryon-en baryon-anti-
baryonwisselwerking en resonanties 
2. Fase-analyse van lage-energie-pp-en 
np-verstrooiing 
3. Improved-Coulomb-Potentiaal voor 
de relativistische Schrödingerverge-
li jking 
4. Gemodificeerde effectieve-dracht-
theorie en de P-matrix voor gekoppelde 
kanalen 
5. Groepentheoretisch 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 onder
steuning van 6 

WERKGROEP H-th-U 
Utrecht - Rijksuniversiteit. Instituut 
voor Theoretische Fysica, prof dr. G. "t 
Hooft , prof.dr. J A Tjon. prof.dr. 
B. de Wit 
1. Quantisatie-aspecten van zwarte ga
ten met materie* 
2. Oneindig-dimensionale symmetne-
groepen in quantumveldentheorieën 
3. Tweedimensionale niet-lineaire sig-
mamodel len met lokale supersymme-
t r i e ' 
4. Krit ische dimensies in stringtheo-
r ieën" 
5. Chirale bosonisatie en multi loop-
ampl i tudes in stringtheorieën 
6. Dynamische symmetriebreking in 
str ingtheorie 
7. Divergenties in strings 
8. "Finite-size-effects" in rooster
theorieën 
9. Gediscretiseerde Polyakovopper-
vlakken 
10. Verborgen symmetrieën in super
gravitat ie en superstringtheorieën* 
11. Niet-lineaire aspecten van Kaluza-
Kleintheorieën en supersymmetrie van 
de bijbehorende vacuümconfigurat ies* 
12. Instantonen en het U(1)-probfeem* 
* gedeelteli jk buiten FOM-verband 

4. Enkele gegevens over in- en output over 1986 

INPUT 

waarvan in BR 
daarvan van STW 

Personeelsaantallen 

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

2 19 
- 9 - -

Exploitatiebudget 
(in kf) 

Investeringskrediet 
(in kf") 

personeel 

1.060 
411 

materieel 

94 
7.5 

OUTPUT 

publikaties 
(aantal) 

20 

waarvan proefschriften van (ex) FOM-personeel 
(aantal) 

bijdragen aan conferenties 
(aantal) 

lezingen, voordrachten e.d 
(aantal) 

25 

Volgens vastgestelde begroting 1986. 
WP/V en WP/T: wetenschappeli jk perso
neel in vast of t i jdeli jk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels
leden die daadwerkelijk wetenschappe
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of ti jdeli jk dienstverband. Het 

betreft hier al het overig personeel 
BR: beleidsruimte. 

In de hierboven gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme
trie wanneer gegevens van onderzoek
instituten met die van universitaire werk
groepen worden vergeleken. De fezer 

dient te bedenken dat in de cijfers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder
steunende facil i teiten (mensen en mate
rieel) aan universiteiten. Die faci l i teiten 
zitten niet in de inputgegevens, maar 
werken wel door in de outputgegevens. 

In 1986 via FOMbeleidsruimte gehonoreerde projecten 

project-
nummer indiener(s) 

Normale programma 
86.531 Prof.dr. G. 't Hooft 
86.572 Prof.dr. K.J.F. Gaemers 
86.576 Dr. J. Smit 

titel 

Quantization around classical solut ions in general relativity 
Phenomenology of weak Gauge-bosons and Higgsbosons 
Fields, stat ist ical physics and particles 

affi werk
l iatie groep 

RUU H-th-U 
UvA H-th-A 
UvA H-th-A 
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5. Commissi* 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Theoretische Hoge-energ/e-
fysica was op 31 december samenge
steld uit: 
prof.dr. D. Atkinson, voorzitter, leider 
werkgroep HthG 
prof.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 
Hth-U 
dr. W. Hoogland, wetenschappelijk 
directeur NIKHEF, sectie H 
dr. W.L.G.A.M. van Neerven, leider werk
groep H-th-L 
dr. M. de Roo„ leider werkgroep H-th-G 
prof.dr.ir. J.J. de Swart, leider werk
groep H-th-N 
prof.dr. JA. Tjon, leider werkgroep 
Hth-U 
prof.dr. B.Q.P.J. de Wit, leider werk
groep H-th-U 
Per 1 september nam dr.ir. C. de Lange 
de taak van secretaris over van de secre
taris a.i. dr. E.WA. Lingeman, die deze 
taak waarnam na het vertrek van drs. 
J. Heijn per 1 april. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door dr. J.A.M. Vermaseren en 
dr. J.W. van Holten (als diens opvolger) 
(vertegenwoordigers theoriegroep 
NIKHEF-H), dr. P.J.M. Bongaarts, drs. 
M.F.L. Golterman en drs. J.C. Vink (ver
tegenwoordigers COR). 

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

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
missies van de Werkgemeenschappen". 
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NIKHEF 
Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica 

1. Algemeen 

Het Nationaal instituut voor Kernfysica 
en Hoge-Energiefysica is een samen
werkingsverband tussen de Stichting 
FOM, de beide universiteiten te Amster
dam en de Katholieke Universiteit Nij
megen. Medewerkers van de laatstge
noemde instelling, de Universiteit van 
Amsterdam en de Stichting FOM richten 
zich op onderzoek van de elementaire 
bouwstenen van de materie en hun on
derlinge wisselwerking. De sectie Hoge-
Energiefysica van het Instituut bundelt 
alle inspanning op dit gebied in Neder
land. Experimenten worden uitgevoerd 
bij grote versnellers in het buitenland. 
Onderzoek aan atoomkernen wordt ver
richt door medewerkers van de Vrije 
Universiteit en de Stichting FOM. Dit 
onderdeel dat in belangrijke mate plaats
vindt bij de elektronenversneller MEA 
van het Instituut richt zich in toenemende 
mate op problemen waarin elementaire 
bouwstenen een noodzakelijke rol spe
len. De sectie Kernfysica is één van de 
twee nationale instituten waarop het 
kernfysisch onderzoek in ons land is ge
concentreerd. Er is tevens nauwe sa
menwerking met de Universiteiten van 
Utrecht en Delft en met tal van instellin
gen in het buitenland. 

1.1. Doelstelling, geschiedenis 

Het doel van het Nationaal Instituut 
voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica 
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. Incien 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 K 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 K 
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 hogers energieën in het sub
atomaire onderzoek hangt samen met 
het feit dat de schaal van 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"15m) voltrekken en die 
dus de structuur van het proton zouden 
kunnen onthullen, heeft men deeltjes 
van miljarden elektronvolt nodig. Het 
onderzoek heeft het bestaan aange
toond van allerlei tot voorheen niet be
kende deeltjes, die hetzij direct bij een 
hoogenergetische botsing van twee pro
tonen kunnen ontstaan, hetzij uit de ont
stane deeltjes als vervalprodukten vrij
komen. Het heeft voorts structuurele
menten binnen het nucleon 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 het 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 deze verschijnselen tot nog meer fun
damenteel nieuwe inzichten zal leiden. 
Het belang van de beoefening van de 
hoge-energiefysica in Nederland ligt in 
de eerste plaats in de inspirerende 
werking die ervan kan uitgaan op de 
gehele natuurkunde in Nederland. Deze 
inspiratie zal enerzijds komen door het 
fundamentele karakter van de probleem
stelling in de elementaire-deeltjesfysica 
en anderzijds door de uitdaging 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 de fijnere details 
te kunnen onderscheiden. Hierbij zijn 
twee tegengestelde wegen ingeslagen. 
Enerzijds wordt gebruik gemaakt van 
(versnelde) gecompliceerde 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 
niet voor pionen, maar voor pionen van 
zeer lage energie wordt de wisselwer
king ook betrekkelijk eenvoudig; juist in 
dat gebied heeft gebruik van een elektro
nenversneller als de MEA voordelen. 
Het belang dat de internationale 
gemeenschap aan dit werk hecht blijkt 
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. E^n 
ander facet is het produceren door middel 
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Figuur 1. Bezettingspercentages voor 
valentietoestanden, dat zijn de 'buiten
ste' schillen van kernen, als functie van 
het massagetal lopend van 3 (helium) 
tot 208 (lood). De percentages zijn zo 
gekozen dat de lijn bij 100% de theore
tische voorspelling voorstelt. Bij lood is 
de leegloop dus ongeveer 60%. 

van fotonucleaire reacties bij hoge ener
gieën van radionucliden ten behoeve van 
zowel het eigen fundamentele program
ma alswel voor toepassingsgericht on
derzoek dat meestal in samenwerking 
met andere disciplines wordt opgezet en 
uitgevoerd. 
Verwant aan de 'hot atom' chemie is 
enerzijds het stralingschemisch onder
zoek voorzover straling van invloed is 
op de 'hot atom' systemen, anderzijds 
de studie van de chemische aspecten die 
verbonden zijn aan gestopte muonen. 

De sectie K vin 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' 
Gloeilampentabrieken. Zowel fysisch 
als chemisch onderzoek werd eerst 
uitgevoerd met een cyclotron, dat proto
nen tot 50 miljoen elektronvolt ver
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; het bosluit 
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 Kernfysica van 
FOM. In deze werkgemeenschap werd in 
1955 een Werkgroep Mesonenpnysica 
geformeerd, die uitgroeide tot de in 1963 
opgerichte Werkgemeenschap voor 

werk op dit gebied werd in 1975 naar het 
Nationaal Instituut overgebracht; in juni 
van dat jaar is een overeenkomst gete
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 onderzoen 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 hoge-energie-
versnellers; in zijn werkplaatsen wordt 
de voor deze experimenten benodigde 
detectieapparatuur gebouwd, meet
apparatuur en rekenmachines zijn 
beschikbaar voor het uitwerken van de 
gegevens die bij de versnellers worden 
verkregen. Een gedeelte van het pro
gramma wordt in Nijmegen uitgevoerd. 
In 1977 besloot de Vrije Universiteit te 
Amsterdam zich bij het NIKHEF aan te 
sluiten en een belangrijk deel van haar 
kernfysisch onderzoek in de sectie K te 
gaan verrichten. 

2. Onderzoek 

2.1. Sectie K 

2.1.1 Hoogtepunten uit het onderzoek 

Het ontrafelen van de structuur van 
atoomkernen en het onderzoeken van het 
ingewikkelde samenspel van deeltjes en 
krachten binnen die kernen vormen de 
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inzet van het werk bij de sectie Kern
fysica van het NIKHEF. Hoewel er inmid
dels veel bekend is over de kern als een 
verzameling van protonen en neutronen 
(de nucleonen) en hun onderlinge wissel
werking, blijkt deze beschrijving verre 
van bevredigend. Op zichzelf is dat niet 
verwonderlijk omdat gebleken is dat 
nucleonen geen elementaire deeltjes 
zijn en zijn opgebouwd uit drie, voorals
nog als elementair aangemerkte, quarks. 
Deze quarks zijn echter gekluisterd, als 
drietal binnen een nucleon en als tweetal 
(quark en antiquark) binnen een meson 
(bijvoorbeeld pion). Vandaar dat een be
schrijving van kernen door nucleonen 
en hun wisselwerking, waarin mesonen 
een belangrijke rol spelen, relatief goed 
gaat. 
Er zijn echter sterke vermoedens dat een 
aantal verschijnselen pas goed begrepen 
kan worden als quarks expliciet in de 
beschrijving worden opgenomen. Experi-
.nenteel onderzoek heeft onlangs uitge
wezen dat een veelgebruikte beschrij
ving van de kern, waarbij elk nucleon 
zich onafhankelijk beweegt in het ge
middelde krachtenveld van al zijn part
ners, mank gaat. Gevonden werd dat de 
bezetting van zogenoemde valentietoe
standen fors lager is dan de theorie voor
spelt (zie figuur 1). Deze experimenten 
werden uitgevoerd met de dubbele spec-
trometeropstelling bij de 500 MeV elek
tronversneller MEA van het NIKHEF. 
Deze leegloop van toestanden heeft 
waarschijnlijk te maken met verschijn
selen die optreden wanneer nucleonen 
elkaar tot op zeer kleine afstanden na
deren (korte-drachtcorrelaties). In zulke 
gevallen zullen nucleonen elkaar behoor-
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Figuur2. Gemeten waarden voorde werk
zame doorsnede (een maat voor de 
wisselwerking) voor een elektron met 
een proton in de kernen lithium en kool-

geeft een constante waarde van 1 in deze 
representatie. De resultaten zi/n uitgezet 
legen de gemiddelde kerndichtheid 
(aantal nucleonen per fm3). 

Hoge-energiefysica. Het experimentele stof. Het eenvoudige nucleonkernmodel 
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maal vijf jaar bijzondere aandacht zal 
worden besteed. De geselecteerde on
derzoekthema's, die door het Uitvoerend 
Bestuur van FOM worden goedgekeurd, 
vormen een manierom strategische plan
ning te bedrijven op gebieden die weer
klank vinden binnen de Nederlandse 
fysica of op gebieden waar het van be
lang is initiatieven te ontplooien. 
De geselecteerde onderzoekthema's be
treffen 
- elektronverstrooiing (EMIN), 
- diepinelastische muonverstrooiing 

(NMC). 

Het onderzoek aan elektronverstrooiing 
zal zich onder andere richten op: 
a) Specifieke vragen betreffende kern
structuur door middel van experimenten 
aan inclusieve elektronverstrooiing 
[(e.e')-reacties] via vergelijking van 
modelberekeningen met experimenteel 
verkregen overgangslading- en stroom 
dichtheden. 
b) Het verkrijgen, via absoluut bepaalde 
spectrale functies in (e.e'p)-reacties, 
van kwantitatief inzicht in denucleoni-
sche beschrijving van kernen met de 
gemiddelde-veld' benadering. Tevens 
het wegnemen van onzekerheden in de 
reactiebeschrijving, in het bijzonder van 
de eindtoestandwisselwerking. 
c) Ho*, onsooren van niet-nucleonische 
en mediumeffecten, vooral via coïnci-
dentiemetingen. Hierbij zal meer dan één 
hadron in de eindtoestand moeten wor
den gedetecteerd. Dit impliceert de bouw 
van extra detectoren. 

De NIKHEF-bijdrage aan de NMC zal 
vooral bestaan uil de volgende elemen
ten: 
a) Het verbeteren van de centrale 'trig
ger', een belangrijk deel van het hart van 
de experimentele opstelling. 
b) Experimenten aan de afhankelijkheid 
van het EMC-effect van massagetal A 
en overgedragen impuls Q; hierbij is van 
belang tot zo laag mogelijke waarden 
van de Björkenparameter x te kunnen 
gaan (onder andere punt a). 
c) Wellicht inbreng van een experiment 
aan georiënleerd holmium, voorgesteld 
door de Technische Universiteit Delft 
en NIKHEF-K, waarmee eventuele afme
tingseffecten kunnen worden bestu
deerd. 
De onderdelen a en c worden gedeeltelijk 
uitgevoerd (vooral voorbereid) in Neder
land. Na de experimenten (b) zal een deel 
van de analyse en interpretatie bij 
NIKHEF-K plaatsvinden. 

2.2. Sectie H 

2.2.1. Hoogtepunten uit het onderzoek 

Onderzoek naar de fundamentele bouw
stenen van de materie en van hun onder
linge wisselwerkingen ig het thema van 

de hoge-energiefysica. Elektronen of 
protonen worden bij energieën van 
honderden miljarden elektronvolt met 
elkaar in botsing gebracht. De bestude
ring van deze botsingsprocessen geeft 
informatie over de structuur van de 
materie op een schaal van minder dan 
10'16 cm en bij energiedichtheden 
die overeenkomen met die van het 
universum minder dan 10~ '2 seconde 
na de oerexplosie. Eenaantal belangrijke 
ontdekkingen in de afgelopen jaren 
heeft geleid tot een elegante en consis
tente theorie van deeltjes en krachten, 
die "destandaartheorie" wordt ge
noemd. 
De wereld van de standaardtheorie be
staat uit 6 leptonen en 6 quarks (de 
laatste elk in drie "kleur "varianten) 
waarvan de onderlinge wisselwerkingen 
(sterk, zwak, elektromagnetisch) be
schreven worden door ijktheorieën. De 
eis van lokale ijkinvariantie leidt tot de 
introductievan ijkbosonen (8 "gekleur
de" gluonen, 3 zwakke bosonen en het 
foton), spin-1-deeltjes die als dragers 
van de wisselwerking worden be
schouwd. De symmetrie van het stan
daardmodel is spontaan gebroken. Een 
scalair veld, gerepresenteerd door een 
spin-O-deeitje. het Higgsmeson, geeft 
massa aan de drie zwakke ijkbosonen 
(deW + ,V\r enZ°). 
Ondanks het succes van de standaard
theorie staat een groot aantal funda
mentele vragen open. 
- Wat is de oorsprong van massa? Waar 

is het Higgsdeeltje, dat in de theorie 
verantwoordelijk is voor de symmetrie-
breking van de elektrozwakke kracht 
en massa geeft aan de W- en Z-boso-
nen? 

-Waarom zijn er verschillende genera
ties leptonen en quarks en hoeveel 
generaties zijn er? 

- Welke is de relatie tussen leptonen en 
quarks? 

- Wat is de oorsprong van de waarge
nomen schending van de symmetrie 
voor de combinatie van lading- en 
ruimtelijke spiegeling? 

- Wat bepaalt de waarde van een aantal 
ad-hoc constanten in de theorie? 

- Is de huidige theorie een lage-energie-
rudiment van een meer uitgebreide 
symmetrie? 

Met de volgende generaties versnellers 
zal geprobeerd worden hierop een ant
woord te vinden. 
Het huidige inzicht kon alleen worden 
verkregen doordat nieuwe versnellers 
en versnellertechnologieën tol ontwik
keling kwamen. De bouw van e*e -
opslagringen maakte het mogelijk de 
interactie van twee fundamentele lepto
nen te bestuderen. Dit droeg in belang-
rijke mate bij tot de ontdekking van de 
nieuwe zware quarks en leptonen en van 
de uit deze zware quarks samengestelde 

hadronen. De uitvinding door S. van der 
Meer van het principe van de stochasti
sche koeling maakte het mogelijk inter
acties van protonen en antiprotonen te 
bestuderen bij zo grote energieën (nu 
meer dan 600 GeV in het zwaartepunt) 
dat deze zich manifesteren in hun funda
mentele vorm. namelijk tussen quarks, 
antiquarks en gluonen. In deze proces
sen worden ook de zware intermediaire 
vectorbosonen W en Z geproduceerd. 
In de komende jaren zal de betekenis 
van botsende bundelmachines voor het 
onderzoek verder toenemen. Het onder
zoekprogramma zal gedomineerd wor
den door: 
- Experimenten met bestaande proton-
antiprotonbotsers. Dit betreft in de 
eerste plaats het CERN SppS, dat dank
zij een omvangrijk verbeteringsprogram
ma vanaf eind 1987 een factor tien inten
sere antiprotonbundels zal kunnen op
slaan. Daarmee zal de CERN-machine 
tot zeker 1990 concurrerend zijn met het 
Tevatron van Fermilab in de Verenigde 
Staten. 
- LEP. Met een maximale zwaartepunts
energie in de eerste fase van 100 GeV 
zal dit de machine zijn waarmee, vanaf 
1989, een gedetailleerde studie van de 
eigenschappen van het Z°-deeltjeen van 
zijn vervalsprodukten plaats heeft. LEP 
is voor de eerste fase in concurrentie 
met de SLC van SLAC. een nieuw con
cept voor e+e~-machines dat wellicht 
de mogelijkheid opent voor e + e_-botsers 
met zwaartepuntsenergieën van de orde 
van TeVs. In een tweede fase zal de 
energie van LEP tot ongeveer 200 GeV 
kunnen worden opgevoerd. LEP zal in de 
eerstkomende tien jaar de enige machine 
zijn die dit energiegebied kan bestu
deren. 
- HERA. Deze elektron-protonbotser 
zal vanaf 1990 de bestudering van lepton-
quarkinteracties bij zeer grote energie 
mogelijk maken en daarmee een onder
zoekgebied openstellen, dat complemen
tair is met dat van LEP en de hadron-
botsers. HERA zal de eerstkomende Hen 
jaar de enige machine zijn waar iepton-
nucleonbotsingen bij zeer hoge energie 
kunnen worden bestudeerd. 
- Op langere termijn wordt de bouw van 
zeer hoge-energie-hadronbotsers of 
elektron-positron bot sers overwogen; 
hadronbotsers met een zwaartepunts
energie van enkele tientallen TeV, 
e + e -botsers met energieën van de orde 
van TeVs. He; verst gevorderd zijn de 
plannen voor de SSC (Superconducting 
Super Collider) in de Verenigde Staten. 
Bij CERN worden verkennende studies 
gemaakt voor een proton-protonbotser 
in de LEP-tunnel. Ook andere scenario's. 
zoals een lineaire è+e-botser. worden 
bestudeerd. 
De eerder genoemde ontwikkelingen 
hebben een belangrijke rol gespeeld bij 

82 NIKHEF 



het uitstippelen van het onderzoekpro
gramma van NIKHEF-H en hebben ertoe 
geleid dat in ieder geval tot 1990 het 
wetenschappelijk programma is gecon
centreerd op vier experimenten; bij het 
SppS(UA1), LEP {DELPHI en L3) en 
HERA (2EUS). Na 1990 zal de SppS-lijn 
mogelijk worden stopgezet ten gunste 
van een nieuw project na 1995. 
Een theoriegroep en een instrumentatie-
groep completeren het spectrum van 
activiteiten van het instituut. De theorie-
groep heeft een eigen wetenschappelijk 
programma, dat zich beweegt tussen de 
fenomenologie en de meer formele 
theorie. De instrumentatiegroep is in 
belangrijke mate dienstverlenend, maar 
zorgt ook voor de ontwikkeling van 
nieuwe technieken van algemeen expe
rimenteel belang. Op het gebied van 
fysische informatica vindt samenwer
king plaats met de vakgroep informa
tica. 

Om dit programma mogelijk te maken 
is er drastisch gesnoeid in het lopende 
programma. 
- Besloten werd niet verder deel te ne

men aan de gegevensverzameling 
voor het TPC/PEP9-experiment en de 
op SLAC gestationeerde medewerkers 
te doen terugkeren naar Europa. 

- Het MARK-J-experiment bij PETRA 
en het ACCMOR-experiment bij het 
SpS werden per 1 januari van dit jaar 
beëindigd. 

- Alle andere experimenten zijn - uitge
zonderd de gegevensanalyse- inde 
loop van 1986 beëindigd (SING/LEAR, 
UA4, NA22, Crystal Ball). 

Het NIKHEF levert voor de bovenge
noemde vier experimenten belangrijke 
instrumenten en softwarebijdragen. 
De technische ondersteuningsgroepen 
spelen daarbij een belangrijke rol. Er 
wordt voortgebouwd op de expertise, 
die de afgelopen jaren is verkregen op 
het gebied van de constructie van dra-
denkamers, tweede niveau triggersys-
temen, snelle elektronica en graphics 
software. Het in standhouden van een 
goede infrastructuur is daarbij onont
beerlijk. In het afgelopen jaar is een 
bescheiden begin gemaakt met de toe
passing van moderne CAD-technieken 
voor mechanische en elektronische ont
werpen. Een zeer snel graphics station, 
waarmee 3D-rotaties in "real t ime" 
kunnen worden uitgevoerd, werd in ge
bruik genomen voor gegevensanalyse 
van het UAI-experiment. Dergelijke 
stations zullen ook voor de LEP- en 
HERA-experimenten gebruikt gaan 
worden. Een nieuwe computer werd 
geïnstalleerd, waarmee een belangrijke 
uitbreiding van de rekencapaciteit is 
gerealiseerd. Hiermee zijn tevens mo
derne netwerkvoorzieningen beschik
baar gekomen. 
Analyse van meetgegevens vindt plaats 

voor UA1. maar ook nog voor nu beëin-
dige experimenten als TPC/PEP9. 
ACCMOR, SING en NA22. In figuur 4 
wordt een resultaat getoond van de 
analyse van metingen van de hadroni-
sche productie van tover-baryonen met 
de ACCMOR-spectrometer. De resulta
ten zijn nog voorlopig, maar omvatten 
de grootste verzameling van dit nog 
schaars onderzochte deeltje. De metin
gen werden mogelijk gemaakt door toe
passing van CCD's als zeer nauwkeurige 
vertexdetector en door het gebruik van 
de door het NIKHEF ontwikkelde tweede 
niveau FAMP-trigger. In figuur 5 wordt 
een resultaat van het UA1-experiment 
getoond betreffende het verval van het 
W-boson in een tau-lepton en een neu
trino. De gemeten vertakkingsverhou
ding voor dit verval bevestigt de hypo
these van universaliteit van de zwakke 
koppelingen van elektron, muon en 
tau-lepton. 

2 2."' Geselecteerde onderzoekthema's 

Voortvloeiend uit de strategienota "Kijk 
op 1990" is in het verslagjaar voor de 
sectie H een drietal onderzoekthema's 
geselecteerd, waaraan gedurende mini
maal vijf jaar bijzondere aandacht zal 
worden besteed. De geselecteerde on
derzoekthema's, die door het Uitvoerend 
Bestuur van FOM worden goedgekeurd, 
vormen een manier om strategische 
planning te bedrijven op gebieden die 
weerklank vinden binnen de Nederlandse 
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Figuur 4. Invariante massaverdelingen 
vanhetpK~ir+- danwei het pK*-K'• 
systeem zoals gemeten in experiment 
NA32, met daarin het signaal van de Ac. 

figuur 5. De verdeling van de transver
sale massa van de W-deeltjes in het 
UAI-experiment. Voor de figuur zijn 
gebeurtenissen geselecteerd waarbij 
een W vervalt in TV. De curve is een 
voorspelling van de massaverdeling 
van Monte Carlo-berekeningen voor dit 
verval v, met gearceerd de voorspelling 
van de bijdrage van de achtergrond. 

fysica of op gebieden waar het van be
lang is initiatieven te ontplooien. 
De geselecteerde onderzoekthema's 
betreffen: 
- de LEP-experimenten L3 en DELPHI 

bij CERN, 
- het ZEUS-experiment bij HERA. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

1. Kernfysica 
1.1. Elektronverstrooiing 
1.1.1. Nucleonische aspecten samen
hangend met kernmodellen 
1.1.2. Subnucleonische effecten 
1.1.3. Kernmediumeffecten op de door-
doorsnede van {ee'p.lreacties 
1.2. Diepinelastische muonverstrooiing 
1.2.1. Vrijheidsgraden van quarks in 
kernen 
1.2.2. Afhankelijkheid EMC-effecten 
van massagetal en impulsoverdracht 
1.2.3. Centrale'trigger'detectie 
1.3. Pionenfysica 
1.3.1 Absorptie en verstrooiing van laag-
energetische pionen 
1.3.2. Sterke wisselwerking tussen 
pionen en kernen 
1.4. Theorie 
1.4.1. Niet-nucleonische vrijheidsgraden 
in kernen, i.h.b. mesonen, -isobaar en 
quarks 
1.5. Atomaire massaberekeningen 
1.6. Radiochemie 
1.6.1. Chemische reacties bij epither-
mische energieën 
1.6.2. Muoniumreacties in het kader van 
waterstofchemie 
1.6.3. Methoden voor isotopenproductie 
2. Hoge-energiefysica 
2.1. Onderzoek van de wisselwerking 
van neutrino's en antineutrino's met 
deuteronen in BEBC(WA25) 
2.2. Europese hybride spectrometer 
(EHS) (NA22) 
2.3. De experimenten van ACCMOR, 
(NA11.NA32) 
2.4. Het UA1-experiment 
2.5. Elastische verstrooiing van pro
tonen en antiprotonen en totale werk
zame doorsnede aan de CERN pp-botser 
(UA4) 
2.6. Het StNG-experiment bij LEAR 
2.7. Het DELPHI-experiment 
2.8. Het L3-experiment 
2.9. Het TPC/TWO-GAMMA-expenment 
bij PEP 
2 10. Het MARK-J-experiment 
2.11. Het "Crystal Ball'-experiment 
2.12. Het HERA-project 
2.13. De "ZEUS'detector 
2.14. Instrumentatieprojecten 
2.15. De theoriegroep 
2.16.1. De computergroep 
2.16.2. Onderzoek en ontwikkeling op 
informaticagebied 
2.17. De elektronikagroep 
2.18. De mechanicagroep 
2 19. De ontwerpgroep 
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4. Enkele gegevens over in- en output over 1986 

INPUT 
Sectie K 

waarvan in BR 
daarvan van STW 

Sec f ;e H 

Personeelsaantallen 

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

20 20 130 1 
- 5 - -

Explc l i tatiebudget 
(in kf) 

Investenngskrediei 
(in kf) 

personeel materieel 

10.890 
108 

8.255.3 
2 

1.263 

waarvan in BR 
daarvan van STW 

Personeelsaantallen Expli oitat iebudget Investeringskrediet 
nn kt) itn kt) 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel 

27.0 32,0 51.0 3.5 7.758 5.074.1 2.458 
- 6.5 3.5 442 250 -
- 1.5 3.5 92 - -

OUTPUT 

publikaties 
(aantal) 

Sectie K 
40 

Sectie H 
52 

waarvan proefschriften van (ex) FOM-personeel 
(aantal) 

bijdragen aan conferenties l e g g e n , voordrachten e d . 
(aantal) (aantal) 

12 

12 

72 

95 

De input en output van de Sectie K is exclusief de in- en output van de Vrije Universiteit 
De input en tput van de Sectie H is exclusief de in- en output van de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. 

Volgens vastgestelde begroting 1986. 
WP/V en WP/T: wetenschappeli jk perso
neel in vast of tijdetijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels
leden die daadwerkeli jk wetenschappe
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of ti jdelijk dienstverband. Het 

betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

In de hierboven gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme
trie wanneer gegevens van onderzoek
insti tuten 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 
met door FOM gefinancierde onder
steunende facil i teiten (mensen en mate
rieel) aan universiteiten Die facil i teiten 
zit ten niet in de inputgegevens. maar 
werken wel door in de outputgegevens. 

In 1986 via FOM beleidsruimte gehonoreerde projecten 

indiener(s) 
project-
nummer 

Normale programma 
83.86.376 

84.86.467 

86.526 
86 527 
86.551 

86.571 

Dr. L. Lapikas 
Prof.dr. P.K.A. de Witt Huberts 
Prof.dr. C. de Vries 
Dr. J. Dorenbosch 
Prof.dr. L.O. Hertzberger 
Dr. DJ . Holthuizen 
Dr. J. Vermaseren 
Dr. J.W. van Holten 
Dr. J. Engelen 
Dr. C. Dauni 
Dr. W. Hoogland 
Prof.dr. A. Tenner 
Dr. H. Tiecke 
Dr. L Wiggers 
Dr. R. Wigmans 
Dr. R. van Dantzig 
Or. T.J. Ketel 

titel 

De (e.e'p)-reactie op atoomkernen 

Muondetectie in het UAI-expenment 

Automated computat ions in high energy physics 
Supersymmetry in particle physics 
A high resolution calorimeter for the measurement 
of electrons, photons and hadrons produced in deep 
inelastic electron proton col l is ions 

Detailed measurements on the EMC effect 

affi werk
liatie groep 

NIKHEF N I K H E C K 

NIKHEF NIKHEF H 

NIKHEr NIKHEF H 
NIKHEF NIKHEF H 
NIKHEF N IKHEFH 

NIKHEF/ 
VU 

NIKHEF-K/ 
K II 
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5. Commissi* 

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 NIKHEF>>estuir inge
steld. Het IKO •* * is sectie K m 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), 
voorziffer 

dr. K.H. Chang (FOM) 
prof.dr. A. Dymanus (KUN) 
prof.dr. E.P.J. van den Heuvel (UvA) 
dr. R.T. Jongerius (UvA) 
prof.dr. J.C. Kluyver(FOM) 

prof.dr. H. Verheul (VU) 
prof.dr. R.T. Van der Wal Ie (KUN) 
Per 1 oktober nam dr.ir C. de Lange de 
taak van secretaris over van drs. H.G. van 
Vuren. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door de directie van het NIKHEF, 
prcfdr. G. van Middelkoop (wetenschap
pelijk directeur sectie K). dr. W. Hoog-
'and (wetenschappelijk directeur sectie 
H) en dr. J. Langelaar (beherend direc
teur NIKHEF). 

Voor de beide secties zijn wetenschap
pelijke adviescommissie (WAC) inge
steld. Op 31 december waren de commis
sies als volgt samengesteld: 

WAC sectie K: 

prof dr. JA . Tjon, voorzitter 
dr. J.H. Koch, secretaris 
dr. J. Domingo 
prof.dr. C. van der Leun 
prof.dr. G. van Middelkoop 

dr. R. Redwine 
prof. J . Sick 
prof. J-D Waiecka 

WAC sectie H: 

prof.dr. K.J.F. Gaemers. voorzitter 
dr. P.H.A. van Dóm 
dr. C. Daum 
prof.dr. A.N. D-ddens 
dr. F.C. Erné 
dr. W. Hoogland 
dr ir. O.J. Schotanus 

J .U J . » . * » 

*>»w -sx - \ * -

\ r v 
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Figuur 6. Isometrische projectie van de 
ZEUSdetector. Door het uitgenomen 
kwadrant zijn öe caloriemeters, waar 
het NIKHEF direct bii betrokken is, 
zichtbaar. 
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Halfgeleiders 

1. Algemeen  

De Werkgemeenschap Halfgeleiders 
stelt zich ten doel onderzoek van hoge 
kwaliteit te bevorderen en te coördine
ren op het gebied van de zuiverweten-
schappeiijke halfgeleiderfysica en de 
technische halfgeleiderfysica en 
•electronics aan de Nederlandse univer
siteiten en para-universitaire instellingen. 
Projecten die doe de Werkgemeenschap 
worden gesteund zijn ondergebracht in 
het programma voor Zuiver-Wetenschap
pelijke Halfgeleider-Fysica (ZWHF) of 
in het programme voor Technische 
Halfgeleider-Fysica en -Electroruca 
(THFE). 
Eerstgenoemde categorie omvat het 
fundamentele onderzoek naar de fysi
sche eigenschappen van halfgeleiders. 
De materiaalkundige aspecten zijn in 
de gesteunde projecten in brede zin 
vertegenwoordigd. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd met de methode van de 
experimentele, theoretische en nume
rieke na.uurkunde. De projecten in het 
THFE-programma hebben een meer di
recte betrokkenheid bij de toepassing 
van halfgeleiders als elektronische 
materialen. Doel van dit onderzoek is 
de technologieën waa.op 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. lll-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 tweesporige beleid van de 
Werkgemeenschap wordt door het open 
karakter van de projectevaluatie bena
drukt. 

