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Voor de natuurkundige wereld was 1987 het jaar 
van de supergeleiding bij relatief hoge 
temperaturen. Eén van de twee fenomenen die 
be wijlen dat een materiaal supergeleidend is, het 
zogeheten Meissner-effect, is op de foto op de 
omslag te zien. Door uitdrijving van de 
magnetische veldlijnen gaat een supergeleidend 
materiaal zweven boven een permanente 
magneet. Foto Ham van den bo^wd 
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Verslag van I 

Uitvoerend 



Inleiding 

Planning « v fundamenteel onderzoek is 
moeilijk, nvur noodzakelijk m een samenJe-
ving inarm technologische ontwikkelingen 
steeds belangrijker worden. Echter, ook 
voor de interne bedrijfsvoering is punning 
vjn onderzoek onontkoombaar Voor hei 
onderzoek dat over 5 a 10 jaar gedaan moet 
worden, moet nu reeds begonnen worden 
met de verwerving van middelen en de op-
bouw van de benodigde infrastructuur. 
Daartoe heeft het Uitvoerend Bestuur van 
FOM voor de natuurkunde het voortouw 
genomen met het Strategisch Plan FOM 
1988-1993 dat in het najaar van 1987 is ver
schenen. 

In dit plan wordt per veld van onderzoek 
aangegeven op weflce onderzoekthema's 
FOM ach m de komende |aren inhoudelijk 
wenst te concentreren. Daartxi o voor de 
eerste keer gebruik gemaakt van het mode! 

8 dat m de algemene strategienota "Kijk op 

1990" werd geïntroduceerd. Realisatie van 
de uitgezette strategie vergt enige uitbrei
ding van middelen. Voor exploitatie is -
mede als gevolg van de toenemende (in
ternationalisering- minimaal een verhoging 
noodzakelijk van Mƒ 79.7 in 1987 tot 
M/85.3 in 1993: een toename van 1.1% per 
jaar. 

Het investeringsniveau voor middelgrote 
apparatuur dient in deze periode te worden 
opgetrokken van Mf 9 tot M/ 14 per jaar. 
Daarnaast is het voor grote apparatuur 
noodzakelijk dat regelmatig met succes een 
beroep op het Intentioneel Apparatuur 
Schema (IAS) van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen kan worden gedaan. 
Ruimere exploitatiemiddelen zullen vooral 
ten goede komen aan de fysica van de ge
condenseerde materie, de stimuleringsge
bieden quantumelektronika. stroming en 
warmte en natuurkundige informatica, als
mede aan de hoge-energiefysica, de beleids
ruimte en de tweede onderzoeklijn van 
Rijnhuizen. Centraal in die lijn staat de bouw 
van di vrije-eiektronenlaser FELIX, waar-
vooi met de hoogste prioriteit !AS-steun is 
gevraagd. De toename van de investerings
middelen voor middelgrote apparatuur is 
van groot belang voor de universitaire 
werkgroepen. 

Het Uitvoerend Bestuur is verheugd dat zo
wel het ZWO-bestuur als het gebiedsbe
stuur m oprichting dat binnen ZWO de be
langen van de exacte wetenschappen behar
tigt, het strategisch plan positief hebben 
ontvangen. Het hoopt dan ook dat ZWO/ 
NWO daar consequenties aan verbindt 
door mei ingang van 1989 de langdurige da
ling van het FOM-exploitatiebudget om te 
buigen in een sti|gende li|n. 
In dit hoofdstuk van het Jaarboek worden de 
zaken vermeld waaraan het Uitvoerend Be
stuur van de Stichting FOM in 1987 veel aan
dacht heeft besteed Het is in zeker opzicht 

de tegenpool van de jaarMue begrotmgs-
aanvraag. In het jaarverslag wordt namehjk 
verantwoord in hoeverre de daann ver
melde beleidsvoornemens lijn gerealiseerd. 
Achtereenvolgens komen aan de orde de 
externe oriëntatie en de interact* met de 
omgeving, het onderzoekbeleid en de orga
nisatie van de wetenschapsbeoefening bin
nen FOM. het personeelsbeleid en enkele 
zaken betreffende bestuur en bureau. 

Over de activiteiten en ontwikkelingen m 
de universitaire werkgroepen en m de insti
tuten wordt beknopt gerapporteerd in de 
hoofdstukken 2 en 3 van dit jaarboek. Gede-
tarileerdeinforrnatieisbeschJtbaarindeaf 
zonderlek verschijnende Wetenschappe 
Iqke Verslagen van werkgemeenschappen 
en instituten, welke btf FOM verkrijgbaar 
zijn. Het sociaal beleid vin de organisatie 
wordt verantwoord ir het Sociaal Jaarver
slag, terwijl van de feitelijke besteding van 
de middelen verantwoording wordt afge
legd in het Financieel jaarverslag De Cen
trale Ondernemingsraad brengt onder ei
gen verantwoordelijkheid een verslag uit. 

Externe oriëntaties en 
interactie met de omgeving 

Het interne reilen en zeilen van de FOM-or-
ganoatie wordt in sterke mate beïnvloed 
door externe factoren. Daar waar het gaat 
om de richting van onderzoekprogramma's, 
belangrijke investeringsbeslissingen, de op
leiding van jonge onderzoekers en van tech
nici, is het van belang te weten hoe de sa
menleving als klantenkring het beste kan 
worden bediend. Belangrijke gesprekspart
ners zijn leidinggevende onderzoekers uit 
de universitaire wereld, vertegenwoordi
gers van het bedrijfsleven, het ZWO-be
stuur en de overheid. Daarnaast vallen er in 
de samenleving allerlei ontwikkelingen waar 
te nemen, die op korte of langere termijn 
gevolgen kunnen hebben voor het functio
neren van de FOM-organisacie. Het Uitvoe
rend Bestuur houdt me: deze ontwikkelin
gen rekening 

Op 7 juli 1987 werd de Wet op de Neder
landse organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, de NWO-wet, door de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal goedgekeurd. 
De nieuwe organisatie NWO komt in de 
plaat', van ZWO. Een belangrijk verschil is 
dat J«: NWO ook technisch-wetenschappe
lijk onderzoek zal gaan financieren. Aan de 
top van de getrapte NWO-structuur staat 
het algemeen bestuur, waaronder gebieds
besturen ressorteren; onder een gebiedsbe
stuur kunnen weer afdelingsbesturen wor
den ingesteld FOM Wi|ft de status var. een 
onafhankelijke stichting houden, maar zal -
net zoals nu gebeurt onder ZWO- wel door 
deze organisatie gefinancierd gaan worden 
Een aantal voor FOM cruciale zakcii moet 

geregeld worden m een reglement, dit de 
goedkeuring behoeft van de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen Deze raken 
betreffen o a. de vaststelling van het werk
terrein en de bevoegdheden van gebiedsbe
sturen en afdelingsbesturen, alsmede de be-
stuurlijke betrekkingen tussen NWO en 
FOM FOM okjft voorstander van een di
recte bestuurlijke lijn met het algemeen be
stuur van de NWO en wel zodanig dat FOM 
de facto optreedt afs gebiedsbestuur van de 
natuurkunde. In het najaar van 1987 werd 
tamel̂ k plotseling besloten dat de NWO 
wet reeds op I februari 1988 in werking zou 
treden 

In met 1985 had de Minister van 0 * W aan 
ZWO gevraagd, vooruitlopend op de 
NWO-situatie. een experimentele begro
ting op te stellen, uitgaande van het gel
dende financiële perspectief en van een si
tuatie zonder harde oormerking van begro
tingsposten Ter voorbereiding daarop 
stelde het ZWO-bestuur de Stuurgroep 
herbezmnmg in. die de opdracht kreeg een 
herbezinning uit te voeren op de hoofdpun
ten van het beleid van ZWO. De conclusies 
van de Stuurgroep werden neergelegd in 
een eindrapport dat in maart 1987 aan het 
ZWO-bestuur werd aangeboden In het 
eindrapport, dat in mei werd overgenomen 
door de Raad van ZWO. heeft de Stuur
groep het onderzoekbeleid van de organisa
tie geformuleerd voor de middellange ter
mijn, een karakterisering gegeven van de 
daartoe in te zetten instrumenten en een ra
ming opgesteld van de vereiste financiële 
middelen. In aansluiting op de voorstellen 
van de Stuurgroep heeft de Raad van ZWO 
twee varianten gemaakt van de experimen
tele begroting 1992. Het sturingsscenario 
voorziet in een accres voor ZWO/NWO 
van circa M/60 en het bi|stunngsscenano 
gaat urt van een accres van dra Mf 30. In 
beide scenario's loopt het relatieve aandeel 
van de exacte wetenschappen binnen NWO 
sterk terug. De Raad van ZWO acht het niet 
mogelijk voor een nullijn-situatie een slui
tende experimentele begroting op te stel
len, die adequate uitvoering van de wezen
lijke taken van de NWO intact laat. In een 
reactie stelt het Uitvoerend Bestuur van 
FOM dat een versterking van de ZWO-mid-
delen van essentieel belang is voor de Ne
derlandse wetenschapsbeoefening en dat 
een omvang zoals voorgesteld in het stu
ringsscenario daartoe mogelijkheden biedt 
Ook heeft het er begrip voor dat een deel 
van het accres ten goede komt aan andere 
dan ds natuurwetenschappen. FOM vindt 
echter ook dat de natuurwetenschappen m 
het eindrapport van de Stuurgroep wel heel 
sterk worden onderbelicht, voora! in ver
band met de achterstand die deze weten
schappen hebben opgelopen in vergelijking 
met ons omringende landen Te weinig 
wordt rekening gehouden met het belang 
van de natuurwetenschappen voor de tcch-



notogie. Een tnhoudeii|kc argumentatie 

voer dr gekozen verhciudng tussen de om

vang «an tweede en eerste geldstroom van 

15:85 voor jBe gebieden wordt nauwefcdcs 

Evennan wordt moverwegmg ge

geven de gematste verhoiiding te realiseren 

door een verschumng van middelen van de 

eerste naar de tweede geldstroom, waar 

voor sofflfltage gebieden tn vergenjiung met 

andere landen de eerste geldstroom just 

groot o. Ook een voie op de mhoudel^k ge

wenste ontwüdteVngen m de verschillende 

wetenscrapsge. den ontbreekt. Deze te

kortkomingen baren het Uitvoerend Be

stuur grote zor» Zij scheopen niet het kli

maat dat nodig is om het eerder genoemde 

Strategisch Pbn te kunnen realiseren. 

Het Hoger onderwijs- en onderzoekplan, 

het HOOP. dat op Prinsjesdag werd uftge-

bracht, beschrijft een aantal onmnkkekngen 

buiten en temen het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek, verbanden 

daartussen alsmede huidige en in de toe

komst te verwachten knelpunten. De be

trokken instellingen worden urcgenodigd 

daarover met de Minister de dialoog aan te 

gaan. FOM kon zich in grote lijnen verenigen 

met het commentaar dit Z W O op het 

HOOP heeft gegeven. Het ging echter niet 

in op de specifieke situatie bmnen de fysici 

Hierop is ooor FOM in een afzonderlijk 

commentaar de aandacht gevestigd. Bij de 

analyse van de natuurkunde (en de sterren

kunde) in het HOOP wordt gesteld dat daar 

bij net aangeven van prioriteiten een iange-

termijn-perspectief ontbreekt. Deze con

statering is onjuist. Wat betreft de natuur

kunde moet in de eerste plaats worden ver

wezen naar het document "Kijk op 1990" 

waarin aanzetten tot een beleid op langere 

termijn zijn aangegeven. Ook in de daarop 

volgende belekJsbegrotingen komt de plan

ning over een reeks van jaren steeds aan de 

orde, vooral ook in het Strategisch Plan 

FOM 1988-1993. Als het HOOP vraagt om 

beleidsplannen te maken tot minstens het 

par 2000. waarin de voorgenomen kwalita

tieve en kwantitatieve ontwikkelingen wor

den beschreven, moet worden geconsta

teerd, dat op een dergelijke lange termijn 

met betrekking tot een vrij groot deel van 

het onderzoek geen gedetailleerde gege

vens zijn te verschaffen. Dit geldt vooral 

voor het meest fundamentele onderzoek, 

dat zich in hoge mate in een internationaal 

kader ontwikkelt. Hoogstens kunnen 

hoofdlijnen van verwachte c.q. gewenste 

toekomstige ontwikkelingen worden aan

gegeven. Dit geldt in het bijzonder daar 

waar op gang gebrachte ontwikkelingen 

concrete consequenties tot ongeveer het 

jaar 2000 hebben Dit laatste komt vooral 

aan de orde bij de instituten, waar de grote 

investeringen een duideli|ke doorwerking 

zullen hebben tot in de 21 ste eeuw. Wat be

treft de universitaire groepen, waar de in

vesteringsbehoefte de laatste jaren ook 

sterk toeneemt, moet worden bedacht dat 

• i de volgende IS laren heef wat raeuwe 

kroondocenten zukn worden aangesteld 

en dat men net mag trachten door mveste-

nngsvoornemem op langere termijn hun 

kcuzevnjneid te beknotten. 

In een commentaar op de concept-beleids-

notioe Internationalisering van Onderwijs 

en Onderzoek die de Manster van O & W n 

september 1987 deed verschenen, heeft 

FOM de bevordering van internationalise

ring van de wetenschapsbeoefening toege-

fukht. Tevens werd de gelegenheid te baat 

genomen de Minster in te lichten over lich

ten actuele plannen en «motieven voor m-

ternauonalisermg bij FOM. Hem werd ge

vraagd ter stimulering daarvan een alge

mene financwle bijdrage te verstrekken. 

Het Uitvoerend Bestuur acht het met doel

matig voor ieder aspect van internationali

sering aparte stimuleringsfondsen met efc 

eigen procedures MI het leven te roepen. 

Gepleit werd voor decentralisatie. FOM 

verklaarde zich bereid op te treden ats orga

nisatie die voor de Nederlandse fysica het 

•nternationalisenngsbeletd van de Minister 

uitvoert. 

In het verslagpar vond tweemaal bestuurlijk 

overleg plaats tussen het Uitvoerend Be-

stuw van FOM en het Bestuur van Z W O . 

Gespreksthema's waren o i : 

- de aanvraag van Z W O voor de njksbq-

drage 1988 met de daarin gegeven uiteen

zetting van het beleid van Z W O alsmede de 

consequenties van een en ander voor FOM: 

- de onderzoekplannen van FOM voor de 

jaren 1988 t/m 1993 en de realisatie daarvan 

zoals verwoord m het strategisch plan en de 

aanvragen voor het Intentioneel Appara

tuur Schema; 

- het voornemen van FOM om een bedrag 

van M / 9 te onttrekken aan de premievoor-

financieringsrekening van FOM bij Centraal 

Beheer ter financiering van de Rijnhuizen 

Tokamak Petuia en voor investeringen ter 

bevordering van de kwaliteit van het perso

neelsbestand (opleiding, interne en externe 

mobiliteit); 

- participatie van Nederland in internatio

nale faciliteiten voor synchrotronstraling 

(ESRF) en neutronen (ISIS). Grootschalige 

ontwikkelingen kan FOM alleen realiseren 

met de steun van het ZWO-bestuur Aan 

het bestuurlijk overleg wordt daarom door 

FOM eer. grote waarde toegekend Daar

door kunnen in een vroeg stadium meningen 

worden uitgewisseld en afspraken gemaakt. 

Onderzoekbeleid en 
organisatie van de 
wetenschapsbeoefening 
binnen F O M 

De middelen 
In december 1986 kende Z W O aan FOM 

voor 1987 een basissubsidie voor exploita

tie toe van M ƒ 79.7 (mcluoef CERN/HERA 

reizen). Dit betekent een verlaging van 

M/0.8. waarvan M/0.5 verband houdt met 

de verlagng van de salarissen van promo

vendi * e m 1985 werd ingevoerd. Na de re

cente grote ombugmgen m de exploitatie

budgetten van de werkgemeenschappen en 

instituten, waarover m het vorig jaarverslag 

werd gerapporteerd, vond het FOM-be-

stuur het hoogst ongewenst deze sectoren 

opnieuw door bezumgmgen te treffen. Na 

ampel beraad werd besloten de toename 

van de beteidsnamte met M ƒ 0.8 te beper

ken. 

Voor investeringen m middelgrote appara

tuur was m 1987 een bedrag van M/9.0 be

schikbaar Het was voor FOM onverwacht 

dat hieruit ook de toewijzingen voor het 

prioriteitsgebied oppervlakte-onderzoek 

(het zgn. nader te verdelen arökel) alsmede 

IAS -teevrtjzmgen voor middelgrote appara

tuur hoger dan M / 2.0 moesten worden ge- -

put. Het gevolg was dat m de mvesterings- 9 

begroting een tekort ontstond van k/925. 

Dit moest WMJ 198' worden gecorrigeerd 

door enkele toewi|zingen naar 1988 te ver

schuiven 

In het kader van het Intentioneel Appara

tuur Schema 1988.1992 werden twee aan

vragen gehonoreerd. In het kader van de ru

briek grote apparatuur werd M/23.0 toe

gewezen voor Update MEA (NIKHEF'K). 

Ter compensatie van opgetreden kosten

stijgingen werd voor de LEP-experimenten 

(NIKHEFT-I) m de categorie middelgrote 

apparatuur, in aanvulling op de oorspronke-

lijfce toewijzing, een bedrag van M / 2,0 ter 

beschikking gesteld. Voorts gaf de Minister 

de reeds eerder uitgetrokken middelen 

voor het AGOR-cydoiron (KVI) vrij. zodat 

met de constructiefase kon worden begon

nen. 

Naast deze bijdragen van Z W O werd voor 

een cluster van projecten een aanzienlijke 

bijdrage ontvangen van de STW (M/8.8). 

Verder leverden Euratom ( M / 3,2). univer

siteiten en bedri|ven financiële bijdragen 

Een compleet overzicht van de middelen 

waarover FOM in 1987 voor exploitatie en 

investeringen de beschikking had, alsmede 

van de wijze waarop deze werden aange

wend, is in hoofdstuk 4 van dit Jaarboek op

genomen 

Ontwikkelingen met betrekking tot 

bepaald* onderzoekgebieden 

Afs basis voor de strategische planning m het 

kader van de programmatische benadering 

zijn geselecteerde onderzoekthema's geïn

troduceerd Voor NIKHEF/H. NIKHEF/K, 

KVI en AMOLF konden óeze reeds m 1986 

worden vastgesteld. Inmiddels zijn ook de 

discussies daaromtrent voor Rijnhuizen, 

CST en de werkgemeenschappen afgerond 

De 23 onderzoekthema's die werden gese

lecteerd zijn in hoofdstuk 3 van dit Jaarboek 

vermeld Zij zi|n uitvoerig beschreven m het 



Strategtsch Pbn FOM 1938-1991 
Op de ontdehtang van suptrgcle«ting bn ho-
gere temperaturen n 1986 door Bednorz 
en Muller -ZIJ onmngen daarvoor m 1987 de 
Nobelpnp voor Natuurkunde- rj door Ne
derlandse onderzoeken alen gereageerd. 
Kort na deze opzienbare ontdekking tegen 
end 1966 pogen verscMende onderzoek
groepen experimenten uKvoeren om de re
sultaten te reproduceren en waar mogeüfk 
te verbeteren. Weldra bleek dat voor 
goede experimenten op dn terrem aanvul
lende middelen ter beschikking gesteld 
moesten worden. Voor de betadsruwnte 
waren reeds op t februan drie aanvragen 
voor onderzoek aan h©ge-T(-supergelei 
dmg ingediend. 84 hoge urtzondenng werd 
besloten de resultaten van de beoordekngs-
en selectieprocedure van de beleidsruimte 
niet af te wachten. Reeds begin maart werd 
jan de gezamenlijke mdieiiei s van de aanvra-

— gen, werkzaam binnen FOM-groepen bij 

10 RUL UvA en KUN. een bedrag van M ƒ 0.6 
toegewezen. In mei. toen de beteidsrwrme 
werd afgerond, werd dit verhoogd tot 
M / 1 . 1 Naast additionele middelen was na-
tkmle samenwerking noodzakelijk, zowel 
tussen universitaire en FOM- onderzoekers 
als tussen hen en het bedrijfsleven. Daartoe 
werden door Philips en FOM gezamenlijk 
bijeenkomsten georganiseerd, in maart en 
juni. teneinde de vorderingen te bespreken 
en samen plannen te maken voor verder on
derzoek. Dit leidde tot het besluit om aan 
FOM-groepen aan de TUD en de Vi l een 
bedrag van M/ 1.2 toe ;e wijzen voor appa
ratuur ten behoeve van onderzoek aan 
dunne lagen. In de tweede helft van het jaar 
kwam uit de Philips/FOM-initiatieven het 
landelijk overleg hoge-T(-supergeleiding 
voort, waaraan ook werd deelgenomen 
door vertegenwoordigers van AKZO, 
PEO. KEMA. ECN. SON. T N O en Shell In 
dit overleg werd een aanzet tot een natio
naal onderzoekprogramma hoge-Tc-super
geleiders voor de periode 1988/1990 opge
steld. Deze brede samenwerking was nood
zakelijk omdat het betreffende werk zowel 
van fundamenteel-wetenschappelijke als van 
technologische aard is. waarbij informatie-
uitwisseling en samenwerking tussen uit
eenlopende organisaties van het grootste 
belang is. Het programma kent vijf hoofdlij
nen: theorie, nieuwe materialen, technolo
gie van bestaande materialen, fysische ver
schijnselen en toepassingsstudies. Vanuit 
materiaalkundig oogpunt wordt geope
reerd in twee werkverbanden: bulkprepar?-
ten en dunne lagen. Door de negen organi
saties werd in november steun gevraagd van 
de overheid, die kort daarna positief rea
geerde. De Minister van Economische Za
ken stelde M / 8 beschikbaar en zijn ambtge
noot van Onderwijs en Wetenschappen 
M/1 plus circa M / 1 in de vorm van steun 
aan aio concentratie op dit terrein. Een 
stuurgroep tal de definitieve voorstellen 

met betrekking tot apparaojwaamrhanW 
gen en onderzoekprojecten beoordelen en 
begeleiden. FOM heeft het programmabe
heer op zich genomert 
De DwarsverbandcommissK Oppervlakte 
onderzoek, die het ZWO-bestuur adviseert 
over mvesteimgen op d * prioriteitsgebied 
en bestaat uit vertegenwoordigers van 
SON en FOM, concentreerde zijn aandacht 
m het verslagjaar voornamelijk op de keuze 
van de vestigingsplaats vooreen nationale 
faciliteit voor hoge-resolutie eiektronenmi-
croscopie (HREM). Hiervoor stelden zich 
drie universiteiten kandidaat. Op advies van 
een subcommissie die de voor- en nadelen 
van de verecniRende aanutedngen tegen el-
kaar heeft afgewogen, werd gekozen voor 
de TUD. bi het begin van I9SB werd over 
de opzet en financiering van de nationale 
HREM-fabktett tussen de betrokkenen 
overeenstemming bereikt Z W O stek via 
SON en FOM een imesteringst»jdrage van 
M / 2 beschikbaar, terwijl deze organisaties 
urt eigen middelen ieder gedurende vijf jaar 
kf150 per jaar aan de exploitatie van de fa
ciliteit bijdragen. 

Fundamenteel materialenonderzoek is van 
groot belang voor de toekomstige ontwik
keling van nieuwe materialen. Gezien zijn 
multidisciplinair karakter is het gebaat bij 
een gebundelde aanpak door werkgemeen
schappen var. FOM en SON. Een uitnodiging 
van de ZWO-Gebiedsraad m oprichting 
voor de Exacte Wetenschappen om een 
mogelijk onderzoekprogramma voor een 
prioriteitsgebied materialenonderzoek op 
te stellen, werd dan ook door SON en FOM 
gaarne aanvaard. In het najaar van 1987 
werd het rapport van een daartoe inge
stelde gezamenlijke commissie door bekte 
organisaties aanvaard en aan de gebiedsraad 
aangeboden. Het voorgestelde prioriteits
programma omvat een aantal veelbelo
vende hoofdlijnen voor vlei materiazlklas-
sen: anorganische materolen. metalen, half
geleiders en polymeren Het programma 
sluit aan bij de huidige sterkte van het uni
versitaire onderzoek. Uitvoering ervan 
vergt de komende circa zes jaren -naast ac
centverschuivingen binnen werkgemeen
schappen van SON en FOM- een lichte per
sonele uitbreiding en M / 4.5 per jaar aan ap
paratuur. 

Er zijn gebieden waarin het onderzoek ver
sterking behoeft, maar die binnen de organi
satiestructuur voor de huidige subgebieden 
van de natuurkunde niet goed van de grond 
kunnen komen. Voor die gebieden is in 1987 
een nieuw beleidsinstrument geïntrodu
ceerd: de aanwijzing tot stimuleringsgebied. 
Deze kwalificatie is inmiddels van toepassing 
op drie gebieden: quantumelektromka. 
stroming en warmte en natuurkundige in
formatica. De praktische betekenis van een 
dergelijke uitspraak is dat FOM onderzoe
kers in den lande expliciet uitnodigt in het 
kader van de FOM- beleidsruimte voorstel

len in te dwnen voor onderzoek op eên van 
deze stmuleringsgebieden. Deze mogeliik-
heid staat open voor de gehele beleidsruim
te, dus ook voor het programma voor tech
nische natuurkunde en mnovaoe. 
Deze "geoormerkte' aanvragen doorlopen 
parallel zowel de belerdsruMKeprocedure 
(nckmef joryoeoordeUng) ab een evakatie-
procedure door een sdvicscüRifNssie voor 
het desbetreffende sornulenngsgebied 
Aanvragen op stimuleringsgebieden die op 
grond van de jurybeoordeling reet voor ho-
norering m aanmerking komen, worden op-
racuw n overwegng genomen voor een 
eventuele honorering urt de andere centrale 
begrotr-gspost "programmatische priori
teiten" Besluiten i l i i ro in worden geno
men naar aanleiding van de adviezen co 
prioriteitstellingen van de desbetreffende 
adviescommissies, gecombineerd met de 
urekomst van de bclcidsruirmebeoordeiing. 
Via dit mechanrjme wordt de honorenngs 
kans voor voorstellen voor onderzoek op 
één van de stimuleringsgebieden derhalve 
verhoogd Ah een onderzoekterrein tot sti
muleringsgebied wordt verklaard, wordt, 
zoals uit het voorgaande Wijkt, voor dat ter
rein een adviescommissie ingesteld voor de 
duur van circa drie jaar. Deze adviescommis
sies krijgen de volgende taken: 

- het stimuleren van onderzoek op het des
betreffende gebied: 
- het beoordelen van beleidsruimte-aanvra
gen en het doen van honoreringsvoorstellen 
aan het Uitvoerend Bestuur (zie boven); 
- het coördineren van het onderzoek dat 
op het stimuleringsgebied m Nederland 
plaatsvindt, inclusief het onderzoek dat m 
een werkgemeenschap of instituut is onder
gebracht; 
- het -aan het eind van de stimuleringspe
riode van drie jaar- opstellen van een eind
rapport voor het Uitvoerend Bestuur met 
daarin een evaluatie van de resultaten van de 
stimuleringsacties en eventuele voorstellen 
over de wijze waarop aan de tijdelijke sti
mulering binnen FOM een (structureel) ver
volg moet worden gegeven. De stimule
ringsacties voor de drie gebieden die dit jaar 
werden aangewezen, lopen door tot 1990. 
Voor de realisatie van het twee-centraplan 
voor de kernfysica was 1987 een doorslag
gevend jaar. Zowel voor de toekomstige fa
ciliteiten van NIKHEF/K als die van het KVI 
moesten ingrijpende besluiten genomen 
worden. Zoals in het vorige jaarverslag 
reeds werd vermeld bracht een internatio
naal samengestelde commissie eind 1986 
aan de Minister van Onderwijs en Weten
schappen een positief advies uit over het 
voorstel de MEA-versneller van NIKHEF/K 
uit te rusten met een pulse-stretcher. het 
plan Update MEA Naar aanleiding hiervan 
deelde de Minister in april mee bereid te zijn 
in het IAS I988/I992 ten behoeve van de 
kernfysica voor de komende 10 tot 15 jaar 
een totaalbedrag van M ƒ 67,8 op te nemen. 



N U K de reeds eerder toegekende M ƒ 44.8 

«oor de KVl-plannen. betekende * t M / 23 

«oor Updxe MEA. Voorn deeMe de Mns-

cer mee du dKbeskt nieuwe toezeggingen 

urt het I A S * de eerstkomende «er par on-

waarschqnlqk maakt. 

Vnnvcl {ek|krj|df ««erden de resuhxen be

kend «in de studiefase w het KVl-project 

AGOR. De bouw van drt nieuwe supergetet-

dende cyclotron geschiedt m samenwerking 

met het Institut de Physique Nucléaire 

(IPN) in Orsay, een onderdeel «an IN2P3 en 

het CNRS. Het cyclotron wordt met «oor-

namrlqk Frans personeel en Nedertmds 

gek) ontwikkeld en (ebouwd in Orsay (het 

«gedeelte) en *i 1992 overgebracht naar 

en geïnstalleerd m Groningen (het p-ge

deelte)- Een en ander staat onder toezicht 

«an een Comité de Direction, «aam zowel 

FOM ah ue Franse contractpartner IN2P3 

zijn vertegenwoonigd Gedurend het ver

slagjaar «ras de voorzitter van FOM voorzit

ter «ari deze comrnssie. De commissie rap-

poi teerde die er een hoge mate «an zeker

heid is dat het cyclotron met de oorspron-

kelijk aangegeven specificaties kan worden 

gebouwd. Voorts werd «oor het a-gedeelte 

een stqging «an het Nederlandse aandeel be

pleit van M / 3.7 (tot M/37.1). terwijl «an 

Franse zijde gedurende vijf jaar acht perso-

neetspiaatsen extra mgezet dienden te wor

den. Voor het (J-gedeelte Week een budget 

verhoging mei M ƒ l . 7 to tM/ 13.1 nodig. De 

door de Minster gestelde voorwaarden 

werden aanvaard. In juli werden de midde

len voor AGOR vrijgegeven en werd met 

de constructiefase begonnen. In september 

werden de middelen voor Update MEA ter 

beschikking gesteld. Voor inmiddels opge

treden kostenstijgingen moest in overleg 

met de RUG en de Franse partner een op

lossing worden gevonden. De RUG nam de 

kostenstijging m het p-gedeefte. voorname

lijk een gevolg van de te treffen voorzienin

gen aan het gebouw dat eigendom is van de 

universiteit, voor zijn rekening. Voor het a-

gedeelte deed FOM aan het Comité de Di

rection een aanbod om het budget met M ƒ 2 

te verhogen. Dit bedrag werd in de investe

ringsbegroting van FOM gevonden door ge

durende vier jaar het vastrechtbedrag van 

NIKHEF/K mee k/ $00 te verminderen. Met 

de RUG werd voorts overeenstemming be

reikt over de verhoging van het jaarlijks ex

ploitatiebudget van het KVI met M / 1,2. 

hetgeen nodig is om het meuwe cyclotron 

in de jaren '90 te kunnen exploiteren RUG 

en FOM zullen hieraan ieder de helft bijdra

gen. Het FOM-deel van deze verhoging ad 

M/0.6 gaat in 1991 in en wordt gefinancierd 

uit een gelijktijdige vermindering met het

zelfde bedrag van het NIKHEF'K-budjet. 