2. Hoogtepunten uit het onderzoek 

Diepe ionenimplantaties 

Fundamenteel onderzoek aan de implan
tatie van ionen met hoge energie heeft 
geleid tot nieuwe mogelijkheden in de 
fabricage van geïntegreerde circuits. 
Verdelingen van de ionenconcentratie 
zijn onderzocht voor implantaties in 
kristallijn silicium bij deeltjesenergieën 
van 100 tot 1000 keV. Vastgesteld is 
welke annealbehandelingen vereist zijn 
voor volledig herstel van bewegelijkheid 
en levensduur van de ladingdragers. 
Als eerste toepassing werd een dubbele 
fotodiode gemaakt van grote blauw-
gevoeligheid. Daarnaast bleek de con
structie van verticale npnp-structuren 
mogelijk. Diepe putten met een retro
graad concentratieprofiel hebben als 
voordeel dat langdurige indiffusie niet 
meer vereist is. De integratie van diepe 
implantatie in het CMOS-proces wordt 
verder ontwikkeld. 

Thermische donors 

Intensieve studie naar de reeds lang 
onbegrepen structuur van thermische 
donors in silicium heeft baanbrekende 

resultaten opgeleverd. In een systema
tische studie werd het effect nagegaan 
van de dotering van silicium met de 
ondiepe acceptoren borium, aluminium, 
gallium en indium op de vorming van 
de donors. Vastgesteld werd dat het 
centrum waaruit het ESR-spectrum 
NL10 voortkomt de dominante thermi
sche donor vertegenwoordigt. Dit cen
trum werd diepgaand onderzocht met 
elektron-kernspinresonantie (ENDOR). 
Daartoe werden preparaten homogeen 
gedoteerd met de zeldzame magnetische 
isotoop zuurstof-17 tot een verrijkings
graad van 46%. Door toepassing van de 
field-swept-ENDOR techniek kon onom
stotelijk worden vastgesteld dat zuur
stof deel uitmaakt van de thermische 
donorstructuur. 

Epitactische GaAs- en AlGaAs-lagen 

Op het terrein van het fundamentele 
onderzoek van de MOCVD (metallo-
organic chemicr! vapour deposition)-
techniek en van het groeien van epitac
tische lagen van galliumarsenide (GaAs) 
en aluminiumgalliumarsenide (AlGaAs) 
voltrekken zich snelle ontwikkelingen. 
Voor het groeien van multilagen, quan-
tumputstructuren en superroosters, ter 
breedte van enige nanometers, zijn 
atoomscherpe overgangen een absolute 
vereiste. Dergelijke structuren kunnen 
nu routinematig worden gemaakt. Voor 
de karakterisatie van de lagenstructuren 
en de onderlinge grensvlakken is men 
vooral aangewezen op elektronenmicro-
scopie met hoog oplossend vermogen, 
in combinatie met de foto-etstechniek. 
Fundamentele studies van ingegroeide 
puntfouten met diepe vangstniveaus 
tuisen de banden geschiedt met lokale 
fluorescentie. 

Quantumputstructuren AlGaAs 

Fotoluminescentiemetingen aan 
quantumputstructuren van Al „Ga i<As 
in een magneetveld verschaffen inzicht 
in de toestandsdichtheidfunctie van de 
elektronen in tweedimensionale syste
men. Informatie over de precieze vorm 
en afhankelijkheden van de toestands
dichtheid is van groot belang voor een 
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beter begrip van onder meer het quan-
tum-Halleffect. In quantumputstructuren 
van AlxGai xAs is de effectieve massa 
van de gaten groot vergeleken met die 
van de elektronen. Dit heeft tot gevolg 
dat gevormde gaten allemaal toestanden 
nabij de top van de valentieband zullen 
innemen. De inviced van de valentieband 
kan daarom bij de beschrijving van 
luminescentiemetingen worden verwaar
loosd. De spectrale verdeling van de 
luminescentiestraling geeft aldus direct 
uitsluitsel over de tweedimensionale 
toestandsdichtheid van de elektronen. 

Floorplanning 

Voor het maken van elektronische scha
kelingen moeten patronen ontworpen 
worden die op silicium worden aange
bracht. Van de patronen worden eerst 
maskertekeningen gemaakt, waarin mil
joenen details aanwezig zijn. Aan het 
begin van de ontwerpfase is er geen 
informatie over de geometrie in het 
patroon. Een methode om de optimale 
plattegrond te ontwerpen voor de bedra
ding tussen alle structuren die op het 
siliciumsubstraat worden aangebracht, 
is floorplanning. 

Een aantal verschillende methoden van 
floorplanning werd geïmplementeerd. 
Twee categorieën kunnen daarbij wor
den onderscheiden: methoden waarin 
de vorm en afmetingen van de module 
de belangrijkste gegevens zijn en me
thoden die de nadruk leggen op de 
connectiviteit tussen de modules. 

> I 
In de werkgroep THFE-G I wordt onder
zoek gedaan aan de invloed van fluor op 
fouten iri silicium. Bij oxidatie, een 
essentiële stap in het bewerken van 
silicium voor toepassingen, ontstaan 
fouten in het materiaal, die invloed 
hebben op de kwaliteit van het materiaal. 
Uit het onderzoek blijkt dat implantatie 
van fluor in silicium zorgt voor stabiele 
schade. Verder blijkt de snelheid waar-

Een automatisch bedradingssysteem, 
vereist om de technieken van floor
planning in een geautomatiseerde 
omgeving te kunnen evalueren, is in 
ontwikkeling genomen. Een cellgenera-
tor voor datapadstructuren werd geïm
plementeerd. 

Minimicrotoon 

De ontwikkeling van een minimicrofoon 
door combinatie van een elektreet en een 
geïntegreerd circuit heeft goede vorde
ringen gemaakt. De doelstelling is de 
gehele microfoon te vervaardigen met 
gebruikmaking van bestaande IC-fabri-
cagetechnieken. Er is een aantal ver
schillende zogenaamde backplate 
elektreetmicrofoons van 3x3 mm2ont
worpen en met behulp van anisotrope 
etsteohnieken in silicium gerealiseerd. 
Hierbij werden 64 microfoons tegelijk 
in een siliciumwafer gefabriceerd, 
waarbij elke wafer vier verschillende 
ontwerpen bevat. Er is een mogelijk te 
octrooieren recept ontwikkeld om in 
plaats van het gebruikelijke teflon in de 
toekomst SiÜ2 als elektreet te gebruiken. 
Hierdoor worat de gevoeligheid van de 
microfoon vergroot en wordt de produc
tie eenvoudiger. De realisatie van een 
productierijp ontwerp mag op termijn 
van één a twee jaar worden verwacht. 

Analoge elektronische schakelingen 

Belangrijke vooruitgang werd geboekt 
bij de ontwikkeling van een proces voor 
hoogfrequente schakelingen en in de 

# * 

realisatie ervan. Ook het programma-
tuurwerk werd aanzienlijk versterkt. 
Een BIFET-proces met hoge prestaties 
werd ontwikkeld ten dienste van analoge 
geïntegreerde circuits. Daarbij wordt 
een enkelvoudige donor- en een drie
voudige acceptorimplantatie toegepast. 
De devices worden gecontacteerd met 
behulp van een recent ontwikkeld dubbel 
metallisatieproces. Voordelen van de 
techniek zijn minimale dimensies, een
voudiger layout en volledige testbaar
heid. Met dit proces kunnen junctie-FETs 
met zowel een p- als een n-kanaal worden 
gerealiseerd. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP THFE-A 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato
rium, Universiteit van Amsterdam, dr. 
CA J. Ammerlaan 
1. Elektronenstructuur van vacaturever-
ontreinigingscomplexen in silicium 
2. Thermische donors in zuurstofrijk 
silicium 
3. Ondiepe acceptortoestanden in 
silicium en diamant 
4. Overgangsmetaalonzuiverheden in 
silicium en galliumarsenide 
5. Dubbele donor-en acceptortoestan
den in silicium 
6. Theoretische interpretatie van de 
elektionenstructuur van centra in half
geleiders 
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I 
mee bij warmtebehandeling rooster-
fouten in p-type materiaal ontstaan, 
sterk afgeremd te worden door fluor met 
de warmtebehandeling in het silicium 
aan te brengen. De afbeeldingen laten 
stapelfouten zien die tijdens oxidatie 
zijn ontstaan. De foto links is een opti
sche opname; de fouten in de afbeelding 
rechts werden met behulp van een 
Schottkydiode zichtbaar gemaakt. 

Foto's \akgroep Materiaalonderzoek. RU Groningen 
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WERKGROEP THFE-D I 
Delft - Technische Universiteit, Facul
teit der Elektrotechniek, prof.dr.ir. S. 
Middelhoek 
1. Siliciumsensoren 
1.1. Monolithische thermozuilen 
(gedeeltelijk buiten FOM-verband) 
1.2. Magneetveldsensor met lage offset 
1.3. Tiltsensor 
1.4. Flip-flopsensoren 

2. Siliciumtechnologie 
2.1. Bipolaire IC-technologie 
2.2. NMOS IC-technologie 
2.3. Microbewerking van silicium 

WERKGROEP THFE-D III 
Delft- Technische Universiteit, Facul
teit der Elektrotechniek, prof.dr.ir. J. 
Davidse 
1. Systematische ontwikkeling van ont

werpmethoden en realisatietechnieken 
voor analogeelektronische schakelingen 
van hoge kwaliteit (grotendeels buiten 
FOM-verband) 
2. Ontwikkeling van "'computer aided 
circuit and layout design" voor verster
kerschakelingen rnet voorgeschreven 
eigenschappen en voor andere bewer
kingsschakelingen voor analoge sig
nalen 

Een voorbeeld van floorplanning, afkom
stig uit de werkgroep THFE-E V. Te zien 
is een bedradingssysteem waarin de 
verbindingen automatisch zijn gegene
reerd. 

Illustratie Vakgroep ES. TV Eindhoven 
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3. Aanpassing van technologische mid
delen in relatie tot het realiseren van 
analoge elektronische schakelingen met 
bijzondere eigenschappen 

WERKGROEP THFE-D IV 
Delft - Technische Universiteit, Facul
teit der Technische Natuurkunde, prof. 
dr.ir. K.D. van der Mast 
1. Heldere gasionen bron 
2. Patroongenerator met ionenstraal 
3. Patroongenerator met meervoudige 
elektronenstraal 
4. Statistische coulombinteracties in 
patroongenerators met elektronenstraal 
5. Halfgeleider-elektronenbronnen 

WERKGROEP THFE-0 VI 
Delft - Technische Universiteit, Labora
torium voor Elektrotechnische Materia
len, prof.dr. M. Kleefstra 

(a) 20 pm 

(O 
Bij het opdampen van galliumarsenide 
met behulp van de MOCVD-techniek 
kunnen fouten ontstaan. In de werkgroep 
THFE-N I is onderzoek gedaan aan het 
optreden van die fouten (of defecten). 
Afbeelding a) laat een defect zien van 
ongeveer 4 micrometer dik. Het defect 
in b) is ongeveer 3 micrometer dik: de 
lange as van het defect valt samen met 
één van de kristalassen. In c) is een de
fect gedurende 30 seconden geëtst met 
gesmolten KOH; er zijn puties ontstaan. 

1. Logische schakelingen met behulp 
van junctie-CCD's voor systolische 
arrays 
2. Tandemzonnecellen van amorf sili
cium (gedeeltelijk buiten FOMverband) 
3. Toestandsdrcrrtfiefdoepaling <n 
amorf silicium 

WERKGROEPTHFE-EII 
Eindhoven - Technische Universiteit, 
Faculteit der Electrotechniek, prof.dr. 
F.N. Hooge 
1. 1/f-ruis 
1.1. Ruis in AlGaAs-laserdiodes 
1.2. Ruis in silicium 
1.3. Ruis in bipolaire en MOS-transis-
toren 
1.4. Ruis in magnetoweerstanden 

WERKGROEP THFE-EV 
Eindhoven - Technische Universiteit, 

M 

(b) 

(d) 
waarvan sommige op een fout in hef 
onderliggende materiaal wijzen. Afbeel
ding d) laat een gekliefde wand van een 
defect Jen. De opname wi/st erop dat 
effecteii niet samenhangen met de struc
tuur van de ondergrond. De "heuvels" 
ontstaan onder andere door de aanwe
zigheid van onzuiverheden óp de onder 
grond. Naar: J. van de Ven, Defect stu
dies and rnetalorganic chemical vapour 
deposition of gallium arsenide, diss. 
1986 

Faculteit der Elektrotechniek, prof .dr. 
ing. J.A.G. Jess 
1. Automatisch layoutontwerp 
1.1. Floorplanning en plaatsing 
1.2. Globale en kanaalbedrading 
1.3. Cellgeneratie 
1.4. Simulated annealing 
2. Foutenanalyse en opbrengstverbe
tering 
2.1. Ontwerp voor opbrengstverbetering 
2 2. Testmethodes 
2.3. Redundante systemen 
2.4. Codes om fouten te corrigeren 

WERKGROEP THFE-E VI 
Eindhoven - Technische Universiteit, 
Faculteit der Technische Natuurkunde. 
prof.dr. J.H. Wolter 
1. Quantum-Halleffect 
2. Transport van hete elektronen in 
HEMT-structuren 
3. Vliegtijdexperimenten aan tweedi
mensionale elektronengassen 

WERKGROEP THFE-GI 
Groningen - Rijksuniversiteit. Techni-
sch-Fysische Laboratoria, prof.dr. J.F. 
Verweij 
1. Fysica van halfgeleiderelementen 
1.1. PolykristaH:jn silicium voor silicon-
on-msulator devices 
1.2. Invloed van fluor op defecten in 
silicium 
1.3. Amorf silicium voor dunne-film-
transistoren 

WERKGROEP THFE-G II 
Groningen - Rijksuniversiteit. Labora
torium voor Chemische Fysica, prof.dr. 
W.C. Nieuwpoort 
1. Theorie en computersimulatie van 
lokale verschijnselen in vaste stoffen 
1.1. Karakterisatie van onzuiverheden 
met diepe niveaus in halfgeleiders 

WERKGROEP THFEL 
Leiden - Rijksuniversiteit, Kamerlingh 
Onnes Laboratorium, prof.dr. W.Th. 
Wenckebach 
1. Microgolfge'rnduceerde optische 
kernspinpolarisatie(MIONP) in half
geleiders 

WERKGROEP THFE-N I 
Nijmegen - Katholieke Universiteit, 
Fysisch Laboratorium, prof.dr. L.J. 
Giling 
1. Defectstudres van Ill-V-halfgeleider-
materialen, gegroeid uit de gasfase met 
behulpvan MOCVO 
1.1. Het groeien van epitactische lagen 
van AlGaAs en GaAs met behulp van 
MOCVD 
1.2. Optische en elektrische karakteri
satie van epilagen 
1.3. Oefectstudies met behulp van selec
tief foto-etsen aan gegroeide lagen in 
combinatie met hogeresolutie-elaktro-
nenmicroscopie 
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1.4. Defectkaraktensatie met behulp 
van lokale fluorescentie 
1.5. Studies naar diepe trapniveaus 
16. Anisotrope groei van GaAs 

WERKGROEP THFE-N II 
Nijmegen - Katholieke Universiteit. 
Fysisch Laboratorium, prof.dr. P. Wyder 
1. Halfgeleiders in hoge magneetvelden 
1.1. Fotogeleiding in lll-V-halfgeleiders 
(tijdopgelost) 
1.2. Cyclotronrcsonantieaan hetero-
juncties, superroosters en bulk-GaAs 
1.3. Quantum-Halleffect 
1.4. Tijdopgeloste picoseconde-foto-
luminescentie 
2. Scanning tunneling microscopie 
2.1. Oppervlaktereconstructie 
2.2. Tunnelspectroscopie aan gead
sorbeerde moleculen 
2.3. Werkfuncties 

WERKGROEPTHFETl 
Enschede - Universiteit Twente, Facul
teit der Elektrotechniek, prof.dr. J. Mid-
delhoek, dr. H. Wallinga 
1. lC-technologie 
1.1. Diepe ionenimplantatie in de tran-
sistorfabricage 
1.2. Ontwikkeling van een proces voor 
de vervaardiping van complementaire 
verticale bipolaire transistoren met 
diepe ionenimplantatie 
1.3. Ontwikkeling van een BICMOS-
proces met diepe ionenimplantatie 
1.4. Geheugencellen met diepe ionen
implantatie 
1.5. Modelvorming en simulatie van tran
sistoren en IC-processen 
2. Samengestelde halfgeleiderdevices 
en bemonsterde schakelingen 

2.1. Ontwikkeling filtersynthesetech-
niek voor Charge Domain Filters 
2.2. Ontwikkeling van een klasse-ana
loge CMOS-schakeling, gebaseerd op 
de kwadratische l-V-karakteristieken 
2.3. Onderzoek aan adaptieve analoge 
schakelingen 
2.4- Ontwikkeling van een gecombi
neerde CCD-CMOS-proces 

WERKGROEP THFE-T II 
Enschede- Universiteit Twente, Facul
teit der Elektrotechniek, prof.dr. A. van 
Silfhout 
1. lonenbombardement op silicium
oppervlakken 
2. Tweedimensionaal elektronentrans
port 

WERKGROEP THFE-T III 
Enschede - Universiteit Twente, Facul
teit der Elektrotechniek, prof.dr.ir. P. 
Bergveld 
1. Materiaalonderzoek voor chemische 
(halfgeleider)sensoren, vnl. Ta^s , WO3 
en NiHCNFe 
2. Micromachining van silicium via ani-
sotroop etsen voor het maken van mi
crofoons, bloeddruksensoren en chemi
sche sensor/actuatorsystemen 
3. Membraanbevestiging op structuren 
ad 2 
4. Elektreetonderzoek. Naast teflon nu 
ook Si02, Si3N4, AI2O3 en Ta20s, inclusief 
eventuele oppervlaktebehandeling en 
met diverse beladingtechnieken 
5. Chemische modificatie van SiOj-
ISFETs en depositie van iongevoelige 
polymeren 
6. Depositie van biochemische actieve 
lagen op ISFETs 

In de werkgroep THFE-CST is een tech
niek ontwikkeld om MOSFET's met 
lange, smalle kanalen te maken. Hier is 
zo'n MOSFET te zien. Een kanaal is ge
woonlijk 10 micrometer lang en heelt 
een breedte van 0,1 micrometer. 

f aio CST 

WERKGROEP THFE-UI 
Utrecht- Rijksuniversiteit. Laborato
rium voor Experimentele Fysica, prof dr. 
W.F. van der Weg 
1. Synthese van materialen voor toepas
singen gelieerd aan energie-omzetting 
1.1. Groei van dunne iagen amorf sili
cium 
1.2. Bereiding van luminescerende gla
zen 
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. 
lR-transmissie en -absorptie, ellipso-
metrie 
23 RBS en channeling 
2.4. NRA en ERD voor de analyse van 
lichte elementen 
2.5. Elektrische karakterisering: IV-
metingen aan fotogeleiding, lichtgein-
duceerde effecten. C-V-metingen 

WERKGROEPTHFEU II 
Utrecht - Rijksuniversiteit, Fysisch 
Laboratorium, prof.dr. R.J.J. Zijlstra 
1. Ruisspectroscopie in halfgeleiders 
en halfgeleiderstructuren 
2. Theorie van de elektronenstructuur 
van vaste stoffen, i.h.b. halfgeleiders 

WERKGROEP THFE-CST 
Delft-Centrum voor Submicrontechno-
logie, prof.dr.ir. S. Radelaar 
1. Fysica van mesoscopische systemen 
1.1. MOSFETs met lange, smalle kana
len 
1.2. Elektronentransport in laterale-
oppervlaktesuperroosters van silicium 
1.3. MOSFETs met korte kanalen 
1.4. AharonovBohmmagnetoweer-
standoscillaties in korte, holle cilinders 
1.5. Blochoscillaties in Josephson-
juncties 
1.6. Netwerken van Josephsonjuncties 
met quasi-deeltjesdissipatie 
1.7. Elektronentranspur! in submicron-
halfgeleiderstructuren 
2. Submicontechnologie 
2.1. Hoge-resolutie-elektronenbundel-
lithografie 
2.1.1. Evaluatie van elektronenbundel-
resisten 
2.1.2. Testen van nieuwe hard- en soft
ware EBPG (EEG-contract) 
2.2. Resistsystemen 
2.3. Reactief ionenetsen 
2.4. Droog-chemisch etsen versterkt 
door ionenbundels 
2.5. Siliciden voor VLSI 
2.5.1. Produktie van siliciden 
2.5.2. Karakterisering van siliciden 
2.5.3. Etsen en eindpuntdetectie 
2.6. Moleculaire bundelepitaxie 
3. Projecten voor derden 
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4. Enkele gegevens over in- en output over 1986 

INPUT (mei- THFEF en CST) 

Personeelsaantallen 

WP/V WP/T OP/V OP/1 

1.0 58.0 1.0 9.3 
- 28.0 - 4.5 
- 23,0 - 4.5 

waarvan in BR 
daarvan van STW 

Centrum voor Submicrontechnologie (CST) 

Personeelsaantallen 

WP/V 

1.0 
waarvan m BR 
daarvan van STW 

OUTPUT 

WP/T 

6.0 
1,0 

OP/V OP/T 

Exploitatiebudget 
(in kf) 

Investeringskrediet 
(in kf) 

personeel materieel 

3.277 2.766 
1.133 382 

964 3T1 

2290 

Exploitatiebudget 
(in kf) 

Investeringskrediet 
(in kf) 

personeel materieel 

221 226 1260 

publikaties waarvan proefschriften van (ex) FOM-personeel 
(aantal) (aantal) 

65 (5) ') 8 (0) 
1) tussen haakjes CST 

bijdragen aan conferenties 
(aantal) 

36(1) 

lezingen, voordrachten e d. 
(aantal) 

63(9) 

Volgens vastgestelde begroting 1986. 
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 hierboven 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. Die faciliteiter, 
zitten niet in de inputgegevens. maar 
werken wel door in de outputgegevens. 

In 1986 via FOM-beleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

indiener(s) titel 
project-
nummer 

Normale programma 
84.86.457 Prof.dr. P. Wyder 

Dr. AP. van Gelder 
Dr. H. van Kempen 

84.86.461 Prof.dr. P. Wyder 
Dr. H. van Kempen 

84.86.420 Prof.dr. W.Th. Wenckebach 
Prof.dr. J. Schmidt 

86.547 Dr J. Caro 
Prof.dr.ir. S. Radelaar 
Prof.dr. J. Middelhoek 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 

De macroscopische stroomverlegging in een magneet
veld in metalen en halfgeleiders 

Vacuüm tunneling microscopisch onderzoek aan 
halfgeleideroppervlakken 
Microwave induced optical nuclear polarization in 
semiconductors 
Electron transport in silicion lateral surface 
superlattices 

affi werk
liatie groep 

KUN VS-N/ 
THFE-N II 

KUN VS-N/ 
THFE-N II 

RUL THFE-L 

CST THFE-CST 

TEL36.0408 Prof.dr ing O.E Hermann 
Ir. J. Smit 

EEL36.0417 Prof.dr.ing. J A G . Jess 
Dr.ir. R.H.J.M. Otten 

DEL46.0579 Prof.dr.ir. S. Middelhoek 
DEL46.0580 Prof.dr ir. S. Middelhoek 
TEL66.0930 Prof.dr.ir. P. Bergveld 

Prof.dr. W.E. van der Linden 
Dr.ir. M. Bos 

Innovative CAD tools for the design of Integrated 
Circuits 
Structured layout: implementation for custom 
environment (SLICE) 
Gravitation-orientation sensor 
Magnetic-field sensors with low effect 
Ontwikkeling van pH-sensor/actuatorsystemen 
op basis van ISFET-technologie 

UT THFE-T 1 

TUE THFEE V 

TUD THFE-D 1 
TUD THFE-D 1 
UT THFET III 
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5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen
schap Halfgeleiders was op 31 december 
als volgt samengesteld: 
prof-dr. J. Mtddelhoek, voorzitter, leider 
werkgroep TH F ET I 
dr. C.A.J. Ammerlaan, wetenschappelijk 
secretaris, leider werkgroep THFE-A 
prof.dr.lr. J. Davidse, lid DB, leider 
werkgroep THFED III 
prof.dr. G.A. Acket 
prof.dr.ir. P. Bergveid, leider werkgroep 
TH F ET III 
ir. J . Delcour 
prof.dr.ir. P.M. Dewilde 
prof.dr. L.J. Giiing, leider werkgroep 
THFE-N I 
prof.dr. F.N. Hooge, leider werkgroep 
THFE-E II 
prof.dr.ing. J.A.G. Jess, leider werk
groep THFE-E V 
prof.dr. F.M. Klaassen, leider werk
groep THFE-E I 
prof.dr. M. Kleefstra, leider werkgroep 
THFED VI 
dr.ir. J. Lohstroh 
prof.dr.ir. K.D. van der Masi, leider werk
groep THFED IV 
prof.dr.ir. S. Middelhoek, leider werk
groep THFED I 
prof.dr. W.C. Nie.jwpoort, leider werk
groep THFEG II 
prof.dr.ir. S. Radelaar, leider werkgroep 
THFE-D II, directeur Centrum voor Sub-
microntechnologie 
prof.dr. F.W. Saris 
prof.dr. A. van Silfhout, leider werk
groep 7HFET II 
dr. J.F. van der Veen, leider werkgroep 
THFE-F 
prof.dr. J.F. Verweij, leider werkgroep 
THFEG I 
prof.dr. W.F. van der Weg, leider werk
groep TH F EU I 
prof.dr. W.Th. Wenckebach, leider werk
groep THFE-L 
prof.dr. J.H. Wolier. leider werkgroep 
THFE-E VI 
prof.dr. P. Wyder, leider werkgroep 
THFE-N II 
prof.dr. R.J.J. Zijlstra, leider werkgroep 
THFE-U II 
dr.ir. B.M. Geerken vervulde de functie 
van secretaris. 

Het Dagelijks Bestuur van de Werkge
meenschap bestond aan het eind van het 
jaar j i t de voorzitter, de secretaris, de 
wetenschappelijk secretaris en prof.dr. 
ir. J. Davidse. 

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
missie van de Werkgemeenschappen". 

Het Centrum voor Submicrontechnologie 
te Delft heeft tot taak het verrichten v3n 
wetenschappelijk onderzoek en het ver
lenen van diensten aan de instellingen 
van WO, inter- en para-universitaire insti
tuten en bedrijven, waartoe het instituut 
onder meer beschikt over een Electron 
Beam Pattern Generator (EBPG) en an
dere voor submicrononderzoek en -tech
nologie doelmatig geachte instrumenten 
en faciliteiten. Het instituut wordt be
mand en gefinancierd door TUD en FOM 
samen. 

De taken van de Beleidscommissie voor 
het Centrum voor Submicrontechnologie 
zijn vastgelegd in het "Instellingsbe
sluit" en tussen de partners gemaakte 
werkafspraken. Deze bestaan onder an
dere uit het adviseren van TUD en FOM 
enerzijds en de directeur van het CST 
anderzijds omtrent wetenschappelijk 
programma, personeelsopbouw en be
groting. De beleidscommissie was op 31 
december 1986 als volgt samengesteld: 
voor TUD: 
ir. C.M. van Bdial 
prof.dr.ir. J. Davidse 
prof.dr.ir. J.J.J. Kokkedee 
dr.ir. H. van Krugten 
voor FOM: 

prof.dr. H.H. Brongersma 
drs. R.P. Kramer, voorzitter 
prof.dr. J.F. Verwey 
Als eerste secretaris trad op dr. KW. 
Maring, als tweede secretaris drs. H.G. 
van Vuren. 

De vergadering werd voorts bijgewoond 
door prof.dr.ir. S. Radelaar (directeur 
CST). 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. H.J Blaauw, dr. H.L. Jonkers en 
dr. K. Vietsch (vertegenwoordigers Minis
terie van O&W), dr. H.J.A. Bluyssen 
(adjunct-werkgroepleider THFE-N II), 
T. van Egmond (FOM-bureau), prof.dr.ir. 
T.M. Klapwijk (gast), drs. R. van Kemp 
(vertegenwoordiger COR), ir. K.M.H. 
Maessen (medewerker THFE-U I), dr.ir. 
LK.J. Vandamme (ad\unct-werkgroep-
leider THFE-E II) en drs. H.G. van Vuren 
(plaatsvervangend directeur FOM). 
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Technische Fysica 

1. Algemeen 

De Speciale Commissie voor de Techni
sche Fysica (SCTF) werd in 1974 inge
steld om te adviseren over voorstellen 
vooronderzoek waaraan een technisch-
fysische 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 m toenemende mate ad
viseert de Commissie het FOM-bestuur 
over algemene beleidszaken die op die 
technische natuurkunde betrekking 
hebben. 

2. Hoogtepunten >jit het onderzoek 

Uit het zeer rijk gevarieerde terrein van 
onderzoek in de Technische Fysica 
zijn voor het verslagjaar 1986 twee 
onderwerpen gekozen, "Spinafbeelding 
in sterke magneetvelden" en "Geïnte
greerde optische sensoren gebaseerd op 
periodieke verstoringen". 

Spinafbeelding in sterke magneetvelden 

Aan de Technische Universiteit Delft, 
Faculteit der Technische Natuurkunde, 
wordt onderzoek gedaan op het gebied 
van de Magnetic Resonance Imaging 
(MRI) en Spectroscopie (MRS). MRI en 
MRS 7ijn medisch-diagnostische tech
nieken. Bij deze methoden worden men

sen of dieren in een sterk homogeen mag
neetveld (circa 1 tesla) geplaatst, waarna 
met een radiofrequent (RF) elektromag
netisch wisselveld pulsvormig op hen 
wordt ingestraald. De hierop volgende 
responsies worden bij MRI door middel 
van plaatsafhankelijke magneetveld
modulaties via gradiënten ruimtelijk 
gecodeerd. Uit deze responsies kan een 
beeld van het geselecteerde gebied 
herkend worden. Bij MRS wordt meestal 
door middel van sefectiatechnieken 
een klein volume in het lichaam gekozen, 
waarvan een MR-spectrum wordt opge
nomen. Dit spectrum bevat kwalitatieve 
en kwantitatieve informatie over diverse 
verbindingen die (bio)chemisch en 
fysiologisch van belang zijn. 
In Delft wordt onderzoek gedaan op twee 
gebieden van ruimtelijk opgeloste MR: 

1) ontwikkelingvan instrumentatie en 
methoden, 

2) evaluatie en toepassing van 1). 
Bij dit onderzoek wordt nauw samen
gewerkt met Philips Medical Systems en 
de academische ziekenhuizen in Am
sterdam en Utrecht. Een voorbeeld van 
het onder 1) genoemde onderzoek is de 
ontwikkeling van gradiëntspoelen. 
Bij bestaande ontwerpen worden ten 
gevolge van het schakelen van de gra-
diëntvelden wervelstromen en daardoor 
stoorvelden veroorzaakt, die het ver
krijgen van beelden en spectra met een 
goede kwaliteit ernstig belemmeren. 

Folo TUD 

Constructie van een nieuw 
ontwerp gradiëntspoelen. 

In Delft is een stel gradiëntspoelen 
ontworpen en getest waarbij deze stoor-
velden sterk zijn gereduceerd, terwijl 
de gradiëntvelden de gewenste lineari-
teit beter benaderen. Dit ontwerp is 
overgedragen aan Philips Medical 
Systems. 
Een voorbeeld van beide genoemde 
onderzoekgebieden is de ontwikkeling 
van een methode om protonspectra 
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In vivo P-31 NMRspectra van Nu 82 
murinetumoren. Het tumorgewicht 
neemt van boven naar beneden toe. 

roto ruo 

Technische Fysica 93 



- RI.TNO 

Een proton MRI beeld van het abdomen 
van een proefdier (rat) met geïmplan
teerd carcinoom (pijltje). foto no 

van een goed gelokaliseerd gebied te 
meten aan dieren die niet onder narcose 
zijn gebracht. Door de Deweging van 
de dieren (hartslag, ademhaling en 
andere bewegingen) treden twee proble
men op. Door sterke lijnverbreding schui
ven de talrijke in het protonspectrum 
aanwezige pieken voor een deel over 
elkaar heen. Hierdoor gaat informatie 
verloren. In de tweede plaats moeten 
de signalen van het water in het levende 
organisme onderdrukt worden. Het wa-
tersignaal is circa 10.000 maal sterker 
dan de signalen waarin men geïnteres
seerd is. De noodzakelijke technieken 
om het watersignaal te onderdrukken 
werken niet meer wanneer de dieren 
bewegen. 

Voor dezp problemen is een oplossing 
gevonden zodat nu routinematig proton-
spectra van proefdieren gemeten kunnen 
worden. Deze methode wordt toegepast 
bij het onderzoek naar het levercoma, 
in samenwerking met het Academisch 
Medisch Centrum in Amsterdam. Lever
coma is een toestand waarbij door het 
slecht functioneren van de lever de 
patient in coma raakt. Op grond van de 
tot nu toe behaalde resultaten bij dit 
onderzoek heeft de Stichting Medigon 
een promotieplaats beschikbaar gesteld 
voor verder MRS-onderzoek naar het 
levercoma. 