Voorts komen vanuit de kernfysische ge

meenschap in Amsterdam en Utrecht in de 

laren tot 1991 enkelf technische plaatsen 

voor het t'.VI beschikbaar De mededeling 

van de Minister da: ten behoeve van grote 

apparatuur het IAS weleens tot m de pjren 

'90 voor FOM gesloten zou kunnen bfarven. 

was vooral van betekens «oor Rqnhuzen. 

D * «sneuut zou dan ais enge net «an de 

mhaatoperac* d * het IAS beoogt te zqn. 

kunnen profiteren, tenant «oor een succes

volle herprograrnmermg «westermgimd-

deten past essentieel bleken te zqn. 

De venvetmtng en draersinotie van het on

derzoekprogramma «an Rqnhi-tzen waartoe 

m 1986 werd besloten, leidde tot de ont-

wAkekng van tv»ee mvestenngspiannen. Als 

mvujung voor de kemfustebjn werd gekozen 

voor de Rqnhuoen Tokamak PETUIA 

(RTP). Het betang van deze «westering voor 

het Europese fusieprogramnia werd med» 

1987 onderstreept door het beslwt van Eu

ratom - na evaluatie van het programma 

door een mtemationaal panel - «oor RTP 

preferentiële steun ter bescMdung te stel

len. Dit betekent dat de EG M/2.$ van de 

benodigde M / 7.S voor deze investering zal 

bedragen. Hoewel de dekUng van de reste

rende M ƒ 5 op dat moment nog niet zeker 

was. werd na het gunstige beslot van Eura

tom toch toestemming gegeven reeds met 

de uitvoering van het RTP-project te begm-

nen. Dit besta was nodig om HI de herpro-

grammenngsactmtetten van Rijnhuizen 

geen onverantwoorde discontinuïteit te la

ten ontstaan. Het streven is er op gericht 

de M/S un eigen middelen te financieren. 

door dit bedrag -na overleg met Z W O en 

OAW- te onttrekken aan een premievoor 

financier ingsrefcenmg van FOM bq de pen

sioenverzekeraar Centraal Beheer. Als dit 

mogelijk blijkt, zal de desbetreffende IAS-

aanvraag worden ingetrokken. 

Ter invulling van de tweede, niet op kernfu

sie gerichte, onderzoeklijn werd end 1986 

de bouw van de free electron laser FEUX. 

een project in het stimuleringsgebied quan-

tumelektronéa. voorgesteld. Na de ont

wikkeling en bouw zal FEUX als gebruikers-

faciliteit voor Nederlandse fysici en chemici 

moeten gaan fungertn De faciliteit zal in

tense straling in het infrarood- en microgolf

gebied genereren. Ter evaluatie van het plan 

vond op 26 maart een workshop plaats, 

waarvoor zowel deskundigen als potentiële 

gebruikers werden uitgenodigd. Een inter

nationaal samengesteld panel bracht -mede 

op basis van de discussies m de workshop-

advies uit aan het FOM-bestuur. Het voor

stel werd aanbevolen als een uitdagend pro

ject op het gebied van de FEL-fysica, dat een 

substantiële bijdrage zou leveren aan de Eu

ropese actmteiten op dit gebied. Voorts 

zag het panel goede mogelijkheden voor in

ternationale samenwerking, in het bijzonder 

met Franse en Engelse onderzoekers Gead

viseerd werd voorts het budget te verho

gen van M/11.4 tot M / 12.5 en snel te be

ginnen teneinde van een Nederlandse parti

cipatie aan dit zich snel ontwikkelende ge

bied te kunnen profiteren Mede omc-it het 

met erg waarschijnlijk leek dat de aanvraag 

spoedig UK het IAS gehonoreerd zou kun

nen worden, werd de drecteur van Rqnhut-

zen gevraagd na te gaan of een fasermg van 

het plan mogelijk was. Dit Week het geval. 

waarna n prmope besloten werd voor de 

eerste fase van FEUX een oedrag «an M f 6.3 

ter besrJvJddung te stellen, desnoods ten 

laste van het ffveuenngssubsMfce «oor md-

detgrote apparatuur Voorts werd besloten 

over de tweede fase pas een beslwt te ne

men na een evaluatie van de eerste fase en 

als duHjetqk is dat daarvoor extern de mid

delen kunnen worden verkregen De bijge

stelde IAS-aanvraag voor het «xegrak* plan 

ad M / 12.5 Weef overigens gehandhaafd 

Voorts werd besloten dat bq de FEL-ont-

wikkelmg met alleen mtemationaal. maar 

ook nationaal zoveel mogelijk samenge

werkt rkent te worden. 

Behalve voor FEUX werden «oor het IAS 

1989^93 aanvragen «ged*nd voor de bouw 

van een bundeHqn bq ESRF tenende daar

mee via AMOLF voor Nederlandse onder

zoeken toe deze faciliteit toegang te ver-

knjgen ( M / S.8). De andere aanvragen wa

ren bestemd voor de optossmg van knelpun

ten bq de fioancienng door NIKHEF H van 

de LEP-expenmencen ( M / 1 4 ) . voor CAE-

factaetten ten behoeve van de FOM-mjtitu-

ten m de Watergraafsmeer (M/2.1). voor 

prekatatytisch onderzoek bq AMOLF 

( M / l.3)envoornanWitlK)granebijhetCST 

(M/5.0). 

In 1987 werd het onderzoekprogramma van 

de Werkgemeenschap voor Statistische Fy

sica geëvalueerd door een internationaal pa

nel «an deskundigen. Als uitvloeisel daarvan 

legde de werkgemeenschap aan het Uitvoe

rend Bestuur een aantal vragen en voorstel-

len voor. Hangende de afslanking van de 

FOM-steun aan het Van der Waals Labora

torium en in afwachting van een rueuw on

derzoekprogramma werd de financiering 

van de desbetreffende FOM-werkgroepen 

van die van de rest van de werkgemeen

schap ontkoppeld 

Kennisoverdracht 

Overdracht van de binnen FOM gegene

reerde kennis is voor een met germg deel 

inherent aan de verwerving van deze kennis 

zelf De primaire doelstelling van de Stich

ting FOM is "de bevordering van het funda

menteel wetenschappelijk onderzoek in 

Nederland omtrent de materie, in het alge

meen belang tn m dat van het hoger onder-

wi|s". Uiteraard zijn bepaalde vormen «an 

kennisoverdracht inherent aan het realise

ren van deze doelstelling Te denken valt 

hierbi| aan het aanbod op de arbeidsmarkt 

van door FOM opgeleide onderzoekers en 

technici, aan publikaties in wetenschappe

lijke tijdschriften en aan bqdra^ i aan confe

renties. Niet alleen vindt kennisoverdracht 

als vanzelf plaats m het kader van het realise

ren van de primaire doelstelling, ook be

wust besteedt FOM aandacht aan over-



dracht van kennis als doel op zich. Deze laat
ste vorm van kennisoverdracht, vaak aange
duid als kennistransfer, wordt in het kader 
van het Programma voor Technische Na
tuurkunde en Innovatie (TN&I) nagestreefd 
en wordt ook met name door de FOM-insti-
tuten gerealiseerd. Aan het eind van het 
verslagjaar werden 91 projecen uitgevoerd 
in het kader van het Programma voor Tech
nische Natuurkunde en Innovatie; bij 48 
hiervan werd actief de kennistransfer 
bevorderd, hetzij door middel van zoge
naamde gebruikerscommissies (28), samen
gesteld uit geïnteresseerden uit het be
drijfsleven of uit grote technologische insti
tuten, hetzij op andere wijze (20), bijvoor
beeld door middel van een samenwerkings
overeenkomst. In het verslagjaar werden 11 
contracten met derden geformaliseerd. 

Beleidsruimte 
Voor het normale programma v?n de FOM-
beleidsruimte, bestemd voor fundamenteel 
fysisch onder».oek, werden 82 aanvragen in
gediend, 66 voor nieuwe projecten en 16 
voor voortzetting van reeds lopende pro
jecten. Na de beoordeling*- en selectiepro
cedure werd besloten 23 nieuwe projecten 
te honoreren en 16 projecten voort te zet
ten (waarvan vier op advies van de betref
fende beleidsadvies- en werkgemeen-
scbapscommissie). Met dit besluit zijn ! 6 be
staande posities gecontinueerd en 28 
nieuwe posities ingesteld. Aan materiële 
kredieten is k/ 3.094 toegewezen. Voor 
zover er promotie-onderzoek in het geding 
is, wordt vanaf 1986 van meet af aan een 
verplichting voor vier jaar aangegaan; de 
continueringsaanvraag komt daarmee te 
vervallen. Tussentijds opkomende aanvul
lende wensen leiden dan in principe tot een 
nieuwe aanvraag. 

De projectbeoordeling door de jury ver
loopt in twee rondes. In de eerste ronde had 
de jury alleen de beschikking over de voor
stellen. In de tweede, beslissende ronde 
kreeg zij voorts de beschikking over een 
protocol met daarin o.a. het voorlopig oor
deel uit de eerste ronde, het commentaar 
van deskundigen en het weerwoord van de 
indieners. De indruk bestond dat deze pro
cedure tekort deed aan de invloed van het 
oordeel van de experts. Daarom besloot de 
Raad van Bestuur in november om in 1988 
voor het normale programma -als experi
ment- een enigszins aangepaste procedure 
te volgen, waarbij het voorlopig oordeel uit 
de eerste ronde achterwege blijft. De mo
gelijkheid van individuele juryleden om in de 
eerste ronde informatieve vragen te stellen, 
waarop via het protocol door de indieners 
wordt geantwoord, blijft daarbij gehand
haafd. 
Voor het beieidsruimteprogramma voor 
Technische Natuurkunde en Innovatie wer
den 30 aanvragen ingediend, waarvan 17 
nieuwe en 13 continueringen. Besloten kon 

worden 17 voorstellen te honoreren, waar
van twee vervolgaanvragen op advies van de 
desbetreffende begeleidende commissie 
(administratieve procedure) en acht ver
volgaanvragen en zeven nieuwe voorstellen 
op advies van de Speciale Commissie voer 
de Technische Fysica, conform het jury-oor
deel. Drie lopende projecten moesten wor
den beëindigd, negen nieuwe voorstellen 
moesten worden afgewezen. Eén nieuw 
project werd op grond van de wetenschap
pelijke kwaliteit voor een bedrag van k/ 279 
gehonoreerd ten laste van het normale be
leidsruimteprogramma. Een en ander impli
ceert de toewijzing van 24 personeelsplaat
sen. Met dit besluit is voor de periode tot 
en met 1989 een bedrag gemoeid van circa 
k/ 3.252,5, waarvan een bedrag van circa 
k/1.695 voor personeelsplaatsen en 
k/ 1.577,5 voor materieel krediet. De mid
delen voor het programma voor Technische 
Natuurkunde en Innovatie komen van de 
Stichting voor de Technische Wetenschap
pen, voor het grootste deel in de vorm van 
bloksubsidie. Dit bloksubsidie neemt jaar
lijks met 15% af, maar kan - veer toenemen 
door voor nieuwe projecten in competitie 
met andere disciplines nieuw geld te ver
werven. De projectenstop, die de STW in 
1986 wegens geldgebrek moest afkondigen, 
leidde ertoe dat het bloksubsidie in 1987 
nauwelijks toenam. Gelukkig zijn de finan
ciële vooruitzichten voor de STW door 
toedoen van het advies van de Commissie 
Dekker verbeterd en kon de stop in 1987 
weer worden opgeheven. 

fnterne organitatie 
Zoals nog gemeld in het vorige jaarverslag 
werden begin 1987 de partners van FOM in 
het NIKHEF op de hoogte gesteld van de 
bezwaren van FOM tegen de NIKHEF-
overeenkomst. Tevens werden zij uitgeno
digd mee te werken aan een wij7'ging van 
deze overeenkomst. In april zegden de ge
zamenlijke colleges van bestuur van KUN, 
UvA en VU toe medio juni 1987 een inhou-
del i jke reactie op de brief van FOM te zul len 
geven. Aan het eind van het verslagjaar was 
dit antwoord nog niet ontvangen. 
De historisch gegeven indeling in werkge
meenschappen kan door nieuwe ontwikke
lingen tot een keurslijf worden dat niet 
meer past. Het FOM-bestuur is zich hier 
terdege van bewust. Om die reden werd 
dan ook -zoals in het vorige jaarverslag 
reeds vermeld- voor de fysica van de gecon
denseerde materie het zogenaamde 3DB-
overleg in het leven geroepen, waarin de da-
grlijkse besturen van de werkgemeenschap
pen vaste stof, materialen en halfgeleiders 
alsmede de directeuren van AMOLF en CST 
zijn vertegenwoordigd. In 1987 adviseerde 
dit overleg het Uitvoerend Bestuur over de 
prioriteit van de investenngsaanvragen van
uit de betrokken werkgemeenschappen. 
Voorts werd een initiatief genomen het 

theoretisch onderzoek op dit gebied te ver
sterken. De eerder genoemde instelling van 
drie afzonderlijke adviescommissies voor de 
drie stimuleringsgebieden moet eveneens in 
dit kader worden gezien. Op een gezamen
lijk initiatief van de Werkgemeenschap voor 
Atoomfysiea en de Adviescommissie Quan-
tumelektronika om te komen tot een ver
gaande vorm van samenwerking, uitlopend 
op een fusie, werd positief gereageerd. 
In de loop van de jaren 70 heeft bij oor
spronkelijk kernfysische werkgroepen in 
Groningen en Leiden (K/VS X-G respectie
velijk -L) een bewuste ombuiging van het 
onderzoek plaatsgevonden in de richting 
van nucleaire vastestoffysica. Deze ombui
ging was inmiddels zover gevorderd dat de 
banden met de fysica der gecondenseerde 
materie sterker en belangrijker werden dan 
die met de kernfysica. Om die reden wer
den in 1987 deze werkgroepen met onder
zoekprogramma en middelen van de Werk
gemeenschap voor Kernfysica onderge
bracht naar de Werkgemeenschap voor Ma
terialen respectievelijk de Werkgemeen
schap .'oor de Vaste Stof. 
In het verslagjaar w 2rd het besluit genomen 
de Werkgemeenschap voor Thermonu-
cleair Onderzoek en Plasmafysica per I |a-
nuari 1988 op te heffen. Waar voor Rijnhui
zen en AMOLF reeds afzonderlijke beleids
adviescommissies functioneren, was het 
handhaven van een afzonderlijke werkge
meenschap voor slechts twee universitaire 
werkgroepen, in Twente en in Eindhoven, 
een te zwaar bestuurlijk middel. Het besluit 
betekent dan ook niet dat het onderzoek in 
beide werkgroepen niet van betekenis 
wordt geacht, 'ntegendeel, in 1987 werden 
daarvoor juist extra middelen uitgetrokken. 
Het Twentse laserwerk wordt onder auspi
ciën geplaatst van de Adviescommissie 
Quantumelektronika. Over de positione
ring van het onderzoek in Eindhoven vindt 
nog overleg plaats. 

De organisatiestructuur van de Stichting 
FOM is weergegeven in het organisatie
schema dat op deze pagina's is afgebeelJ. 
Een nadere toelichting is in het onderschrift 
gegeven. 

Personeelsbeleid 

Voor de realisatie van de onderzoekdoel-
stellin^en, zoals geactualiseerd in "Kijk op 
1990" ?n het strategisch plan, is de ontwik
keling "3n een actief personeels- en oplei
dingsbeleid eer, essentiële voorwaarde. Het 
succes van een onderzoekorganisatie is im
mers in sterke mate afhankelijk van de mo
tivatie en de kennis en kunde van haar mede
werkers. Zeker in een tijd waarin vernieu
wing en flexibiliteit in de FOM-organisatie 
hoog in het vaandel staan, komt het aan op 
inspirerend leiderschap en op creatieve on
derzoekers en technici die op hun taak be-
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rekend zijn. Belangrijke aanzetten voor dit 
beleid werden gegeven in de nota "Perso
neelsmanagement in d j FOM-crganisatie", 
die in de zomer van 1987 verser een. Voor 
de komende tijd zijn twee lioofdthema's 
aangewezen: personeelsbegeleiding en -
ontwikkeling en "management develop
ment". Als uitvloeisel daarvan werd in het 
verslagjaar besloten tot en gestart met func
tioneringsgesprekken met de medewerkers 
in de instituten. Vooralsnog gaat het om een 
eenmalig experiment. Na uitvoering en eva
luatie hiervan zullen de opzet en uitvoering 
van functioneringsgesprekken in een defini
tieve vorm ter instemming aan de Centrale 
Ondernemingsraad worden voorgelegd. 
Het is de bedoeling dat dan ook de FOM-
medewerkers in de universitaire werkgroe
pen in het proces van .unctioneringsge-
sprekken worden betrokken. Functione
ringsgesprekken zijn er uiteraard primair op 
gericht het functioneren van de medewer
ker in zijn individuele werksituatie te opti
maliseren. Een belangrijk en bewust nage
streefd tweede doel is dat deze gesprekken 
ook een beter inzicht geven in de (poten
tiële) capj-ite.ten van de medewerkers, hun 
opleidingswensen en hun ambities voor een 
verdere loopbaan. 

In het verslagjaar werkte FOM met drie an
dere onderzoekinstellingen mee aan een 
oriënterend onderzoek naar human resour-

Mt : materialen 
VS : vaste stof 
THFE : halfgeleiders 
TF : technische fysici 
MF : mathematische fysica 

ces management dat door het Adviesbureau 
Horringa & De Koning in opdracht van de 
Minister is uitgevoerd. 
Op I januari 1987 deed de "onderzoeker in 
opleiding" (oio) bij FOM zijn intrede. On
danks het lage aanvangssalaris is FOM over 
het algemeen redelijk in staat gebleken de 
beschikbare vacatures te bezetten. Zoals 
verwacht is de behoefte aan meer ervaren 
post-docs toegenomsn. Tevens is er een 
druk om post-docs voor een langere pe
riode dan de gebruikelijke twee jaar aan te 
stellen. FOM wil aan die wens tegemoet ko
men door ook de aanstelling van post-docs 
voor een periode van drie jaar structureel 
mogelijk te maken, maar heeft daarvoor nog 
niet de instemming van de Centrale Onder
nemingsraad kunnen verwerven. 
Nadat eerder reeds de formatie van het KVI 
werd vastgesteld, werden in 1987 die van 
AMOLF en Rijnhuizen vastgesteld. Ver
wacht wordt dat het aandeel van FOM in de 
formatie van het NIKHEF in 1988 kan wor
den vastgesteld. 

FOM heeft in 1987 een bagin gemaakt met 
een proces van decentralisatie, waarbij aan 
instituten -binnen centraal aangegeven ka
ders- een 7.0 groot mogelijke bevoegdheid 
en verantwoordelijkheid wordt gegeven op 
het terrein van personeelsbeleid en -be
heer. Uitgangspunten daarbij zijn dat perso
neelsbeleid een lijnverantwoordelijkheid is 

QE : quantumelektronika 
SW : stroming en warmte 
NI : natuurkundige informatica 
COR : centrale ondernemingsraad 
UB : uitvoerend bestuur 

en dat bevoegdheden zo laag mogelijk in de 
organisatie dienen te liggen. 
De bijgaande tabel geeft een overzicht van 
de personeelsbezetting aan het eind van 
1987. 

Bestuur en buraau 

De Raad van Bestuur vergaderde in 1987 vijf 
maal, het Uitvoerend Bestuur dertien keer. 
Daarnaast heeft het UB een groot aantal bij
zondere gesprekken met derden gevoerd, 
vooral met 'nstituutsdirecteuren en bestu
ren van werkgemeenschappen. In de samen
stelling van de Raad van Bestuur kwam wij
ziging door het aftreden van de leden 
prof.dr. J. Blok, prof.dr. D. Harting en 
prof.dr. F. van der Maesen in het begin van 
het jaar, prof.dr. J.A. Goedkoop in het mid
den van het jaar, en prof.dr.A.Dymanus aan 
het eind van het jaar. Tot nieuwe leden van 
de Raad werden benoemd prof.dr. K.J.F 
Gaemers en prof.dr. H.W. de Wijn, per I 
februari, en prof.dr. J.M.J. van Leeuwen en 
dr. j.F. van de Vate, per I juli. Per I juli trad 
prof.dr. J.J. van Loef af als lid van het Uitvoe
rend Bestuur en als plaatsvervangend voor
zitter. FOM is aan hem veel dank verschul
digd voor het werk dat hij in deze functies 
voor het fysisch onderzoek in Nederland 
heeft gedaan. Van Loef blijft overigens lid 
van de Raad van Bestuur. Als lid van het Uit-



Personeelsbestand per 31-12-1987 (exclusief volontairs en gastmedewerkers) 

WP/V WPH" OP/V OP/T Totaal 

NIKHEF-H 25 21 54 20 120 
NIKHEF-K 20 15 131 5 171 

KVI 8 17 13 - 38 

Rijnhuizen 19 18 89 7 133 
AMOLF 18 54 86 4 162 

Bureau - - 54 6 60 
Werkgemeenschappen 17 241 62 13 333 
(incl.CST) 

Totaal 107 366 489 55 1017 

Ownkht conform onnkht in Jaarboek Ut i tn conform be«Mmn«»micht in Sociaal lairwnbf IWT 

voerend Bestuur werd hij opgevolgd door 
prof.dr. R.P. Griessen. Prof.dr. J. Schmidt 
werd benoemd tot plaatsvervangend voor
zitter. 

Bij het bestuur en beneer van de FOM-orga-
nisatie is de functie van het bureau van es
sentiële betekenis. De alerte en dienstvaar-
dige instelling van de directeur en zijn mede
werkers dragen ertoe bij dat ontwikkelin
gen op verschillende plaatsen en op verschil
lende niveau's binnen de organisatie ade
quaat worden gecoördineerd. De zware last 

van het besturen wordt daardoor aanzienlijk 
verlicht Het Uitvoerend Bestuur spreekt 
zijn waarderirg uit voor de kwantiteit en de 
kwaliteit van de werkzaamheden die door 
het FOM-bureau ten behoeve van zowel het 
bestuur als het personeel, de commissies, 
werkgroepleiden, instituutsdirecteuren en 
derden worden verricht. 
Tot slot is een woord van dank op zijn plaats 
aan alle anderen die door hun activiteiten 
hebben bijgedragen aan het goede functio
neren van FOM in 1987. De leden van het 

Uitvoerend Bestuur tenslotte zijn zeer er
kentelijk voor de hulp die zij van velen, zo
wel binnen als buiten de Stichting, hebben 
ondervonden bij het vervullen van hun be
stuursfunctie. 

Namens het Uitvoerend Bestuur, 

Prof.dr. H. de Waard 
voorzitter 



^mr^^^p^s^^^^^fm 

••*!fta 

r^^'-^m, 



Dit hoofdstuk presenteert 
ontwikkelingen in het 
onderzoek en rond het 
realiseren van belangrijke 
faciliteiten in de verschillende 
organ isatie-eenheden van FOM. 
Eerst komen de instituten aan 
bod, daarna passeren de 
werkgemeenschappen en 
andere eenheden de revue. 

en uit he 

onderzoek 



Kern f ys i ca en ! 
H o g e - e n e r g i e f y s i c a 
Sec t ie H o g e - e n e r g i e f y s i c a 
( N I K H E F - H ) V > 

De elementaire-deelt|esfysica houdt zich 
bezig met de fundamenten van ons natuur
wetenschappelijk denken. Het onderzoek 
stelt zich vragen als: 

- wat zijn elementaire bouwstenen van de 
materie. 

- welke zijn de fundamentele krachten die 
tussen de elementaire deelt|es werken. 

- wat is de oorsprong van massa, lading... 
Het onderzoek traceert in feite de ontwik
keling van ons universum terug naar zijn 
oorsprong en heeft vele raakvlakken met de 
astrofysica. 

Deeltjesversnellers vormen het basisinstru-
mentanum van de experimentele-deeltjes-
fysicus. De botsingsprocessen die de tot 
zeer grote energieën versnelde deeltjes on
dergaan, worden bestudeerd in grote ge
compliceerde detectoren. Het onderzoek 
eist enerzijds dat botsingsprocessen bij 
steeds grotere energieën worden bestu
deerd, anderzijds dat bepaalde elementaire 
processen met een steeds grotere nauw
keurigheid worden gemeten, in het eerste 
geval zijn nieuwe grotere versnellers ver
eist, in het tweede gespecialiseerde versnel
lers die hei mogelijk maken in een bepaald 
energiegebied botsingsprucessen m zeer 

grote aantallen te bestuderer. De ontwik
keling van nieuwe versnellinj-stechnieken is 
een belangrijke onderzoekactiviteit, die zich 
over verschillende deelgebieden van de fy
sica uitstrekt. De resultaten zijn van groot 
belang voor andere takken van wetenschap 
en technologie. Nieuwe technieken voor 
het dececteren van de reactieprodukten en 
voor de verwerking van de metingen zijn 
noodzakelijk om van de nieuwe deelt|esver-
snellers gebruik te kunnen maken. In het ka
der van de experimentele-deeltjesfysica 
vindt om die reden veel onderzoek plaats 
dat gekenschetst kan worden als instrumen
tele fysica of fysische informatica. 

Nieuwe versnellers 

Europa zal in de versneiierlaboratoria 
CERN (Genève) en DESY (Hamburg) in de 
komende jaren over een aantal unieke jm-
plementaire faciliteiten beschikken. Bij 
CERN is in 1987 het SppS. de succesvolle 
proton-antiprotonbotser. na een ingrijpend 
verbeteringsprogranum voor het eerst 
weer in bedrijf gekome .. Uiteindelijk zal 
dankzij de nieuwe "antiproton collector" 
ACOL een tienmaal grotere deeltjes-
stroom (of iuminositeit) voor de botsingen 
tussen protonen en antiprotonen kunnen 
worden bereikt. Daarmee zal het SppS de 
concurrentie met de hogere-energiema-
chine van het Fermilab in de Verenigde Sta
ten tot ruim na 1990 kunnen volhouden. De 
lage-energie-antiprotonring LEAR biedt 
een groot en gevarieerd aantal gebruikers-
faciliteiten voor onderzoek op het grensge

bied van deeltjesfysica er kernfysica, die 
uniek zijn in de wereld. Met het SPS (Super 
Proton Synchrotron) is h i t sinds 1986 mo
gelijk ionen ('*0, nu ook J2S) tot energieën 
van enkele duizenden GeV (miljard elek-
tronvolt) te versnellen Bij de botsingen van 
deze relativistische ionen met zware doel-
witkernen worden energiedkhtheden be
reikt, die nog niet eerder in het laborato
rium werden gerealiseerd. Het is mogelijk 
dat de kernmaterie zich hierbij in een 
nieuwe fase manifesteert, die van qu*rk-
gluonplasma. De bouw van LEP. de ring met 
een omtrek van 27 kilometer, waarin elek
tronen en positronen in de eerste fase tot 
een zwaartepjntsenergie van maximaal 100 
GeV kunnen worden versneld, verloopt 
spoedig. De verwachting is dat 'O juli 1989 
de eerste botsingen zullen plaatsv nden De 
ontwikkeling van supergeleidende trilholtes 
is een succes. Hiermee is het mogelijk gelei
delijk de bundelenergie in LEP te vergroten 
tot 100 GeV en daarmee de zwaartepunts
energie tot 200 GeV Bij DESY vordert de 
bouw van de eerste en voor geruime tijd de 
enige elektron-protonbotser HERA. Een 
belangrijk nieuw technologisch aspect van 
deze machine zijn de supergeleidende mag
neten van de protonring. De produktie hier
van gebeurt volledig bij de Europese indus
trie. Nederland draagt bij met de fabricage 
van bijna meer dan zeshonderd supergelei
dende correctie-elementen. De produktie 
loopt volgens schema Midden 1988 zal het 
Nederlandse aandeel voltooid kunnen zijn. 

Eén van de supergeleidende spoelen voor de correctiedipoolmagneet voor de 
elektron-protonbotser HERA. Foto HOLEC 



Experimenten bij CERN 

Het expenr .er.tele progranmi van het 

NIKHEF w e d t zee's bekend steeds meer 

geconcentre ,-d op de vier experimenten 

die zijn ges lecteerd bij het SppS (UAh. 

LEP (DELJV, en L3) en HERA (ZEUS). 

Daarbij m st worden opgemerkt dat in 

dergeli|ke i<perimtnten vele tientallen on

derzoekei ' uit een jroot aantal instituten 

samen onderzoek doet en publiceert. De 

analyse wn m voorgaande jar^n verzamelde 

UAI-geg-vens levert ;^g steeds belang

wekkende r.ieuwe resultaten op. Het expe

riment heeft voor het eerst menging in het 

bottom-antibottom-quark bb) systeem 

aangetoond. De omvang v*.. deze :T»enging 

legt belangrijke b ^erkinger, op ;an de ele

menten van de zogenaainde Kobayashi-

Maskawamatrix. Pe -jniversaliteit v?n Y-

leptonen en muonen werd met grote nauw

keurigheid bevestigd door bestudering <ran 

het verval van he* W-bo»o:i. Eon onder

grens van ongeveer So GeV werd bepaald 

voor de massa van he' top-qjark. Door ver

gelijking van de verva'sbreedte van W en 

Z-deeltjes is de bcvei »rens van h»t aantal 

massaloze neutrino's bepaald op vier. 