W. Bovée, Werkgroep TF XV 

Geïntegreerde optische sensoren geba
seerd op periodieke verstoringen 

De belangstelling voor kleine, compacte 
optische componenten is zeer sterk ge
groeid sinds glasvezels met dempingen 
van enkele dB's per kilometer gefabri
ceerd kunnen worden. 
Behalve componenten voor telecommu-
nicatiedoe einden zoals schakelaars, 
modulatoren, multiplexers en filters 
kunnen met dezelfde technieken ook 
sensoren worden gemaakt. Hierbij is 
het optische circuit gevoelig gemaakt 

voo. een omgevingsvariabele. Door min 
of meer exotische materialen te kiezen 
kunnen allerlei omgevingsvariaties 
omgezet worden in een optisch effect. 
Bekende voorbeelden zijn elektro-
optische-, elasto-optische- en lumines-
cerende materialen. 
In de vakgroep Transductietechniek en 
Materiaalkunde aan de Universiteit 
Twente wordt onderzoek gedaan aan 
dergelijke sensoren. Een voorbeeld 
hiervan is de geïntegreerde optische 
sensor voor elektrische velden en span
ningen die hieronder wordt beschreven. 
Op dit onderzoek promoveerde de auteur 
in april 1987. 

Als primaire transducent wordt een 
dunne film van zinkoxide (ZnO) gebruikt. 
Dergelijke films hebben een redelijk 
grote lineaire elektro-optische coëffi
ciënt en een lage optische demping. 
De ZnO-film ligt ingebed in twee SiO? 
lagen op een siliciumplak. Bovenop 
deze lagenstructuur wordt een elektrode
patroon van aluminium aangebracht, 
bestaande uit lange evenwijdige strips. 
Wordt nu een spanning tussen deze 
elektrode en de siliciumplak aange
bracht, dan zal er een elektrisch veld 
in de films heersen met een periodiciteit 
die door de bovenelektrode wordt be
paald. In het ZnO ontstaat een optisch 
traiie in de vorm van een periodiek 

variërende brekingsindex. Een geleide 
modus in de golfgeleider die onder de 
Bragghoek op deze structuur valt. zal 
yedeeltelijk worden gebroken op het 
ontstane tralie. 
In plaats van modulatie in het vlak van de 
golfgeleiders, zoals b': de Braggdeflec-
tor. kan ook een andere methode worden 
gekozen waarbij gebruik wordt gemaakt 
van onderling gekoppelde modi. Een 
voorbeeld hiervan is een meerlaags-
golfgeleidersensor. bestaande uit drie 
Si02-lagen, een SL1N4- en een ZnO-film, 
die eveneens onderzocht is. In deze 
golfgeleider-"sandwich" planten zich 
twee gedegenereerde modi met onder
ling slechts een gering verschil k in 
goifgetal voort Indien er nu een perio
dieke verstoring aangebracht wordt met 
een goifgetal dat overeenkomt met deze 

.k, dan zullen de twee modi onderling 
energie kunnen uitwisselen. 
De verstoring kan weer bestaan uit een 
periodiek elektrisch veld, maar ook uit 
een periodiek variërende dikte van de 
bovenste laag. De mate van verstoring 
wordt in dat geval gegeven door het ver
schil in brekingsindex van deze bovenste 
laag en de omgeving. Hierbij kan gedacht 
worden aan een vloeistof waarvan de 
brekingsindex verandert tengevolge van 
een concentratieverandering van een 
bepaalde stof. Indexvariaties van 0,0001 

Foto van deplanai": Braggdellector. 
Te zien is de siliciumschijf, met daarop 
de goifgeleidende lagen en een (bescha
digd) elektrodepatroon. Het licht wordt 
ingekoppeld via het prisma midden op de 
folo. Van daaruit is de geleide licht
bundel zichtbaar, die gebroken wordt 
aan het elektro-optische Braggtralie. 

De betekenis van de cijters is als volgt: 
1. p'isma, 
2. ingekoppelde lichtbundel, 
3 aansluitdraad. 
4 gedeflecteerde en recht doorgaande 

bundels, 
5. siliciumschijl met daarop de (trans

par ite) goifgeleidende lagen. 
6. elektrodepatroon. F-om UT 
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kunnen met deze methode eenvoudig 
worden gemeten. 
Een voordeel van de twee beschreven 
voorbeelden is dat de output bestaat 
uit twee complementaire signalen. 
Door een juiste behandeling van deze 
Signalen kunnen hinderlijke storingen, 
zoals bronvariaties, koppelverliezen en 
dergelijke worden geëlimineerd. Met 
elektro-optische prototypes zijn uitste
kende resultaten bereikt. Modulatie-
dieptes tot 100"b zijn bereikt voor een 
modulatiespanning van 80 Vetf. Met een 
verbeterd device werd met slechts 
8 Vett een modulatiediepte bereikt van 
50%. 

I/V. HG. Horsthuis. Werkgroep TF XVII 

\f\r\r 
i 

>AAA, 
Oscilloscoopopname van de intensi
teiten van de twee lichtbundels achter 
het Braggtralie. wanneer een smusvor-
mige spanning 8 Vefr wordt aangeboden. 
De horizontale lijnen geven de optische 
nulniveaus van de beide bundels weer. 
Duidelijk is te zien dat de oeide bundels 
complementair zijn. fnwur 

3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEPTFI 
Delft - Technische Universiteit. Labora
torium voor Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. A J. Berkhout 
1. Akoestische aspecten van muziek, 
spraak en lawaai 
1.1. Zaalakoestiek 
1.1.1. Numerieke simulatie 
1.1.2. Parametrische inversietechnie
ken 
1.1.3. Evaluatie van luidheid en galm 
1.1.4. Elektronisch genereren van re
flecties en galm 
1.2 Geluidbeheersing 
1.2.1. Overdrachtmodellen 
1.2.2. Akoestische antenne 
1.2.3 Demping van antilawaai 
2. Akoestische en seismische afbeel
ding 
2.1. Medische echodiagnostiek 
2.1.1. Werkstation voor digitale beeld-
vorn.riji 
2.1 2 3')-zero-offset imaging in het 
Fourie.gebied 
2.1.3. Multi-offset imaging met behulp 
van Common Reflection Point (CRP) 
stacking 
2.2 Seismische exploratie 
2.2.1. Multiple eliminatie 

2.2.2. Shot record redatuming (2D + 3D) 
2.2.3. Bundelsturing (2D + 3D) 
2.2.4. Tabelgestuurdemigratie(2D + 3D) 
2.2.5. Parametrische inversie voor 
macro-informatie 
2.2.6. Imaging met behulp van VSP-
metingen 
2.2.7. Tracking van seismische reflec
ties 
2.3. Akoestische microscopie 
2.3.1. Zero-off set scanner 
2.3.2. Werkstation voor digitale beeld
vorming 
3. Akoestische en seismische infor
matie-extractie 
3.1 Medische echodiagnostiek 
3.1.1. Weefselkarakterisatie 
3.1.2. Interactieve beeldvorming 
3.1.3. Interactieve beeldverwerking 
J.2. Seismische exploratie 
3.2.1. Parametrische inversie voor 
structuren en lithoicgie 
3.2.2. Interactieve snelheidsanalyse 
3.2.3. Interactieve wavelet schatting 
3.2.4. Interactieve migratie 
3.2.5. Interactieve beeldverwerking 
3.3. Akoestische microscopie 
3.3.1. Interactieve beeldvorming 
3.3.2. Interactieve beeldverwerking 
4. Akoestische en seismische bronnen,' 
detectoren 
4.1. Medische echodiagnostiek 
4.1.1. Bijzondere elementvormen 
4.1.2. Optimale pulsvorm 
4 1 3. 3D-sensoren 
4.2 Seismische exploratie 
4.2 1 Vibrator 
4.2.2. Triitafel 
4.3. Akoestische inspectie 
4.3.1. 2D-sensor voor onderwaterin
spectie 
4 3 2. Sensoren voor de akoestische 
microscopie 
5. Seismischakoestisch computercen
trum 
5 1. Uitbreiding hardware 
5.2 Systeemsoftware 
5.3 Gebruikerssoftware 

WERKGROEP TF II 
Delft- Technische Universiteit, Labora
torium voor Technische Natuurkunde, 
prof.ir. C J. Hoogendoorn 
1 Transportverschijnselen in stromen
de media 
1.1 Luchtstromingen in ruimten met 
thermische stratificatie 
1.2 Turbulente koeling van supergelei
dende magneten met bovenkritisch 
helium 
1.3. Stroming en stofoverdracht in CVD-
reactoren voor waferprocessing 
2 Warmtetransport door geleiding 
en/of straling 
2.1. Met tinoxide en indiumoxide geda
teerde spectraalselectieve lagen 
3 Algoritme-georiënteerde special 
purpose processoren voor simulatip 
van stromings- en diffusieprocessen 

WERKGROEPTFIII 
Delft - Technische Universiteit. Labora
torium voor Fysische Technologie. 
prof. J.M. Smith 
1. Meng- en dispersieprocessen in 
enkel- en meerfasensystemen 
1.1. Hydrodynamica van roerders en ge
roerde vaten 
1.2. Bellenkolommen 
13. Gasontsnappingen onder water 
1.4. Menging van vloeistoffen met groot 
viscositeitsverschil 
1.5. Cavitatie in geroerde, kokende 
reactoren 
1.6. Geroerde drie-fasensystemen 
1.7. Ontwikkeling van optische bellen
sensor 
2. Hanteren van viskeuze en niet-New-
tonse vloeistoffen 

WERKGROEP TF IV 
Delft - Technische Universiteit. Labora
torium voor Technische Natuurkunde. 
prof.dr. I.T. Young en prof dr.ir. H.J. 
Frankena 
1. Kwantitatieve analyse van interfero-
grammen uit statische en dynamische 
opstellingen met behulp van digitale 
beeldbewerking 
1.1. Algoritme-ontwikkeling voor kwan
titatieve evaluatie van interferogram-
men met behulp van technieken uit de 
digitale beeldbewerking 
1.2. Software-implementatie: program
meertaal C 
1.3. Hardware-implementatie: samen
stelling van een VME/68000-systeem 
1.4. Studie naar beeldgeheugens, fra
megabbers en camera's 
1.5. Implementatie van het TIPS-pakket 
(interpreter/TPD) op VMEsystemen 
1.6. Ontwikkeling van een dynamische 
interferometeropstelling 
1.7 Toepassen van meerfasenmetho-
den voor kwantitatieve analyse van in-
terferogrammen 

WERKGROEPTFV 
Enschede - Universiteit Twente. Facul
teit der Technische Natuurkunde. 
prof.dr. L J.M. van de Klundert 
1. Toepassing van supergeleiders in 
schakelaars en gelijkrichters voor grote 
stroomsterkien 
1.1 Supergeleidende gelijkrichters voor 
sterkstroom, bouwen analyse 
1.2 Magnetische, thermische en me
chanische supergeleidende schakelaars 
1.3. Toepassing van een supergeleiden
de gelijkrichter in whole body MRI-
magneten voor medische diagnostiek 
J.4 Verbindingstechnieken tussen 
hoge-stroom-supergeleiders 
1.5. Ontwerp en samenstellen van 
verkabelde acsupergeleiders 
1.6 Supergeleidende transformatoren 
voor 0.1 tot 10 Hz 
i 7. Toepassing van een supergeleiden
de gelijkrichter in een teslfaciliteit 
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1.8. Ontwikkeling van een nauwkeurige 
supergeleidende stroommeter voor 
25 kA 
1.9. Ontwikkeling van snelle thermische 
schakelaars 
1.10. Propagatiemetingen in superge 
leiders met o.a. CuNi-matnx 
1.11. Ontwikkeling van bestunngs- en 
aandrijvingseenheden voor superge
leidende gelijkrichters 
2. Supergeleiders geschikt voor wissel
stroomtoepassingen 
2.1. Supergeleidende energietrans
formatoren (50 Hz) 
2.2. Analyse van ac-verliezen in energie
transformatoren 
2.3. Quenchgedrag van supergeleiden
de multifilamentgeleiders met slecht 
geleidende matrix 
2.4. Beveiligingssystemen voor super
geleidende transformatoren 
2.5. Toepassing van supergeleidende 
schakelaars ten behoeve van de HERA-
versnellerring 
5. 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 cryostaten 
3.4 Ontwikkeling van eer, meerkanaals-
DC SQUID-magnetometer 

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

WERKGROEP TF VIM 
Delft - Technische Universiteit, Labora
torium voor Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. K.D. van der Mast 
1. Auto,natisch focusseren van een 
elektronenmicroscoop 
2. Auger-en foto-elektronenspectrosco-
pie in ultrahoog vacuum elektronenmi
croscopen 

WERKGROEP TF IX 
Eindhoven - Technische Unversiteit. 
Faculteit der Werktuigbouwkunde, 
prof.dr.ir. M.J.W. Schouten 
1. Het ontwikkelen van dunne-fiim-
signaalopnemers voor industriële toe
passing in werktuigkundige construc
ties 

WERKGROEPTFX 
Eindhoven - Technische Universiteit. 
Faculteit der Elektrotechniek, prof.ir. 
J. van der Plaats 
1. Glasvezelaftakkingen. fysische en 
systeemtechnische eigenschappen van 
een glasvezelaftakking en de invloed 
van aftakkingen op de pulsdispersie 
bij digita'e transmissiesystemen 
2. Optische verdeler/multipiexer 

WERKGROEP TFXISI 
Enschede- Universiteit Twente, Facul
teit der Technische Natuurkunde en 
Faculteit der Werktuigbouwkunde, 
prof.dr.ir. L. van Wijngaarden 

De gepulseerde CFrlaser in het 16 
micrometergebied, die gebouwd is in 
de werkgroep TF XXV. Met deze laser 
wordt eerst een puls laserstraling met 
een golflengte van 9,4 micrometer en 

een energie van 3 loule gegenereerd. 
De puls wordt vervolgens door een 2,5 
meter lange CFrgascel geleid, die met 
vloeibare stikstof wordt gekoeld In de 
gascel wordt de laserstraling met een 

rerdement van maximaal 10% omgezet 
in straling met een golllengte van 
16 micrometer 

Fnln VV/m v-W /jnlrn I OM 
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In de werkgroep TF XVI wordt onderzoek 
gedaan naar de weerstandsvermindering 
van een vloeistof die over een oppervlak 
stroomt, door het aanbrengen van groe
ven op het oppervlak, die georiënteerd 
zi/n m de stromingsrichting. In de vloei
stof ontstaan structuren met een relatief 
lage snelheid, die waarschijnlijk een rol 
spelen in het ontstaan van turbulentie. 

1. Hydrodynamica van waterbellen-
mengsels 
2. Geluid veroorzaakt door cavitatie 

WERKGROEP TF XIV 
Delft - Technische Universiteit. Labora
torium voor Technische Natuurkunde. 
dr.ir. D. van Ormondt 
1. Parametrische spectrale analyse van 
magnetische resonantie-tijddomein-
signalen 
l.t. Kwantificeren van signalen door 
middel van titten van tijddomeinmodel-
functies met niet-iteratieve en iteratieve 
methoden; toepassing op ir. vivo "ruim
telijk opgeloste" NMR-spectroscopie en 
2D-NMR-spectroscopieaan grote eiwit
moleculen 
1.2. Onderzoek van het "inverse pro
bleem" bij afgekapte signalen, o.a met 
behulp van de maximum-entropiemetho-
de van Gull. Daniel en Skilling 
2. Elektron-spin-echotechnieken 
2.1. Onderzoek van enzymen ten behoe
ve van de biotechnologie 
2.2. Constructie van een universele 
pulsgenerator waarmee o.a. 'ruimtelijk 
opgeloste metingen" moge! jk zijn 

WERKGROEP TF XV 
Delft- Technische Universiteit, Labora
torium voor Technische Natuurkunde, 
prof.dr. H Postma 
1. Spinafbeeldingen gelokaliseerde 
spectroscopie in sterke magneetvelden 

De structuren, low speed streaks ge
noemd, worden met een videocamera 
geregistreerd. De opgenomen beelden 
worden met behulp van een computer 
bewerkt en geanalyseerd. De knikken 
in het nrofiel dat op het beeldscherm 
te zien is geven de streaks aan. 

Foto Wim »jn Zanten. FOM 

1.1. Methode-ontwikkeling 
1.2. Evaluatie en toepassing van metho
des in samenwerking met medische in
stellingen 
1.3. Bouw van een spectrometersys-
teem voor ruimtelijk opgeloste NMR 
1.4. Bouw van een supergeleidend 
magneetsysteem 

WERKGROEP TF XVI 
Eindhoven - Technische Universiteit, 
Faculteit der Technische Natuurkunde, 
dr. K. Krishna Prasad 
1. Reductie van wrijving door middel 
van gegroefde wanden 

WERKGROEP TF XVII 
Enschede - Universiteit Twente, Facul
teit der Elektrotechniek, prof.dr. J.H.J 
Fluitman 
1. Sensoren en actuatoren 
l.f. Hoekopnemers op basis van mag
netische principes 
1.2. Detectie van elektrische velden of 
spanningen door beïnvloeding van licht 
1.3. Geïntegreerde krachtsensoren 

WERKGROEP TF XIX 
Eindhoven - Technische Universiteit, 
Faculteit der Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. G. Vossers 
1. Golfvoortplanting in poreuze materia
len met een gefixeerde structuur ter be 
paling van de waarden van de relevante 
parameters onder dynamische omstan

digheden 
2. Bepaling van referentie-eigenschap
pen van poreuze materialen in onafhan
kelijke experimenten 

WERKGROEP TF XX 
Delft - Technische Universiteit. Facul
teit der Technische Natuurkunde, dr.ir. 
C.W.E. van Eijk 
1. Ontwikkeling van een plaatsgevoe-
lige detector voor röntgendiffractie-
onderzoek met behulp van een Gumier-
de Wolffcamera 

WERKGROEP TF XXI 
Groningen - Rijksuniversiteit. Labora
torium voor Technische Scheikunde. 
prof.dr.ir. LP.B.M. Janssen 
1. Dubbelschroefextruder als polyme-
risatiereactor 

WERKGROEP TF XXII 
Enschede- Universiteit Twente. Facul
teit der Tecnmsche Natuurkunde, prof. 
dr. Th.J.A. Popma 
1. Domeinvorming in media voor verti
cale recording 

WERKGROEP TF XXIII 
Groningen - Rijksuniversiteit. Labora
torium voor Technische Fysica, prof. 
dr.ir. J.C. Francken 
1. Reactief verstoven Ti-Ni»Oy-lagen 

WERKGROEP TF XXIV 
Delft - Technische Universiteit. Labora
torium voor Technische Natuurkunde. 
prof.dr.ir. F. Tuinstra 
1. Automatisering van röntgendiffrac-
tietechnieken voor polykristallijne ma
terialen met voorkeursoriëntatie en/of 
grove korrels 
1-1. Ontwikkeling van een röntgen-
poederdiffrac*ometer waarin verschil
lende di'fractiegeometrieën mogelijk 
zijn 
1.2. Ontwikkeling van een geïntegreerd 
softwarepakket voor datacollectie van 
getextureerde en/of grofkorrelige mate
rialen en de bijbehorende dataverwer
king 

WERKGROEPTFXXV 
Enschede - Universiteit Twente, Facul
teit der Technische Natuurkunde, prof 
dr.ir. W.J. Witteman 
1. Optisch gepompte infraroodlasers 
1.1. Genulseerde CFHaser in het 16-
micron jebied 
1.2. Gestimuleerde Ramanemissie met 
behulp van COylasers met hoog ver
mogen 

WERKGROEP TF XXVI 
Delft- Technische Universiteit. Labora
torium voor Technische Natuurkunde. 
prof.dr.ir. FA. Bilsen 
1. Verbetering van de signaalstoor-
lawaaiverhouding bij hoortoestellen met 
behulp van microfoon-array-technieken 

Technische Fysica 97 



' Enkele gegevens over in- en output over 1986 

INPUT 

Personeelsaantallen 

WP/V 

waarvan in BR 
daarvan van STW 

OUTPUT 

publikaties 
laantai) 

14 

WP/T 

35.5 
35.5 
35.5 

OP/V OP/T 

6.5 
6.5 
6.5 

waarvan proefschriften van (exi FOM-personeel 
(aantal) 

Exploitatiebudget Investeringskrediet 
l in kt) (in k/) 

personeel materieel 

1651 2.060 150 
1.651 2.060 -
1.651 2.060 -

bijdragen aan conferenties 
laantai) 

12 

lezingen, voordrachten e.d. 
laantal) 

12 

Volgens vastgestelde begroting 1986. 
WP/V en WP/T: wetenschappelijk perso
neel in vast of ti|deli|k dienstverband. 
Het betreft hier alleen d:e personeels
leden die daadwerkelijk wetenschappe
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of tijdelijk dienstverband. Het 

In f986 via STW gehonoreerde projecten 

betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

In de hierboven 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 
met door FOM gefinancierde onder
steunende faciliteiten (mensen en ma e-
rieei) aan universiteiten Die faciliteiten 
zitten niet in de inputgegevens. maar 
werken wel door in de outputgegevf-ns 

project-
nummer mdiener(s) 

Programma voor Technische Natuurkunde en 
DTN46.0582 Prof.dr.ir. A.J. Berkhout 

DTN26.0241 Prof.ir. C.J. Hoogendoorn 
DTN36.0401 Prof dr ir K D van der Mast 

Dr.ir. A. van der Bos 
Prof.dr. IT. Young 

EEL16.0114 Prof.ir. J. van der Plaats 

TNT26.0213 Prof dr.ir. L. van Wijngaarden 
DTN36.0486 Prof.dr. H. Postma 

Dr. W.M.M.J. Bovée 
Ir. J.H.N. Creyghton 
Dr ir. A.F. Mehlkopf 

TEL36.0497 Prof.dr. J.H.J. Fluitman 
DTN36.0412 Dr.ir. C.W.E. van Eijk 

Dr ir. RW. Hollander 
TTN36.0455 Dr.ir. G J. Gerntsma 

Ing. J.C. Lodder 

titel 

Innovatie 
Design, construction and evaluation of a twodimensiona) 
echoacoustic ultrasound transducer for underwater 
inspection 
Luchtstromingen in ruimten met thermische stratificatie 
Computergestuurde focussering. correctie van astigma-
tisme en centrering van een transmissie-elektronen
microscoop 
Glasvezelaftakkingen: fysische en systeemtechnische 
eigenschappen van een glasvezelaftakking en de invloed 
van aftakkingen op de pulsdispersie bij digitale trans
missiesystemen 
Hydrodynamica van vloeistof'gasbellenmengsels 
Spinafbeelding en gelocaliseerde spectroscopie 
in sterke magneetvelden 

Angle detection 
Detectiesysteem voor Guinier-De Wolff camera 

Domeinvorming in verticale recording media 

affi- werk-
liatie groep 

TUD TF I 

TUD TF II 
TUD TF VIII 

TUE TF X 

UT TF XIII 
TUD TF XV 

UT TFXVII 
TUD TFXX 

UT TF XXII 

5. Commissie 

De Speciale Commissie voor de 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.ü. van der Mast 
dr. J. Polman 
prof.dr. H. Postma 
prof.dr.ir. L. van Wijngaarden 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door ir. W.G. Sloof (vertegenwoordiger 
COR) en ir. F.C.H.D. van den Beemt (ver-
tegen-voordiger STW). 

Op eigen verzoek werd prof.dr. L.C. van 
der Marel ontheven van de leiding van de 
werkgroep TF V. In zijn plaats werd be
noemd prof.dr. J.L.M, van de Klundert. 

Het Uitvoerend Bestuur wordt in de Com
missie vertegen voordigd door prof dr. 
ir. W.J. Witteman. 
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Mathematische Fysica 

1. Algemeen 

De theoretische natuurkunde is van 
ouds een proeftuin voor allerlei nieuwe 
wiskundige ideeën en is daarbij vaak 
een inspiratiebron voor de wiskunde. 
Ze trekt daar groot profijt van. zowel 
wat betreft nieuwe ontwikkelingen als 
bij het verder doordenken en beter fun
deren van bestaande begrippen. Tenge
volge van de algemeen voortschri jdende 
specialisatie in de natuurwetenschap
pen Is deze voor beide partijen vrucht
bare wisselwerking toch m ^ i l i j k e r ge
worden en is er tussen de twee gebieden 
een kloof ontstaan, inhoudelijk, qua 
taalgebruik en ook organisatorisch. 
De laatste paar jaar heeft in Nederland 
een groep wiskundigen en fysici, uit be
zorgdheid om deze situatie en uit belang
stelling voor eikaars werk, systematisch 
allerlei gemeenschappeli jke activiteiten 
opgezet die deze kloof zouden kunnen 
verkleinen. Om deze activiteiten te 
bundelen en verder te stimuleren is in 

1 0 

Volgens vastgestelde begroting 1986. 
WP/Ven WP/T: wetenschappelijk perso
neel in vast of ti|deli|k dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels
leden die daadwerkelijk wetenschappe
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T. ondersteunend personeel 
in vast of tijdeli|k dienstverband. Het 

4 Commissie 

De Bestuurscommissie FOM/SMC 
Mathematische Fysica wasop 31 decem
ber als .'olgt samengesteld: 

juni 1986 in gezamenli jk overleg door 
FOM en de St icht ing voor de Wiskunde 
een samenwerkingsverband voor de 
Mathematische Fysica opgericht. Sinds 
deze formele opr icht ing heeft het samen
werkingsverband al bestaande activitei
ten krachtig voortgezet en verder met 
elkaar in verband gebracht. Dit zijn op 
de eerste plaats de verschillende series 
maandeli jks plaatsvindende landelijke 
seminaria: het Seminarium Wiskundige 
Structuren in de Veldentheorie, het 
Mark Kac Seminarium voor Stochastiek 
en Fysica en het Seminarium integreer
bare Systemen. Een gedeelte van de 
voordrachten wordt door het Mathema-
matisch Centrum gepubliceerd. Daar
naast hebben FOM en SMC het geza
menlijk f inancieel mogeli jk gemaakt 
drie nieuwe projecten op het gebied 
van de Mathematische Fysica te be
ginnen: vertexoperatoren en string-
theorie. quantt /mkanstheorieen rando,in-
roostersystemen. 

0 

betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

In de hierboven gepresenteerde in- en 
outputgegevens zit een zekere asymme
trie wanneer gegevens van onderzoek
instituten met die van universitaire werk
groepen worden vergeleken. De lezer 

prof.dr. W. Vervaat, voorzitter 
dr. J.D.M. Maassen, secretaris 
dr. P.J.M. Bongaarts 
prof.dr. E.M. de Jager 
prof.dr. C van der Leun, vertegenwoor 

2 Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP MF/D 
Nijmegen - Katholieke Universiteit. 
Instituut voor Theoretische Natuur
kunde, prof.dr. C L . Scheffer 
1. Quantum-kanstheorie 
1.1. Quantum-stochastische processen 
1.2. De Markoveigenschap 

WERKGROEP MF/G 
Groningen - Rijksuniversiteit, Instituut 
voor Theoretische Natuurkunde, prof. 
dr. M. Winnink 
1 Benaderingsmethoden voor het 
berekenen van fasediagrarr.men van 
"random'-roostersystemen 

WERKGROEP MF/U 
Utrecht- Rijksuniversiteit, Instituut 
voor Theoretische Fysica, prof.dr. M. 
Hazewinkel 
1. Mathemat ische structuren van str ing-
theorieën. supergravitatietheorieën en 
Kac-Moody-algebra's 

ferenties lezingen, voordrachten e.d. 
(aantal) 

1 

dient te bedenken dat in de ci|fers geen 
informatie zit over de omvang van de 
niet door FOM gefinancierde onder
steunende facil i teiten (mensen en mate
rieel) aan universiteiten. Die facil iteiten 
zitten niet in de inputgegevens. maar 
werken wel door in de outputgegevens. 

diger FOM 
prof.dr,ir. L.A. Peletier, vertegenwoor
diger SMC 
De vergaderingen werden tevens bijge
woond door drs. H.J.M. Wi|ers. 

3. Enkele-gegevens over in- en output over 1986  

INPUT 

Personeelsaantallen Exploitat 

(in 

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

- 3 - - 79 
waarvan in BR - - - - -
daarvan van STW -

OUTPUT 

Dublikaties waarvan proefschriften van (ex) FOM-personeel bijdragen aan con 
(aantal) (aantal) (aantal) 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investeringskrediet 

(in kf) (in kf) 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel 

- 3 - - 79 6 
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Quantumelektronika 

1. Algemeen 

Quantumelektronika, een betrekkelijk 
nieuwe tak van de natuurkunde, maakt 
internationaal een stormachtige ontwik
keling door. Dit vakgebied is een sym
biose van quantumfysica en elektro
techniek. Het omvat onder andere fysica 
van lasers, met-lineaire optica en 
"nieuwe" fysica/chemie van lasers. 
Quantumelektronika is in wezen heel 
interdisciplinair. Het vakgebied raakt 
aan atoom en molecuulfysica, plasma
fysica en vastestoffysica of heeft er 
zelfs een overlap mee. Gezien de snelle 
wetenschappelijke ontwikkelingen in 
de quantumelektronika en het grote 
toekomstige maatschappelijke belang 
van dit vakgebied, heeft het Uitvoerend 
Bestuur in het verslagjaar besloten het 
onderzoek in de quantumelektronika in 
Nederland te stimuleren. Daartoe werd 
het liiitieel Programma Quantumelek
tronika gestart. Voor 1986/1987 werd 
circa hf 800 ter beschikking gestald. 
Aan het eind van het verslagjaar werd 
een aantal voorstellen beoordeeld en 
geselecteerd. Dat leidde tot het instellen 
van zeven werkgroepen in de quantum
elektronika. Het werk in de grceüen is 
aan het eind van het jaar van start 
gegaan. Resultaten om te vermelden 
zijn er derhalve nog niet. 

WERKGROEP QE-D/IRI 
Delft- Interuniversitair Reactor Insti
tuut, dr. J.M. Warman 
1. Het bestuderen van fotogeïnduceerde 
ladingscheiding in moleculen en mate
rialen door middel van een picoseconde 
"pulse-probe" microgolftechniek 

WERKGROEP QE-L 
Leiden - Rijksuniversiteit, huygens 
Laboratorium, prof.dr. J.P. Woerdman 
1. Niet-resonante terugkoppeling, half
geleiderlasers en optische fibers 

WERKGROEP QE-N 
Nijmegen- Katholieke Universiteit, 
Fysisch Laboratorium, prof.dr. J. Reuss 
1. Multifoton-excitatie en dissociatie 
van moleculen 

WERKGROEP QE-T 
Enschede- Universiteit Twente, Facul
teit der Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. W.J. Witteman 
1. GepulseerdeCO^Iaser met snelle 
transversale stroming geschikt voor 
hoge repetitiefrequentie 

WERKGROEP QE-U 
Utrecht - Rijksuniversiteit, Fysisch 
Laboratorium, prof.dr. H.W. de Wijn 
1. Met behulp van laser gegenereerde 
"avaianches" van fononen 

2. Onderwerpen van onderzoek  

Hieronder zijn de gehonoreerde onder-
zoekvoorstellen opgesomd. Opgemerkt 
moet worden dat in een aantal werkge
meenschappen al onderzoek wordt ver
richt dat geheel voldoet aan de omschrij
ving die voor quantumelektronika is 
gegeven. 

WERKGROEP QEA/UvA 
Amsterdam - Universiteit van Amster
dam, Natuurkundig Laboratorium, 
prof.dr. A. Lagendijk 
1. Studie van akoestische oppervlakte
golven 

WERKGROEP QE-A/VU 
Amsterdam - Vrije Universiteit, Afdeling 
Atoomfysica, prof.dr. W, Hogervorst 
1. Productie van continue vacuüm-
ultravioletstraling door middel van niet-
lineaire derde orde frequentieconversie 

3. Commissie 

De Adviescommissie Quantumelektro
nika was op 31 december als volgt 
samengesteld: 
prof.dr. J.P. Woerdman, voorzitter 
drs. H.G. van Vuren, secretaris 
dr. H.J.A. Bluyssen 
prof.dr. B. Bólger 
prof.dr. A. Lagendijk 
dr. Q.H.F. Vrehen 
prof.dr. M.J. van der Wiel 
prof.dr. DA. Wiersma 
prof.dr.ir. W.J. Witteman 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door prof.drs. D. Polder. 

Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
FOM wordt in de Adviescommissie ver
tegenwoordigd door prof.dr. J. Schmidt. 
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lonisatie van atomen door 
extreem sterke lichtbundels 
H.G. Muller en A. Tip 
FOM Instituut voor Atoom en MoIecuuHysica. Amsterdam 

Een van de onderzoeksgebieden waarop het FOM-
Instituut voor Atoom- en Molccuulfysicu (AMOl.F) 
een traditie heelt, is het onderzoek naar hel gedrag 
van materie in extreem sterke (elektromagnetische) 
stralingsvelden. De huiJige stand van de techniek is 
zodanig dat met behulp van lasers intensiteiten van 
I0U \V cnr bereikt kunnen worden. De bijbehorende 
elektrische velden zijn in sterkte vergelijkbaar met het 
veld dal het atoom bij elkaar houdt en dit geeft aan
leiding tot interessante verschijnselen. Zo blijkt het 
bekende regeltje, dat de energie die aan een atoom 
kan worden over gedragen altijd gegeven wordt door 
de energie van een enkel foton, hu\ niet langer geldig. 
In plaats daarvan is het mogelijk dat de energie van 
een aantal fotonen gecombineerd wordt om een be
paald proces (aanslag, ionisatie, etc.) te veroorzaken. 
Ook kunnen er collectieve effecten optreden, waarbij 
absorptie en emissie van zeer grote aantallen fotonen 
(van iets verschillende energieën) leiden tot een ener
giewinst die niet gequantiseerd is, maar elke willekeu
rige fractie van de fotonenergie kan zijn. 

Inleiding 

rieii atoom, geplaatst in een elektromagnetisch stra
lingsveld, kan hieruit een of meer fotonen absorberen, 
om daardoor in een toestand van hofere energie over 
te gaan. De/e toestand kan een aangeslagen toestand 
van hel atoom zijn, in welk geval wij spreken van een 
multifoionovergang. of een vrij elektron en een achter
blijvend ion, wat we als mullifotonionisalie (MPI) 
aanduiden. Bij veldsterkten zoals die in het alledaagse 
leven voorkomen, is de kans, dat een atoom verschei
dene fotonen iegelijk absorbeert, buitengewoon klein 
en kunnen dergelijke processen verwaarloosd worden. 

De komst van de gepulste lasers maakt het tegenwoor
dig echter mogelijk om in het laboratorium veldsterk
ten te bereiken die grooi genoeg zijn om dergelijke 
processen te laten optreden. Zolang de kans op een 

loniiSatiR van rttom^n door nxlrnrtn stnrkn hchlbiindrlr. 

proces waarbij n + 1 fotonen betrokken zijn, klein 
blijft ten opzichte van die op een n-fotonproces, kan 
het elektromagnetische veld op bevredigende wijze 
bechreven worden als een storing op het atoom. In dat 
geval kan de kans op een proces berekend worden met 
behulp van storingsrekening van de laagste orde 
waarin dit proces mogelijk is. 

Wanneer de kracht, die door het lichtveld op een elek
tron uitgeoefend wordt, in grootte vergelijkbaar wordt 
met de kracr.tcn die het elektron aan het atoom ge
bonden houden, verandert de situatie volkomen. De 
kans op n + 1 fotonprocessen overtreft vaak die op 
een n-fotonproces en de storingsreeks die het atomaire 
gedrag zou moeten beschrijven, lijkt niet bruikbaar 
te zijn. Om in een dergelijk geval een succesvolle be
schrijving van het proces te verkrijgen, moeten we dus 
onze toevlucht nemen tot zogenaamde storingsvrije 
berekeningsmet hoden. 

Dat het inderdaad de moeite loont om hel gedrag van 
een atoom in een dergelijk sterk veld te bestuderen, 
kunnen we zien in figuur /. Daar is, voor diverse ener
gieën van de laserpuls h.;f n^nr.-d i'iek'.r'/r.er. d;;'. \w\ 
atoom mei een bepaalde energie verlaat, uitgezet. In 
dit geval is de energie van de fotonen zodanig, dat er 
elf aodig zijn om een elektron uit het atoom te bevrij
den. Uit het clektronspectrum zien we echter dat 
behalve elektronen met de hierbij behorende energie, 
ook elektronen geproduceerd worden met een energie 
die overeenkomt met absorptie van twaalf, dertien en 
meer fotonen. Dit effect, waarbij een elektron, dat 
reeds voldoende energie heeft om hei atoom te verla
ten, nog enkele e\tra loionen opneemt, staal bekend 
onder de naam "l-Acess-Photon lonisaiion" ofwel 
F PI. Uit figuur 1 valt verder te zien dat bij de hogere 
veldsterkte die met de hogere pulsciiergie (in m.l) cor
respondeert, de kans op IPI toeneemt en dat de bij
drage van hel I Moionproces zelf tenslotte totaal ver
waarloosbaar wordl. 

tor> 



Een ander interessant effect blijkt uit het feit dat de 
pieken in figuur 1 een zekere breedte bezitten. De ener
gie waarmee de elektronen uiteindelijk ontsnappen, is 
kennelijk aan een kleine variatie onderhevig. Wat niet 
direct uit figuur 1 naar voren komt is het gedrag van 
de totale ionisatiekans bij variatie van de veldsterkte. 
In storingsrekening vinden we dat de kans op een 
n-fotonproces evenredig is met de n-de macht van de 
lichtintensiteit, zodat we verwachten dat bij hoge 
intensiteit de hogere-ordeprocessen gaan overheersen. 
Het is des te verrassender dat voor het experiment van 
figuur 1 de totale ionisatiekans varieert als een elfde 
macht van de intensiteit, terwijl bijna alle elektronen 
door absorptie van twaalf of meer fotonen ontstaan. 

Ponderomolorischr kracht 

Waarom zijn de energieën van de foto-elektronen niet 
scherp bepaald? De wet van het energiebehoud zou 
ons doen verwachten dat alle elektronen die een be
paald aantal fotonen geabsorbeerd hebben ook de
zelfde energie krijgen, wegens het feit dat het atoom in 
één enkele goed gedefinieerde stabiele toestand begint 
en ook de fotonen een welbepaalde energie hebben. 
Het antwoord op de vraag kunnen we proberen te 
vinden door te kijken naar wat er gebeurt wanneer het 
elektron het laserfocus verlaat op zijn weg naar de 
detector. Op dat moment bevindt het zich namelijk 
in een oscillerend inhomogeen elektromagnetisch veid 
en ondervindt als gevolg daarvan de zogenaamde 
ponderomotoris.he kracht. Deze kracht is niets anders 
dan de gemiddelde kracht door de elektrische compo
nent van het lichtveld op het elektron uitgeoefend. 
Hoewel op een bepaald punt van de ruimte de elektri
sche veldsterkte gemiddeld nul is, ontstaat er een ge
middelde krach» op het clekiron omdat dit niet op een 
punt verblijft, maar door toedoen van het veld een 
oscillerende beweging ondergaat. In een homogeen 
veld zou dit geen enkel verschil maken, maar in een 
veldgradiént leidt dit ertoe dat de kracht die het elek
tron uit het veld duwt, telkens iets groter is dan de 
kracht die het erin trekt (omdat het elektron immers 
naar buiten geduwd wordt op het moment dat de oscil
lerende beweging het naar de kant van de hoge veld
sterkte gebracht heeft). Zo ontstaat een netto kracht 
die evenredig is met de veldgradiént. Hierdoor is de 
energie die het elektron wint bij het uil het focus lopen 
dus alleen afhankelijk van de lichtintensiteit op het 
punt waar het door ionisatie gecreëerd werd. 

I-en kwantitatieve beschouwing van het hierboven ge
noemde effect leert ons dat de energiewinst voor een 

elektron (met massa m en lading e), geïoniseerd bij 
een elektrische veldsterkte t, gelijk is aan 

hetgeen voor het licht van de gebruikte YAG-laser 
(1,064 micrometer) neerkomt op 10 r ' • I(W cnr). 
We zouden dus kunnen denken dat de verbreding van 
de elektronenergie ontstaat doordat elektronen die op 
een punt in het laserfocus gevormd zijn waar een iets 
andere intensiteit heerste, een iets verschillende ponde-
romotorische naversnelling ondervinden. 

De intensiteit waarbij figuur I gemeten werd, blijkt 
echter enkele malen 10''W'cm : te zijn, wat tot een 
"ponderomotorische verschuiving" van enkele eV 
zou moeten leiden. Het feit dat de pieken ongeveer 
op hun plaats blijven, is dus op zijn minst opmerkelijk 
te noemen en wijst er op dat er meer aan de hand is dan 
de naversnelling alleen. 
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Figuur I. foto-elektron.spectnini van xenon hij 
ionisatie met licht niet een golflengte van 1064 nano
meter. 
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NaversntUing versus folonabsorptte 

Het experimentele feit dat de elektronenergie nauwe
lijks verschuift bij hoge lichtintensiteit, terwijl wij 
toch weten dal het elektron, eenmaal vrij van het 
atoom, enkele eV aan energie wint door de pondero-
motorische naversrielling, /ou twee dingen kunnen 
betekenen. Ten eerste zou de ponderomotorische 
kracht bij quantummechanische beschouwing ge-
quantiseerd kunnen blijken te zijn, zodat vergelijking 
(I) alleen geldig is voor de gemiddelde energiewinst, 
maar dat bij beweging door de veldgradiënt de indivi
duele elektronen elk een eigen, geheel aantal fotonen 
absorberen. In dat geval zou EPI dus niets anders zijn 
dan de quantummechanische versie van de pondero
motorische kracht. Een tweede mogelijkheid is dat de 
versnelling wel degelijk door (1) gegeven wordt, maar 
dat de energie van de elektronen in het laserfocus om 
een of andere reden ongeveer evenveel lager is als het 
in (1) gegeven bedrag. De elektronen komen dan ken
nelijk met lagere energie uit het atoom vrij. wat equi
valent is aan een toename van de atomaire ionisatie-
potentiaal met deze waarde. Eventueel zouden .ia-
tuurlijk beide effecten een rol kunnen spelen. 

Vooral de tweede interpretatie is verleidelijk, omdat 
dan tevens verklaard is waarom de kans op ionisatie 
met elf fotonen zo sterk afneemt bij hogere intensiteit. 
De ionisatïepotentiaal is dan gewoon zo groot gewor
den dat elf fotonen niet langer voldoende zijn om 
ionisatie tot stand te brengen. >Ve gaan beide moge
lijkheden onderzoeken, waarbij zal blijken dat de 
tweede verklaring de juiste is. De ior.isatiepotentiaal 
van een atoom in een (oscillerend!) elektrisch veld is 
grGtwf würi uïc van HCI »rïjc atoom. 

Berekening van de ionisatiepotenliaal 

Volgens de quantummechanica worden energieën 
gegeven door eigenwaarde van de Hamilionoperator. 
De ionisatiepotentiaal van een atoom is per definitie 
het energieverschil tussen de atomaire grondtoestand 
en de toestand met minimale energie waarbij het elek
tron vrij is. Om de/c dus uit te rekenen moeten we de 
energie van de grondtoestand en de zogenaamde conti-
nuümgrens kennen. De atomaire hamiltoniaan (gege
ven in atonaire eenheden) is 

h*' = ^ + V(x) (2) 

(V(x) is de potentiaal op positie x en p de impulsopc-
rator-d/dx) en heeft een spcclrum dat bestaat uit een 

aantal discrete waarden en een continuüm. We zullen 
het atoom steeds bekijken in een met hoeksnelheid o; 
roterend coördinatenstelsel. De bolsymmetrische ato
maire potentiaal is hiervoor ongevoelig, maar het erin 
bewegende elektron voelt natuurlijk wel centrifugale 
en Corioliskrachten. die door een extra term -a.«l, in de 
hamiltoniaan voorgesteld worden (I, is de component 
van het impulsmoment langs de rotatie-as). Deze com
plicatie wordt ruimschoots gecompenseerd door het 
feit dat circulair gepolariseerde velden, waartoe we 
ons in het vervolg zullen beperken, in een dergelijk 
assenstelsel tijdonafhankelijk worden. Verstoren we 
de hamiltoniaan (2) door een elektrisch veld * toe te 
voegen, zodat 

H = | P
: - Ü ; 1 , + V + 6 x, (3) 

dan wordt hierdoor ook het spectrum verstoord. De 
term t^ • r , die de potentiaal ten gevolge van het elektri
sche veld beschrijft, heeft weliswaar een vorm die pret
tig is om de verstoring op de grondtoestand na te gaan 
(in dit geval is immers de golffunciie van het elektron 
sterk gelokaliseerd rond de kern, waar de storingsterm 
klein is), maar voor continuümtoestanden, die zich tot 
in het oneindige uitstrekken, is hij zeer onplezierig. 
Gelukkig hebben we in de quantummechanica altijd de 
vrijheid om de fase van de golffunciie te kiezen; het 
toevoegen van de fasefactor exp(ie • X/UJ) leidt tot een 
equivalente formulering van het probleem waarin de 
uitdrukking 

H = ^(p - a)- - wl, + V (4) 

als hamiltoniaan figureert (a = f/u> is de vectorpoten
tiaal). Dit proces is mathematisch gezien equivalent 
aan een overgang op een andere basis en beïnvloedt de 
eigenwaarden van de operator dus geenszins, in ue/.c 
nieuwe vorm kunnen we echter het kwadraat uit
werken: 

H = ~ p 2 - p a + j a 2 - w l , + V. (5) 

De term -a- is precies de ponderomotorische ver
schuiving (in atomaire eenheden is m=e=l in (1)); 
wanneer de term p a de continuümgrens niet ver
schuift, zijn we klaar. Nu is dit laatste gemakkelijk 
in te zien door wederom op een ander coördinaten
stelsel over te gaan. Door de oorsprong te verschuiven 
over een afstand b-(/ur wordt de hamiltoniaan ge
geven door 

H = ^ p : + ^ a : - w l , + V(x + b), (6) 

dus met een verschoven potentiaal. 
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Elektronen die aan het atoom ontsnapt zijn, voelen 
niets van de/e potentiaal. Iaat staan van de verschui
ving hiervan en dus blijft inderdaad alleen de ^a : 

over. Merk op dat in de/e redenering essentieel ge
bruik «ordt gemaakt \;>n het feit dat de continuüm-
toestanden zich tot in het oneindige uitstrekken. Voor 
de grondtoestand is de p • a-term zeker niet zonder ue-

1 volgen, maar heft daar juist de -a--term grotendeels 
op, zoals volgt uit het feit.dat dé"equivalente storing 
( - r slechts een kleine energieverschuiving (de dyna
mische Stark verschuiving) bewerkstelligt. 

We zijn dus tot de conclusie gekomen dat voor elk 
atoom waarvan de potentiaal op grote afstand naar 
nul gaat, de continuümgrens met - a : opschuift. De 
energie die de elektronen zo inboeten, wordt later te

ruggewonnen als ponderomotorische verschuiving, 
bij het verlaten van het laserfocus. De enige reden 
dut de buiten het laserfocus gedetecteerde elektronen 
nog een energiespreiding hebben, is de dynamische 
Starkverschuiving van de grondtoestand, die niet voor 
alle in het focus voorkomende intensiteiten even groot 
is. 

Op weg naar de detector 

Hoe groot is de kans dat het elektron, terwijl het uit 
laserfocus loopt, nog even een aantal fotonen uit het 
veld absorbeert? Beantwoording van de/e vraag is van 
essentieel belang voor de interpretatie van alle EPI-
experimenten, omdat de pieken in het energiespectrum 
van de elektronen niet langer corresponderen met de 

De elektron.specirome/er die voor hef beschreven on
derzoek is gebruikt, schematisch weergegeven. De be
tekenis van de cijfers is als volgt: 1. het brandpunt van 
de laserbundel, 2. en 3. elektrondeiectoren; 4. mag
neet; 5. wafergekoelde spoei; 6. spoel die voor een 
uniform veld in de vluchtbuis zorgt; 7. ekktrostatisch 
net om de elektronenergie te veranderen; 8. beweeg
bare lens om de laserstraal te bundelen; 9. de laser
bundel. 
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bijbehorende ionisaiiekansen, wanneer de genoemde 
kans [e groot blijkt te zijn. Met een homogeen veld 
kan een elektron alleen fotonen uitwisselen wanneer 
er een ander deeltje (of potentiaal) aanwezig is om 
impuls over te dragen. Dit is gemakkelijk te bewijzen 
door over te gaan op coördinaten, die met het veld 
mee oscilleren. De tijdsafhankelijke verplaatsingsope
rator exp(ib(t) • p) bekend als Kramers' transformatie, 
laat de tijdafhankelijke Schrödingervergelijking 

id, 0 > = ^(p-a(t)): <t» (7) 

overgaan in de vorm 

A X > = < | p 2 + |a(t)-) x > (8) 

De -a(t)2-term kan voor een sinusoïdaal (is mono-
chromatisch) veld gesplitst worden in een oscillerende 
en een gemiddelde term, die beide niets anders doen 
dan een tijdafhankelijke fasefactor aan de goiffunctie 
toevoegen. Afgezien van de oscillaties ontwikkelt de 
waarschijnlijkheidsverderling van het elektron zich 
dus net alsof het veld niet aanwezig geweest was. 

Maken we nu het veld plaatsafhankelijk, dan kunnen 
we een gegeneraliseerde versie van Kramers' transfor
matie toepassen om de p-a(x,t)-tcrm weg te werken. 
Vanwege de plaatsafhankelijkheid van de b(t) commu-
teert de verplaatsingsoperator echter niet langer met 
p, zodat we een aantal extra termen in (8) krijgen die 
plaatsafgeleides van het veld bevatten: 

idt IX > = ^(P : + a(M) :) i X > + extra termen. (9) 

Op het eerste gezicht is er geen enkel probleem. Afge
zien van de exira icnücti uc.icïtiijf; (9) precis.'; de bewe
ging van een elektron in de potentiaal, veroorzaakt 
door de ponderomotorische kracht. De extra termen 
bevatten de plaatsafgeleide van deze potentiaal. Deze 
termen worden hoe langer hoe kleiner, indien voor een 
glad verlopend intensiteitsprofiel in het laserfocus de 
afmetingen van het focus toenemen. Nauwkeuriger 
gezegd, bij invoering van een "adiabaticiteitspara-
meter" X in het veld, dat dus de vorm a(\x,t) krijgt, 
zijn de extra termen evenredig met X, zodat zij in de 
adiabatische limiet X—0 verdwijnen. De tijd die het 
elektron er over doet om met een gegeven beginsnel-
heid het veld uit te lopen, is echter evenredig met de 
afmeting l/X van het focus, zodat de tijd die de 
extra termen hebben om hun invloed te doen gelden 
groeit. Dat het toch goed gaat, komt doordat de extra 
termen een zuiver oscillerend karakter hebben, zodat 

de geïntegreerde invloed hiervan niet met de tijd 
groeit . 

Aangezien de afmetingen van het laserfocus naar 
atomaire maatstaven gigantisch zijn (de relevante 
parameter is de verhouding van de grootte van het 
focus tot de golflengte van het elektron), kunnen we 
bij de gangbare experimenten de adiabatische limiet 
als een zeer goede benadering beschouwen. Afgezien 
van de oscillatie beweegt het elektron zich hier dan 
alsof het een statische "ponderomotorische poten
tiaal" a(x,t): voelt. De ponderomotorische naversnel-
ling van het elektron is dus ook quantummechanisch 
een reëel effect, dat de (over een veldperiode) gemid
delde snelheid van het elektron ongequantiseerd wij
zigt. In termen van fotonen: een plaatsafhankelijkheid 
van het veld betekent dat we met een continuüm van 
"fotonmodes" te maken hebben en het elektron wis
selt nu impuls uit met het veld door fotonen van de ene 
naar de andere mode te verstrooien. Ponderomoto
rische kracht is daarmee niets anders dan gestimuleer
de multifoton-Comptonverstrooiing. 

Als het veld niet strikt monochromatisch is, maar ge
pulst, bevat het bovendien fotonmodes van een iets 
verschillende energie. In dat geval kan het elektron 
behalve impuls ook energie met het veld uitwisselen. 
Dit laatste heeft experimentele consequenties: wan
neer de laserpulsen zo kort worden dat de intensiteit, 
waarbij het elektron gevormd werd, al veranderd is 
terwijl het elektron nog navcrsneld wordt, dan heffen 
de toename van de ionisatiepotentiaal en de pondero
motorische naversnelling elkaar niet meer precies op. 
Dat levert een extra mechanisme voor verbreding van 
de energiepieken op. 

Modelberekening 

Alle tot nu toe besproken verschijnselen hebben alge
mene geldigheid. Om ze te illustreren kunnen we een 
specifiek systeem numeriek uitwerken. Het eenvou
digste systeem dat wel iets weg heeft van een atoom, 
is een enkel "elektron" gebonden aan de "Fcrmi-
pseudopotentiaal". Deze potentiaal is het limictgeval 
van de vierkante potentiaalput wanneer de breedte 
van de put naar nul gaat. Hij geeft aanleiding tot één 
enkele gebonden toestand en uiteraard een (ionisatie)-
continuüm. Deze potentiaal is zo simpel dat de Schrö
dingervergelijking hiervoor in een circulair gepolari
seerd veld oplosbaar is. 

In het veld wordt de energie van de gebonden toestand 
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Figuur 2. Het reèele deel van de ionisatiepotcntiaal in 
een modelatoom {aangegeven met de curve "RATE"). 
Bij hoge intensiteit wordt hogere orde dynamische 
Stark verschuiving f curve "SHIFT"} dominant. 

complex, waarbij het imaginaire deel de levensduur 
bepaalt. De bij dc/c energie behorende goUTunctie 
bestaat uit uitgaande bolgolven, voor elk aantal geab
sorbeerde fotonen één. Het uitrekenen van de stroom 
in elke bolgolt' geeft ons de met dit aantal fotonen 
corresponderende ionisatiesnelhcid. Inderdaad valt 
nu duidelijk te zien wat de algemene theorie reeds 
voorspelde; de ionisatiepotcntiaal van het "atoom" 
neemt toe met ongeveer-a: {figuur 2). Zodra de/c /o 
groot geworden is dat ionisatic met een bepaald aantal 
fot'^ner. cr.rr.cgcüjk is geworden, stort de overeen
komstige ionisatiesnelheid in (figuur 3). Opvallend is 
dat ook bij dit simpele model de totale ionisatiesnel
hcid zich in figuur 3 (waar vijf fotonen voor ionisatic 
noodzakelijk zijn) ongeveer gedraagt als cen vijfde 
macht van de intensiteit, terwijl bijna alle ionisatic 
reeds met /es of zelfs /even fotonen plaatsvindt, liet 
lijkt er bij dit soort processen dus op alsof het bereiken 
van het continuüm de voor het ionisalic proces snel-
hcidsbcpatcndc stap is, waana de elektronen vrijelijk 
over de diverse cnergicpicke' verdeeld worden. 

Conclusies en toekomstige ontwikkelingen 

Atomen in sterke stralingsvelden vertonen verschijn
selen die bij lagere intensiteit niet voorkomen en die 
wc in eerste instantie helemaal niet zouden verwach

ten. Zo neemt de ionisatiepotcntiaal. in tegenstelling 
tot wat we van het (statische) Sturkcffcci gewend zijn. 
toe. De hierdoor verwachte verlaging in energie van de 
uittredende elektronen wordt vrijwel geheel gecom
penseerd door de "afstoting" die tussen het elektron 
en de fotonen blijkt te bestaan en die het elektron ver
strooit bij hei uit de focus lopen. Dit verstrooien gaat 
voor een glad intensiteitsverloop niet gepaard met 
fotonabsorptie, maar de met het veld uitgewisselde 
impuls kan. bij een onregelmatig gevormd focus, de 
snelheid en daarmee de hoek verdeling van de foto-
elektronen ernstig verstoren. De verhoging van de 
ionisatiepotcntiaal leidt er toe dat bij hoge intensiteit 
de laagstenergelische elektronen niet langer kunnen 
ontsnappen, zodat de corresponderende pieken uit het 
foto-elektronspectrum verdwijnen. 
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Figuur 3. De foioionisatiesnelheid van het model-
atoom hij een Jotonenergie van 0.24 maal de veld vrije 
ionisatie-energie. 

Hoewel een groot deel van het ionisalieproccs bij hoge 
veldsterktes nu begrepen is. blijven nog enkele vragen 
van fundamentele aard onbeantwoord. He; onderzoek 
op het gebied van de multifotonionisatie gaal bij 
AMOI I' dan ook nog steeds door. Op dit moment 
loopt er cen experiment om de relatie tussen hel V-VI-
proces en MPI via een resonante rydbergtocstand te 
onderzoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
laser die pulsen met een duur in de orde van 10 pico-
seconde kan afgeven. 

Toekomstige experimenten z.illen gebruik moeten 
maken van nog kortere pulsen (KM) femlosceondc of 
korter), teneinde nog hogere lichtintensiteiten te kun
nen bereiken voordal alle in hel focus aanwezige 
atomen "kapot gescholen" zijn. I:cn andere onder
zoekslijn zal zich bezighouden met MIM van negatieve 
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ionen (dit is dus eigenlijk Multiphc.on Detachment. 
MPD). Dit proces verschilt kwalitatief van zijn ato
maire tegenhanger, omdat daarbij de potentiaal tussen 
het losgemaakte elektron en het achterblijvende deel
tje een korte dracht heelt. Dit kan grote consequenties 
hebben voor het EPI-proces. 
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Superstrings, een nieuw 
perspectief op quantum-
gravitatie en de unificatie van de 
fundamentele wisselwerkingen 
F.A. Bais Instituut voor Theoretische Fysica. Universiteit van Amsterdam en 

J.W. van Holten Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica. Sectie H. Amsterdam 

1. Iledljcs en velden 

IX* klassieke fysica beschrijft de materie in termen van 
deeltjes en de krachten die haar vorm en striicuiur 
geven in termen van velden. IX'/e deeltjes worden ma
thematisch opgevat als puntvormige objecten /onder 
inwendige structuur, die tegelijkertijd een bepaalde 
massa, lading, spin enzovoort dragen. Velden worden 
daarentegen voorgesteld door continue functies van 
plaats en tijd waaruit men de kracht kan bepalen die 
een deeltje lokaal van het veld ondervindt. 
Voorbeelden van zulke klassieke deeltjes-krachtveld-
lhooneen zijn Minsteins theorie van de zwaartekracht, 
beschreven door een veld dat de meetkundige eigen
schappen van de ruimte bepaalt en /o de bewoging van 
alle puntmassa's beïnvloedt, en de Maxwell-I >rentz-
theorie van het elektromagnetische veld in wisselwer
king met geladen deeltjes zoaN elektronen. 

In de quanliimthoorie wordt dit beeld radicaal gewij
zigd. Het onderscheid tussen deeltjes en velden ver
vaagt: deeltjes kunnen enerzijds worden opgeval als 
quanta van specifieke velden; anderzijds kunnen vel
den worden beschouwd als een coherente toestand van 
vele gelijksoortige deeltjes, / o wordt het elektromag
netische veld in de quantumtheoric beschreven als een 
gas van rnassalo/c fotonen of als een verzameling ge-
quaniisccrde excitaties van een continuum (hel elek
tromagnetisch vacuiimveld). Men kan ter vergelijking 
bijvoorbeeld denker, aan een elastisch medium, waar
van de trillingen volgens de klassieke fysica een wille
keurige fase en amplitude (en dus een willekeurige 
energie) kunnen hebben. In de quaniumlheorie kan 
het medium alleen in iriUingstoesianden met zeer be 

paalde energie voorkomen, waarbij het niet mogelijk 
is de trilling in het medium te lokaliseren. AN we dit 
toch willen proberen, bijvoorbeeld als we een lopende 
golf in het medium willen volgen, dan kunnen we vol
gens de onzekerheidsrelaties van Heisenbcrg niet lan
ger de impuls en energie van de golf precies bepalen. 
Dit deeltje golf-dualisme is een kenmerk van de quan-
tummechanica: het is in het bijzonder ook van toepas
sing voor de fysica van de elementaire deeltjes. 

IX* quantumtheorieen die in de elemcntairc-dceltjcs-
lysica gebruikt worden, moeten consistent zijn met 
de uitgangspunten van de relativiteitstheorie. Dit leidt 
tot een Massificatie van velden naar hun eigenschap
pen onder I orentztransformaties die hun massa en 
spin vastleggen. Verschillende soorten velden beschrij
ven verschillende soorten deeltjes. Het gequanliseerde 
Maxweiiveid beschrijft bijvoorbeeld massaloze toto-
nen met spin 1 (in eenheden h) en het gequanliseerde 
Diracveld massieve spin-1 2-declljcs, zoals elektro
nen. F en an de indrukwekkendste successen van de 
moderne natuurkunde is, dat zij erin geslaagd is een 
consistente quantum veldentheorie voor alle bekende 
elementaire deeltjes to formuleren. Deze theorie staat 
bekend als hel standaardmodel en omval zowel de 
spin-1 2-deelt jes de mmrks en de lenmnen (elektro
nen, neutrino's en dergelijke) als hun interacties, 
die lol stand komen door de uitwisseling van spin-l-
deeltjes: fotonen, glunnen en de massieve veetor-
bosonen (W , / ). IXve spin-I-deeltjes zijn verant
woordelijk voor het overbrengen van de drie bekende 
fundamentele wisselwerkingen: de elektromagnetische 
krachten en de sterke respeciievelijk zwakke ken*-
krachten. 
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Il^1 jaar): 
(ii) het bestaan \an (/eer massieve) magnetische mo

nopolen; 
(iü) een massa voor neutrino's (modclafhankclijk). 

ten essentiële moeilijkheid van GL'Ts is echter het 
grote verschil in de karakteristieke energieën van de 
verschillende wisselwerkingen die in de theorie ver
enigd worden: de nu bekende standaardwisselvverkin-
gen zijn effectief bij energieën < 1(H) GeV, maar de 
nieuwe /eer /wakke interacties bij I0U GeV. De/e 
hiërarchie in de sterkte van de interacties maakt het 
moeilijk /e op natuurlijke wij/e als verschillende com
ponenten van een en het/elfde quantum veld te be
schrijven. Bij de/e moeilijkheid komt nog, dat het 
probleem van de quantumgravitafie in GL'Ts niet 
wordt opgelost. Beide moeilijkheden /ouden echter 
overwonnen kunnen worden, als de natuur een nieuwe 
symmetrie be/it, die bekend staat als supersymmetrie. 
In tegenstelling lot eerder genoemde symmetrieën, 
die alleen gelijksoortige velden in elkaar transforme
ren, legt de supersymmetrie verband tussen de eigen
schappen van deeltjes met verschillende spin. Nauw
keuriger ge/egd, supersymmetrie is een symmetrie 
tussen fermionen (deeltjes met spin 1 2, 3 2. en/.) 
en bosonen (deeltjes met spin 0, 1.2, en/.). Super-
symmetric kan optreden als een ijksymmetrie in gra-
vitatiethcorieën. waarin de quanta van het zwaarte
krachtveld als spin-2-deeltjes beschreven worden en 
waarin daarnaast ook een of meer spin-3 2-dceltjes 
optreden. Zulke supersymmetrische uitbreidingen 
van de algemene relativiteitstheorie slaan bekend als 
supergravilatiet hcor icen. 

Supersymmetrie heeft een /eer gunstige invloed op de 
wiskundige eigenschappen van quaniumveiuuiilico-
riecn. Zo heeft men aangetoond, dat n een bepaalde 
benadering supcrgravitaticlheoricën consistente quan-
tumthcoricen zijn, in tegenstelling tot Einstcins oor
spronkelijke relativiteitstheorie. Of dit ook het geval 
is bij een exacte behandeling van deze thco: icen is niet 
bekend, hoewel sommige argumenten op een negatief 
antwoord op deze vraag wijzen. Supersymmetrie is 
ook met Grand Unification verenigbaar. Men heeft 
laten /icn, dat in zulke "supcrGUTs" het hiërarchie-
probleem niet tot mathematische inconsistenties of 
numerieke instabiliteit voert. Het zou dus mooi zijn, 
als wc een supcrGUT met een supcrgravitaticthcoric 
zouden kunnen verenigen om een TOE (Theory of 
Everything) te krijgen. Helaas zijn er tot op heden nog 
geen tegelijk consistente en realistische modellen langs 
deze lijnen geconstrueerd. 

Superstnngs. fi«n nieuw pnrspnr.tjpl op quanlumgravi tatm fin 

ten andere weg om tot unificatie van de fundamentele 
natuurkrachten inclusief (super)gravitaiie te komen 
is de zogenoemde dimensionele compactificatie (het 
kalu/a-kicinprogramma). Kalu/a en Klein stelden 
reeds in de jaren "20 voor. dat onze tijd-ruimte mis
schien meer dan vier dimensies heeft. IX' ruimte is in 
de extra dimensies zeer sierk gekromd en in zich/elf 
gesloten (compact zonder rand), waardoor de extra 
dimensies uitsluitend een rol spelen in de fysica van de 
verschijnselen met een karakteristieke lengttschaal 
van de Piancklengte (KV" centimeter) of kleiner. Om 
zo diep in de rm.icrte door te dringen zijn energieën 
van 10'* GeV per deeltje nodig, enkele orden van 
grootte meer dan de karakteristieke energieën van 
GL'Ts. De extra dimensies zijn dus voor ons absoluut 
niet waarneembaar. Het belangrijkste aspect van de 
extra dimensies voor onze vierdimensionale fysica is. 
dat in hogcrdimensionale ruimte de metriek, en dus 
het gravitaticveld, meer componenten be/it. Deze 
extra veldcomponenten gedragen zich in onze vier 
dimensies effectief als vectorvelden: ijkveldcn die 
spin-l-dedtjes beschrijven, zoals het elektromagne
tische veld. Het Kaluza-KIeinprogramma herleidt dus 
alle wisselwerkingen tot gravitatie in een hogere di
mensie. Hoewel deze suggestie zeer opwindend klinkt, 
geeft de natuur zich niet zo gemakkelijk bloot. Imple
mentatie van het Kaluza-KIeinprogramma stuit op 
twee grote moeilijkheden: ten eerste is het zeer moei
lijk, zo niet onmogelijk, op deze wijze spin-I/2-deel-
tjes met chirate interacties in vier dimensies te krijgen, 
zoals hel standaardmodel voor de zwakke wisselwer
kingen vereist; in de tweede plaats is het evenmin tot 
een consistente quantumlheoric te maken. Het Kalu
za-KIeinprogramma leidt tot unificatie, maar niet tol 
quantumgravitatic. 

Samenvattend kunnen wc drie hoofdstromen onder
scheiden in de uitbreidingen van het standaardmodel 
die wc hier gepresenteerd hebben: Grand Unification, 
supergravitatic en dimensionele compaclificatic a la 
Kalu/a Klein. Alledrie bieden perspectieven tol unifi
catie van de fundamentele wisselwerkingen, maar het 
opnemen van gravitatie in zo'n unificatie stuit telkens 
weer op problemen met de consistcntic-ciscn van de 
quantumvcldcnthcoric. Het is opmerkelijk, dat alle 
drie deze stromen samen komen in de meest recente 
ontwikkeling op dit gebied, die veel radicaler is dan 
de voorgaande omdat de voorgestelde oplossing niet 
langer binnen het kader van de veldentheorie ligt. 
Deze nieuwste loot aan de boom van de theoretische 
fysica is de quan:":nthcoric van de relativistische 
string. 
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4. Strings 

Het revolutionaire uitgangspunt van stringtheorieën 
is dat de meest fundamentele entiteiten in de natuur 
snaarvormige, ééndimensionale objecten zijn met een 
lengte in de orde van grootte van de Plancklengte 
(1033 cm). Dit breekt volledig met het traditionele 
idee van elementaire puntdeeltjes. Volgens de klassie
ke mechanica verschilt een relativistische snaar nau
welijks in kwalitatieve eigenschappen van de snaren 
die we aantreffen op een viola da gamba of een e;ek-
trische gitaar. Kenmerkend voor de snaar is de onein
dige reeks van eigentrillingen die corresponderen met 
de grondtoon en zijn harmonische boventonen. Het 
spectrum van de eigentrillingen van de relativistische 
snaar hangt af van de structuur van de ruimte-tijd 
waarin hij zich beweegt en van de randvoorwaarden: 
strings kunnen gestoten zijn of open met vrije uit
einden. 