De analyse van meetresultaten van experi

menten die in de afgelopen jarer. .verden 

beëindigd, wordt geleidelijk voltooid. En

kele interessante resultaten werden onder 

andere behaald bij de analyse van gegevens 

van het UA4-experiment. UA4 is een klein 

experiment met het SppS geweest, waarin 

de elastische verstrooiing van protonen aan 

antiprotonen is gemeten bij de hoogste 

zwaartepuntsenergieën die tot nu toe wer

den bereikt. '<•-• een speciale run zijn metin

gen gedaan bij ..eer kleine verstrooiingshoe-

ken, waarin interferentie optreedt tussen 

de elektromagnetische en de sterke wissel

werking. De meting van het interferentie-

gedrag geeft informatie over het reële deel 

van de bi| deze energieën voornamelijk ima

ginair veronderstelde verstrooiingsampli-
rude van protonen en antiprotonen. Door 

toepassing van dispersierelaties kan de in

formatie over het reële deel gebruikt wor

den enn voorspellingen te doen over de to

tale werkzame doorsnede bij aanzienlijk ho

fere energieën. De stijging van de werk

zame doorsnede bij toenemende energie 

Ijkt op grond hiervan aanzienlijk groter te 

zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Dit 

is bijzonder relevant voor toekomstige 

multi-TeV praten i-protonbotsers ais de 

Amerikaanse Superconducting Super Colli

der (SSC) of de Europese Large Hadron 

Collider (LHC). 

Experimenten in Stanford 
In de afgelopen jaren is door een NIKHEF-

team een experiment uitgevoerd met de 

elektron-positronbotser PEP van SLAC 

(Stanford). De opzet van dit PEP9-experi-

ment was in eerste instantie de meting van 

twee-fotoninteracties: processen waarbij 

een interactie plaats heeft tussen een zowel 

door het elektron als het positron uitge

straald virtueel foton. Later werd een sa

menwerking tot stand gebracht met de TPC 

(Time Projection Chamber)-groep. Daar

mee werd de reikwijdte van het experiment 

aanzienli|k vergroot. Het experimenr zal 

zonder dee'iiame van het NIKHEF vna? 

midden 1988 worden voortgezet me< de 

verbeterde (hogere luminositeit) PEP ma

chine. Een recent interessant analyseresul

taat betreft het X (I420)-ineson. etn re

sonantie in de KKTT-eindtoestand waa. over 

veel onduidelijkheid bestaat, mogelijk als ge

volg van het bestaan van een zogenaamde 

glueball (een meson opgebouwd uu gluo-

nen) bij ongeveer dezelfde massa. Ket deel

tje wordt waargenomen in interacties waar

bij een van de fotonen sterk virtueel is, maar 

niet als beide fotonen quasi-reëel zijn. Dit 

identificeert het in deze interacties waarge

nomen deeltje eenduidig als een quirk-anti-

quarkmeson. Het resultaat is onderwerp 

van een van de vele publikaties die Jit expe

riment in het afgelopen jaar heett opgele

verd. De laatste experimenten met de 

ACCMOR-spectrometer hebuen nieuwe 

resultaten opgeleverd over de eigenschap

pen van het toverbaryon. Dit deeltje ver

schilt van een neutron doo'dat een up-

quark vervangen is door ec> tover-quark. 

De metingen werden mog' t> K door 'state 

of the art' detectortech'rjiogie: CCD 

(Charge Coupled Devices) detectoren voor 

zeer nauwkeurige plaatsbepaling \an gela

den deeltjes - daarmee de mogelijkheid bie

dend het vervalsvenex van het toverdeeltje 

gescheiden te zien van het produktievertex 

- en een in Amsterdam ontwikkeld trigger-

systeem opgebouwd uit microprocessore-

lementen, waardoor tijdens de gegevens-
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Effectieve massaverdeling voor geselecteerde pKrr- en KKn-combinaties, 
geproduceerd in TT - Cu-botsingen bij 230 GeV/c (de selectie eist de aanwezig
heid van minstens twee vertices). Men ziet de produktie van de toverdeeltje* 
A f (2,28GeV/c1). D+(l,87CsV/c*)en D *(1,97GeV/c1). 

De verhouding van het reële deel van 
de voorwaartse verstrooiingsampli-
tude tot het imaginaire deel van de 
voorwaartse verstrooiingsamplitude 
voor de elastische verstrooiing van 
protonen-antiprotonen (driehoeken) 
en protonen-protonen (ruiten). Het 
punt bij de hoogste energie is door de 
UA4-collaboratie gemeten. De 
getekende curves zijn voorspellingen 
via dispersierelaties en speciale 
aannamen. 
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/enameling de gewenste selectiviteit kan 
'orden bereikt. Een indrukwekkende hoe

veelheid resultaten komt uit de analyse van 
f-s. laatste -hybride- bellenvatexperiment 
o. : door NIKHEF is uitgevoerd: het NA22-
txperiment met de hadroninteracties, deel
tje ;multipliciteit, correlaties en transversale 
impulsverdelingen en probeert deze te in
terpreteren met op theoretische modellen 
gebaseerde Monte Carlo-berekeningen 
vcor veel deeltjesproduktie. 

v .orbereiding op LEP en ZEUS 
EV voorbereidingen van de LEP-experi-
«. nten verlopen volgens plan. Voor het L3-
exoenment waren aan het eind van 1987 24 
vai de 35 muonkamers die bij NIKHEF-H 
getouwd worden, gereed. Metingen aan de 
kar ers, gebruik makend van de verschïl-
:tmie calibratietechnieken, waaronder de 
Joor het NIKHEF ontwikkelde tweetraps-
stikïtofiser, bevestigt dat mechanische to-
lara^ftes beter dan 50 micrometer gereali
seerd zijn voor deze grote (6 x 1,5 x 0,75 
m') dradenkamers. Een miniatuurversie van 
da laars is ontwikkeld, die door de Delphi-
c: üabcratie gebruikt zal worden. Een spec
taculair werkstuk voor Delphi vormde de 
gre ce (3,6 meter lang en 4 meter diameter) 
buitencdinder van de Barrel RICH detector. 
Een lichte structuur moest worden gecon
strueerd waarbij een verhouding van to
lerantie over dimensies van de orde van 1/ 
10000 als eis was gesteld. De binnendetec-
tor var, Delphi, eencilindervormige draden-
kamer, kwam gereed en werd succesvol aan 

een eerste test onderworpen. De NIKHEF-
bijdrage aan de ZEUS-detector bestaat on
der andere u>t de constructie van modules 
van de calorimeter - een sandwich van gede-
pleteerd uranium en scintillatorplaten • en 
het ontwerp en implementatie van de 
tweede-niveautrigger voor de calorimeter. 
Een veelbelovend ontwerp voor deze trig
ger is voorgesteld, waarbij gebruik gemankt 
wordt van een nieuwe geavanceerde micro
processor, de transputer. Met deze micro
processor is het mogelijk parallelle verwer
kingstechnieken te realiseren voor het loka
liseren van de clusters van energiedeposities 
in de calorimeter. 

De theorie-afdeling heeft een breed weten
schappelijk programma dat zich uitstrekt 
van fenomenologische tot puur theoreti
sche aspecten van de deeltjesfysica. Een zeer 
ambitieus project dat op NIKHEF is gestart, 
poogt moderne rekentechnieken te ont
wikkelen, waarmee het voor theoretici en 
experimentatoren eenvoudig mogelijk 
wordt de experimentele consequenties van 
theoretische modellen te berekenen. 

Een wisselwerking zoals die zich zou 
kunnen voordoen in de U-detector, 
gegenereerd door een (Monte Carlo) 
computerprogramma. De sporen, 
getekend als kokers, manifesteren 
zich in de bismuthgermaniumoxide 
(BGO)-kristallen van de detector. 
Foto NIKHEF 



Nat ionaa l Inst i tuut voor 
Kernfysica en 
Hoge-energ ie fyska 
Sectie Kernfysica 
( N I K H E F - K ) 

Het ingewikkelde samenspel van deeltjes en 
krachten die samen verantwoordelijk zijn 
voor de structuur van atoomkernen, kan bij 
uitstek worden ontrafeld door gebruik te 
maken van elektromagnetische golven 
('licht') met zeer korte golflengte. De 
grootte van de golflengte is bepalend voor 
de mate van detail dat men kan onderschei
den. Bij botsingen van energetische elektro
nen met kernen, waarbij elektronen aan 
kernen worden verstrooid, wordt feitelijk 
bij iedere botsing een 'üchtstraaltje' (foton) 
aan de kern overgebracht, waarvan de golf
lengte afhangt van de energie van het elek
tron en de hoek waarover het werd ver
strooid. Hoe hoger de energie, bijvoor
beeld, des te korter is de golflengte. 
De kracht die bij elektronverstrooiing be
palend is. de elektromagnetische kracht, is 
erg precies bekend en bovendien vrij zwak. 
Dat heeft twee belangrijke consequenties. 
Alle informatie uit een verstrooiingsexperi
ment kan direct en met grote nauwkeurig
heid worden herleid tot informatie over het 
onderzochte object, de kern, en deze infor
matie strekt zich uit over het gehele kern-
volume; het foton heeft immers tengevolge 
van de zwakte van de kracht een groot 

doordringend vermogen. Door de ver-
strooitngskans als functie van de strooihoek 
te meten en de resultaten via een wiskun
dige manipulatie te transformeren (Fourier-
transformatie). krijgt men de beschikking 
over informatie als functie van de afstand tot 
het middelpunt van de kern: met andere 
woorden over de radiële goiffunctie. 
De grote verscheidenheid van beschikbare 
energieën voor elektronen of muonen 
(zware elektronen, met overigens identieke 
eigenschappen), bijvoorbeeld 100 tot 600 
MeV (miljoen elektronvolt) van NIKHEF's 
versneller MEA (Medium Energy Accelera
tor) of 100 tot 300 GeV (miljard elektron-
volt) voor de muonen geproduceerd met 
het SPS van CERN (Genève), stelt de kern
fysicus in staat verschillende niveaus van fijn
heid in de kern waar te nemen. Zo leveren 
experimenten met MEA in Amsterdam in
zicht in dit gedrag van protonen en neutro
nen (de nucleonen) en van de kleinere me
sonen in kernen, terwijl bij CERN juist de 
quarks, drie per nucleon of twee per meson, 
in de kern worden gezien. Eén van de be
langrijkste vragen die de kernfysicus bezig
houdt, is of quarks een essentiële rol spelen 
bij de onbegrepen verschijnselen die bi| la
gere energie worden waargenomen. Een 
belangrijke aanwijzing in die richting leek 
het muonverstrooiingsexperiment van de 
European Muon Collaboration (EMC) bij 
CERN (met deelname van NIKHEF) te ge
ven: de impulsverdeling van quarks in ker
nen is niet eenvoudig de som van die verde
lingen in de nucleonen. Met andere woor

den, quarks in een nucleon 'voelen' hun col
lega's in andere nucleonen als die zo dicht 
op elkaar zitten ab dat in een kern het geval 
is. 

Coïncident/emetinfen 

Een zeer belangrijk aspect van moderne 
elektronversnellers is dat ze bundels moe
ten leveren die continu in de tijd zijn (100% 
duty factor) Dit is van eminent belang voor 
experimenten waarbij geli|ktijdig een aantal 
deeltjes wordt geregistreerd, dus niet al
lee.) het verstrooide elektron. Deze zoge
noemde coïncidentie-experimenten vor
men ook een opvallend deel van het werk 
van de sectie Kernfysica van het NIKHEF. 
Door te streven naar uiterste precisie in 
energie- en tijdscheidend vermogen bleek 
het mogelijk voor een aantal gevallen, bij 
een laag tijdrendement ('duty factor') van 
2%. coïncidentie-experimenten uit te voe
ren. Afgezien van coïncidentie-metingen 
die op overtuigende wi|ze lijken aan te to
nen dat een foton anders reageert met een 
proton in de kern dan met een proton daar
buiten, wellicht door mesonische effecten 
(zie FOM-|aarboel> 1986), is nu ook komen 
vast te staan dat de impulsverdeling van pro
tonen uitgestoten bij de verstrooiing van 
elektronen, een vreemde asymmetrie ver
toont. Deze blijkt uitstekend te kunnen 
worden beschreven door een verhoging van 
transversale effecten aan te nemen. Zulke 
effecten zouden weer uitstekend passen bij 
mesonische stromen. 
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Gemeten impulsverdelingen voor protonuitstoot uit de 
kern "C. De linker maxima worden goed beschreven (zie 
krommen) door 20% verhoging van transversale effecten 
aan te nemen. 

De hal met het meetstation voor elektronenverstrooiing. Hier is de protonuit
stoot uit de kem "C gemeten. Foto Hans van den Bogaard 



UPDATE-project 

Deze verschijnselen, alsmede de eerder 
waargenomen onderbezetting van nucleon-
toestanden in kernen (FOM-Jaarboek 1986). 
zouden het gevolg kunnen zijn van correla
ties tussen nucieonen in kernen. Om dat ex
pliciet te kunnen nagaan is het nodig uitstoot 
van twee nucieonen (twee protonen of een 
proton en een neutron) bij elektronver
strooiing te bestuderen. Dat kanalleen maar 
als de inkomende eiektronenbundel continu 
is. Vandaar dat NIKHEF zich gelukkig prijst 
dat in het verslagjaar de beslissing is gevallen 
dat extra middelen via het Intentioneel Ap
paratuur Schema (IAS) met ingang van 1988 
ter beschikking zullen worden gesteld ten 
behoeve van een belangrijke uitbreiding van 
MEA (het UPDATE-project). Deze behelst 
het aanbrengen van een 'pulse stretcher', 
een soort buffemng van 200 meter lengte, 
waarin de gepulste tijdstructuur van de 
eiektronenbundel wordt omgezet in een 
continue, terwi|l tegelijkertijd de maxi-
mumenergie van MEA zal worden verhoogd 
tot tenminste 700 MeV 
Uiteraard zijn er meer redenen voor het 
UPDATE-project aan te voeren. Eén van de 
opmerkelijke mogelijkheden houdt verband 
met een nu geplande experimenteerhal. 
waarbij de zeer intense bundel in de buffer-
ring zal worden gebruikt. De gemiddelde 
stroomsterkte is daar duizend maal zo hoog 
als in de geëxtraheerde bundel. Dit zal ons 
in staat stellen om met zéér dunne tref-
plaatjes te werken, bijvoorbeeld een gasjet 
(loodrecht op de bundelrichting). In een 

dergeli|ke opzet zullen wat zwaardere reac-
tieprodukten gedetecteerd kunnen worden 
die anders, uit de normale 'dikke' trefplaten. 
eenvoudig niet te voorschijn zouden ko
men. De lay-out van de r.ng is geschetst in 
bi|gaande figuur. Aangegeven zijn het be
staande EMIN-eindstation met de twee 
grote precisie-spectrometers en een nieuw 
station voor experimenten met zoge
noemde interne trefplaten Voor het E MIN 
station is een uitbreiding van de detc.:ie-
mogelijkheden voorzien. Samen met de 
Vakgroep Experimentele Kernfysica van de 
Vrije Universiteit Amsterdam wordt ge
werkt aan het ontwerp en de bouw van 
grote hadrondetectoren voor voornamelijk 
protondetectie. Een klein prototype werd 
in het verslagjaar met succes getest. Kernfy
sici in Utrecht hebben een begin gemaakt 
met het ontwerpen van een detector spe
ciaal voor neutronen. 

Quarkstructuur 
Na de definitieve afronding in het voorjaar 
van experimenten met pionen is de NIK 
HEF-groep die deel uitmaakt van de New 
Muon Collaboration (NMC) bij CERN op 
volle sterkte (zes fysici, inclusief deelname 
van de Vrije Universiteit) gekomen. Er 
wordt ook technische ondersteuning vanuit 
NIKHEF geboden. De collaboratie heeft in 
1987 ongeveer negentig expenmenteerda-
gen gehad, waarin veel meetgegevens zijn 
verzameld zowel over het EMC-effect, dat 
wil zeggen over de quarkverdeling in ker
nen, als over de quarkstructuur van proton 

en neutron. Deze laatste wordt bepaald 
door simultaan de verstroeng van hooge-
nergetische muonen aan vloeibaar water
stof en deuterium te meten. Het verschil 
van beide is maatgevend voor de neutron
structuur. Het analyseren van de meetgege
vens is een tijdrovend karwei, dat nu volop 
gaande is. Zijn deze experimenten ferteli)k 
gevoelig voor de quarkstructuur van kernen 
en nucieonen. dan is de vraag of er ook in
formatie kan worden verkregen over de 
verdeling van de 'lijmdeeltjes' (gluonen) die 
de quarks bijeenhouden. Volgens zekere 
modellen kan dat door naar de produktie 
van het JA[>-meson te kijken. Uit een eerste 
analyse blijkt dat J/tii-produktw inderdaad 
meetbaar is. De vraag is nu of de gluonver-
deling in kernen zich ook werkelijk onder
scheidt van die in nucieonen, zoals EMC lijkt 
te hebben gevonden. De toekomst moet 
dat leren. 

Naast het experimentele en theoretische 
fundamenteel kernfysisch onderzoek dat 
hiervóór met enkele accenten werd aange
stipt, wordt wetenschappelijk en toepas
singsgericht onderzoek op het gebied van 
de radkxhemie verricht, met gebruik van 
kernfysische kennis en methoden. Daarbij 
worden fotonen, geproduceerd met een 
bundel elektror°n uit MEA, onder andere 
gebruikt voor onderzoek aan chemische 
reacties bij hogere energieën dan gebruike
lijk. De processen worden gevolgd door 
toepassing van een tracermethode, waarbij 
radioactieve kernen ais tracer fungeren. 

Mass [GeV/c2) 

Traré van de nieuwe pulse-stretcherring. Rechtsboven het eind van de versnel
ler MEA; in het centrum de bestaande EMIN-hal met spectrometers. In het 
'vierkante' ringtracé is opgenomen een tweede, bestaande experimenteerhal 
met een zogenoemde interne trefplaat. 

Het J/i|(-me*on waargenomen als een 
resonantie bij een massa van 3,1 
GeV/c1 in diepinelastische verstrooi
ing van muonen aan waterstofkernen 
in het NMC-experiment bij CERN. 



K e r n f y s i s c h V e r s n e l l e r 
I n s t i t u u t ( K V I ) 

Het onderzoek in het Kernfysisch Versnel
ler Instituut bestaat, voor wit de kernfysica 
betreft, uit drie elementen: experimenteel, 
theoretisch en toegepast werk. Daarnaast is 
er het werk aan het AGOR-project. Bij het 
KVI wordt ook atoomfystsch onderzoek 
verricht, waarover gerapporteerd wordt bij 
de Werkgemeenschap voor Atoomfysica. 

Experimenteel kernfysisch 
onderzoek 

Samendrukbaarheid van kernmaterie 
Een fundamentele eigenschap van iedere 
materie en dus ook van de materie waaruit 
atoomkernen zijn opgebouwd, is de samen
drukbaarheid of compressibiliteit. Voor 
kernmaterie kan deze grootheid worden 
bepaald uit de eigenschappen van de zoge
naamde monopool-reuzenresonantie. Deze 
correspondeert met een specifieke triliings-
wijze van de kern. waarbij deze met behoud 
van vorm inkrimpt en uitzet met een fre
quentie van ongeveer 10''Hz. Deze is een 
maat voor de samendrukbaarneid. Vroe
gere metingen gaven als samendrukbaar-
heidscoëfficiënt K = 210+30 MeV. Uit een 

serie recente precisiemetingen op het KVI 
met mebstische verstrooiing van 120 
ME V u-deeltjes aan kernen volgt echter een 
hogere waarde: K = 300±30 MeV. Deze 
waarde, hoewel iets groier dan de theore
tisch berekende waarden {zie bij theore
tisch onderzoek), is in overeenstemming 
met de waarde die men afleidt van de waar
genomen massa van neutronsterren. De 
monopooitrillingen zijn gedempt: de ene -
gie beschikbaar voor de trilling wordt om
gezet in andere bewegingsvormen. Theore
tisch is voorspeld dat ;n het dempingsproces 
het oppervlak van de kern een belangrqke 
rol speelt, doordat de reuzenresonantie 
koppelt aan bepaalde oppervlaktethllmgen. 
Metingen op het KVI waart»| het neutro-
nenverval van de monopool-reuzenre
sonantie in IMSn is gemeten, hebben aange
toond dat deze specifieke wijze van dem
ping inderdaad optreedt 

De grens van stabiliteit van atoomker
nen 
Een andere fundamentele thllingswijze van 
de atoomkernen is de dipool-reuzenre-
sonantie waarin de protonen in fase bewe
gen tegen de neutronen in. De eigenschap
pen van de eenvoudigste van deze resonan
ties, namelijk die gesuperponeerd op de 
grondtoestand van de kern, zijn goed be
kend. Zo bevat de gedetailleerde structuur 
van de resonantie (zoals die blijkt uit het 
gammaverval) informatie over de vorm van 
de kern: bij een niet-sferische (dat wil zeg
gen gedeformeerde) kern is de resonantie 

gesplitst in componenten die corresponde
ren met trillingen langs de assen met ver
schillende lengten, terwql de grootte van de 
opsplitsing een maat is voor de deformatie. 
Op het KVI wordt momenteel onderzocht 
in hoeverre de kerneigenschappen verande
ren bt| toenemende excitatie-energie (tem
peratuur) en impulsmoment (rotatiesnel
heid). Hierbi| wordt de structuur van de ge
noemde dipoolresonantie. gesuperponeerd 
op aangeslagen toestanden, als 'sonde' ge
bruikt. Een recente meting aan de kern 
'"Dy. geëxciteerd in een toestand met 
groot impulsmoment (spin) door het ge
bruik van selectieve reactiekanalen, laat een 
sterke verbreding zien van het gammaspec-
trum behorend bi| het verval van de dipool
resonantie. Dit geeft zo een fraaie bevesti
ging van de eerder door de Daresbury-
£i oep gevonden sigaarvormige superdefor
matie in deze kern bij grote spin. 
In een ander KVI-onderzoek. uitgevoerd in 
internationaal verband bi| de SARA-versnel-
ler in Grenoble, ligt de nadruk op het gam
maverval van kernen bij hoge temperaturen 
geproduceerd in zware-ionenreacties bi| 
circa 50 MeV/nucleon. Terwijl bij excitatie-
energieën van circa 100 MeV de waarne
ming van de dipoolresonantie wijst op een 
ongewijzigde sterk geordende collectieve 
beweging, werd bi| hogere energieën een 
onverwacht sterke afname van de intensiteit 
van het resonante gammaspectrum waarge
nomen. Het zou veroorzaakt kunnen wor
den door het thermisch niet in evenwicht 
zijn van de samengetelde kern bij hoge 

23 

eoc • 

;32>-
<fr*t 

y 
bCO 

2V„ 

i? if. 

• ! ï"' ! . ' 

I 

» f , , P - V » 

Recent is voor ,SIDy het verschijnsel van superdeformatie waargenomen; bij 
zeer hoge impulsmo enten krijgt de kern een sigaarvorm. De afbe iding 
toont metingen van gammastraling die optreedt bij het verval van de dipool-
reuzenresonantie van '"Dy. Het feit dat bij toenemend impulsmoment de 
waargenomen resonantie in het spectrum verschuift naar lagere energie wijst 
op een sigaarvormige vervorming van de kern. 
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temperatuur, door een overgang van 'orde' 
naar 'chaos' of door aanzienlijke afname van 
de excitatie-energie door de uitzending van 
deelties. 

SpHjtinf van snel roterend* kernen 
Bi) de botsmg van zware ionen met kernen 
is het mogelijk kernen te produceren die zo 
snel roteren, dat ze als gevolg van de optre
dende centrifugale krachten spontaan splij
ten. Een nauwkeurige kennis van de splij-
tingsbarriêre als functie van de excitatie
energie en het impulsmoment is van groot 
belang voor een macroscopische beschrij
ving van de kemetgenschappen. De hoek-
corretaties tussen projectieffragmenten en 
splijtin^sprodukten. gemeten voor de "Ne 
+ ^flt-reactie bij 10 MeV/nudeon. waren 
van zulke kwaliteit dat een ondubbelzinnige 
analyse in termen van overdracht van ener
gie, massa en impulsmoment mogelijk was. 
Hierdoor kan voor het eerst het gebted van 
'stootparameters' bepaald worden waar
voor een bepaald reactiekanaal open is. 
Deze gebieden zijn veel breder dan quan-
tummechanisch noodzakelijk is (dat wil zeg
gen op grond van de onzekerheidsrelatie) 
en weerspiegelen waarschijnlijk het statisti
sche karakter van het reactieproces. De 
splijtingswaarschijnlijkheden als functie van 
excitatie-energie en impulsmoment wor
den onverwacht goed beschreven door een 
statistisch model waarin de spfijtingsbarriè-
res met het recente "unite range rotating 
liquid drop"-model van Sierk berekend 
worden. Deze gegevens laten zien dat zelfs 

m het gebied van zeer hoge excitatie-ener-
gieën en impulsmoment betrouwbare voor
spellingen van de reactie-opbrengsten met 
verfijnde reactiemodellen mogelijk zijn. 

Gedrag ran kernen bij zeer (root ïm-
pwsinofitent 
Kernen die zeer snel ronddraaien, laten een 
interessante koppeling zien tussen de col
lectieve beweging (van de kem als geheel) 
en die van de individuele nucleonen. Het to
tale impulsmoment (spin) wordt voorname, 
lijk bepaald door de collectieve rotatie 
Doordat bij bepaalde rotatiefrequenties de 
nucleonen anders gegroepeerd kunnen 
worden, is het mogelijk om extra impulsmo
ment te genereren. Als zo'n hergroepering 
plaatsvindt, zullen individuele nucleonen 
met de collectieve rotatie meebewegen en 
zo de rotatiesnetheid vertragen. Een analo
gie hiervan is de waargenomen "guttering'* 
van quasars. Het optreden van genoemde 
effecten als functie van de routiesnelheid is 
experimenteel aangetoond in de platina-iso-
topen "°Pt en '"Pt. Deze vormen een mooi 
voorbeeld van kernen met een samenspel 
tussen collectieve en één-deeltjes-vrijheids
graden. In beide kernen is een groot aantal 
structuren waargenomen (tot spin teh) die 
ieder een unieke nucleonenconfiguratie re
presenteren, al dan niet gekoppeld met de 
collectieve kernbeweging. Üit de levensdu-
ren van niveaus van de rotatieband, ge
bouwd op de grondtoestand van !NPt. volgt 
een toename van de kerndeformatie met 
toenemende sp De situatie verandert 

plotseling bij het niveau van deze band met 
spin I6£;dat wipt opeen opbreken vaneen 
neutronenpaar en een daardoor sterke toe
name van het traagheidsmoment en afname 
van de rotatiesnelheid. In '••Pc is bij som 
33/2A een ongebruikelijk sterke magneti-
sche-dtpoolcomponent in het stralingspa
troon gezien, wat gerelateerd kan worden 
aan bovengenoemde "glittering" 

Fundomentefe interacties 
De waarneming van pieken in de positron-
spectra tijdens onderlinge botsingen van 
zeer zware ionen (A "-• 200) op het GSI te 
Darmstadt deed de vraag rijzen of deze pie
ken gerelateerd kunnen worden aan moge
lijke resonanties m de Bhabhaverstrooiipg 
van positronen aan atomaire elektronen. 
Deze suggestie heeft geleid tot nieuw on
derzoek in diverse landen. Indien reëel, dan 
zijn deze resonanties van fundamentele be
tekenis. Met een deels geïmproviseerde 
Bhabhaspectrometer op het KVI werden 
2,3 MeV positronen uit een "Si-bron ver
strooid aan elektronen in een perspex tref-
plaat. Uit de resulaten kon ue tot dusver 
scherpste bovengrens worden gesteld aan 
het voorkomen van resonanties rond een 
relevante energie van 1,8 MeV (invariante 
massa): er zijn geen resonanties gevonden 
binnen een limiet van <r ,„ I' = 20 bam.e V 
voor levensduren tussen 10 l0 en \Qn se
conde. Het resultaat van enige jaren onder
zoek naar rechtse elektro-zwakke stromen 
werd dit jaar gepubliceerd. Voor de verhou
ding van de bètapolarisaties voor Fermi- en 

Geëxciteerde, snel 
roterende atoom
kernen worden op 
net KVI onder
zocht door de 
gammastraling 
van hun verval 
naar de grondtoe
stand te meten 
met een «et van 
gerrnaniumdetec-
toren, gedeeltelijk 
voorzien van 
Comptononder-
drukkingsschilden. 
In de doorzichtige 
buis bevindt zich 
een zogenaamde 
plunger voor het 
meten van de 
levensduren van 
de kernniveaus 
door middel van 
het Dopplereffect. 
Foto Centrale 
Fotodienst RUG 



Gamov Tederovergangen werd gevonden 
P,/PGT = 1.003+0.004 De curves R van fi
guur I tonen de daaruit afgeleide grenzen 
voor de massa Mj van mogelijke recheshan-
dige tntermedaire V+A-bosonen in ver
houding tot de bekende massa M, van V-A-
bosonen. Nauw verweven met de spwge-
hngsasymmetrie m het nucleaire beo-verval 
is een onderzoek naar de oorsprong van 
biologische chirabteit. De vraag s of de 
linkshandigheid van biologische aminozuren 
toeval of noodzaak is. In het laatste geval van 
causaliteit geeft de pariteitschendende elek-
tro-zwakke wisselweriun» twee fundan.en-
tele mogelijkheden: de geladen stromen 
(waaronder nucleair bèta-verval) en de neu
trale stromen. Op theoretische gronden 
kon worden aangetoond dat het bèta-verval 
geen aannemelijke selector is voor de exclu
sieve signatuur van de optische activiteit in 
de levende natuur. 