De eenvoudigste string is de zogenoemde bosonische 
string, een string zonder verdere structuur die zich in 
een D-dimensionale (vlakke of gekromde) ruimte be
weegt. Daarnaast kennen we de fermionische string, 
die behalve door ruimtecoördinaten ook beschreven 
wordt door anticommuterende variabelen, die maken 
dat de trillingstoestanden een extra intrinsiek impuls
moment kunnen bezitten. Fermionische strings wor
den daarom ook wel aangeduid als strings met spin. 
De bewegingsvergelijking van een relativistische snaar 
in een vlakke ruimte kan exact opgelost worden. De 
eenvoudigste oplossing voor de open snaar is te ont
binden in een eenparige translatie van het middelpunt 
en een rotatie met constante hoeksnelheid zodanig, 
dat de eindpunten met de lichtsnelheid bewegen. 

Zoals de beweging van een klassiek puntdeeltje voor
gesteld kan worden door zijn wereldlijn in de tijd
ruimte, zo correspondeert de beweging van een klassie
ke relativistische snaar met een tweedimensionaal 
oppervlak, het wereldoppervlak genaamd. Dit maakt 
het mogelijk de stringtheorie te formuleren als een 
(klassieke) veldentheorie in twee dimensies: het we-
reldopperviak is een tweedimensionale (in het alge
meen gekromde) tijd-ruimte beschreven door coör
dinaten a en r. Als de string beweegt in een D-dimen
sionale tijd-ruimte, wordt het wereldoppervlak vast
gelegd door D-coördinaten W(O,T) die aangeven hoe 
het wereldoppervlak in de grotere ruimte is ingebed. 
De stringcoördinaten X** kunnen we opvatten als con
tinue variabelen, gedefinieerd over het tweedimensio
nale oppervlak, met andere woorden als velden op een 

tweedimensionale tijd-ruimte. Om de beschrijving 
compleet te maken, moeten we ook de metriek 
gabfa.7") v a u n e t tweedimensionale oppervlak als veld 
aan de X<* toevoegen. We merken op dat gah geen fy
sische vrijheidsgraden vertegenwoordigt, maar dient 
om een beschrijving mogelijk te maken waarbij alle 
tweedimensionale ijksymmetrieën manifest zijn. In 
het geval van de fermionische string komen daar nog 
anti-commuterende variabelen bij. In deze formu
lering bezit de stringtheorie, net als andere velden
theorieën, een aantal ijksymmetrieën. In de eerste 
plaats is de theorie door het invoeren van de metriek 
gah invariant onder algemene coördinatentransforma
ties in twee dimensies (de reparametrisatie-invariantie 
van het wereldoppervlak). Daarnaast blijkt de theorie 
invariant onder lokale herschaling van de metriek 
(Weylinvariantie). 

De eigenschappen van een quantumstring verschillen 
aanzienlijk van die van een klassieke string. Ten eerste 
kunnen we niet tenger uitgaan van een scherp bepaal
bare baan (wereldoppervlak) van de string, maar 
slechts de waarschijnlijkheid bepalen dat de string op 
een gegeven tijd een gegeven positie heeft. Een nog 
belangrijker resultaat van de quantumthcorie is ech
ter, dat de trillingstoestanden van de string gequan-
tiseerd zijn. Dat betekent, dat de eigentrillingen van 
de string niet meer met willekeurige grote amplitude 
en fase kunnen optreden, maar alleen met zekere dis
crete hoeveelheden energie, impuls en impulsmoment. 
In dit opzicht gedraagt de string zich nu als een twee
dimensionaal quantumveld: de excitaties van de string 
zijn tweedimensionale golfpakketjes die over het we
reldoppervlak lopen, terwijl dit wereldoppervlak zelf 
ook op quantummechanische wijze fluctueert. Het 
verband tussen de stringtheorie en de gebruikelijke 
deeltjesthcorieën bestaat nu hiern, dat iedere aange
slagen toestand van de string met zijn eigen inwendige 
energie ( = massa), spin en dergelijke een deeltje met 
diezelfde massa, spin enzovoort vertegenwoordigt. 
Een string correspondeert dus niet met één, maar met 
een oneindig aantal soorten deeltjes. De hoop is, dat 
alle bekende deeltjestypen als toestanden van een en 
dezelfde quantumstring beschouwd kunnen worden. 
Doordat de energieniveaus van de string, die corres-
pondr en met deeltjes van verschillende massa en spin, 
streng gequantiseerd zijn, is er een specifieke relatie 
tussen massa en spin van de deeltjes die door een 
stringtheorie beschreven worden: de maximale spin 
neemt lineair toe met het kwadraat van de massa. De 
splitsing in de massa's lussen twee opeenvolgende 
niveaus is per definitie gelijk aan de Planckmassa. 
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Een ongewenste eigenschap van de bosonische string 
is dat de grondtoestand een negatieve energie heeft; 
het erbij behorende deeltje is een tachvon, een deeltje 
met imaginaire massa dat sneller beweegt dan het 
licht. Dit wijst op een fysische instabiliteit van de 
grondtoestand. Of en hoe deze instabiliteit onschade
lijk kan worden gemaakt is niet bekend. In de fermi-
onische string is de situatie gunstiger. Deze st.ïng kan, 
afhankelijk van de randvoorwaarden, deeltjes met 
gehele of halftallige spin beschrijven. Deze twee reali
saties van de theorie noemt men de Neveu-Schwarz-
(NS-) respectievelijk de Ramond (R-)-sector. In de 
NS-sector vindt men weer een tachyonisch deeltje, 
met spin 0. De R-sector is echter vrij van tachyonen. 
Nu blijkt er een wonderbaarlijke combinatie van deze 
twee toestanden mogelijk: wanneer we een minimale 
set van R-toestanden (halftallige spin) nemen en com
bineren met precies die toestanden uit de NS-sector 
(gehele spin) die nodig zijn om een supersymmetrisch 
deeltjesspectrum te krijgen, valt het tachyon eruit. 
De overblijvende toestanden vormen het spectrum 
van een consistente nieuwe stringthtorie, die wegens 
de supersymmetrie van het D-dimensionale deeltjes
spectrum een superstring wordt genoemd. 

De grondtoestand van een open superstring beschrijft 
een massaloos spin-1- en spin-l/2-deeltje, terwijl het 
laagste niveau van de gesloten superstring gesplitst 
kan worden in onder andere een massaloos spin-2- en 
spin-3/2 deeltje naast een spin-0- en spin-1/2-deeltje. 
Dc/e deeltjes \ omen precies overeen met de vrijheids
graden van een supergravitatietheorie in tien tijd
ruimtedimensies. Op de betekenis hiervan komen we 
nog terug. 

Evenals in de quantumveldentheorie is ijkinvariantie 
een noodzakelijke voorwaarde voor de consistentie 
van de quantumstringtheorie. Ook in de stringthcorie 
kunnen echter anomalieën optreden, die de reeds be
sproken Weylinvariantie breken. De afwezigheid van 
anomalieën legt zeer verrassende beperkingen aan de 
quantumstringtheorie op; voor vrije strings die in een 
vlakke ruimte bewegen, wordt D, het aantal coördi
naten X', er eenduidig door vastgelegd, namelijk 
D = 26 voor de bosonische en D = 10 voor de gangbare 
fermionische strings. Dit betekent dat alleen in 26 of 
in 10 dimensies een consistente quantumtheorie van 
'ulke strings geformuleeid kan worden! Daarom 
wordt D = 26 respectievelijk 10 de "kritische dimen
sie" genoemd. We zien nu dat het geen toeval is, dat 
de massaloze toestanden van de superstring precies 
met die van een tiendimensionalc supergravitatic-
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theorie overeenkomen: dit is een consistentie-eis wil 
de theorie een interpretatie in termen van een effec
tieve deeltjestheorie hebben voor energieën kleiner 
dan de Planckenergie, in welk geval de massieve toe
standen van de superstring niet aangeslagen kunnen 
worden. Dit betekent overigens niet, dat de massieve 
toestanden geheel buiten beschouwing kunnen blijven. 
Als dat zo was, zouden we de string niet nodig hebben 
en hadden we direct van een tiendimensionale super
gravitatietheorie kunnen uitgaan en de Kaluza-Klein-
compactificatie kunnen toepassen. De overige (mas
sieve) stringtoestanden zijn wel degelijk nodig om een 
consistente quantumtheorie te krijgen zonder onein-
digheden. 

Superstringtheorieën kunnen nog weer onderverdeeld 
worden in een aantal typen. Zo kunnen theorieën 
zowel open als gesloten strings beschrijven of alleen 
gesloten strings. Gesloten strings kunnen weer ver
deeld worden in strings met en zonder oriëntatie. Het 
onderscheid tussen links- en rechtsom lopende golven 
is namelijk Lorentzinvariant in twee dimensies. Op 
grond daarvan kunnen we zelfs theorieën construeren 
waarin bijvoorbeeld de Iinksdraaiende strings super
string zijn en de rechtsdraaiende strings bosonisch, 
ieder in zijn eigen kritische dimensie. Zulke strings 
noemt men heterotisch. De eis van het wegvallen van 
anomalieën in een heterotische theorie heeft belang
rijke consequenties voor de ijksymmetrie die de theo
rie kan hebben. De enige ijksymmetrieën die consis
tente theorieën opleveren worden gekarakteriseerd 
door de groepen SO(32) of E8xE8. De laatste theorie 
lijkt de stringtheorie met de meeste kans op fenomeno
logisch succes. 

5. Stringinferacties 

Voor het beschrijven van de interacties van elementai
re deeltjes bestaat een aanschouwelijk diagramma-
tisch formalisme, dat de deelnemende deeltjes voor
stelt door lijnen en de interacties, die lokaal zijn, 
door knooppunten waar lijnen samenkomen (verti-
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Figuur 1. Elektron-elektronverstrooimg door middel 
van de uitwisseling van een foton. 
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ces). De elektromagnetische wisselwerking van twee 
elektronen wordt in eerste benadering bijvoorbeeld 
weergegeven door de uitwisseling van een enkel foton 
{figuur / ) . In de quantumelektrodynamica is er maar 
een type vertex, een foton dat koppelt aan een elek
tronlijn. Hiermee kunnen alle mogelijke diagrammen 
worden opgebouwd. In theorieën met meer deeltjes 
wordt de diagrammatische structuur ingewikkelder. 
In de zeer niet-lineaire algemene relativiteitstheorie 
zijn er nieuwe vertices voor interacties tussen elk 
denkbaar aantal gravitonen. De topologie van dia
grammen kan in zulke theorieën buitengewoon inge
wikkeld worden. 

Voor strings ligt de situatie heel anders. Als we ons be
perken tot gesloten strings, is er in feite maar een type 
interactie, als weergegeven in figuur 2. Deze beschrijft 
het samengaan van twee strings of het splitsen van een 
string in twee. Het essentiële verschil met deeltjes
diagrammen is, dat een stringvertex waarin meer dan 
drie strings samenkomen topologisch equivalent is 
met een aantal fundamentele drie-stringvertices. In 
een deeltjesdiagram is dit niet het geval. Bijgevolg is 
de topologie van een stringdiagram volledig bepaald 
dooi het aantal gaten (hendels) en randen (die in- en 
uiigaande strings representeren). 

Figuur 2. De interaclievertex voot gesloten strings. 

We hebben reeds opgemerkt dat voor processen waar
aan alleen massaloze deeltjestoestanden van de string 
deelnemen, die stringtheorie effectief door een velden
theorie voor de massaloze deeltjes vervangen kan 
worden. Hoe kunnen de stringinteracties nu diagram-
matisch in deze effectieve veldentheorie voorgesteld 
worden? Om te beginnen merken we op, dat de in- en 
uitgaande strings van de fundamentele stringvertex 
(figuur 2) in een willekeurige toestand kunnen zijn 
en dat dus de stringvertex alle mogelijke drie-deeltjes-
vertices bevat. Beschouw nu bijvoorbeeld de vier-
gravitoninteracties in figuur 3a. Deze komen beiden 
voort uit het stringdiagram van figuur 3b. Echter, in 
het diagram met twee drie-gravitonvertices is de tus-
sentoestand ook weer een massaloos graviton, terwijl 
de vier-gravitonvertex de overige string-tussentoe-

standen moet representeren. De vier-gravitonvertex 
in figuur 3a ontstaat dus door te sommeren over alle 
mogelijke massieve tussentoestanden van de string 
in figuur 3b. 

J - V W V 4-

Figuur 3a. Vier-gravitoninteracties. 

Figuur 3b. Vier-stringinteractie die de interacties van 
figuur 3a bevat. 

De eerste grote uitdaging in het consistentiebewijs 
van de quantumstringtheorie is aan te tonen, dat elk 
diagram met een willekeurig aantal gaten en randen 
eindig is. Dit is een uiterst moeilijk probleem en een 
mathematisch formalisme dat het handelbaar maakt 
lijkt nog niet voorhanden. Er is echter wel een aantal 
partiële resultaten bekend, die zeker spectaculair ge
noemd mogen worden. Voor de heterotische string 
in een vlakke tijd-ruimte is bijvoorbeeld de eindigheid 
aangetoond van diagrammen zonder rand en met niet 
meer dan twintig gaten. Ter vergelijking: van super-
gravitatie in vier dimensies is de eindigheid slechts 
aangetoond tot het niveau van diagrammen met twee 
lussen. 

6. Terug naar vier dimensies? 

De effectieve tiendimensionale supergravitatietheork 
die het lage-energiegedrag van de string beschrijft, 
bezit de tiendimensionale ijkinvarianties die nodig zijn 
om gravitatie en andere wisselwerkingen consistent 
als massaloze quantumgetallen te kunnen represen
teren. Ook de mogelijkheid van chira'** fermionen en 
de afwezigheid van anomalieën is aangetoond. In de 
beschrijving van de string als tweedimensionale vel
dentheorie zijn deze eigenschappen echter absoluut 
niet manifest. Het verband tussen de twee formulerin
gen van de stringtheorie ieder met bijbehorende ijk-
symmetrieën en wegvallende anomalieën, is een van 
de meest wezenlijke, maar minst begrepen aspecten 
van de stringtheorie. 

Om contact te maken met veldentheorieën in vier 
dimensies moeten wc een Kaiu/a-K!einprogramma 
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voor strings opstellen. We moeten laten zien, dat zes 
van de tien dimensies waarin de superstring leeft, ge-
compactificeerd worden. Hiervoor is wel een aantal 
suggesties gedaan, met name voor de heterotisehc 
string met de E8xE8-symmetrie. Door uit te gaan van 
de effectieve tiendimensionale supergravitatietheorie 
kan men inderdaad een vierdimensionale theorie als 
oplossing krijgen die effectief een realistische GUT 
bevat. De/c gebruikt echter maar een deel van de aan
wezige ijksymmetrie. De overige symmetrieën worden 
gerealiseerd in een sector van de theorie die materie 
beschrijft die niet met de normale, ons bekende mate
rie in interactie kan treden, behalve via de (uiterst 
/wakke) gravitatie. De/eschaduwmaterie heeft echter 
wel consequenties voor de kosmologie. Men heeft ge
suggereerd, dat het probleem van de "ontbrekende" 
materie in het heelal hiermee opgelost /on kunnen 
worden. 

7. Conclusies 

Uit het voorgaande moge blijken, dat de quantum-
string een veelbelovende nieuwe stap in de theoretische 
fysica van de fundamentele natuurkrachten is. De 
superstring is een mathematisch model dat op quan-
tumnivcau een ongekende rijkdom aan complexe fysi

sche fenomenen op consistente wijze lijkt te beschrij
ven. De consistentie-eisen leggen zowel de dimensio
naliteit van de ruimte-tij^ als de mogelijke ijkinva-
rianties volledig vast. Het model bevat slechts één 
parameter, de snaarspanning, die vastligt in termen 
van de gravitatieconstante. Hoewel het moeilijk is om 
specifieke experimenteel verifieerbare effecten te ex
traheren, voldoet het model vanuit theoretisch oog
punt {tot nog toe) aan de voorwaarden die gesteld 
moeten worden aan een theorie van quantumgravitatic 
die tevens een totale unificatie tot stand brengt. We 
merken op dat er een grote overeenkomst bestaat tus
sen aspecten van de stringtheorie en de theorie van 
kritische verschijnselen in twee dimensies, hetgeen 
tot belangrijke resultaten geleid heelt, die buiten de 
context van dit artikel liggen. Er is echter een aantal 
conceptuele tekortkomingen in de huidige formulering 
van uc superstring. Eén daarvan is, dat we in de be
schrijving van de string altijd zijn uitgegaan van een 
bepaalde vaste geometrie van de tijd-ruimte waarin de 
string beweegt. Daar Je string echter de algemene 
relativiteitstheorie om/at, wordt de geometrie van de 
tijd-ruimte eerst beruald door de oplossing van de 
stringtheorie /elf. I' it gezichtspunt suggereert, dat de 
consistente stringiheorieën zoals hier beschreven 
eigenlijk verschillende oplossingen van één universele 
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stringtheorie moeten zijn. Deze theorie zou dan zelf 
ook het criterium moeten bevatten dat aangeeft welke 
oplossing de echte grondtoestand is. In verband hier
mee zij opgemerkt, dat naar verwachting de uiteinde
lijke theorie van de quantumstring een stringvelden-
theorie zou moeten zijn in dt/Hfde zin waarin deeltjes 
door quantumveldentheorieên beschreven worden: 
een formalisme dat automatisch de creatie en annihila
tie van strings en hun quantummechanisme ononder-
scheidbaarheid in zich bergt. Er moet dus een analo-
gon van het deeltje/golf-dualisme voor strings ontwik
keld worden. Deze theorie is ongetwijfeld mathema
tisch zeer gecompliceerd, daar de stringvelden geen 
functies zijn op de coördinatenruimte, maar op de 
ruimte van stringconfiguraties. Zo'n formalisme is 
ook in de wiskunde nog onontgonner terrein. String
theorie heeft dan ook een sterke imp.ils gegeven aan 
nieuw wiskundig onderzoek. 

Wat het uiteindelijk lot van de superstring jok moge 
zijn, op dit ogenblik draagt zij zorg voor een intensieve 
en vruchtbare uitwisseling van ideeën tussen uiteen
lopende vakgebieden als hoge-energiefysica, statis
tische mechanica, kosmologie en zuivere wiskunde. 
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Traditioneel hebben ontwikkelingen in de natuurkun
de en in de wiskunde elkaar sterk beïnvloed. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat de uitvinding van automa
tische rekenmachines heeft geleid tot nieuwe onder
zoeksgebieden in zowel de wiskunde als de natuur
kunde. In de natuurkunde heeft men deze tak niet een 
Engelse term 'computational physics' gedoopt. In dit 
artikel zullen we het steeds hebben over computer
natuurkunde. 

Omdat de gebruikte methodologie zo betrekkelijk 
nieuw is en omdat ze in vrijwel iedere tak van de na
tuurkunde toepassingen kent, is het nogal moeilijk een 
precieze definitie van de term computernatuurkunde 
te geven. Het gebruik van computers op zich is volgens 
de puristen niet voldoende om df: titel computerna
tuurkunde aan een onderzoek te geven, evenmin als 
dat men vroeger sprak over het vakgebied 'logaritme-
tabelnatuurkunde'. Op het gebied van 'normaal' reke
nen biedt de computer wel degelijk grotere mogelijk
heden dan vroeger, maar de computer heeft de metho
diek op dat gebied niet wezenlijk veranderd. 
Wat wel compleet nieuw is, is de mogelijkheid om met 
de computer over te gaan tot simulaties van een sys
teem, dat weliswaar door zeer eenvoudige regels be
schreven wordt, maar door de 'recursieve' aard van 
het probleem iedere benadering door middel van hand-
bcreKcntngen weerstaat. Een zeer eenvoudig voor
beeld van zo'n systeem is de Mandelbrolset. Het wis
kundig recept is de eenvoud zelve, maar vrijwel ieder 
onderzoek van dit object berust op het com pti term a tig 
benaderen ervan. De gegenereerde structuren blijken 
een oneindig diepe complexiteit te bezitten. Het wis
kundig ondcr/ock naar dit soort structuren, fractals 
genaamd, heeft ook al geleid tot enige natuurkundige 
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voortgang, onder andere op het gebied van de bestude
ring van turbulenties. 
In het algemeen kan men stellen, dat in de computer
natuurkunde de natuurkunde bedreven wordt door 
middel van computersimulaties van een systeem, dat 
normaliter door middel van relatief eenvoudige grond
regels beschreven wordt. Enige voorbeelden hiervan 
zullen in de verschillende hoofdstukken nader worden 
toegelicht 

Bij de keuze van de voorbeelden werd er van uitge
gaan, dat het onmogelijk is het hele gebied in detail 
te beschrijven in een t rei .dart ik el. Veeleer werd ge
zocht naar onderzoekers, die in hun tak van onderzoek 
mede trendzettend zijn. Eén onderwerp werd doelbe
wust overgeslagen, omdat het eerder in een trendarti-
kel (Jaarboek 1981) beschreven werd. Het betreft hier 
de roosterijkberekeningen in de theoretische natuur
kunde. 

Hoofdstuk 1  

Berekeningen van de elektronenstructuur van vaste 
sloffen 

Praktisch alle eigenschappen van vaste stoffen worden 
bepaald door het gedrag van de elektronen. Een groot 
deel van de vastcstoffysicf» behelst dan ook - direct of 
indirect - de bestudering van het gedrag van elektro
nen in materialen. Een steeds belangrijkere bijdrage 
tot hef inzicht in het gedrag van de elektronen in mate
rialen wordt geleverd door "ah initio" berekeningen 
van de clektroncnstructuur van vaste stoffen. Onder 
"ab initio" verstaan wc het berekenen van de clektro
ncnstructuur door middel van slechts die eigensehap-
pcm, die hel materiaal karakteriseren: de kristalstruc
tuur en de chemische samenstelling. Getracht wordt 
de Schrödingcrvergclijking (of de Diracvcrgelijking) 
op te lossen. De oplossing van dit veel-deeltjespro-
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blecm is principieel onmogelijk /onder het maken van 
benaderingen. Dit simpele gegeven leidt direct tot twee 
mogelijke strategieën. Enerzijds zijn er inspanningen 
tot het vinden van steeds betere benaderingen voor 
- noodzakelijkerwijs - zeer eenvoudige systemen. 
De voornaamste beperking is hier, dat wetenschappe
lijk en technologisch interessante systemen veel groter 
en complexer zijn dan de betrekkelijk eenvoudige 
modelsystemen waaraan in het verleden gewerkt is. 
Een valide doelstelling is dan ook methodes te ontwik
kelen voor complexe, realistische systemen zonder de 
introductie van additionele benaderingen. Het gaat 
daarbij niet zozeer om een getal nauwkeuriger te bere
kenen dan het gemeten kan worden, doch meer om in 
samenhang met experimentele gegevens inzicht op te 
bouwen en modellen op te stellen voor het gedrag van 
elektronen in materialen. Het is juist op dit gebied, dat 
zich op dit moment een aantal interessante ontwikke
lingen voordoet. 

A De elektronenslructuur van gecompliceerde sys
temen 

De bestudering van de elektronenstructuur van mate
rialen heeft zich tot het einde van de jaren '70 gecon
centreerd op intrinsieke eigenschappen van betrekke
lijk eenvoudige materialen. Er is op dit gebied veel 
bereikt (magnetisme), maar ook nog veel te doen (su
pergeleiding, zware fermionen enz.). Sinds enige tijd 
is er echter eveneens een toenemende belangstelling 
voor niet-intrinsieke eigenschappen zoals de elektro
nenslructuur van het oppervlak en de reconstructie 
van oppervlakken. Een ander fenomeen in dezelfde 
categorie is het bestuderen van lokale excitaties. Deze 
breken de translatiesymmetrie. Een geheel andere ten
dens - eveneens voortkomend uit nieuwe experimen
tele ontwikkelingen is de mogelijkheid metastabiele 
materialen op atomaire schaal naar eigen keus te bou
wen. Dit kan op het moment al gerealiseerd worden 
voor het geval van multilagensuperroostcrs, maar de 
extensie naar andere dimensies is slechts een kwestie 
van tijd. 

Al deze ontwikkelingen hebben eenzelfde consequen
tie voor elcktroncnstructuurberekcningen: /ij zijn met 
de beslaande methodes niet uitvoerbaar vanwege het 
grote aantal atomen dat men moet beschouwen. Men 
heeft wel gedacht dat deze problemen van/elf opgelost 
zouden worden met het beschikbaar komen van steeds 
snellere computers, maar dit optimisme is misplaatst 
gebleken. De oor/aak hiervan is de volgende. 

De golffunctie in elektronenstructuiirberekeningen 

wordt beschreven met een zogenaamde basisset. Af
hankelijk van de keuze van de basisset kunnen we de 
technieken in twee hoofdstromingen opdelen. 
1) Methodes gebaseerd op een expansie in vlakke gol

ven. Dit zijn aantrekkelijke methodes. Zij zijn zo
wel conceptueel als wat programmatuur betreft 
transparant. Het nadeel is, dat men voor het be
schrijven van meer gelokaliseerde toestanden zeer 
veel vlakke golven nodig heeft, waardoor de toe
passing beperkt blijft tot eenvoudige systemen. 

2) Methodes gebaseerd op een expansie in atomaire 
functies. Het voordeel van deze methodes ligt in de 
efficiëntie van de basissets, die veel kleiner zijn dan 
in geval 1. Bovendien is de gevonden golffunctie 
vaak direct interpreteerbaar. Nadeel is, dat de im
plementatie ingewikkeld is. Belangrijker is echter, 
dat de interactie tussen basisfuncties - in tegen
stelling tot vlakke golven - lastig te berekenen is 
(tijdrovend) en zich niet laat vectoriseren op een 
zogenaamde supercomputer. 

De vraag is nu of men een methode kan verzinnen, die 
de efficiëntie van beide stromingen (eenvoudige inter
acties, goed te vectoriseren; klein aantal atomaire 
basisfmeties) combineert. Dit nu is gelukt. Het basis
idee hierbij is dat wat een efficiënter gebruik van ato
maire basisfuncties in de weg staat nu juist niet hun 
gelokaliseerd gedrag, maar hun gedelokaliseerd ge
drag is. Teneinde dit te vermijden passen we een basis-
settransformatie toe: we vervangen iedere atomaire 
basisfunctie door een lineaire combinatie van basis
functies op het betreffende atoom en zijn naaste bu
ren. Het criterium hierbij is een optimale lokalisatie 
van de lineaire combinatie binnen de aldus verkregen 
cluster. Deze operatie hoeft slechts één keer uitgevoerd 
te worden. Het opstellen van de wisselwerking tussen 
basisfuncties is nu nog slechts een kwestie van vector-
produkten tussen clusterfuncties en kan zeer efficiënt 
gebeuren. Als voorbeeld geven we berekeningen aan 
een overgang tussen Si en NiSb. In deze berekeningen 
werden 47 lagen materiaal beschouwd. De tijd per 
iteratie bedroeg 5 minuten op een redelijk snelle, con
ventionele computer. 

B De eleklronenslructuur van niel-pcriodieke geor
dende systemen 

Vaste stoffen kunnen grofweg worden onderverdeeld 
in twee categorieën. De eerste categorie bestaat uit 
materialen, die een structuur met roostertranslalie-
symmetric (periodiciteit) vertonen. De tweede catego
rie be/it dc/e symmetrie niet. / e ontbreekt, omdat de 
atomaire posities, net als in een vloeistof', nauwelijks 
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orde vertonen (glas), oi omdat de verschillende atoom-
typen willekeurig over een periodiek rooster zijn ver
deeld ("random alloys"). De berekening van de elek-
tronenstruetuur van materialen van de eerste categorie 
wordt aanzienlijk vereenvoudigd door het theorema 
van Bloch. Dit theorema beschrijft de symmetrie van 
de oplossingen van de Schrödingervergelijking en re
duceert het probleem in essentie tot de eenheidscel 
van de structuur. Aangezien de tweede categorie geen 
translatiesvmmetrie bezit, is het berekenen van een 
elektronenstructuur complexen tijdrovend. 

De laatste jaren is het besef gegroeid, dat de natuur 
een tussenvorm, een derde categorie van vaste stoffen 
kent: de "niet periodiek geordende structuren" 
(NPGS). Materialen uit deze categorie kenmerken 
zich door het ontbreken van een roostertranslatic-
symmetrie, gecombineerd met een positie-orde met 
lange dracht. Onder de NPGS vallen onder andere 
twee belangrijke groepen. 
I) Eén groep bestaat uit "incommensurabel gemodu

leerde structuren" (IGS). Gemoduleerd wil zeggen, 
dat de structuur kan worden opgevat als een perio-

Figuur ia. Tweedimensionale structuur met sinusvor-
tnige verplaatsingsmodulatie langs een sy/nmetrie-as. 

Figuur ib. Tweedimensionale structuur met sinusvor-
tttige concentratiemodulatie langs een sy/nmetrie-as. 
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Figuur 2. Tweedimensionale structuur zonder trans-
latiesymmetrie opgebouwd uit twee elementaire ruiten 
volgens Penrose, Bull. Inst. Math, and its AppL, 10, 
266 (1974). 

dieke structuur (basisstructuur), die op een even
eens periodieke wijze is vervormd. Incommensu
rabel wil zeggen, dat de periode \ van de vervor
ming niet past op de periode a van de basisstructuur 
| \ / a 4 R/Q|. De vervorming kan bestaan uit ver
plaatsingen {figuur ia, verplaatsingsmodulatie) of 
concentratievariaties (figuur ib, bezettingsmodula
tie) of combinaties van beide. 

2) Een tweede groep van NPGS vormen de "cuasi-
kristallen". Over de preciese definitie van quasi-
kristallen bestaat nog onduidelijkheid. Om een idee 
te krijgen kan men het volgende voorbeeld bekij
ken: de atomen zijn in de ruimte verdeeld in een 
klein aantal elementaire cellen, die aaneengescha
keld de ruimte volledig vullen, terwijl de structuur 
geen roostcrtranslatiesymmetrie vertoont. In fi
guur 2 tonen we een tweedimensionaal Penrose-
patroon, dat is opgebouwd uit twee elementaire 
ruiten. 

Essentieel voor het begrip van de NPGS is de consta
tering, dat zowel de IGS als de quasi-kristallen kunnen 
worden beschreven met behulp van een periodieke 
structuur in meer dan drie dimensies '•'_ In de hoger-
dimensionale "superruimte" komt de orde van de 
driedimensionale NPGS volledig tot uitdrukking. 
Voor de structuurbepaling door middel van verstrooi
ingsexperimenten is de superruimlesymmetric al enige 
tijd zinvol gebleken '2|. De vraag dient zich nu aan of 
ook een clektronenstructuurbcrekcning van een derge
lijke beschrijving profijt zou kunnen trekken. 

Voor IGS is de meest gebruikte wijze om de elektro
nenstructuur te berekenen "de commcnsurabelc bena-
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dering": men benadert de relatieve periode X/a van de 
vervorming door een rationaai getal. De structuur 
wordt zo periodiek met een nieuwe grotere eenheidscel 
(groter dan die van de basisstructuur), de zogenaamde 
supercel. Derhalve kunnen op die benaderde structuur 
de klassieke berekeningsmethodes worden toegepast. 
Het nadeel van de grotere eenheidscel is wel, dat de 
berekeningen veel geheugen en rekentijd kosten, zodat 
men is aangewezen op moderne efficiënte technieken 
als LSW. Voor de quasi-kristallen is deze methode 
minder vanzelfsprekend, omdat er structuren zijn 
(zoals het Penrosepatroon) waarvoor een gemiddelde 
(bais)structuur met periodiciteit niet bestaat. 

Beide nadelen zijn niet van toepassing op een elektro-
nenstructuurberekening, die de superruimtesymmetrie 
gebruikt. Een dergelijke aanpak behandelt alle NPGS 
op gelijke voet en is, wat betreft de structuur exact. 
Tot nu toe is de supersymmetrie alleen gebruikt bij het 
oplossen van eenvoudige eendimensionale modellen. 
Omdat de voordelen duidelijk zijn lijkt het nuttig te 
bezien welke stappen kunnen worden gezet en tot wel
ke resultaten ze kunnen leiden. 

De fundamentele eigenschappen van de elektronen-
structuur van NPGS wercen gevonden door bestude
ring van eenvoudige eendimensionale modellen [1'. 
Voor modellen met een verplaatsingsmodulatie vindt 
men een gefragmenteerde bandenstructuur van d: 
energieën [figuur 3). Als functie van de parameter 
van het model kunnen daarom metaal-isolator-
overgangen gevonden worden. Het gefragmenteerde 
karakter van de banden kan bijvoorbeeld worden 
waai genomen in oscillaties van de stroomsterkte bij 
hoge velden (gevolg van tunnelen van de elektronen 
door de "mini-gaps" van de bandenstructuur). Om 
dergelijke experimentele resultaten te verklaren en te 
voorspellen is het noodzakelijk technieken te ontwik
kelen, die enerzijds geschikt zijn om berekeningen te 
doen voor concrete driedimensionale materialen, an
derzijds gerelateerd kunnen worden aan zojuist ge
noemde eenvoudige modellen, waarvan de mechanis
men begrepen worden. In dit kader wordt eraan ge
werkt een elektronenstriictuurberekeningstechniek, 
OPW-pseudopotentiaalmethodc, voor periodieke ma
terialen te generaliseren tot de superruimte '4|. Voor 
een beperkte klasse van materialen met verplaatsings
modulatie kunnen hiermee betrouwbare resultaten 
worden verkregen, Bov;ndien lijkt het mogelijk (door 
het formalisme af te beelden op een driedimensionale 
versie van de bijna-Xiathieuvergelijking door middel 
van de transfermatr.'xmethode) een relatie te leggen 

met de eenvoudige eendimensionale modellen. Voor 
IGS met concentratiemodulaties dienen tengevolge 
van de (partiële) wanorde andere technieken te worden 
gebruikt. 