Theoretisch kernfysisch 
onderzoek 

Uitmissetinf ran quarks in atoomker
nen 
Algemeen wordt aangenomen dat nucleo-
nen geen puntdeeltjes zijn. maar opge
bouwd uit quarks. Deze quarks geven on
dermeer aanleiding tot de eindige ladingver-
deling van nucleonen. H->t is een interes
sante vraag in hoeverre in atoomkernen het 
samengestelde karakter van de nucleonen 
aanleiding geeft tot nieuwe verschijnselen. 
Indien bijvoorbeeld geen rekening wordt 

gehouden mee bovengenoemde substruc
tuur, wordt de ladingverdeling van de kern 
gegeven door het vouwen ("convotutie") 
van de ladmgverdding berekend voor een 
kern bestaande ut puntnucleonen met de 
empirische tadingverdeling van een vrq nu-
cieon. Op quarfcnweatr daarentegen dient de 
kerngolffunctie antisymmetrisch te zqn on
der uitwissefag van twee quarks, ook als 
deze quarks "behoren tot" twee verschil-
lenc'e nucleonen. Het blijkt <' toepassing 
van dit Pauliprincipe aantetdmg geeft tot 
correcties op het genoemde convohióe-
voorschrift voor de beschrijving van lading
en magnetische verdelingen van kernen. 

Kemmoterie onder extreme omston-

Qfgncocn 
Van groot belang voor de astrofysica zijn de 
eigenschappen van dichte en hete kernma
terie. Ondermeer zijn verschillende scena
rio's voor supernova-explosies sterk afhan
kelijk van de waarde van de samendrukbaar-
heid bij verschillende dichtheden en neu-
tron-protonconcentraties. Deze zijn op het 
KV! berekend met behulp van het Dirac-
Bruecknerformalisme, een ab-initio micro
scopische relativistische beschrijving van 
kernmaterie waar dj gebruik gemaakt 
wordt van een realistische hadron-hadron-
wisselwerking. In figuur 2 is de resulterende 
energiedichtheid E, voor verschillende 
waarden van de proton-baryonverhouding 
Z/A uitgezet tegen de Fenm-impuls 
k =(3 /21^)" . waarbij p de baryondicht-
heid voorstelt. De stippellijnen geven de re-

sufoten van de meest ̂ avanceerde niet-re-
latmstische berekemigcn weer die een 
minder afstü:*rd iorakter vertonen De sa
mendrukbaarheid K correspondeert met de 
kromming van Et m het mmmum: K = 2S0 
MeV voor Z/A=0.S en 210 MeV voor Z 
A=Q,3. Deze bpi is m arereenstemmmg 
met die verkregen ut berekeningen aan su
pernovae. Een andere interessante voor-
spelling is het optreden van pionenconden-
satie bq Z/A=0.1 en p=3pt. waarbij p, de 
evenwichtsdichtheid van symmetrische 
kernmaterie voorstelt. Dit leidt tot een 
drastische verandering m de toestandsver 
gehjkmg voor kemmatene. wat er op zou 
kunnen duiden dat een fase-overgang van 
hadronoiaterie naar een quark -gtuonptasma 
eerder, en onder andere omstandigheden, 
plaatsvindt dzn tot nu toe werd aangeno-

T o e g e p a s t k e r n f y s i s c h 
o n d e r z o e k 

Straling m leef- en ouitenmilteu 
Opmerketyke ontwikkelingen m deze sec
tor hebben zich m 1987 voorgedaan m het 
onderzoek naar zware mineralen in duin- en 
strandzanden. U* de gammaspectrocnetn-
sche analyse van deze zanden lijkt een empi
risch verband naar voren te komen "ussen 
de herkomst van het zand en de concentra
tie en concentratieverhoudingen van daarin 
voorkomende natuurlijke radionucliden Ira-
diometrische vingerafdruk). Op grond van 
deze empirische relatie, die kwalitatief te 
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Grenzen gesteld san de verhouding 
M,/M] voor de massa's van interme
diaire W-botonen ingeval van zowel 
linkse V-A- »h rechtse V+A-stromen. 
Horizontaal is uitgezet de zoge
naamde menghoek (• Toegestaan is 
nog het gebied rond het centrale 
V-A-punt in de oorsprong. Andere 
grenzen zijn afgeleid uit het muonver
val ( I ) , Michel-parameter (2), "Ne 
(stippen) en oude Groningse P„-metin-
gen (gestreept). 

rprm' impiil-, k ''i«w 

Figuur 2 

De energiedichtheid in kernmaterie 
berekend voor verschillende waarden 
van Z/A op grond van relativistische 
en niet-relativistische beschrijvingen 
en uitgezet tegen de Fermi-impuls die 
een maat is voor de nucleonendicht-
heid. 
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verklaren vak UK geologische processen, 
wordt aangenomen dat de hwdtge dunvor 
mmg aan de zuidpunt van Texel (Hors) 
plaatsvindt met zand int het dwpere ge-
deelte van het MoJengat. De metingen ge
ven aan dat zaïkiafsiag aan de zuidwestkust 
van dn eiland gedeekekjk wordt vervangen 
door zand uit deze geul 

Voortgang bij het 
AGOR-project 

Affc meen 
In 1987 heeft het AGOR-project (de bouw 
van een nieuw cyclotron) een belangrijke 
nujfpaal bereikt: het begin van de construe-
tiefase Het projectbestuur. waarm de be
sturen van FOM en het Franse IN2P3 zijn 
vertegenwoordigd, stelde m mei 1987 vast 
dat met de constructiefase kon worden be
gonnen, nadat het 'AGOR Design Report' 
van oktober 1986 en een aanvjkng daarop 
van april 1987 waren aanvaard. Vervolgens 
werd aan de minister van Onderwas en We
tenschappen het "go" voor het project ge
vraagd Deze gaf in |uh groen licht. Inmiddels 
is de opdracht gegund voor de levering van 
het magnetische circuit (levering in febru? 
1989) en zipi bouwkundige werkzaamheden 
begonnen. De samenwerking met de be
trokken laboratoria, het K VI en het Institut 
de Physique Nucléaire (IPN). te Orsay is uit
stekend en zeer effectief 

op verschillende punten gewaagd, mede m 
overleg met mogeiajke levcramcrv Zo is 
het |uk m hoogte met 20 centimeter ver-
mnderd en wordt het kletter aantal 

rmgen opgedeeld. Wat het supergeleidende 
gedeelte betreft zqn zeer gedetineerde be 
refcenmgen gedaan aan het wikkelpakket en 
de wanden van de eryostaat Offertes voor 
de fabricage worden m maart 1988 inge 
wacht Voor het hoogfrequente gedeelte 
zal de opdracht voor levenng van de dne 
emdversierkers vroeg m 1988 worden ge
gund. Het voorontwerp van de resonatoren 
a voltooid en de specificaties voor de 'engi
neering' zijn opgesteld. Het ontwerpen van 
de elektronische schakekngen voor staMi-
satie van amplitude en fase van de versnel 
spanningen vordert zeer voorspoedig. Het 
ontwerp van de opsteffing voor de bron van 
lichte ionen is gereed gekomen. Een dual-
cusp' lonenbron is besteld en amametests 
zijn gepland voor mei 1988 Baanberek'ngen 
zqn nu vooral gericht op het gebied van de 
extractie en met name op de stoorvefden 
van de dementen van het extractiesysteem. 
Daarnaast weden de optische eigenschap
pen onderzocht van de bundels tijdens ex
tractie. Om 'mukiturn'-extractie goed te 
kunnen bestuderen, is een nieuw rekenpro
gramma ontwikkeld. Het werk 
trosutische deflector heeft er toe geleid 
dat de veldsterkte hoogstens 80 kV per cen
timeter wordt. 

Technische ontwikkelingen 
Het ontwerp van het magnetische circuit is 
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Betekenis van d«* cijfers 

1 Afsluiting van de bo»enpool 

2 Vcrsncllingsclektrodc 

3 Verticale spoelsteun 

4 Honiontale spoelsteun 

5 Ccrrccticspoelcn 

6 Supergeleidende spoelen 

7 Bundellen hei cyclotron m 

8 Beweegbaar stroomcircuit 

9 Mechanisme om Stroomcircuit te positioneren 

Schematische doorsnede door het ACOR-cycMron. 



FOM-Ins tHtuut voo r 
P lasmafys ica " R i j n h u i z e n " 

Voor "Rijnhuizen" was 1987 een jaar van 
grote veranderingen. Het wetenschappelijk 
programma werd ingrijpend gewijzigd: de 
omvang van het fusie-programma werd ge
reduceerd ten gunste van een tweede on-
derzoeklijn en wel op het gebied van vrije-
elektronenlasers (rond het project FELIX). 
De beleidskeuze tot reductie van het fusie -
werk, dat onderdeel blijft van het door Eu
ratom gecoördineerde Europese program
ma, is vertaald in concentratie op één fusie
experiment; dat experiment fungeert te
vens als thuisbasis voor de Rijnhuizen-teams 
bij de Joint European Torus (JET in Culham) 
en TEXTOR (Jülich) en ais 'testbed' voor de 
ontwikkeling van geavanceerde diagnostiek. 
Hoofdactiviteit in 1987 was de herbouw en 
'upgrade' van de tokamak "Petuia", in Gre
noble overbodig geworden wegensconcen-
tratie van het Franse fusiewerk in Cadara-
che. 

Het Rijnhuizen-programma voor deze ma
chine, nu Rijnhuizen Tokamak Petuia (RTP) 
genaamd, verkreeg preferentiële steun van 
Euratsm en heeft als thema 'anomaal trans
port in tokamaks'. Het geplande onderzoek 
zal zich richten op de detectie van micro-m-
stabiliteiten of fluctuaties in het tokamak-

plasma. waardoor onder andere stochastisa-
tie van de magnetische velden optreedt. Dit 
leidt tot aanzienlijke verslechtering *an de 
magnetische opsluiting ten opzichte van de 
situatie zonder fluctuaties; vandaar de term 
'anomaal transport'. Meting van de warmte-
geleidingscoëfficient vin het plasma speelt 
in dit onderzoek een belangrijke rol. Hier
toe zal gebruik gemaakt worden van 'elek
tron-cyclotron resorantie'-verhitting 
(ECRH) met behulp van gyrotrons, die be
schikbaar zijn in Rijnhuizen na een uitge
breide meetcampagne bij de tokamak in 
Fontenay-aux-Roses (experiment TFR) in 
voorgaande jaren. Oe meetcampagne in 
Fontenay-aux-Roses heeft zeer waardevolle 
kennis en ervaring opgeleverd. Plannen 
voor samenwerking op ECRH-gebied met 
het Engelse zusterlaboratorium te Culham 
worden op het ogenblik opgesteld. 

Lopende experimenten 
De beleidsombuiging bracht met zich mee 
dat van de lopende experimenten, SPICA en 
TORTUR, het eerste in oktober 1987 
beëindigd is en het tweede met beperkte 
middelen voortgezet werd, maar eind 1988 
voor RTP zal moeten wijken. SPICA, een 
schroefpinch met geëlongeerde doorsnede, 
heeft de verwachte zeer hoge 0 (verhou
ding tuss> • plbmadruk en magnetische 
druk) inderdaad gedemonstreerd. Helaas 
bleken de opsluittijden ver beneden de aan
vankelijke verwachting, wat vermoedelijk 
samenhing met oncontroleerbare 'filamen-
tatie' van het plasma. In hetTORTUR-pro-

gramma is aandacht besteed aan de ontwik
keling van nieuwe diagnostieken, die later 
bij RTP ingezet zullen worden. Het betreft 
me: name tangentiële Thomsonverstrooi-
ing en collectieve verstrooiing van millime-
tergolven. Verder werden snelle stroom ve
randeringen in het plasma en de daarbij be
horende turbulente verhitting geanalyseerd 
en met succes theoretisch beschreven. De 
methode van turbulente verhitting is zeer 
bevredigend voor extra verhitting in kleine 
machines. Tenslotte legde TORTUR een 
basis voor later werk aan dichtheidsfluctua
ties in RTP. Frequentie-analyse van de fluc
tuaties toonde niet alleen de reeds bekende 
elektrostatische 'drift'modes en laagfre-
quente EM-modes (0.5-500 kHz), maar ook 
fluctuaties in twee nog onbekende gebie
den: 0,7-3 MHz en 5-55 MHz. Deze fluctua
ties verdwijnen zodra de temperatuurgra-
diënt een kritische waarde overschrijdt. 
Naast het fusiewerk binnen het instituut 
werd de samenwerking met JET opnieuw 
gedefinieerd in een nieuwe "task-agree
ment", nu gebaseerd op hetzelfde centrale 
onderzoekthema als waarop het RTP-pro-
ject is gericht: anomaal transport. Dit 
opende de mogelijkheid voor een ver
sterkte deelname vanuit de theoretische af
deling. Met een door het instituut ge
bouwde elektron-cyclotron-emissiediag
nostiek werden door het Rijnhuizen-team 
bij JET succesvolle metingen gedaan van 
temperatuurprofielen met hoge tijdresolu
tie. Ondermeer werd aangetoond, dat de 
verslechtering van de plasmaopsluiting bij 
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In het nieuwe tokamakproject RTP wordt de methode van 
elektronen-cyclotronresonantieverhitting (ECRH) gebruikt 
om het plasma extra te verhitten. De illustratie laat een 
ECRH-installatie bij een tokamak zien. Met de ECRH-me-
thode zijn door onderzoekers van Rijnhuizen succesvolle 
ervaringen opgedaan. Illustratie Rijnhuizen 

De nieuwe tokamak RTP verkeert in de opbouwfase. Foto Wim van Zanten, 
FOM 



toenemend verhittingsvermogen minder 
ernstig is dan gangbare schaalwetten deden 
vrezen. Een andere activiteit betrof het be
gin van de installatie van een millimetergol-
freflectormeter voor bepaling van de plas
madichtheid, waarvoor het instituut een 
JET-contract had verworven. Tevens zal 
Rijnhuizen bij TEXTOR (Jülich) een diagnos
tiek voor ionentemperatuurmeting installe
ren, die gebaseerd is op Rutherfordver-
strooiing van een neutrale bundel heliuma-
tomen en die uniek is voor Europa. Ont
werp en bouw van de benodigde interface 
tussen torus en instrument kwam in 1987 
volledig op gang. 

Theoretisch onderzoek 
Het theoretische onderzoe *. betrof de mag-
netohydrodynamica (MHD) van toroïdale 
plasma's, de dynamica van plasmagolven en 
hun wisselwerking met het plasma, en de si
mulatie van transportverschijnselen. Op het 
gebied van de magnetohydrodynamica werd 
de centrale betekenis van het Alfvénspec-
trum voor de beschrijving van golven en in-
stabiliteiten van hoog-beta-tokamakptas-
ma's aangetoond. Op basis hiervan werd een 
variatieprincipe in fluxcoördinaten afgeleid 
dat de belangrijkste MHD-instabiliteiten van 
tokamaks beschrijft: interne kink-modes, 
externe kinks met inachtneming van een ge
leidende wand met willekeurige doorsnede, 
en ballooning-modes. 