C Quantummoleculaire dynamica 

De belangrijkste fysische grootheid die afwezig is in 
elektronenstructuurberekeningen is de temperatuur. 
Het effect van de temperatuur wordt in rekening ge
bracht in de moleculaire dynamica. Moleeulairdyna-
mische berekeningen hebben veel bijgedragen aan ons 
begrip van het gedrag van vaste stoffen, zowel wat 
betreft evenwichts- als niet-evenwichtseigenschappen. 
Het zwakke punt van de moleculaire dynamica is het 
gebruik van empirische interactiepotentialen. Deze 
potentialen werken goed in sommige, maar lang niet 
alle systemen. Een nieuwe ontwikkeling is een gene
ralisatie van standaard "local density" berekeningen, 
waarbij de kerncoördinaten niet langer gefixeerd zijn, 
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Figuur 3, Toegestane energieën als functie van de 
(cornmensurabele) golflengte X (k/a = 50/N) van de 
verplaatsingsmodulatie volgens C. de Lange (disser
tatie, 1983). Het betreft een gemoduleerd Kronig-
Penneymodel met b-functies van constante amplitudes 
op sinusvormige verplaatste posities (h/a - 50/N). 
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maar de gemiddelde snelheid van de kernen onderwor
pen wordt aan een extern opgelegde randvoorwaarde, 
d? temperatuur. Gegeven de temperatuur heeft het 
systeem nu de vereiste vrijheidsgraden om die geome
trische configuratie te kiezen, die de laagste energie 
oplevert. Het is duidelijk dat men aldus ook de geome
trie kan bestuderen als functie van de temperatuur. 
Vandaar dat deze techniek ook wel bekend staat onder 
de naam "dynamic simulated annealing". De metho
de is nog duidelijk in een beginfase. Veel moet nog 
geleerd worden over optimale Tekenprocedures. Zo is 
de tot nu gebruikte basisset zeker niet optimaal. Een 
veel groter probleem vormt de stabiliteit van de bere
kening. Zelf-consistente berekeningen zoals deze zijn 
teruggekoppelde systemen, die dezelfde problemen 
hebben als bijvoorbeeld optreden in de regeltechniek. 
Instabiiiteiten leiden gewoonlijk tot catastrofale di
vergenties. De stabiliteit wordt hoofdzakelijk bepaald 
door het aantal vrijheidsgraden, dat het systeem bezit. 
Des te meer vrijheidsgraden, des te minder stabiel. De 
extra vrijheidsgraden, die de kerncoördinaten introdu
ceren, leiden in de praktijk inderdaad tot veel stabili-
teitsproblemen. Toch is een aantal zeer interessante 
resultaten verkregen, met name aan het smelten van 
silicium en de oppervlaktereconstructie van goud. 
Wel lijken stabilitcitsproblemen een verdere genera
lisatie naar een eindige temperatuur voor het elektron-
gas op dit moment nog uit te sluiten. Als deze proble
men overwonnen kunnen worden, komt een zeer 
krachtige methode beschikbaar voor het bestuderen 
van bijvoorbeeld spindynamica. 

Hoofdstuk 2 

Computersimulatie van atomaire en moleculaire sys
temen 

De eerste numerieke simulaties van klassieke veeldeel-
tjessystemen ' - A| werden verricht aan modellen voor 
simpele vloeistoffen. Er was een goede reden waarom 
computersimulaties in eerste instantie werden gebruikt 
om vloeistoffen te bestuderen: er bestond (en bestaat) 
namelijk geen exact oplosbaar model voor een dichte 
vloeistof. Daarom was het tot de komst van de digitale 
computer niet mogelijk om benaderende statistiseh-
mechanische theorieën te toetsen aan 'exacte' resul
taten. Deze situatie is in de afgelopen decennia totaal 
gewijzigd. Met behulp van moleeuiairdynamische 
(MD) en Monte Carlo (MC) simulaties kunnen de 
cvenwichtseigenschappen en transportcoëfficiëntcn 
van klassieke vloeistoffen in principe tot iedere ge
wenste nauwkeurigheid worden berekend. Daarmee is 

computersimulatie geworden tot de toetssteen bij uit
stek van moderne vloeistoftheorieën. Haast nog be
langrijker echter dan het verkrijgen van harde getal
len, was de mogelijkheid om de fysische veronderstel
lingen waarop een theorie gebaseerd was op microsco
pische schaal te testen. Zo werd bijvoorbeeld door 
Aider en Wainwright ' ! gevonden, dat snelheidsfluc
tuaties van vloeistofmoleculen niet exponentieel rela
xeren, zoals tot dan toe algemeen werd aangenomen, 
maar volgens een machtswet. Dit impliceerde, dat de 
door Boltzmann geïntroduceerde aanname van 'mole
culaire chaos' onjuist was. Deze ontdekking leidde tot 
een totale herziening van de kinetische theorie voor 
vloeistoffen. 

In de jaren die volgden op de introductie van de MD-
en MC-technieken werden eerst modellen voor ato
maire vloeistoffen bestudeerd. Daarna volgden sim
pele moleculaire vloeistoffen en gesmolten zouten. 
De ontwikkeling in de richting van complexere syste
men heeft zich de laatste jaren versneld. 'Complex' 
kan hier twee dingen betekenen: enerzijds kan het 
modelsysteem een groot aantal vrijheidsgraden heb
ben (bijvoorbeeld een eiwitmolecuul in water) of een 
ingewikkelde moleculaire wisselwerking (gesmolten 
silicium). Anderzijds kan het modelsysteem heel sim
pel zijn, maar complexe fysische verschijnselen ver
tonen. We zullen hier een voorbeeld bespreken dat tot 
deze laatste categorie behoort, namelijk de simulatie 
van het effect van de moleculaire vorm op de stabiliteit 
van vloeibare kristallen. 

Vloeibare kristallen zijn moleculaire vloeistoffen met 
een partiële ordening van de oriëntaties en posities van 
de vloeistofmoleculen. Dit is in tegenstelling tot ener
zijds de isotrope vloeistof waar moleculaire posities 
en oriëntaties slechts over microscopische afstanden 
gecorreleerd zijn en anderzijds de kristallijne vaste slof 
waar de moleculaire posities in een driedimensionaal 
rooster zijn geordend. De eenvoudigste vloeibaar kris
tallijne fase is de ncmatische. In deze fase zijn de mole
culaire oriëntaties, maar niet de posities, over macro
scopische afstanden gecorreleerd. Daarnaast bestaan 
er vloeibaar kristallijne fasen waarin behalve ordening 
van oriëntatie ook een zekere positionele ordening 
optreedt. Zo wordt bijvoorbeeld de smeetisch-A-fase 
gekarakteriseerd door een eendimensionale dicht-
hcidsmoduiatic: de moleculen zijn geordend in lagen, 
maar binnen deze lagen bestaat geen positionele orde
ning. Verder bestaat er nog een groot scala aan andere 
vloeibaar-kristallijne fasen met vrijwel alle denkbare 
gradaties van ordming tussen kristal en isotrope vloei-
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Figuur 4. Het 'fasediagram' van harde omwentelings
ellipsoïden. Lungs de x-as staat de verhouding (X) 
van de lengte van de hoofd- en nevenassen aangege
ven. X = l correspondeert met harde bollen, X = 0 met 
harde plaatjes en X — oc met harde naaldjes. Langs de 
y-as staat de gereduceerde dichtheid aangegeven. In de 
gebruikte eenheden is de dichtheid van regelmatige 
dichtste pakking gelijk aan y[2. Twee-fasengehieden 
Zijn gearceerd aangegeven. De volgende fusen worden 
gevonden: I: isotrope vloeistof, N: nematisch-vloei-
baar kristal, PS: kristal met rotatiewanorde en S: 
kristal met rotatie-orde. 

stof. Hier noemen we slechts de zogenaamde kolom
fasen waarbij de plaatvormige moleculen in kolom
men gestapeld zijn. Deze kolommen zijn geordend 
in een tweedimensionaal rooster, maar er is geen posi
tie-ordening in de derde richting. 

Een voor de hand liggende vraag is: welke factoren 
bepalen of een moleculaire vloeistof vloeibaar-kristal-
lijne ordening kan vertonen? Een aantal factoren 
speelt hierbij een rol: 
1) de niet-bolvormigheid van de 'harde kern' van het 

molecuul, 
2) de hoekafhankelijkheid van de attractieve van der 

Waalskrachten en 
3) de aanwezigheid van flexibele zijketens in de mole

culen. 
Welke van deze factoren het belangrijkste is, valt niet 
a priori te zeggen. Onder de meeste experimentatoren 
gaat de voorkeur uit naar een beschrijving, die uitgaat 
van hoekafhankelijke dispersiekrachten, omdat deze 
aanpak leidt tot modellen, die eenvoudig in de gemid
delde veldbenadering kunnen worden opgelost. Daar 
slaat tegenover, dat simulaties laten zien, dat de struc
tuur van atomaire vloeistoffen vrijwel uitsluitend 
wordt bepaald door de harde repulsieve wisselwer
king: de van der Waalskrachten kunnen als een zwak

ke storing worden beschouwd. De vraag rijst dan ook 
of eenzelfde beschrijving ook voor vloeibare kristallen 
kan worden gebruikt. Daartoe moet eerst worden on
derzocht of vloeibaar-kristallijne orde kan optreden 
in modelsystemen, bestaande uit niet bolvormige, 
harde moleculen. Nu was door Onsager al in de jaren 
veertig aangetoond, dat een systeem van oneindig 
lange harde staafjes een fase-overgang heeft van iso
trope vloeistof naar nematisch-vloeibaar kristal '"'. 
Het lag voor de hand om te veronderstellen, dat deze 
overgang ook optreedt bij deeltjes met een minder ex
treme verhouding van lengte tot breedte, maar kwan
titatieve uitspraken waren zonder computersimulatie 
niet mogelijk. 

In figuur 4 is het resultaat te zien van uitgebreide com
putersimulaties aan harde sferoïder. m. De figuur laat 
zien bij welke dichtheid en vorm een stabiele nemati-
sche fase mogelijk is. Opmerkelijk is dat dit fasedia
gram een grote mate van symmetrie tussen plaatjes en 
staafjes vertoont. De simulaties geven aan, dat geen 
stabiele nematische fase mogelijk is voor lengte-
breedteverhoudingen tussen 0,4 en 2,5. In de natuur 
gaan veel nematische vloeibare kristallen bij lagere 
temperaturen of hogere dichtheden over in smectische 
fasen dan wel kolom fasen. Dit soort fasen zijn in het 
harde-ellipsoïdenmodel niet gevonden en er zijn goede 
theoretische argumenten die dat, voor dit systeem, 
plausibel maken. Er is echter geen reden orn aan te 
nemen, dat dergelijke fasen nooit in een systeem van 
harde repulsieve deeltjes zouden kunnen optreden. 
Toch is er, voor zover ons bekend, geen enkel leerboek 
over vloeibare kristallen, dat serieus ingaat op de mo
gelijkheid, dat smectische/kolomordening door uitge
sloten volume-effecten wordt veroorzaakt. 

Het was dan ook een grote verrassing toen Stroobants 
et a l . , l n | bij simulaties aan harde, parallelle sferocilin-
ders een stabiele smectische fase vonden (zie figuur 5). 
Latere simulaties brachten ook nog een stabiele ko-
lomfasc aan het licht (l1'. Deze numerieke simulaties 
hebben onmiddclijk nieuw theoretisch werk gestimu
leerd: recente dichtheidsfunctionaalbcrekcningcn van 
Bela Mulder "2 | zijn in opmerkelijk goede overeen
stemming met de computersimulaties. 

Met de ontwikkeling van grotere en snellere (maar 
misschien nog belangrijker: kleine maar goed toegan
kelijke) computers heeft numerieke simulatie van veel-
deeltjcssystcmcn zich ontwikkeld van een specialisti
sche techniek voor statistisch mechaniei lot een stan
daard hulpmiddel bij vrijwel alle vormen van onder-
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zoek aan de gecondenseerde materie. In de procee
dings van een recente zomerschool over computer
simulatie ''-'' treft men dan ook artikelen aan over 
materiaalkunde, oppervlaktefysica, vastestof fysica, 
etwitdynamica enz., naast bijdragen over klassieke en 
quant umvloeistoffen. 

Het ziet er niet naar uit, dat deze ontwikkeling snel tot 
stilstand zal komen. Deze laatste opmerking moet niet 
gezien worden als een obligaat optimistische toe
komstvoorspelling voor het eigen vakgebied. De reden 
waarom een toenemend gebruik van MC- en MD-
simulaties voor de hand ligt, is dat de drempel om met 
dit soort berekeningen te beginnen heel laag is. Ook 
worden de programma's niet wezenlijk ingewikkelder 
met de toenemende complexiteit van het modelsys
teem. De beperkende factor bij computersimulaties is 
voornamelijk de capaciteit van de computer. Juist op 
dat punt is echter nog flink wat groei mogelijk. Daar
om is het te verwachten, dat experimentatoren, die 
meten aan complexe systemen, en theoretici, die bena
derende beschrijvingen trachten te ontwikkelen voor 
niet-exact oplosbare modellen, steeds meer gebruik 
zullen maken van simulatietechnieken. 

NEMATIC SMECTIC SOLID 

Figuur 5. Momentopname van moleculaire configura
ties van parallelle sferocilinders met lengte-breedte
verhouding L/D = 5. De figuren B zijn zijaanzichten 
(loodrecht op de moleculaire as), de figuren A zijn 
bovenaanzichten. Als functie van de dichtheid ziet 
men, van links naar rechts, nematische, smectische 
en kristallijne ordening hij respectievelijk 24%, 62% 
en 89% van de dichtste pak kin >, 

Hoofdstuk 3 

Computersimulaties van quant ummechanische sys
temen 

Het klassieke artikel van Metropolis e.a. '^ heelt veel 
losgemaakt in de fysica en de chemie. De toepassing 
van Monte Carlo (MC) en moleculair-dynamische 
methodes heeft een grote vlucht genomen. Dit gebied 
heeft dan ook een zekere rijpheid gekregen. 

Hoewel niet iedereen daarvan doordrongen lijkt te 
zijn, kunnen al deze methodes niet toegepast worden 
op quantummechanisehe systemen. Bij quantum-
mechanische problemen kan men denken aan syste
men opgebouwd uit fermionen, bosonen of quantum-
spins. Het probleem ligt in het feit, dat voor een 
klassiek probleem de Bolzmanfaetor exp(-E(S)/kT) 
eenvoudig uit te rekenen is voor elke configuratie (rea
lisatie van bet klassieke systeem S), terwijl het quan-
tummechanische matrixelement \\p exp(-H/kT)^|, 
waarin H de Hamiltonoperaior voorstelt, niet eenvou
dig uitgerekend kan worden, voor welke golffunctie 
dan ook. Om dit matrixelement te kunnen berekenen 
dient men de Hamiltonoperaior te hebben g-diagona-
liscerd. 

De laatste vijf jaar zijn enkele methodes ontwikkeld, 
die het toch mogelijk maken om simulaties van quan-
tumsystemen uit te voeren. We zullen hier drie popu
laire methodes aangeven: 
1) MC-methode met Greense functies, 
2) Handscombmethode. 
3) MC met behulp van padintegralen. 

De Greense functiemethode, vooral ontwikkeld door 
Kalos et a l . t l 4 ' , maakt gebruik van de afbeelding van 
een integraalversie van de Schrödingergolfvergelijking 
opeen stochastisch proces. Met deze iteratieve metho
de kan men de energie en golffunctie van de grondtoe
stand bepalen. Teneinde een redelijke convergentie 
te bereiken is, het zeer belangrijk de initiële Greense 
functie zo goed mogelijk te kiezen. Hiervoor wordt 
meestal de (benaderde) oplossing voor het twee-dcel-
tjcsproblcem gebruikt. De methode werkt goed voor 
de bepaling van de grondtoestand van vecl-boson-
systcmen. Veel onduidelijker is de situatie met fermio
nen. Het universele probleem met fermionen is hel 
optreden van negatieve bijdragen door het oneven zijn 
van de golffunctie onder permutaticsymmetrie van de 
fermionen. I)c methode is niet geschikt om uitgebreid 
te worden naar temperaturen verschillend van nul. 

Computernatuurkunde 127 



De Handseombmethode kan gebruikt worden in een 
situatie waarin de Hamiltoniaan geschreven kan wor
den als een .som van twee termen, A +- B. waarvoor 
geldt, dat A eenvoudig gediagonaliseerd kan worden 
en dat IA.BJ =0. Dit is een heel speciale situatie. De 
operator e\p(-B kT) wordt dan geëxpandeerd in in
verse machten van de temperatuur. Met behulp van 
een Monte Carlo techniek kunnen nu > ersehillende 
thermodynamische grootheden berekend worden. 
De methode is /eer specifiek en is voornamelijk toege
past op spinsystemen op een rooster. Voor een mo
derne toepassing zie |I:>1. 

Een algemene methode voor de simulatie van thermo-
dynamis'he grootheden van quantumsystemen is de 
MC-methode met behulp van padintegralen. Zoals 
gezegd is de moeilijkheid van zo'n simulatie, dat de 
diagonalisatie van de Hamiltonoperator vereist is. 
Nu bestaat een Hamiltoniaan vaak uit verschillende 
termen, die apart wel gediagonaliseerd kunnen worden 
(denk bijvoorbeeld aan een potentiële en kinetische 
energie). Hiervan wordt gebruik gemaakt in de padin
tegraal. De padintegraalformulering van de quantum-
mechaniea wordt wel de meest "klassieke" formule
ring van de quantummechanica genoemd. De padin
tegraalmethode is onder ander met succes toegepast 
op fermionen en bosonen in één dimensie, spinsyste
men in één en twee dimensies, (bi)polaronen in alle 
dimensies, Kondo-achtige problemen, macroscopisch 
quantumtunnelen en granulaire supergeleiders. Er 
kunnen nog veel toepassingen verwacht worden, maar 
de fermionen in hogere dimensies zullen wel een illusie 
blijven. Ook hier zijn de negatieve bijdragen desas
treus. Voor een overzicht zie ," ,l. 

Het is amusant om het probleem van de negatieve bij
dragen aan de toestandsom voor fermionen toe te lich
ten aan de hand van een (numeriek) exact oplosbaar 
probleem, namelijk vrije fermionen in een dor<s en 
vrije fermionen op een roosier (met "hopping" kine
tische energie). Het is mogelijk, doch niet eenvoudig, 
voor een eindig aantal deeltjes de toestandsom exact 
te berekenen. Als gevolg van de permutatiesymmetrie 
zijn er negatieve en positieve bijdragen aan de toc-
standsom. Hiermee corresponderen dan ook negatieve 
en positieve bijdragen aan deencigic. \n figuur 6 wor
den de resultaten £.cprcscni :rd voor enkele eindige 
tweedimensionale systemen. Atle ccnhcd.-n zijn gere
duceerde eenheden. In deze figuur zijn uitgezet het 
aantal significante cijfers dat men nodig heeft bij het 
representeren van de positieve en negatieve bijdragen 
aan de energie om in hun som een significant cijfer 

over te houden als functie van de temperatuur. Zoals 
men ziet zijn bij de interessante (lage) temperaturen 
de eerste dertig (!) cijfers van de positieve bijdragen 
gelijk aan de eerste dertig cijfers van de negatieve bij
dragen. Er is geen enkele Monte Carlo-methode die 
hier raad mee weet. 

De laatste tijd is er werkelijk een explosie op het ge
bied van nieuwe methodes, die toepasbaar zouden 
zijn voor quantumsystemen. De meeste van deze me
thodes zijn niet genoeg uitgetest en uitgeprobeerd 
om vast te stellen of zij bruikbaar zijn. Wel is het dui
delijk, dat bij een dergelijk grote aandacht het vakge
bied met reuzesprongen vooruit zal gaan. Nochtans 
zijn wij bij lange na nog niet zover als bij het gebied 
van de simulatie van klassieke systemen. Voordat een 
quantummodel gesimuleerd kan worden, moet zeer 
veel analytisch en numeriek grondwerk verricht wor
den, zoals storingstheorie, zwakke koppeling, sterke 
koppeling, exacte diagonalisatie voor kleine systemen, 
hoge-temperatuurlimiet enz. Tol nu toe hebben we 
alleen maar gesproken van d: thermodynamische, 
dat is statistische, eigenschappen van quantumsys
temen. Een punt dat we helemaal niet aangeroerd heb
ben, is de dynamica .an quantumsystemen, met ande
re woorden een quantumcquivalcnt van de moleculaire 
dynamica. Hier dromen we van. 
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Figuur 6, Aantal benodigde significante cijfers van 
individuele bijdragen aan de fermionenergie om in de 
totale fermionenergie een significant cijfer over te 
houden, als functie van de f gereduceerde) temperatuur 
voor vrije ferm ionen. 
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Hoofdstak 4 

VeriEriijkrageii tossen theorie en experiment in de na-
taarknade van de elementaire deeltjes 

Gedurende de taaiste twintig jaar zijn zowel de experi
menten ais de theoretische modellen in de hoge-cner-
gicfysica sterk toegenomen in complexiteit. Enerzijds 
zijn de detectoren /o ingewikkeld, dat men onmogelijk 
nog van een uniforme respons kan spreken, anderzijds 
zijn de theoretische berekeningen zodanig ingewikkeld 
dat men slechts in uitzonderingsgevallen nog analyti
sche resultaten kan verkrijgen. Het tijdperk van ele
gante, eenvoudig te interpreteren resultaten zoals 
Rutherfordverstrooiing lijkt dan ook ver achter ons 
te liggen. 

In de theoretische natuurkunde was de reactie gedu
rende de voorbije decennia om de berekeningen uit te 
voeren met behulp van steeds grotere computers en 
die integralen, die analytisch niet meer gedaan konden 
worden, numeriek te berekenen. Dit stelde de theore
tici in staat om nog enigszins in de buurt van het oude 
ideaal te blijven, dal gebaseerd was op het presenteren 
van nette grafieken, die voorstelden wat de experimen
tatoren zouden moeten melen of hadden moeien me
len, indien de gebruikte theorie een correcte beschrij
ving van de natuur voorstelde. Deze methode van on
derzoek is nog steeds populair en ze heeft veel bijge
dragen aan de natuurkunde en de ontwikkelingen op 
het gebied van rekenmethodes in het algemeen. 

De experimentatoren werden gedurende deze periode 
geconfronteerd met steeds ingewikkelder detectoren, 
voorlopig culminerend in de monsterde!eetoren bij de 
CERN-collider, de Fermilab-collidcr. DESY, de 
SI.AC linear collider, I.EPen HERA. Deze detectoren 
bestaan uit honderdduizenden dctectorelcmcntcn, die 
allemaal uitgelezen moeten kunnen worden. Als ge
volg hicr.an kent zo'n detector "dode" stukken, waar 
deeltjes moeilijk gedetecteerd kunnen worden, op /eer 
veel uiteenlopende plaatsen. Deze zones kunnen ver
oorzaakt worden door bekabeling van dctectorelc
mcntcn, mechanische ondersteuning (zo'n detector 
weegt dui/enden tonnen) of fundamentele beperkin
gen, zoals het niet mogen verstoren van de bundels, 
die voor de interactie zorgen. Het is dan ook steeds 
moeilijker geworden om de experimentele resultaten 
te vergelijken met de grafieken, die door de theoretici 
zijn geproduceerd. Er zijn gevallen bekend van "spec
taculaire" resultaten, die naderhand herroepen moch
ten worden, omdat ze bleken te berusten op fouten in 

dit vergelijkingsproces. Sinds hei midden van de jaren 
"70 is er dan ook een andere methode als de betrouw
baarste naar voren gekomen. Deze methode berust op 
zogenoemde Monte Carlo-simulatie. 

De Monte Carlo-meihodc wordt toegepast in twee 
stappen. Enerzijds construeren de experimentatoren 
een zo volledig mogelijke compulerbeschrijving van 
hun detector. Hierbij inbegrepen is een hele biblio
theek van programma's, die de bekende natuurkunde, 
die nodig is om alle botsingsprocessen van deeltjes 
die door de deiccior reizen, ie beschrijven, bevatten. 
Op deze wijze kan men de detectorrespons afschaitcn. 
Dit is niel eenvoudig, aangezien een enkel hoogener-
getisch deeltje in een detectorelement tegen een atoom
kern kan botsen en zo kan zorgen voor een lawine van 
minder energetische deeltjes. De waarschijnlijkheden, 
die bij dit soort reacties horen, zijn echter redelijk 
bekend uil vroegere experimenten. De methode is 
nu om bij een gegeven deeltje zijn pad door de detector 
uil te rekenen en op ieder moment de waarschijnlijk
heid te bepalen dat dil deeltje ergens tegen botst of 
onderweg vervalt. Vervolgens "trekt" men een wille
keurig nummer (alsof men een dobbelsteen gooit of 
een roulette draait, vandaar de naam Monte Carlo) 
en dit nummer bepaalt dan of de botsing of het verv al 
inderdaad plaats vindt. Indien dit het geval is, zullen 
nog enige quasi-willckeurige getallen bepalen wat de 
precieze resultaten van deze actie zijn. Vervolgens 
gaat men door met ieder van de individuele brokstuk
ken, totdat ieder brokstuk je zo weinig energie heeft, 
dat de detector er niet meer op reageert of lot het deel
tje de detector verlaat. Als men nu bovendien weet 
welke dctectorelcmcntcn actief waren (er zijn er altijd 
wel enige die niet naar behoren funrioncren), kan 
men bepalen welke signalen er uit de detector horen 
te komen. Dit soort Monte Carlo-bcrekcningen kost 
veel computertijd. 

De andere tak van de berekening hoort van een theo
reticus lc komen. Deze voert dan zijn berekening van 
een bepaalde reactie zo uit, dat het resultaat niet alleen 
een aantal grafieken en getallen oplevert, maar boven
dien een programma, dat deze reactie imiteert, ledere 
keer dat dit programma wordt aangeroepen, geeft 
hel een reactie af op een zodanige manier dat bij grote 
aantallen reacties alle distributies en grafieken over
een komen met de eerder genoemde resultaten van de 
berekening. Zo'n programma heet een "cvcnt"-ccnc-
rator en hel stelt de experimentator in staal reacties te 
genereren en met zijn delcctorsimulalor R bestuderen. 
De op deze wijze verkregen deleciorrcspons kan dan 
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vergeleken worden met de werkelijk gemeten gege
vens, waarna dan blijkt of het theoretische model 
voor een gemeten signaal in overeenstemming is met 
de werkelijkheid. In principe heeft men voor iedere 
'zichtbare' reactie zo'n generator nodig; in de praktijk 
worden vee! achtergrondreacties echter pas berekend 
indien daar de (experimentele) noodzaak toe bestaat. 
Dit komt voornamelijk door een gebrek aan man
kracht. 

De laatste jaren hebben een sterke verbetering te zien 
gegeven op het gebied van het construeren van 
"event"-generatoren. Sommige kwalitatief uitsteken
de generatoren zijn door middel van langdurig werk 
in Leiden geconstrueerd en worden door de meeste 
experimenten gebruikt. Een nieuwere ontwikkeling 
is de zogenaamde automatische "event"-generator, 
ontwikkeld aan het NIKHEF, die de gebruiker in 
staat stek zijn berekeningen op een standaard manier 
te doen, waarna de computer de resulterende formules 
verder verwerkt tot een "event"-generator. Proef
nemingen met enige zeer moeilijke reacties zijn goed 
geslaagd en ook deze generatoren worden bij veel 
experimenten gebruikt. Bij deze methode wordt de 
informatie, die gedurende c>? numerieke integratie 
verkregen wordt, op een zodanige manier verwerkt, 
dat de fase van het programma die "events" genereert 
er nadien erg efficiënt gebruik van kan maken. 

De algehele stand van zaken is echter, dat tot nu toe 
slechts weinig theoretici "event"-generatoren con
strueren en dat de meesten hun resultaten nog op de 
"traditionele" manier afleveren. Anderzijds zijn de 
berekeningen zo ingewikkeld geworden, lat de expe
rimentatoren de theoretische resultaten niet meer zelf 
kunnen omzetten tof een betrouwbare generator. 
Hierdoor zal de fenomenologie van de elementaire 
deeltjes de komende jaren nog enige veranderingen 
ondergaan. 
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Fnlo Wim van Zanten, 
FOMVKU Nijmegen 

Figuur 1. MOCVD-apparaat voor het groeien van 
III/V-verbindingen (rechter foto). De (platte) reactor
cel bevindt zkh tussen het verwarmingselement (meta
len doos aan de onderkant van de cel) en de topkoeler. 
In en achter het rechter kabinet worden de gassen ge

mengd en vervolgens van rechts naar links door de cel 
geleid. Achter de cel bevindt zich een kraker (zwarte 
oven) waarin restanten van het arsine ontleed worden 
in metallisch arseen. Dit wordt daarna af gevangen via 
filters. Links de reactorcel van meer nabij. 

\1\/™ 



Ml/V-halfgeleiders: nieuwe 
uitdagingen voor de fysica 
en materiaalkunde 
LJ.Gili P i g Katholieke Universiteit Nijmegen 

J.Wolter Technische Universiteit Eindhoven 

en 

Terwijl silicium nog steeds de koningin der halfgelei
ders is en de siliciumteehnologie ongekende hoogtes 
bereikt in de submicronschakelingen, heeft zich de 
afgelopen tien jaar een nieuwe klasse van halfgeleiders 
aangediend, die Hekend staat onder de naam III/V-
verbindingen. De/e materialen bestaan primair uit een 
binaire samenstelling van elementen uit de kolommen 
III en V van het periodiek systeem, met als typische 
voorbeelden GaAs (galliumarsenide) en InP (indium-
fosfide). Secundair zijn de/e binaire verbindingen 
evenwel ook binnen wijde gren/en met elkaar meng
baar tot de vorming van tertiaire (AlxGa, ,As, alumi-
nium-galluimarsenide) en quarternaire verbindingen 
(CiaxIn, ,AsvP, ,, galliiim-indium-arseen-fosfide). 
Hier zien we het eerste belangrijke voordeel van de/e 
materialen: zowel de roosterafstand ais de bandaf-
starid van de/e materialen is een functie van de chemi
sche samenstelling. Dit maakt het mogelijk om bij
voorbeeld bovengenoemde tertiaire en quarternaire 
verbindinden als Al̂ Cia, xAsen Cia^hi] sAs^P, ^ binnen 
bepaalde waarden van \ en y de/elfde roosterpara
meter mee te geven als GaAs, zodat de epitaxiale groei 
van heterostructuren mogelijk is /onder dat er roos
terspanningen ontstaan die zich kunnen ontladen in 
de zogenoemde risfit dislocaties, terwijl bovendien 
nog een keuzemogelijkheid blijft bestaan in de grootte 
van de batidgap (handafsland). fien tweede voordeel 
is dat een groot aantal verbindingen (niet allemaal 
helaas) een directe bandovergang bezit, wat een eerste 
vereiste is om e • goede optische devices (bouwelemen
ten), zoals diodes en lasers, van te maken. Het is de 
combinatie van bovengenoemde materiaaleigenschap
pen: halfgeleidende werking, de mogelijkheid tot hel 
maken van heterostructuren en de opto-elektronische 
mogelijkheden, die de 111/ V-verbindingen /o duidelijk 
onderscheiden van andere halfgeleiders. Het zal evi

dent zijn dat de III/V-mater;alen hierdoor een techni
sche en fysische potentie hebben die ver uitgaat boven 
wat mogelijk en haalbaar is met silicium. Het zijn 
vooral de nieuwe device mogelijkheden en de nieuwe 
fysica, die hiermee te realiseren is, die de motor vor
men voor een snelle doorbraak op dit terrein. Dit ver
klaart waarom er zo'n explosieve toename in het on
derzoek heeft plaatsgevonden van de III/V-materialen 
op het gebied van elektronische en optische devices. 
Die enorme bloei zou evenwel niet mogelijk zijn ge
weest zonder de ontwikkeling van geavanceerde epita
xiale groeitechnieken. 

Kpiiaxiale groeitechnieken 

De mogelijkheid om op een gecontroleerde manier 
dunne tot zeer dunne éenkristallijne filmlagen te fabri
ceren vormt de grondslag van de moderne groeime
thoden. Ui;erste precisie en gecontroleerde groei, met 
groeisnelheden variërend van één atoomlaag tot 20 
atoomlagen per seconde, zijn heden ten dage mogelijk 
met (i) chemische depositie vanuit de gasfase, ge
bruik makend van metaalorganisehe verbindingen 
(MOCVD-metalorganic chemical vapour depositi
on) en (ii) met MHE (molecular beam epitaxy). Het 
essentiële verschil tussen beide is dat MBH een typisch 
fysische opdamptechniek is die plaats vindt in een 
ultrahoog-vactiüiTisysteem, gebruik makend van ato
maire of moleculaire bundels van bijvoorbeeld de 
elementen gallium en arseen, terwijl bij MOCVD deze 
elementen aangevoerd worden als gasvormige verbin
dingen, onder typische werkdrukken variërend van 
1 bar tot 10 millibar. Via een chemische reactie, ver
oorzaakt door een lokaal hoge temperatuur, worden 
de elementen dan vrij gemaakt uil hun verbindingen, 
Beide methoden zijn complementair en hebben elk 
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Tabel I: Specifieke voordelen ( + ) en nadelen (-) van de MOCVD en XIBE systemen. 

achtergrond-
v ontreiniging groeien van kapitaal 
t.».v. systeem microstructuren invest* 

MOCVD + + 
MBE + + + + 

hun eigen toepassingsgebied; uiteindelijk doen ze 
echter qua eindresultaat niet voor elkaar onder, zowel 
wat betreft de fysische eigenschappen van de gegroeide 
lagen (mobiliteit van de ladingdragers, laserwerking, 
achtergrondconcentratie van verontreinigingen) als 
de kristallografische kwaliteit (scherpte van de over
gangen tussen lagen, de aanwezigheid van kristallo
grafische defecten). In tabel I is een aantal specifieke 
voor- en nadelen van de twee technieken weergegeven. 

Het maken van éénkristallijne (multi)lagen via één 
van beide methoden wedt epitaxiale groei genoemd 
(het oud-Griekse woord epitaxein betekent op een rij 
plaatsen, hier bedoeld als "het onderliggend kristal
rooster volgend"). Als de filmlaag en de ondergrond 
(substraat) uit hetzelfde materiaal bestaan spreken we 
van homo-epitaxiale groei, in het andere geval van 
hetero-epitaxie. Speciaal deze laatste mogelijkheid 
heeft in de technologie van III/V-verbindingen in de 
laatste jaren een enorme vlucht genomen. Terwijl in 
de siliciumtechnologie normaliter lagen gegroeid wor
den van enige micrometer dik, zijn de actieve lagen 
voor de GaAs/AlxGa|_xAs quantumputlasers typisch 
zo'n 5 nanometer breed, met een scherpte in de laag-
overgang van één atoomlaag. Deze technologische 
krachttoeren, waarbij structuren beschikbaar komen 
met atomaire afmetingen, openen een geheel nieuwe 
wereld voor de natuurkundigen, terwijl de realisatie 
ervan, tot aan de grens van het fysisch mogelijke, een 
uitdaging vormt voor de materiaalkundigen. 
De beperkte ruimte voor dit artikel staat ons niet toe 
om op beide groeimethoden in te gaan. Gezien de ex
pertise die is opgebouwd in Nijmegen op het terrein 
van MOCVD zal alleen uitvoeriger worden ingegaan 
op deze techniek. 

Het MOCVD-proces 

In figuur 1 (zie pagina 132) is een MOCVD-apparaat 
afgebeeld dat in Nijmegen ontworpen is. Het apparaat 
bevat een gasmengsysteem waarmee naast het instellen 
van de concentraties van de groeigassen, ook de dope-
gassen bijgemengd kunnen worden. Dragergas is over 
het algemeen waterstof, maar ook stikstof of helium 

134 lll/V-ha 

gebruik van 
aantal samples fosfor- vrije keuze 

per run verbindingen dopemateriaal 

-l- + + + 

kunnen gebruikt worden, mits ze rigoreus (minder dan 
0,1 ppm) ontdaan zijn van water en zuurstof. Dit 
mengsel dat bij kamertemperatuur niet met elkaar mag 
reageren, wordt de reactorcel ingeleid, waar het in aan
raking komt met een verhit dragerelement (susceptor) 
waarop de substraatkristallen zijn neergelegd. Door 
de hoge temperatuur gaan er allerlei chemische reac
ties lopen waardoor vlak boven de substraten een 
oververzadiging ontstaat van gasvormige III- en V-ver
bindingen. De radicalen uit dit gasmengsel zullen pre
ferentieel adsorberen aan het kristaloppervlak en aan
leiding geven tot de groei van de actieve laag. 
De eenvoudige chemische brutoreactie waarmee de 
groei van GaAs gewoonlijk wordt weergegeven luidt: 

Ga(CH3)3 + AsH3 - GaAs + 3 CH4 . 

Het zal de lezer wel duidelijk zijn dat dit een oversim-
plificatie van het werkelijke chemische gebeuren is. 
Hierop zal straks wat uitvoeriger worden ingegaan. 
Niet alleen de chemie is evenwel complex, ook de 
fysica van het CVD proces is veel ingewikkelder dan 
hier weergegeven. In het algemeen geldt dat het groei
en van een epitaxiale laag met CVD opgesplitst kan 
worden in vijf processtappen. 
1. Samenstelling van het gasmengsel en transport naar 

de reactor. Voor gecontroleerde groei is het nood
zakelijk dat het gas hierbij laminair beweegt en dat 
er geen terugstroomcellen ontstaan die als "geheu
genkernen" kunnen fungeren, hetgeen belangrijk 
is als er overgeschakeld wordt naar een andere gas-
samenstelling. Hierdoor zou de scherpte van de 
hetero-overgang kunnen degraderen. 

2. Chemische reacties in de gasfase in de hete zone, 
gekoppeld met diffusie van de groeieenheden 
dwars door de laminair stromende laag naar het 
kristaloppervlak. Voor een niet ontwikkeld snel
heidsprofiel betekent dit diffusie over een grens
laag, bij een volledig ontwikkeld profiel vindt dif
fusie plaats over de hele hoogte van de reactorcel. 

3. Adsorptie aan het kristaloppervlak, gevolgd door 
diffusie van de geadsorbeerde verbindingen over 
het oppervlak. Deze oppervlakte-diffusie is een 
essentieel onderdeel van het kristalgrociproces, 
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het maakt het groeien volgens "atomaire stappen" 
mogelijk, waardoor kristallografi che fouten gemi
nimaliseerd worden. 

4. Inbouw van de groeieenheden aan de stappen via 
een chemische reactie. Pas in deze fase van het 
CVD-proces splitsen de laatste reactieproducten 
van de elementen Ga en As af en kan het kristal ver
der groeien. 

5. Desorptie van de reactieprodukten, gevolgd door 
diffusie weg van het kristaloppervlak. 

De langzaamste stap in deze rij zal de grocisnelheid 
bepalen. Voor normale procescondities blijkt dit 
meestal de aanvoer via diffusie uit de gasfase te zijn; 
alle andere processtappen lopen sneller bij de gebrui
kelijke groeitemperaturen. Pas bij zeer lage druk, ge
combineerd met een lagere groeitemperatuur, zullen 
kinetische verschijnselen aan het oppervlak een rol 
gaan spelen. 

Het specifieke van het MOCVD-proces is dat vrijwel 
alle Ill-elementen vluchtig gemaakt kunnen worden 
door ze te verbinden met organische groepen. Bij hoge 
temperaturen ontleden deze verbindingen weer, waar
bij een partiaaldampspanning opgebouwd wordt die in 
evenwicht is met het substraat. Het eerste is nodig om 
nauwkeurig te kunnen doseren, de tweede eigenschap 
is noodzakelijk voor de groei. Als illustratie hiervan is 
in figuur 2 de samenstelling weergegeven van een tri-

methylgallium/trimethylaluminium/arsinemengsel na 
ontleding bij hoge temperatuur in waterstof. Duidelijk 
is te zien dat bij hoge temperatuur al het trimethyl-
gallium is ontleed in monomethylgallium, terwijl het 
trimelhylaluminium is omgezet in AIH,. Het arsine is 
vrijwel geheel omgezet in het dimeer As; en in As4. Als 
dit mengsel in contact gebracht wordt met een GaAs 
substraatkristal slaat vrijwel alles van het GaCH, en 
AIHi neer in de vorm van GaAs; de arseendrukken 
veranderen nauwelijk, daar ervoor gezorgd was het 
arsine in overmaat aan te bieden {figuur 3). Voor een 
MGCVD-proces dat bij één atmosfeer werkt, is de 
overmaat aan arsine, weergegeven door de V/IM-
verhouding, typisch circa 15; voor MOCVD bij lage 
druk loopt deze verhouding gauw op tot circa 100. 
Het verschil tussen de partiaaldamspanningen van 
GaCH3 en A1H3 in de figuren 2 en 3 geeft de hoeveel
heid Ga en Al aan die verdwenen is in het kristalgroei
proces en is als zodanig direct een maat voor de groci
snelheid. Welke groei-eenheden evenwel precies aan
wezig zijn op het groeiende kristaloppervlak en in 
welke concentraties, is voor GaAs nog niet helemaal 
zeker; adsorptieberekeningen zullen hier uitsluitsel 
moeten geven. Voorlopige resultaten laten zien dat de 
hoeveelheid geadsorbeerde arseenverbindingen in de
zelfde ord-- van grootte ligt als de hoeveelheid gead
sorbeerde gallium en aiuminiumverbindinpen; dit is 
ook een vereiste voor stoichiometrische groei. 

Log !p(i ) /atm| 

figuur 2. Partiaaldampspanningen (in atmosfeer) als 
f unci ie van de temperatuur (in uraden keivin) in een 
gasvormig evenwichtsmengsel van 1,2% Aslfh 0,06% 
thmethylgallium en 0,06% trimelhylaluminium in 
waterstof (Il2). Het gas is niet in contact met vast 
AlCiaAs (homogeen evenwicht). 
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figuur 3. f'artiaaldutnpspanninv.en van hetzelfde gas
mengsel als in figuur 2, maar nu in evenwicht met vast 
A Ida As (heterogeen evenwicht). Alleen de in over
maat voorkomende arseenverbindingen zijn overge
bleven, ev»nals hel gevormde met haan (Cf/J. 
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De pulsreaitor 

IX' tot nu toe beschreven techniek betrof een CVD-
proces waarbij hei gasmengsel continu o\cr de sub
straten stroomde. Ai>n dit proces kte\en twee bezwa
ren: 
1. het benut de dure groeigassen maar ten dele. en 
2. er moet veel aandacht besteed worden aan het reac

torontwerp om geheugenkernen in de vorm \an 
gaswen els te vermijden teneinde atoonischerpe 
heterojuncties te kunnen groeien. 

Beide nadelen vervallen bij het gebruik van de puls
reactor (figuur 4). Bij deze uiterst geavanceerde 
MOt'VD-macninc wordt het groeigas pulsgevvijs 
binnen gelaten. Met etke puls kan het kristal met één 
of meer lagen aangroeien, maar met elke puls kan ook 
de samenstelling van het gas gewijzigd worden. Dit 
Nijmeegse apparaat is zojuist in gebruik genomen en 
moet ons in staat stellen om op atomaire schaal aan 
"material engineering" te doen. Kortom, hiermee 
hopen we tegemoet te kunnen komen aan de vraag 
naar steeds ingewikkelder structuren van steeds betere 
kwaliteit. 

De bijzondere fysica van III-V-half geleiders 

Zoals hierboven geschetst, heeft de indrukwekkende 
vooruitgang in de kristalgroeiteehniek gedurende de 
laatste tien jaar het mogelijk gemaakt om structuren 
te groeien die bestaan uit dunne, op elkaar gestapelde 
lagen van verschillende halfgeleiders. De overgangen 
tussen de verschillende halfgeleiderlagen zijn atomair 
scherp en defectvrij. De vrije vvcglengte en de Broglic-
golflengte var de elektronen kunnen vergelijkbaar 
worden met de geometrische afmetingen. Hierdoor 
treden quantisatie-effecten op: effecten behorend bij 
tweedimensionale of zelfs eendimensionale clcktro-
nengassen. Dit submicrongebicd is een speelweide 
voor boeiend fysisch onderzoek. Daarnaast bieden 
geslaagde halfgcleidcrstructurcn mogelijkheden voor 
nieuwe concepten voor elektronische en opto-elektro-
nischc bouwstenen. Het is met name dit samenspel 
tussen fundamenteel fysisch en devicegericht onder
zoek in industriële en universitaire laboratoria dat 
zeer bevruchtend werkt en steeds nieuwe uitdagingen 
oplevert. 

Superrooslers 

Van alle halfgcleidcrstructurcn hebben evenwel de 
superroosters wellicht de meest fascinerende fysische 
eigenschappen. Het basisidee werd in 1970 gcpubli-

Figuur 4. De pulsreactor voor het groeien van III I -
verbindingen (de donkere cilinder middenonder op de 
foto). Het gusmeng- en doseersysteem bevinden zich 
links op de foto. de reactorcel is de stalen cilinder aan 
de rechterkant. Alles bevindt zich in de stikstojutma-
sfeer van een handschoenenkast. Het gehele systeem 
wordt verder met de computer gestuurd. 
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figuur 5. Ruimtelijke variatie van de geleidings- en 
valentiebanden in twee soorten superroosters: 
a. samengesteld superrooster niet alternerende kristal-

lijne samenstelling, 
h. gedoteerd superrooster met alternerende n-typv en 

p-type dotering. 
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ceerd door Esaki en Tsu ".Zij beschouwden een alter
nerende reeks ultradunne lagen van twee halfgeleiders 
met ongelijke bandafstand (zie figuur 5a). Deze afwis
seling geeft een periodieke modificatie van de elektri
sche potentiaal loodrecht op de grensvlakken. Aldus 
worden er voor de elektronen om elk atoom in het 
kristalrooster extra potemiaalputten gecreëerd, naast 
de "gewone". Zodra de periodiciteit van het super
rooster kleiner dan circa 10 nanometer wordt, veran
dert het energieschema van de elektronen drastisch: 
de valentie- en geleidingsband wordt gesplitst in 
"minibanden" en er ontstaan nieuwe verboden zones 
("minigaps"). Iets dergelijks geldt ook voor de ener
gie van de gequantiseerde roostervibraties (fononen) 
ais functie van hun golfgetal. Dit laatste is experimen
teel reeds aangetoond met Ramanspectroscopie:y. 

Superroosters hebben ongewone fysische eigenschap
pen, die op een beheerste wijze te beïnvloeden zijn 
door een modificatie van de bandstructuur via de 
samenstelling, dotering of laagdikten. Een curieus 
verschijnsel kan zich voordoen wanneer een elektrisch 
veld wordt aangelegd ". De aanwezigheid van mini-
banden geeft aanleiding tot zogenaamde Bloch-oscil-
laties en een negatieve differentiële geleiding, geïllus
treerd 'm figuur 6. De energiebanen hebben een helling 
die evenredig is met de spanning. Elektronen worden 
naar de bovenkant van de geleidingsband gedreven, 
maar in een conventionele halfgeleider komen ze daar 
nooit aan, doordat de af te leggen weg veel langer is 
dan de gemiddelde afstand tussen twee fononemissies. 
In een superrooster kunden echter de minibanden 
zo smal zijn dat er wèl een goede kans is op het berei
ken an de bovenkant. Eenmaal -aar aangekomen, 
keren de elektronen weer terug naar de onderkant, 
doordat ze de verboden zone niet kunnen oversteken. 
Zo gaan ze vele malen heen en weer, vóór ze een fonon 
uitzenden. De verschuiving van hun gemiddelde posi
tie door een fononemissie is kleiner naarmate de band
helling groter is, zodat een hogere spanning een 
stroomvermindering geeft. 

Een ander type superroostcr is het doteringssuper-
roosfer -1', zie figuur 5b. Dit bestaat uit lagen van de
zelfde halfgeleider met afwisselend p- en n-dotering. 
Door de donoratomen in de n-lagen worden elektro
nen geleverd, terwijl de aceeptoratomen in de p-lagen 
gaten leveren. De resulterende ladingverdcling creëert 
cen nieuwe reeks potemiaalputten, zodat ook in dat 
geval minibanden voorkomen in her energieschema. 
Belangrijke aspecten zijn hier de bijna perfecte roos-
leraanpassing en de ruimtelijke scheiding van elektro

nen en gaten, waardoor deze een lange levensduur 
kunnen hebben. Verder bestaat er de mogelijkheid om 
via een externe elektrische spanning de effectieve 
bandafstand te beïnvloeden. 

Een bij/onder leuk stuk fysica doet zich voor in een 
superrooster van twee halfgeleiders met een indirecte 

I > . 

Figuur 6. Het ontstaan van Blochoscillaties en een 
negatief-differentiële weerstand in een superrooster 
onder invloed van een uitwendig elektrisch veld: 
a. in een conventionele halfgeleiderstructuur, 
h. in een superrooster. 
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bandafstand. In de afzonderlijke materialen corres
pondeert het minimum van de geleidingsband met een 
ander golfgetal dan het maximum van de valentie-
band. Er is dus voor een elektron-gatrecombinatie de 
koppeling aan een fonon nodig. Daardoor is de reeom-
binatiewaarschijnlijkheid veel kleiner (bijvoorbeeld 
een factor 100) dan in een directe halfgeleider. Met 
een superrooster kan men echter de bandstructuur zo
danig modificeren dat het een directe bandafstand 
krijgt4). De bijbehorende recombinatiewaarschijnlijk-
heden zijn echter moeilijk voorspelbaar: zij vormen 
een dankbaar onderwerp voor theoretisch onderzoek. 
Dit principe van het "vouwen" van Brillouinzones 
zou men kunnen toepassen om lichtemissie te kunnen 
krijgen uit een superrooster van silicium en germa
nium. Dit zou voor de opto-elektronica een revolutio
naire ontwikkeling zijn. Recentelijk is reeds aange
toond 5> dat men op silicium dislocatievrije SiGe-
lagen met een dikte van maar liefst 75 nanometer kan 
aanbrengen, ondanks het feit dat beide materialen een 
groot verschil in roosterconstante hebben. 

OuaiiumpuUen 

Naast de superroosters is er een tweede klasse van 
structuren die om hun fysische eigenschappen en toe
passingsmogelijkheden intensief onderzocht worden: 
de quantumputten. Deze bestaan uit een halfgeleider-
laag tussen twee lagen van een halfgeleider met een 
grotere bandafstand. Indien de put zo dun is (minder 
dan 30 nanometer) dat de toestanden van elektronen 
en gaten gequantiseerd zijn voor bewegingen lood-

- & 

n = I 

n - 1 

Figuur 7a. Ééndimensionaal energiediagram van een 
quantumpui. 

recht op de grensvlakken, spreekt men van een quan-
tumput. De opsluiting van ladingdragers leidt dan tot 
discrete energieniveaus (zie figuur 7a), waarbij nog 
de energie voor bewegingen evenwijdig aan de grens
vlakken dient te worden opgeteld. Ten opzichte van 
bulkmateriaal wordt het verschil tussen het laagste 
geleidingsniveau en het hoogste valentieniveau groter. 
De luminescentie door elektron-gatrecombinatie vindt 
daardoor bij een kortere golflengte plaats (figuur 7b). 
De met de quantisering gepaard gaande veranderingen 
in de toestandsdichtheden 6) zijn gunstig voor het ver
krijgen van grote recombinatiewaarsehijnlijkheden. 

De laatste jaren worden quantumputten van Ill-V-
halfgeleiders in veel laboratoria onderzocht. Medebe
palend hiervoor zijn de industriële toepassingen, bij
voorbeeld voor vastestoflasers. Hierbij kan men de 
golflengte van de laseremissie verkleinen door de put 
dunner te maken. Naast de golflengte-afstemming 
hebben quantumputlasers nog andere aantrekkelijke 
eigenschappen, zoals een hoog luminescentierende
ment en een kleine en weinig temperatuurgevoelige 
drempelstroom voor laserwerking. 

De fysica van de quantumputten lijkt op het eerste ge
zicht heel eenvoudig; toch is er een groot aantal onop
geloste vraagstukken. Deze hebben onder andere be
trekking op de waarde van de discrete energieniveaus 
in de put. Verder is vooral de dynamica van hete la
dingdragers, die zich afspeelt op de korte tijdschaal 
van picoseconden, nog onbegrepen. 

Hoge beweeglijkheden 

III-V-haIfgeleiders staan naast hun optische eigen
schappen vooral bekend om hun gunstige transport
eigenschappen. Zo hebben elektronen in GaAs een 
kleinere effectieve massa en daardoor een grotere be
weeglijkheid dan in silicium. Meestal wordt echter de 
beweeglijkheid nog beperkt door verstrooiingen, 
vooral aan ingebouwde onzuiverheden. Vaak zijn deze 
onvermijdelijk, bijvoorbeeld door de inbouw van 
donoratomen. Deze processen, die bij lage tempera
turen (minder dan 77 graden keivin) belangrijker zijn 
dan de interacties met fononen, leken tot voor kort 
een fundamentele beperking van een verdere vergro
ting van de beweeglijkheden via verbeteringen van de 
kristalgroei. 

Een doorbraak was de invoering van een gemoduleer
de dotering in heterostructuren 7). Het principe, geba
seerd op eerdere ideeën van Esaki en Tsu ", is eenvou-
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Figuur 7b. Luminecent'espeetrum van een dubbele 
quantumput van Ga As in AlGaAs, zoals gegroeid in 
Nijmegen met behulp van MOCVD. Er zijn twee lu-
trinecentiepieken te zien boven de bandgap van 1,52 
eV, behorend bij de putten van 8,3 nanometer en 
16,0 nanometer. De lagen zelf zijn te zien in de inzet 
(TEM opname). 

1. 7 EV. 

dig en geniaal: een heterostructuur wordt zodanig ge
doteerd dat donoratomen en elektronen zich in ver
schillende halfgeleiders bevinden en dus ruimtelijk 
van elkaar gescheiden zijn. Dit idee is te realiseren 
door alleen het AlxGat xAs in een heterostructuur, 
bestaande uit GaAs en AlGai xAs, te doteren, bijvoor
beeld door de inbouw van donoratomen (n-dotering) 
(figuur 8). De elektronen diffunderen door het 
AlxGai vAs en sommige kunnen via de discontinuïteit 
in de geleidingsband aan het grensvlak in het onge
doteerde GaAs belanden. De negatieve ruimtelading 
die deze elektronen opbouwen en de positieve ruimte
lading va:i dein het AlxGaMAs achtergebleven donor
ionen creëren een extra Coulombpotentiaal waardoor 
er een verbuiging van de geleidingsband bij het grens
vlak optreedt. De/e verandering in de potentiaal heeft 
weer invloed op de verdere elcktronenoverdracht 
door het grensvlak heen. Tenslotte stelt zich een even
wicht in. 

De eleklronen in de GaAs-laag aan het grensvlak vor
men een tweedimensionaal elektronengas met hoge 
beweeglijkheid. Dit komt omdat door de ruimtelijke 
scheiding zich ter plekke van elektronen geen positieve 
dotiorioncn bevinden waaraan de elektronen kunnen 

verstrooien. De gemiddelde afstand voor verstrooiing 
tussen de elektronen en de donoren kan nog verder 
worden vergroot door middel van het aanbrengen 
van een dunne tussenlaag van ongedoteerd A!xGa].xAs. 
Figuur 9 toont een voorbeeld van de beweeglijkheid 
bij heliumtemperatuur als functie van de dikte van die 
tussenlaagK'. De beweeglijkheid bereikt een maximale 
waarde van 3,1 x 10fi cm2V 's ', hetgeen groter is dan 
de theoretisch maximaal toelaatbare waarde. Kenne-

A^Ga^As 

Figuur #. De ééndimensionale potentiaulput die de 
elektronen in GaAs bind! aan het GaAs/ AlxGat xAs-
grensvlak. E„ en E: zijn de energieën van de twee laag
ste gebonden toestanden. Ef is de Fermi-energie. 
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lijk is de verstrooiing van de elektronen aan de donor
ionen beduidend /wakker dan de theorie voorspelt. 

Dit principe van gemoduleerd doteren heeft de basis 
gelegd voor de vervaardiging van supersnelle tran.si.s- 
toren en geïntegreerde schakelingen. Natuurlijk is een 
gemoduleerde dotering ook toepasbaar op superroos
ters en quantumputten. Vooral de combinatie met de 
minibanden van een superrooster biedt ruimte voor 
allerlei speculaties. Ook is dit principe toepasbaar 
op de combinatie van silicium en SiGe, hetgeen ook 
in silicium tot snellere halfgeleiderschakelingen kan 
leiden. 

De eigenschappen van het tweedimensionale elektro-
nengas bieden een aantal interessante fysische vraag
stukken. Zo kan men de vraag stellen of de interactie 
tussen elektronen en fononen in twee en drie dimen
sies wezenlijk verschillend zijn. Voor de beantwoor
ding van deze vraag wordt tegenwoordig hei gedrag 
van hete ladingdragers in twee dimensies intensief 
bestudeerd. 

Hel gequantiseerde Halleffect 

De meest intrigerende eigenschap van het tweedimen
sionale elektronengas is echter het optreden van het 
gequantiseerde Halleffect, voor het eerst waargeno
men 9) aan een silicium MOSFET. Bij een meting van 
het zogenoemde Halleffect bepaalt men de spanning 
die bijvoorbeeld in de y-richting van een preparaat 
wordt geïnduceerd door de combinatie van een 
stroomdoorgang en een magneetveld in de x- en z-
richting {figuur 10). De verhouding van deze spanning 
en de doorgevoerde stroom wordt de HaJJweer.sfand 
genoemd. Bij hei gequantiseerde Halleffect vertoont 
de curve van de Hallweerstand uitgezet tegen het mag
neetveld bij lage temperaturen duidelijk plateaus 
(figuur II). De weerstand bij een plateau hangt niet 
af van de experimentele omstandigheden en wordt 
zeer nauwkeurig gegeven door h/ne2, waarbij h de 
constante van Planck is, n een geheel getal en e de 
elektronlading. Voor de ontdekking van dit effect in 
1980 werd aan Klaus von Klitzing in 1985 de Nobel
prijs voor natuurkunde toegekend. 

In SI-eenhcden is h/e2 gelijk aan 25.813,804 ohm. 
Zeer verrassend is de buitengewone precisie waarmee 
de grootheid h/e2 experimenteel kan worden bepaald. 
Inmiddels stellen verscheidene ijkinstitutcn, /pais het 
van Swinden Laboratorium, de Physikalisch Techni
sche Bundesanstalt in West-Duitsland en het National 

10 
8 

Remote impurity ! 
~ Phonons 

Background Impurity ! 
Experiment»! — maximum ' 

'« 10 -

^ 

4. 

O 

10^ 

LLÜIL. 

J ' 

\ : 

3 10 100 1000 

Spacer layer thickness (A) 

Figuur 9. Elektronenbeweeglijkheid bij heliumtempe-
ratuur als functie van de dikte van ongedateerde 
AlxGai_xAs-tussenlaag. De theoretisch voorspelde af
hankelijkheid van diverse strooiprocessen is gestip
peld getekend. 

Bureau of Standards in de Verenigde Staten pogingen 
in het werk door middel van het gequantiseerde Hall
effect een nieuwe referentieweerstand te creëren met 
een nauwkeurigheid van beter dan 1:108. 

Een volledige verklaring, met name van de plateau
breedte, is tof nu loe niet gegeven. WcJ veronderstelt 
men algemeen dat er een verband bestaat met de eigen
schappen van het tweedimensionale elektronengas, 
waarin de toestanden voor beweging loodrecht op het 
grensvlak gequantiseerd zijn. Door het magneetveld 
treedt ook evenwijdig aan het grensvlak een quantise-
ring op, waarbij zogenoemde Landauniveaus ont
staan die met toenemende sterkte van het magneetveld 
successievelijk ontvolkt worden. Telkens als er een 
niveau leeggeraakt, vertoont de Hallweerstand een 
plateau. Ter verklaring hiervan neemt men gewoonlijk 
aan dat er tussen Landauniveaus gelokaliseerde toe
standen zijn, waarin de elektronen niet bij de stroom-
geleiding betrokken zijn. Mogelijk is het ook van be
lang dat de elektronen niet homogeen over het prepa
raat verdeeld zijn. 

De ontdekking van het gequantiseerde Halleffccl was 
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Figuur 10. Geometrie voor het melen van de Hall
weerstand. I is de stroom in de x-richting, B het mag
neetveld in de z-richting, Vh de geïnduceerde Hall
spanning in dey-richting, Vr de geïnduceerde spanning 
in de x-richting. 
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Figuur II. Hel gequantiseerde Halleffect fRf,gemeten 
aan een heterojunctie van GaAs en AlxGa, xAs). De 
weerstand RH vertoont uitgesproken minima ter plaat
se van de Hallplateaus. 

al een grote verrassing. Er stond de fysici echter een 
nog grotere verrassing te wachten. In 1982 werd 
in een experiment aan heterostructuren van GaAs/ 
AI,Gai xAs bij zeer sterke magneetvelden gevonden "M 

dat er ook piatcaus voorkomen waarbij de Hallweer
stand wordt gegeven door h/fc2, met f =1/3, 2/3, 
2/5, 4/5, ... (figuur 12). Dit effect wordt het fractio-

nele gequantiseerde Halleffect genoemd. Het betekent 
dat er ook bij gedeeltelijke bezettingen van de Landau-
niveaus plateaus optreden. Ook voor dit effect is nog 
geen algemeen geaccepteerde theorie. Wel is evident 
dat dit verschijnsel niet met het vrije één-elektronen
model kan worden verklaard. De êên-elektronenbena-
dering lijkt hl.r niet toereikend te zijn. 

Slotopmerking 

Naast het modelsysteem GaAs/AlxGa|.,As wordt re
centelijk ook de groei van structuren van materialen 
met een niet al te grote roostermispassing intensief 
onderzocht. Deze roostermispassing kan worden op
gevangen door een elastische spanning in het kristal
rooster zonder dat er dislocaties worden gevormd. 
Een voorbeeld van een interessante combinatie is 
silicium op GaAs. Deze materialen hebben een verschil 
in roosterconstante van 4%. Indien het mogelijk zal 
blijken om dit verschil in elastische spanning op te 
vangen, zou men een materiaal beschikbaar hebben 
waarop men op dezelfde chip geïntegreerde silicium-
schakelingen samen met opto-elektronische compo
nenten zoals lasers en fotodiodes op basis van GaAs 
kan aanbrengen. 
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Figuur 12. Het fraclioneel gequantiseerde Halleffect 
'"> voor verschillende temperaturen gemeten aan een 
heterojunctie van GaAs en AltGa/ ,/l.v. 
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De beschreven fysische verschijnselen en de hiermede 
samenhangende onopgeloste vraagstukken hebben 
een vloedgolf van experimenteel en theoretisch onder
zoek veroorzaakt. Met elk experiment komt een nieuw-
stuk informatie beschikbaar, dat verder onderzoek 
stimuleert. Dit gebied van onderzoek groeit qua om
vang en complexiteit nog steeds. Het zal ook in de toe
komst nog menige uitdaging en verrassing voor de 
fysicus opleveren. 
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drs. H.W.L. Bruckman, WP/T (o) 
P. Sannes, OP/V 

WERKGRCE' SF-A-WA IV 
drs. F.H.J. Los.ak, WP/T 
dr. D. van der Putten, WP/T (a) 
drs. P.W.E. Peereboom, WP/T (o) 
H. Luigjes, OP/V 

WERKGROEP SF-A-WA V 
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C J T i t o 

Elektronische afdeling 
Hoofd: 
ir. A.M. van Ingen, WP/V 
Assistent: 
ir. A.G.A. Verhoeven, WP/V 
Documentatie/administratie: 
H.T.G. Spitholt 
Bijzondere ontwerpstudies: 
ing. P. Hellingman 
ing. P. Manintveld 
Systeembeheerder: 
H.G.M, van Beek (a.o) 

Dienst voor elektronika 
Elektromcus: 
ing. A. Agterberg 
W.J. Bloks (o) 
J. de Hoop 
J.J. Kamp 
F.T.M. Koenen 
L. Kroonenburg (o) 
ing. A.J. Putter 
H.J.F, van Ramele 

EieKtronikaservice 
Hoofd: 
H.J.W. deVor 
Monteur: 
J Pouwelse 
C.J. Theunissen (a) 

Elektrochemie: 
F.F. Hekkenberg 
Centrale Computerafdeling: 
dr. G.M.D. Hogeweij, WP/V 
Hoofd: 
ing. T.C. van der Heiden (o) 
Systeemprogrammeur: 
F.G.P. van den Hoven 

Dienst energietechniek 
Hoofd: 
A.B. Sterk 
Technicus: 
A.F. van der Grift 
M. van der Kaaij (u) 
S.W.T. de Kroon 

Instrumentmakerij 
Hoofd: 
L de Jong 
F.A. Meeuwissen (of 
Instrumentmaker: 
J.W. Bode 
B.S.Q. Elzendoorn 
G E . Godschalk 
W. Kersbergen 
A.H. Kragten 
J. Lagerweij (o) 
J. Nienhuis 
W.J.P. Nieuwhoff 
G.A. Wildschut 
P.M. Wortman 
Magazijn: 
R.W. Peizel 

Constructie-tekenkamer 
Hoofd/coördinator MTA: 
H. Oosterom 
Consfrucfet/r. 
W.R. Julsing 
J.Q.M, van Leusden 
J. Pluygers 
P.R. Prins 

Reproduktie 
Hoofd: 
P.A. van Kuyk 
Tekenaar 
W. Tukker 
Fotograaf: 
W. van Zanten 
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Dienst voor vacuüm fysica 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. Bruijne 
mevr. T. van der Goes (o) 
mevr. J.M. Hamers-Smit 
mevr F.M. StenfertBouman (o) 
mevr. R.F.L. Tenge-Tjon-a-Tnam (a) 
mevr. L.M.P. van Veenendaal-van Uden 
mevr. G. Verweij 
Bibliothecaris: 
D Spruijt (o) 
mevr. I.H. Vörös-WHIemsen (a) 
Personeelfunctionaris: 
H.J. Lammersfo; 
R.M W. Rademaker fa; 

Algemene dienst en technische 
onderhoudsdienst 
Technische onderhoudsdienst 
Hoofd: 
T.W. Westra 
Monteur: 
J.C Goes 
J.T. de Waal 

Financiële administratie 
Hoofd: 
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 magazijn 
Magazijnmeester: 
L. Gieling 
Magazijnbediende: 
C. Kooijman 

Terreinen en tuin 
Hoofd: 
J.M. Klees 
Medewerker: 
A.M. Moons (a) 
H.R. Nieuwenhuis (a.o) 

Huishouding/Kantine 
Hoofd: 
C.W. Coomans 
Medewerkster: 
mevr. J.C. Maarsseveen 
mevr. J.C.W. den Oudsten 
Chauffeur. 
A.4. Gouwei aeuw (a) 
Bewaking: 
C.J. Kranendonk 

152 

WERKGROEP TN III 
zie onder FOMInstituut voor Atoom- en 
Molecuulfysica 

WERKGROEP TN VI 
drs R.J M. Bonnie, WP/T 
M. J.W. Gerritsen. WP1T 
drs. G. Kovar, WP/T (a) 
ir. R.A. Rooth. WP/T (o) 

WERKGROEP TN '.'II 
ir. T. Bisschops. WP/Tfo) 
ir. J.C.N. Bosma, WP/T 
ir. B. Gravendeel. WP/T 
dr.ir. J.C.M, de Haas, WP/T 
dr. P.C. de Jagher. WP/T (a.o) 
ir. G.M.W. Kroesen, WP/T (o) 
dr. S. Nowak. WP/T (a) 
ir. A.T.M. Wilbers, WP/T(aj 

Theoretische Hoge-Energiefysica 

WERKGROEP H-th-A 
dr. J. Smit, WP/V 
drs. P. Batenburg, WP/T 
drs. P.G. Bouwknegt. WP/T 
drs. M.F.L. Golterman. WP/T (o) 
drs. F. Hoogeveen, WP/T (o! 
dr. L.J. van den Horn. WP/T 
drs. J.C. Vink, WPJT 

WERKGROEP H-trt-G 
mevr.drs. M. Koopmans, WP/T 
drs. J.J. Steringa, WP/T 
dr. P.W. Johnson, WM (a.o) 

WERKGROEP H-th-L 
dr. P.J.M. Bongaarcs. WP/V 
drs. W.J.P. Beenakker. WP/T 
drs. W.T. Giele, WP/T (a) 

WERKGROEP H-th-N 
drs. J.R.M. Bergervoei, WP/T (o) 
drs. H.H.J.M. Janssen. WP/T 
ars. R.G.E. Timmermans, WP/T'(a) 

WERKGROEP H-th-U 
drs. R. Dijkgraaf, WP/T(a) 
drs. C.J.M. Schoutens. WP/T 
drs. EP. Verlinde, WP/T 
drs. H.L Verlinde, WP/T 
dr. J.S. Anandan, WM (a.o) 
dr. O.E. Foda, WM 
dr. J.W. Jurkiewicz, WM(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) 

Radiochemische afdeling 
Groepsleider: 
dr. L. Lindner 

Wetenschappeh/k personeel: 
dr. G-A. Brinkman 
drs. P. Kuipers 
dr. P.W.F, louwrier 
dr. P. Polak 
drs. C.J.S. van Rijn 

Analist en technisch assistent: 
C N.M. Bakker 
J.J. van Gelder 
B.W. van Halteren (o) 
G.A.J. Leurs 
J.T. Veenboer 
J. Visser 

Glasinstrumentmaker: 
W. van der Veen 

Elektronenverstrooiingsal'deling 
Groepsleider: 
prof.dr. C. de Vries 
Wetenschappelijk personeel: 
drs. J.F.J, van den Brand 
drs. A.J.C. Burghardt 
drs. M.A. Daman (a) 
drs. J.W.A. den Herder (o) 
dr. C.W. de Jager 
dr. E. Jans 
dr. N. Kalantar-Nayestanaki (a) 
drs. P.H.M. Keizer (o) 
drs. G.J. Kramer 
dr. L. Lapikas 
ir. G. Luyckx. projectleider EMINhal 
dr. R. M?>as 
drs. E.A.J.M. Offermann 
drs. E.N.M. Quint 
dr. J.J.M. Steijger 
dr. H.de Vries 
prof.dr. P.K.A. de Witt Huberts 
Academisch technicus: 
dr.ir. G.J.L Nooren (a) 
Afdelingssecretaresse: 
mevr. R. Weijer (a) 
Gastmedewerker: 
dr. R. de Leo (a.o) 
dr. M. Pignanelli (a.o) 
Student: 
B. Schaap (a) 
J. Wesseling (a) 

PIMUgroep 
Groepsleider: 
dr. R. van Dantzig 
Wetenschappelijk personeel: 
dr. T.S. Bauer 
drs. M.W. van der Heijden (a,u) 
dr.ir. J. Konijn 
ir. C.T.A.M, de Laat 
dr. E.W.A. Lingeman 
drs. A. Taal 
Gastmedewerker: 
dr. H. Breuer (a) 
Student: 
F. Geerling (a) 
W.A. Poeser (a) 

Theoretische afdeling 
Groepsleider: 
dr. J.H. Koch 
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Wetenschappelijk personeel: 
dr. T. de Forest 
drs. LR. Kouw(af 
dr. P.J.G. Mulders 
drs. H.W.L Nausfa; 
dr. MR. Weyrauch (a) 
Gastmedewerker: 
prof-dr. A.H. Wapstra 

Groep Versnellertechniek 
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. Speit 
Hoofd mechanische groep: 
ing. A.G.C VogeJ (o) 
Hoofd bedrijf MEA: 
LH. Kuijer 
Technicus: 
K. Bakker (o) 
H. Bar 
H. Boer Rookhuizen 
E.J. Bosscher 
W.E.J. Buitenhuis 
W.A. van Engeland (o) 
P.J.M de Groen 
E. Heine 
B. Heutenik 
N. Hoetmer 
L.W.A. Jansen 
G.J. Koenderink 
ing. J.J. Kuijt 
C. Moerman 
ing. B. Manneke fa; 
ing. N.J. Nieuwenkamp (a) 
C.WJ. Noteboom 
R.C.M. Pirovano (a) 
A. Schimmel 
H. Schwebke 
ing. T.G.B.W. Sluijk 
W.A. Steman 
A.C. Stoffelen 
P.F. Timmer 
R. van Velse 
J. Verhoef (o) 
A.M.A. van der Voort 
H.C. Vriese 
J.P.A.M. Wieman, Asd (gedetacheerd 
Quado) 
P. Wieten 

Elektronisch-digitale afdeling 
Hoofd: 
ir, E Kwakkel 
Elektronicus: 
A.l.J. Boerkamp 
J.C. Qoes(a) 
E.A. van den Bom 
N. Dijkstra 
J.T. van Es 
C. Feijen, Asd (gedetacheerd Quado) 
F. Geerling (a) 
G.J. Harmsen 
J.J. Hogenbirk 
ing. PU. ten Kate 

E. Kok 
A.H. Kruijer 
ing. K. Oostveen (o) 
HZ. Peek 
A.T.H, van Reen 
E. Ros 
J.D. Schipper 
J. Stolte 
J.H. van Trigt 
D. van der Veen (a.o) 
J.C. Verkooijen 
dr. J.L. Visschers 
L. Vriezen (o) 
ing. A.N.M. Zwart 
Mechanicus: 
W.J. Schendeier (o) 
Magazijnbeheerder: 
J. de Boer 
Assistent administratie: 
E. Quasten 

Computersysteemgroep 
Hoofd: 
dr. P. Koldewijn 
Programmeur: 
F.J.A. Albers (o) 
B.J.M. Dunselman 
J.M. Eijgenraam (o) 
ing. R.G.K. Hart 
W.P.J. Heubers 
C.M. Huis 
K. Huyser (ai 
mevr.drs. M.N. Kruszynska-Straszewicz 
R.J.T. Lindgreen 
ing. A. Maaskant 
J.D. Oudolf, Asd (gedetacheerd Quado) 
drs. T.M. Ploegmakers 
mevr. J.J.E. Tierie 
R.F. van Wijk 

Mechanische technologische afdeling 
Hoofd MTG: 
ir. A.P. Kaan 
Administratie: 
mevr. J.G. BGomgaard-Hilferink 
Hoofd tekenkamer: 
H. Boer nookhuizen 
Tekenaar-constructeur: 
R.P.J. Arink 
A. Boucher 
ing. J.H.M. Bijleveld 
W. van Emden (a) 
P. Lassing 
Hoofd instrumentmakerij: 
J. Touw 
Plv. hoofd instrumentmakerij: 
P. Schreuder 
Magazijn: 
J. van Lunteren 
Fijnmechanicus: 
G.J. Bosman 
M. Bron 
M. Doets 
G.C. Gerritsen 
H.P. van der Kleij (o) 
G.H. Koehof 
G. Koopman 
J.S. Langedijk 
D. Spruit 

P.H. Thobe 
DJ. Ton (a) 
J. van Veen 

SOM-leerling: 
P. Sallé 
D.J. Ton (o) 

Groep Speciale technieken 
Technicus: 
H.G. Bruijne 
ing. JA. Heemskerk 
ing. W.J. Kuysten (a) 
Y. Lefevere 
W.F.H.P. Verlegh 

Hoofd Galvanoatdeling: 
P. Daalmeijer 
Technicus: 
H. Beumer 

Stagiair(e): 
A. Araya (a) 
A.J. Audenaarde fa,oj 
E. van den Berg (a,o) 
E. de Boer fa,o; 
M. Boersma fa,0,1 
F.W.J. van Boven (a,o) 
G.J.P. Burgmeijer (a,o) 
M.P.C. Commissaris fa,o; 
P.C. Cornelissen fa] 
R. Dijkstra (a) 
K.S.E. Eikema (a,o) 
L.B. Ekelmans (a) 
F.J. de Groot (o) 
W.B. den Hengst (a,o) 
PI. d'Hond (a,o) 
J.D. Honingh <a,o) 
R.E. Hoogerwerf (o) 
G.C. van der Horst (o) 
E. Huysman fa.o^ 
J. Jabben (o) 
K. Jansen (a,o) 
H.J. Kop (a,o) 
A.T. Kramp (a,o) 
R. Leenheer (a.o) 
B.C. Meesterman (a.o) 
M.F.W. Nederend (a) 
E.J. van Ooy (a) 
R.M. Oudejansfa) 
B. van Rijn (a,o) 
J.J. Schut (a,o) 
J.A. Sleeuwenhoek (a) 
R.J.A. Stijnman (o) 
M. Tognetti (a,o) 
M.G. Veerman (a,o) 
J.J. de Waard (a,o) 
M.D. rie Wit (o) 
P. IJlst (a,o) 

Sectie HogeEnergiefysica 
HEFAmsterdam 

Wetenschappelijk directeur: 
dr. W. Hoogland 

Wetenschappelijk personeel vast: 
dr. K. Bos (u) 
dr. C. Daum (u) 

Personeelsbezetting 153 



prof.dr. A.N. Diddens 
dr. J.P. Dorenbosch (u) 
dr. P. Duinker 
dr. J.J. Engelen (o) 
dr.ir. F.C. Ernè 
ir. H. van der Graaf (u) 
drs. F.G. Hartjes 
dr. J.W. van Holten 
dr. DJ. Holthuizen 
dr. B. Jongejans 
dr. B.K.S. Koene 
dr. G.G.G. Massaro 
dr.ir. H.P. Paar 
pror.dr.ir. J.C. Sensfu) 
dr. H.G.J.M. Tiecke 
dr. J.J.M. Timmermans 
dr. D.Z. Toet (u) 
dr. F. Udo 

dr. J.A.M. Vermaseren 
dr. LW. Wiggers 
dr. M.E.J. WigmansM 
dr. G.F. Wolters 

Wetenschappelijk personeel ti/dehjK: 
drs. A. Buijs fu,o) 
ir. M W.J.M. Demarteau (of 
ir. A.L. van Dijk (a,u) 
dr. W.H. Dijkman 
drs. B. van Eijk (u) 
dr. D. Hari Dass (o) 
mevr.ir. I. ten Have (u) 
drs. H. Jansen (uf 
ir. B.P. de Jong (a) 
drs. S.J. de Jong (a) 
dr. S.M. Keh (a,u) 
ir. P.M. Kluit 
dr. J. Kowalski Glikman 
drs. R.A. Kunne (uf 
drs. P.G. KuijerfoJ 
ir. D. Langerveld 
drs. F.L. Linde 
mevr.drs. L.H.A J. Linssen (o) 
drs. R.T. Miranda (of 
drs. C.K. Mok (a) 
drs. Peng Yue (a) 
dr. D.N. Petcher 
drs, A.A. Rademakers (a) 
drs. G.A.F, de Rijk W 
ir. J.A. Straverfa) 
dr. G.M. Swider (o) 
drs. B.K. van Uitert (u,o) 
drs. R. Wilhelm (af 
drs. I. Zacharov 

Wetenschappelijk assistent: 
M.W. van de Guchte (o) 

Gastmedewerker: 
A.L.C. Fumèe(o) 
dr. Peng Yue (of 
prof. J. Smith (a,o) 
prof.dr. M.J.G. Veltman !a,o) 
mevr.dr. Wu YunYan (a) 
dr. Yu Chuansong (af 
dr. Yue Zong Wu (o) 
dr. Zhao Jingwei (af 

Student: 
J. Onvlee (1,0) 

Stagiairfef: 
T. van der Aa fa,o) 
R.W.J. van Baaren (a,o) 
A. Baas (a,o) 
E. Bleeker (a,of 
R. van Bolderik (a,o) 
H.J. Bosveit (a,o) 
N.J. Dobbe (a,o) 
N.A. Duyn (a,of 
D.E. Finies (af 
G.P. La Fontaine (a) 
G.H. van der Glind (a,o) 
R.J. de Haas (a,o) 
P. Jansen (a,o) 
J.P. Koningen (af 
R.J.W. van Kruijssen (a.of 
F. Krijger (of 
M. van Laar (a.of 
F.H. Lam (a.of 
R. Mogelin (a.of 
E.A.H. Pfeil (af 
R.M. Ringers (a) 
R.C.M.A. Sanders (of 
A.H. Schutte (of 
A.H.J. van Tol W 
M.H. van der Velden (o) 
N. Vingerhoed (a.of 
D. Voortman (o) 
A.J. de Waard (a,of 
J.F. Wagemans (a.of 

Computersysteemgroep 
Groepsleider: 
drs. E. Wassenaar 
Projectleider datacommunicatie: 
dr. R. Blokzijl 
Projectleider USER-support: 
drs. W.M. van Leeuwen 
Systeemprogrammeur: 
J.M. Burger (a.of 
G. Poletiek 
drs. E. Wassenaar 
Programmeur: 
D.A. Sastradiwiria 
Operateur: 
P. Heijmens Visser 
R. van Petten 
F. de Zwart 

Automatische meetapparatuur en 
scantafels 
Scan ster: 
mevr. S.H. Westbroek-Philips (o) 

Mechanische afdeling 
Instrumentmaker: 
E.J.E. van den Akker (o) 
H.A. Band (af 
R.P. de Boer 
G.J. Brethouwer (o) 
GR. Brouwer 
R. Buis 
F.G. Giskes (a,o) 
G. Goede (a) 
F. Gorter 
J.l. de Groot 
J. Gijbels (of 
J. Homma 
P.J. Hunck 

H.P. van der K\e\\(a) 
J.W. Kok 
R.H. Kolenberg (a,o) 
M.J.M. Kroezen (o) 
W.C. Kuilman 
J. Ladru (af 
W.L. Leegerstee (af 
H. Leenbeek 
R. Lequyt (of 
X.J.M. Leijtensfaj 
M.A. van Mook (a) 
O.R. van Petten (oi 
A.A. Rietmeijer (af 
A.H.J. van Tol (a.of 
H.J.A.Vink 
H. Voort (af 

Tekenkamer 
Hoofd: 
ing. H.W.A. Schuijlenburg 
Constructeur: 
W.J. Postema 
Tekenaar-constructeur: 
G.W. Faber (u) 
C. Heins 
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 W 
A.W.M. Berkien 
R. Brouwer (af 
W. de Bruine 
S.C. Goble 
G.W. Gotink 
ing. H.L. Groenstege 
ing. F.A. Hoppe (af 
G.D. Horneman 
F.W.M. Hulman 
K.O.R.W.Jungbauer 
ing. G.N.M. Kieft 
J. Koopstra (af 
F. Mulder (af 
ing. P.A.M. Rewiersma 
W.A.M, de Vroomen 
ing. J. Weber 

NIKHEF-beheerssectie 
Beherend directeur: 
dr. J. Lange\aar(UvA-FOMverbandf 

Voorlichting: 
dr. J.E.J. Oberski 
Transier-functionaris: 
H.J.M. Akkerman (o) 

Directiemedewerker 
Bedrijfscoördinatie sectie H: 
ir. J. Geerinck 
Beleidsmedewerker: 
drs. W.C. Hermans 
Administratie Personeelszaken: 
mevr. W. Schafer-van der Weijden 
Administratief medewerker: 
M.A. de Bakker 
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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 (o) 
N.C. van der See 
J. van Wettum 

Bibliothecaresse: 
mevr. N. Kuijl 
mevr. M.C. Vonk 

Boekhouder: 
R.B. Baltuste; 
G.W. Briaire 
J.H.G. Dokter 

Secretaresse: 
mevr. J. van Bueren-Kooy 
mevr. fl.J. Hofstee 
mevr. M. Oskam-Tamboezer 
mevr. I.M. van der Sluys Veer (a) 
mevr. E.M. Verkerk (o) 
mevr. M.E.T. Werker-Schuren (o) 

Technische en Huishoudelijke Dienst 
Hoofd: 
J. Knip 
Medewerk{st)er: 
A. van den Berg 
R.J.M. Breukers 
mevr. J. Gerritsen-Visser 
J. Kolkman 
mevr. S.E.H. Moi Thuk Shung-Sparendam 
F. Ploeg, wnd. hoofd 
A. Prins 
J.C.M. Stam 
mevr. E. Tasma 
W. de Vries 
C. Ypma 
Telefoniste-receptioniste: 
mevr. E.CL. Greven-van Beusekom fo» 
mevr. G.A. van den Heuvel 
mevr. L. Sijbesma-Adriaens fa,o) 
mevr. AS. Schumacher-Uitendaal 

Veiligheidsdienst 
Hoofd: 
dr. J.C. Post 
Technisch assistent: 
CL.JA. Audenaerde 
ing. J.A.M. Peperkamp 
Beheerster Veiligheidsmiddelen en 
dosimetne: 
mevr. J.C. Kapteyn 

Personeelsbezetting 

HEF-Nijmegen 

Wetenschappelijk personeel: 
dr. W.J.P. van Enckevort (o) 
drs. PA. van Ha! (o) 
dr. M.F.M. Fteidenbach (u) 
drs. A.J. Scholten 
ir. F.M. Smet 
Student: 
H.G.M. Janssen (a,) 
Programmeur: 
drs. F.J.G.H. Crijns 
drs. P.F. Klok 
Technisch medewerker: 
W.H. van der Linden fa,o) 
Assistent metingen: 
mevr. H.J.M. Derks-van den Reek (o) 
mevr. GE. Mulder-de Grood 
mevr. J.E.G. Oosterhof-Meij 

Centrum voor Submicrontechnologie 

dr. G.B.J. Schön, WP/V(a) 
drs. M.L. Horbach, WP/T fa) 
drs. B.J. van Wees, WP/T 

Halfgeleiders 

WERKGROEP THFE-A 
drs. T. Gregorkiewitcz, WP/T ia) 
drs. R. van Kemp, WP/T (o) 
drs. J.J. van Kooten, WP/T (o) 
drs. A.B. van Oosten, WP/T 
drs. N.R.J. Poolton, WPIT(a) 
dr. E.G. Dieverts, WP/T (o) 
dr. DA. van Wezep, WP/T (o) 
prof.dr. E.R. Weber, WM (a,o) 

WERKGROEP THFE-D I 
mevr.drs. P.M. van Eijkelenburg-Sarro, 
WP/T 
ir. S. Kordic, WP/T 
ir. W.J. Lian, WP/T 
ir. Y.Z. Xing, WP/T 
E.J.G. Goudena, OP/T (o) 
E.J. Linthorst, OP/T (o) 

WERKGROEP THFE-D III 
ir. M.G. Middelhoek, WPJT(a) 
mevr.ir. L.K, Nauta-Nanver, WP/T (o) 
ir. J. Stoffels, WP/T 

WERKGROEP THFE-D IV 
ir. J. Simons, WP/T 
ir. H.N. Slingerland, WP/T (o) 
ir. T. van Zutphen, WP/T 
E.M. van Straten, OP/T(a) 

WERKGROEP THFE-D VI 
drs. J. Hoekstra, WP/T 
ir. H.M. Wentinck, WP/T 

WERKGROEP THFE-EI 
ir. T. Smedes, WPlT(a) 

WERKGROEP THFEEV 
ir. L.P.P.P. van Ginneken, WP/T 
drs. J.D.J. Pineda de Gyvez, WP/T (a) 

WERKGROEP THFE E VI 
ir. P.F. Fontein, WP/T(a) 
ir. P. Hendriks, WP/T(a) 

WERKGROEP THFE-F 
zie onder FOM-Instituut voor Atoom- en 
Molecuultysica 

WERKGROEP THFE-G 
dr. E.J. Korma, WP/T(o) 
ir. F.G. Kuper, WP/T 
drs. R.E.I. Schropp, WP/T 
J.G. Bomer, OP/T (o) 
B.C.M, in 't Veen, OP/T (o) 

WERKGROEP THFE-G II 
mevr.dr. H.B. Broer-Braam, WP/T(a) 

WERKGROEP THFE-L 
drs. P. Dirksen, WP/T 

WERKGROEP THFE-N I 
drs. F. Springelkamp, WP/T 
dr. J. van de Ven, WP/T (o) 
drs. E.P. Visser, WP/T 

WERKGROEP THFE-N II 
ir. R.M. Kusters, WP/T 
drs. C.J.G.M. Langerak, WP/T(a) 
drs. L.L. Soethout, WP/T 
drs. S.J.R.M. Spermon, WP/T 

WERKGROEP THFE-T I 
ir. K. Bult, WP/T 
ir. R.A.J. Gal, WP/T (o) 
dr.ir. A.J. Mouthaan, WP/T (o) 
ir. S.P. Onneweer, WP/T 
drs. S. Oosterhof f, WP/T (o) 
ir. F.W. Ragay, WP/T(a) 

WERKGROEP THFE-T II 
dr.ir. A.H.M. Holtslag, WP/T (o) 

WERKGROEP THFE-T lil 
ir. A.J. Kölling, WP/T 
drs. A.A. Saaman, WP/T 
ir. R.B.M. Schasfoort, WP/T 
ir. A.J. Sprenkels, WP/T 

WERKGROEP THFE U I 
drs. A. van Die, WP/T 
ir. K.M.H. Maessen, WP/T 
drs. C.A.M. Stap, WP/T fa) 
F.J. van Alst, OP/T(a) 

WERKGROEP THFE-U II 
drs. F. Hofman, WP/T 
drs. A.J Kil, WP/T 
drs. A.J.T. Zwartkruis, WP/T 
prof.dr. R.J.Silbey, WM (a,o) 
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WERKGROEP TF II 
drs. H. Haitjdma, WP/T 
drs. CR. Kleijn, WP/T (a) 
ir. P.H.E. van de Leur, WP/T 
ir. R.J. van der Linden, WP/T 
ir. F.F. van der Vlugt, WP/T 

WERKGROEP TF IV 
ir. L. Dorst, WP/T (o) 
ir. A.A.M. Maas, WP/T (a) 
ir. H.A. Vrooman, WP/T (a) 

WERKGROEP TF XXIV 
drs. J. Timmers, WP/T 
dr. R.J.J. Visser, WP/T 

WERKGROEP TF XXV 
drs. P.C.W. Cuypers, WP/T(a) 

WERKGROEP TF XXVI 
ir. W. Soede, WPlT(a) 

WERKGROEPTFV 
ir. G.B.J. Mulder, WP/T 
dr.ir. F. van Overbeeke, WP/T (o) 
ing. H.J.G. Krooshoop, OP/T (a) 
A.T.M. Lenferink, OP/T (o) 
A. Nijhuis, OP/T (o) 

WERKGROEP TF VII 
drs. J.J.M. Janssen, WP/T 

WERKGROEP TF VIII 
drs. A.J. Bleeker, WP/T (a) 
drs. L. Dubbeldam, WP/T 
ir. A.J. Koster, WP/T 
A. Eigenraam, OP/T (a) 

WERKGROEP TF IX 
ir. H.A. Meijer, WP/T (o) 

WERKGROEP TF X 
ir. A.M. de Waal, WP/T 

WERKGROEP TF XIII 
ir. C. Kapteyn, WP/T 

WERKGROEP TF XIV 
drs. W.W.F. Pijnappel, WP/T (a) 

WERKGROEP TF XV 
ir. J.A.M. Dam, WP/T (o) 
P.A. Emanuel, OP/T (o) 
W.T.M. Ruygt, OP/7" (a) 

WERKGROEP TF XVI 
ir. C.J.A. Pulles, OP/T 

WERKGROEP TF XVII 
ir. F.R. Blom, WP/T 
drs. C.J.M. Eijkel, WP/T 
ir. W.H.G. Horsthuis, WP/T (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. J.A. Speur, WP/T 

WERKGROEP TF XXII 
mevr.drs. M.T.H.C.W. Stam, WP/T 

WERKGROEP TF XXIII 
drs. E. Vogelzang, WP/T (o) 
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Adressen van laboratoria en instituten waar FOMgroepen zijn gehuisvest 

(situatie per 31-12-1986) 

AMSTERDAM 

FOM-Instituut voor Atoom- en 
Molecuultysica 
Kruislaan 407 

Postbus 41883 
1009 DB AMSTERDAM 
020-946711 
TN III, THFE-F 

Natuurkundig Laboratorium 
Universiteit van Amsterdam 
Valckenierstraat 65 

Postbus 20215 
1000 HE AMSTERDAM 
020-5259111 
Mt V, VS-A I, THFE-A, QE-A/UvA 

Instituut voor Theoretische Fysica 
Universiteit van Amsterdam 
Valckenierstraat 65 
1018 XE AMSTERDAM 
020-5259111 
SFA-T I. SF-A-T II. VS-th-A. H-th-A 

J.H. van 't Hof/ Instituut 
Universiteit van Amsterdam 
Nieuwe Achtergracht 127 

Postbus 20240 
1000 HE AMSTERDAM 
020-5256936 
SF-A-FC 

Van der Waals-laboratorium 
Universiteit van Amsterdam 
Valckenierstraat 65 
1018 XE AMSTERDAM 
020-5259111 
SF-A-WA I, SF-A-WA II, SF-A-WA III. 
SF-A-WMV, SF-A-WA V 

Nationaal Instituut voor Kernfysica 
en Hogeenergiefysica 
Sectie H 
Kruislaan 409 

Postbus 41882 
1009 DB AMSTERDAM 
020-5929444 
NIKHEF-H Amsterdam 

Sectie K 
Oosterringdijk 18 

Postbus 4395 
1009 AJ AMSTERDAM 
020-5929111 

I5?A8 

Natuurkundig Laboratorium der 
Vriie Universiteit 
De Boelelaan 1081 

Postbus 7161 
1007 M C AMSTERDAM 

020-5489111 
K II, A VIII. VS-A II, QE-A/VU 

Scheikundig Laboratorium der 
Vrije Universiteit 
De Boelelaan 1083 

Postbus 7161 
1007 MC AMSTERDAM 
020-5482969 
A XIV 

DELFT 

Laboratorium voor Metaalkunde 
Technische Universiteit Delft 
RoUerdamseweg 137 

Postbus 5025 
2600 GA DELFT 

015-782195 
Mt II, Mt III. Mt X. Mt XII, THFE-D II 

Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde 
Technische Universiteit Delft 
Lorentzweg 1 

Postbus 5046 
2600 GA Ü^LFT 

015-785355 
K XI, 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 
TFXXIV, TF XXVI 

Faculteit der Elektrotechniek 
Technische Universileil DelU 
Mekelweg 4 

Postbus 5031 
2600 GA DELFT 

015-782851 
THFE-D I, THFE-D III, THFE-D VI 

Laboratorium voor Fysische 
Technologie 
Prins Bernhardlaan 6 
2628 BW DELFT 

015-781804 
TF III 

Centrum voor Submicrontechnologie 
Lorentzweg 1 

Postbus 5046 
2600 GA DELFT 

015-782600 
THFE-CST 

Interuniversitair Reactor Instituut 
Postbus 5Q42 
2600 GA DELFT 

015-789111 
QE-DI/RI 

EINDHOVEN 

Faculteit der Technische Natuurkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 
Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 M B EINDHOVEN 

040-479111 
K VIM. A XII, A XV, VS-E. TN VII. 
THFE-E VI, TF XVI. TF XIX 

Faculteit der Elektrotechniek 
Technische Universiteit Eindhoven 
Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 M B EINDHOVEN 

040-479111 
THFE-E II, THFE-E V .TFX 

Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 
Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 M B EINDHOVEN 

040-479111 
TF IX 

ENSCHEDE 

Faculteit der Technische Natuurkunde 
Universiteit Twente 
Drienerbeeklaan 5 

Postbus 217 
7500 AE ENSCHEDE 

053-899111 
SF-T, TN VI, THFE-T II. TF V. TF XXV 

Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Universiteit Twente 
De Achterhorst 

Postbus 217 
7500 AE ENSCHEDE 
053-899111 
Mt VIII. TF XIII 

Faculteit der Elektrotechniek 
Universiteit Twente 
Oude Drienerloweg 

Postbus 217 
7500 AE ENSCHEDE 
053-899111 
THFE-T I, THFE-T III. TF XVII. TF XXII 



GRONINGEN LEIDEN PETTEN 

Laboratorium voor Algemene 
Natuurkunde 
Rijksuniversiteit Groningen 
Westersingel 34 
9718 C M GRONINGEN 

050-639111 
K/VS X-G. Mt V I A 

Laboratorium voor Technische Fysica 
Rijksuniversiteit Groningen 
Universiteitscomplex 'Paddepoel' 
Nijenhnrgh 18 
9747 AG GRONINGEN 

050-639111 
Mt VI -B.THFEG I, TF XXIII 

Kernfysisch Versneller Instituut 
Rijksuniversiteit Groningen 
Universiteitscomplex 'Paddepoel' 
Zernikelaan 25 
9747 AA GRONINGEN 

050-633600 
K III. A III 

Instituut voor Theoretische 
Natuurkunde 
Rijksuniversiteit Groningen 
Universiteitscomplex 'Paddepoel' 
Hoogbouw WSN 
Nettelbosje 2 

Postbus 800 
9700 AA GRONINGEN 

050-639111 
K Vl-G, SF-G. H-th-G. MF/G 

Laboratorium voor Vaste Stof Fysica 
Rijksuniversiteit Groningen 
Melkweg 1 
9718 EP GRONINGEN 

050-639111 
VS-G 

Laboratorium voor Chemische Fysica 
Rijksuniversiteit Groningen 
Nijenborgh 16 
9747 AG GRONINGEN 

050-639 J11 
THFE-GII 

Laboratorium voor Technische 
Scheikunde 
Rijksuniversiteit Groningen 
Nijenborgh 16 
9747 A G GRONINGEN 

050-639111 
TF XXI 

Gorlaeus Laboratoria der RU 
Wassenaarseweg 76 

Postbus 9502 
2300 RA LEIDEN 

070-274334 

Huygens Laboratorium 
Rijksuniversiteit Leiden 
Wassenaarseweg 78 

Postbus 9504 
2300 RA LEIDEN 

071-275700 
A X. A XIII, SF-L-HL I. SF L HL II 

Instituut-Lorentz 
Rijksuniversiteit Leiden 
Nieuwsteeg 18 

Postbus 9506 
2300 RA LEIOEN 

071-275505 
SF-L-IL I. SF-L-IL II. VS-th-L. H-th-L 

Kamerlingh Onnes Laboratorium 
Rijksuniversiteit Leiden 
Nieuwsteeg 18 

Postbus 9506 
2300 RA LEIDEN 

071-275400 
K/VS-XL Mt IV. SF-L-KO. VS-L I, 
VS-L III, THFE-L 

NÏEUWEGEIN 

FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Edisonbaan 14 

Postbus 1207 
3430 BE NIEUWEGEIN 

03402-31224 

NIJMEGEN 

Fysisch Laboratorium 
Katholieke Universiteit Nijmegen 
Toernooiveld 1 
6525 ED NIJMEGEN 

080-612087 
A VII, VS-N I, NiKHEF-H Nijmegen, 
THFE-N I. THFE-N II, TF VII, QE-N 

Instituut voor Theoretische Fysica 
Katholieke Universiteit Nijmegen 
Toernooiveld 1 
6525 ED NUMFGEN 

080-613036 
SF-N. VS-DN/N, VS-ESM, H-th-N, 
MF/N 

Fysisch Laboratorium 
Afd. Molecuulspectroscopie 
Katholieke Universiteit Nijmegen 
Toernooiveld 1 
652 f ED NIJMEGFN 

080-612004 

VS-N II 

Energieonderzoek Centrum Nederland 
Westerduinweg 3 

Postbus 1 
1755 Z G PETTEN 

02246-4949 
K IX. VS-P 

UTRECHT 

Van 't Hof f laboratorium voor Fysische 
en Colloidchemie 
Rijksuniversiteit Utrecht 
Transitorium 3 
Padualaan 8 
3484 CH UTRECHT 

030-532877 
SF-U-FC 

Fysisch Laboratorium 
Rijksuniversiteit Utrecht 
Universiteitscomplex 'De Uithof' 
Pnncetonplein 5 

Postbus 80000 
3508 TA UTRECHT 

omvattende: 

Laboratorium voor Kernfysica en 
Vaste Stof 
030-531492(K): 532512{VS) 
K Vf-U. VS-U I. QE-U 

Laboratorium voor Experimentele 
Fysica 
030-532294 
A II, A IV, A VI, VS-U II. THFE-U 

Robert J. Van de Graaft laboratorium 
030-531492 
K V 

Instituut voor Theoretische Fysica 
Rijksuniversiteit Utrecht 
Princetonplein 5 

Postbus 80006 
3508 TA UTRECHT 

030-532284 
SF-U I. SF-U II, VS-th-U. H-thU 

Mathematisch Instituut 
Rijksuniversiteit Utrecht 

Postbus 80010 
3508 TA UTRECHT 

030-531420/531473 
MF/U 
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E r r a t a 

Raad van Bestuur (pagina 5): 
In de lijst van de leden van de Raad van Bestuur is weggevallen 
proldr. J.J. van Loef. 

Organisatieschema FOM (pagina 13): 
In de tekening staat een stippellijn tussen de Raad van Bestuur en de Centrale 
Ondernemingsraad; die een werkrelatie tussen beide organen suggereert Dit 
is onjuist De gespiekspai Jner voor de COR is de directeur van FOM (in het 
wettelijk taalgebruik de 'bestuurder1). 

Werkgemeenschap voor Kernfysica (pagina 34-35): 
Door een technische fout is op de pagina's 34 en 35 een aantal correcties niet 
aangebracht; de juiste versie staat op het ingevoegde erratum. 

Werkgemeenschap voor de Vaste Stof (pagina 102): 
In de samenstelling van de Commissie van de Werkgemeenschap is de naam 
van prot.dr. H.W. de Wijn, werkgroepleider van VS-U I weggevallen. 