Een belangrijk nieuw onderzoek betrof de 
interactie van kink-instabiliteiten met RF-
velden (bijvoorbeeld ionen-Bernsteingol-

ven) gelokaliseerd aan de plasmawand. Aan
getoond werd dat volledige stabilisatie kan 
worden verkregen ten gevolge van een 
koppeling die sterk analoog is aan die welke 
verantwoordelijk is voor de stabiliteit van 
fluxbuizen in de zonnecorona. 
Interne kink-modes zijn bestudeerd met 
inachtneming van kinetische effecten van io
nen. In het bijzonder is de dispersierelatie 
voor de m=l kink-mode afgeleid en bestu
deerd. In het kader van de ideale MHD-
theorie is de dynamica van de "zaagtand-
crash" bestudeerd. Dit instabiliteitsfeno-
meen draagt in belangrijke mate bij tot het 
verlies van energie uit het centrale gebied 
van een tokamakplasma. De mogelijkheid 
om tearing-instabiliteiten, die verantwoor
delijk zijn voor een disruptie van een toka-
makontlading. te vermijden door lokaal het 
stroomprofiel aan te passen, is geanalyseerd 
en criteria voor stabilisatie zijn afgeleid. 
Nieuw onderzoek is begonnen op het ge
bied van simulatie van de kinetische effecten 
bij de adsorptie van elektronen-cyclotron-
golven. In het bijzonder zijn de kwantitatief 
belangrijke toroïdale en quasi-lineaire effec
ten bestudeerd. De diagnostische mogelijk
heden om niet-thermische elektronenver
delingen door analyse van de elektronen-cy
clotronstraling van het plasma te bepalen, 
zijn onderzocht en blijken aantrekkelijk. 
Het theoretisch onderzoek naar niet-li-
neaire effecten die het opwekken van elek
tromagnetische golven in een vrije-elektro
nenlaser tot gevolg hebben is geïntensi
veerd. De afgelopen jaren zijn metingen ge

daan aan transportverschijnselen in toka-
makplasma's in Moskou (experiment T-IO) 
en Fontenay-aux-Roses (experiment TFR). 
Deze transportstudies waren toegespitst 
op de simulatie van "zaagtanden" in T-10, de 
transporteigenschappen van plasma's bij 
verhitting door elektronen-cyelotrongol-
ven in TFR en de analyse van de experimen
ten ter beheersing van tearing-instabilitei
ten in TFR. Een belangrijke conclusie is dat 
de experimenteel gevonden stabilisatie niet 
aan het effect van lokale verhitting kan wor
den toegeschreven. 

Vrije-e/efctronentoser 
De nieuwe onderzoeklijn van "Rijnhuizen", 
op het gebied van de quantumelektronika, 
met als thema ontwikkeling en gebruik van 
vrije-elektronenlasers, richt zich op bouw 
en bedrijf van een faciliteit FELIX ( = Free 
Electron Laser for Infrared experiments). 
Doel van het project is een lasersysteem te 
ontwikkelen met zodanige specificaties, dat 
dit systeem in een later stadium bedreven 
kan worden als kern van een gebruikersfaci
liteit voor onderzoek in het (verre) infra
rood. Gekozen is in eerste instantie voor 
het golflengtegebied van 8-80 micrometer; 
op langere termijn is de ambitie dit gebied 
uit te breiden van 3 micrometer tot 3 milli
meter. De uitdaging is oplossingen te vinden 
voor twee erkende problemen: het realise
ren van werkelijke afstembaarheid en het 
versmallen van de natuurlijke lijnbreedte. In 
maart 1987 werd het FELIX-voorstel door 
een expert-panel beoordeeld en voor uit-

De experimentele kernfusiereactor 
JET in Culham. De pijl wijst naar één 
van de kabelbundels waarmee metin
gen van temperatuurprofielen met 
hoge tijdresolutie gedaan werden 
dooreen team van Rijnhuizen. Foto 
JET Joint Undertaking 



voering aanbevolen. Rond de herfst kwam 
het FEUX-team op volle sterkte. Sindsdien 
is gewerkt aan het detailleren van zowel de 
elektronenversneller als de optische trilhol
te. Het huidige ontwerp is gebaseerd op ge
bruik van een undulator, die met steun van 
de Britse SERC overgenomen wordt van 
een eerder FEL-project in Glasgow, dat we
gens gebrek aan steun moest worden beëin
digd. 

Toepassingen van plasma's 
In het kader van de diversificatie van het 
programma van het instituut wordt voorts 
een beperkte activiteit uitgevoerd betref
fende toepas'.ingen van plasma's. Enerzijds 
ging het on* numerieke simulatie van indus
trieel toegepaste etsplasma's, in samenwer
king met de Technische Universiteit Eind
hoven. Anderzijds betrof het toepassing van 
een laserplasma als röntgenbron. In dit laat
ste project worden röntgenanalyses van 
zeer snelle verschijnselen aan een oppervlak 
uitgevoerd met tijdresolutie in het picose-
condegebied. Tevens is de haalbaarheid ge
demonstreerd van toepassing van het laser
plasma als bron voor röntgenlithografie. 
Hoogtepunt was de afbeelding van structu
ren van 0,2 micrometer. Dit werd gedaan in 
het kader van eoi eureka project, samen 
met twee Duitse laserfabrikanten. Onder
deel van dit project is ook de vervaardiging 
van optiek voor zachte röntgenstraling op 
basis van veellaagscoatings. Het onderzoek 
hieraan werd uitgevoerd in samenwerking 
met het FOM-Instituut voor Atoom- en 

Een schets van de vrije-elektronenlaser FELIX die op "Rijnhuizen" in ontwikkeling is. Illustratie 
AdrieDijkhorst.FOM 

Molecuuhysica. Verder werd de bouw van 
een opdampfaciliteit voor grote, asferische 
substraten vrijwel afgerond. 
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Uit het onderzoekprogramma van AMOLF 

wordt hieronder een aantal opmerkelijke 

resultaten kort aangestipt. 

Atoom fysica 
Een dichotomie van het waterstofatoom 

werd ontdekt bij theoretisch onderzoek, 

waarbij het waters tof atoom zich in een li

neair gepolariseerd elektromagnetisch veld 

bevindt met een sterkte van meer dan 50 

atomaire eenheden. Het waterstofatoom 

wordt onder invloed van dit sterke veld op

gerekt en in tweeën gedeeld, hetgeen zon

der twijfel van invloed moet zijn op fotoio-

nisatie en Coulombverstrooiing aan dit to

taal vervormde atoom. 

In Palaiseau (Frankrijk) werd in onderzoek 

aan multifotonionisatie met een Nd-YAG-

versterkte CPM-laser van het Laboratoire 

Optique Appliquée een spectaculair resul

taat geboekt. Gebleken is dat de elektron-

potentiaal in een Xe-atoom ten gevolge van 

ponderomotieve krachten tot zo'n 50% van 

de bindingsenergie verschuift. De verschui

ving zelf kan gebruikt worden als maat voor 

de laserintensiteit ter plaatse van het Xe-

atoom; die blijkt maar liefst 1,7x I O1* Watt/ 

cm2 te zijn. Ais Huygens-fellow (van NWO) 

gaat dr. H. Muller nu door net dit soort ex

perimenten in Parijs (zie ook FOM-jaarboek 

1986). 

Er zijn computersimulaties uitgevoerd aan 

sferocilinders en ellipsoïden. Sferocilinders 

worden vaak in leerboeken over vloeibare 

kristallen afgebeeld als een prototype van 

een systeem dat een nematische fase vormt 

(de moleculen hebben dan gemiddeld de

zelfde oriëntatie, zonder dat ze een positie

ordening hebben over grote afstanden). Be

rekeningen uitgevoerd op het instituut heb

ben, voor het eerst, laten zien dat deze ne

matische fase inderdaad stabiel is. Maar bo

vendien, en dat staat niet in de leerboeken, 

is ook een stabiele smectische fase gevon

den (waarbij de moleculen min of meer in 

lagen liggen, zonder positie-ordening in zo'n 

laag). 

Molecuuffysica 

Meting aan fossiele harsen, en barnsteen in 

het bijzonder, was hier één van de onder

werpen van onderzoek. Barnsteen is in het 

verleden als halfedelsteen in sieraden ver

werkt en dat gebeurt ook nu nog. Een we

reldomvattende survey van barnstenen en 

recente harsen werd uitgevoerd met 

PYGC-MS (een pyrolyse-massaspectrome-

trische techniek). Duidelijk blijkt dat elk 

barnsteenvoorkomen zijn specifieke karak

teristieken heeft. Fractionering van Balti-

sche barnsteen leverde inzicht in de verde

ling van verbindingen ingebouwd in het pc 

lymere skelet en in de in het netwerk opge

sloten fracties. Vergelijkend onderzoek aan 

Afrikaanse kralen toonde aan dat veel kralen 

thermoplastische harsen zijn. Enkele door 

specialisten als namaak gekenmerkte kralen 

waren echter echte barnsteen! Ook barn-

steen(namaak)kralen uit de juwelierxhandel 

konden gemakkelijk worden herkend. Een 

kraal uit de beroemde opgraving van Schlie-

mann in Mycene bleek van Baltische barn

steen te zijn gemaakt. 

De fragmentatie van veel-atomige molecu

len is bestudeerd via de methode van tem-

peratuurafhankelijke fotoiomsatie-massa-

spectrometrie. Bij fragmentatie speelt de 

zogeheten overgangstoestand een over

heersende rol. Die - kritische - toestand 

moet een molecuul passeren om te kunnen 

fragmenteren. Aangenomen wordt dat een 

molecuul altijd uiteenvalt, wanneer het in de 

overgangstoestand komt. Deze gang van za

ken wordt beschreven door de quasi-even-

wichtstheorie. Met behulp van foto-excita

tie en ook met ladingoverdracht kan excita

tie-energie van een molecuui nauwkeurig 

geregeld worden. De experimentele resul

taten worden getoetst aan de quasi-even-

wichtstheorie. In geval een ijktng van de dis-

sociatiesnelheden als functie van de interne 

energie voorradig is. kan omgekeerd uit de 

meting van de dissociatiesnelheden de in

terne energie bepaald worden. Deze "tem-

peratuurmeting" werd voor het eerst toe

gepast op moleculen, verstoven uit opper

vlakken en op moleculaire reactieproduk-

ten uit fysisch-chemische processen. 
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In een sterk stralingsveld blijkt het 
waterstofatoom opgerekt en in 
tweeën gedeeld te worden. 

De relatieve intensiteit van fragmentionen van glycerol als functie van de 
interne energie. Uit meting van de intensiteit van fragmentionen, ontstaan na 
verstuiving uit oppervlakken of moleculaire reactieprodukten, kan de interne 
energie afgeleid worden. 



Oppervfaktefysica 

Hoewel er geen twijfel aan is dat het smel
ten van amorf silicium een eerste-orde fase
overgang is. is het nog allerminst duidelijk 
bij welke temperatuur het smeltpunt ligt. 
Ramanspectroscopie heeft nu echter aange
toond dat amorf silicium relaxeert tijdens 
opwarmen of tijdens laserbewerking. De 
mate van relaxatie beïnvloedt de smelttem-
peratuur Deze kan liggen tussen I200°C 
en I4I5°C, het smeltpunt van kristallijn si
licium. Microscopisch onderzoek heeft ge
leid tot een nieuw inzicht in de nucleatie van 
explosieve kristallisatie van amorf silicium. 
In samenwerking met de Engelsen en met 
speciale steun van ZWO is bij het synchro
tron in Daresbury een opstelling gereed ge
komen waarin voor het eerst moleculaire -
bundelepitaxie (MBE) bestudeerd kan wor
den met röntgendiffractie. Er is gekeken 
naar de groei van Ge op Ge ( I I l)en er blij
ken, afhankelijk van de substraattempera-
tuur, oscillaties op te treden zowel in de 
speculair gereflecteerde bundel als in een 
bundel die diffractie heeft ondergaan. De 
oscillaties komen overeen met de groei van 
(111)-dubbellagen en geven een gedetail
leerd kwantitatief inzicht in de MBE-groei-
processen op atomaire schaal. 

Plasmafysica 
Een opmerkelijke ontdekking werd gedaan 
in het onderzoek aan sterk vibrerende wa
terstofmoleculen van oppervlakken. Het 
blijkt dat waterstofmoleculen (H2) in aange
slagen toestanden van hoge vibratie {v = 4 

en 5) voorkomen in een ionenbron waar 
wel de gloeidraden aanstaan, maar geen gas
ontlading plaatsvindt. De vorming van deze 
aangeslagen molecJen wordt toegeschre
ven aan een Early-Rtdeal-type reactie, waar
bij een vrij H-atoom recombineert met een 
atoom aan de koude wand van de bron, ge
volgd door desorptie van H2 in i> = 1.2.3.4-
toestanden. Deze hoge-vibratietoestanden 
zijn van belang voor de vorming van H -io
nen. In het kader van onderzoek aan verstui
ving met dimeer-ionen is nader gekeken 
naar het bekende gegeven dat dimeer-ionen 
een verstuiving veroorzaken, die meer dan 
twee maal zo groot is ais de verstuiving van 
atoomionen met dezelfde energie per 
atoom. Dat werd bestudeerd door een 
goudlaagje met 4keVl t-ionen en met 
8 keV I Vionen te sputteren. Inderdaad 
bleek hierbij een extra verschuiving voor de 
dimeer-ionen op te treden Uit de energie-
verdeling van de verstoven Au-atomen 
bleek tevens, dat de snelste deeltjes door 
middel van een botsingscascade worden 
verstoven, maar dat Au-atomen met minder 
kinetische energie voor een groot deel uit 
een hete plek in het oppervlak dewberen. 
Dit heeft geleid tot een nieuw inzicht: de 
'temperatuur' die toegekend wordt aan de 
verstoven deeltjes heeft met te maken met 
de temperatuur van de hete plek, maar met 
de bindingsenergie van het oppervlak. 

Een nieuwe AteV-versnelferfacifiteit op 
AMOLF 
De afgelopen drie jaren is In samenwerking 

met het bedrijf HVEE hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van een nieuwe MeV-versnel-
lerfaciliteit voor het oppervlakte-onder
zoek op AMOLF. Eind 1987 zijn twee ver
snellers in gebruik genomen: een 2 MV Van 
de Graaff generator voor de produktie van 
2 MeV H + en H e + voor analyse van dunne 
lagen r.iet Rutherford Backscattering Spec
trometry en Channeling; en een I MV Van 
de Graaff generator voor zware ionen zoals 
B, N. O. P, Si, Ar, Kr. Ni en Ti voor onder
zoek aan ionenimplantatie in silicium en me
talen. 
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In een ionenbron waar wel de gloeidraden aanstaan, maar 
geen gasontlading plaaf, heeft, blijken waterstofmoleculen 
in aangeslagen toestanden van hoge vibratie (i'=4 en 5) voor 
te komen. 

Het bedieningspaneel van de apparatuur voor ionenbundelkristallografie bij 
AMOLF. Met behulp van deze apparatuur wordt onder andere onderzoek aan 
het smeltgedrag van silicium gedaan. Foto joop van Reeken, Wetenschapsbe-
-id 
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C e n t r u m voor 
Submicrontech 
( C S T ) 

Onder de diverse interessante resulaten 
van het onderzoek dat het Centrum voor 
Submicrontechnologie in samenwerking 
met andere groepen heeft uitgevoerd, ver
dienen twee onderwerpen bijzondere aan
dacht. Allereerst geldt dat voor het werk 
dat de Vakgroep Vaste Stof van de Techni-
sche Universiteit Delft het CST en het Phi
lips Natuurkundig Laboratorium aan ballisti
sche puntcontacten in twee-dimensionale 
elektronengassen in een AlGaAs-GaAs-he-
terostructuur hebben verricht Hierbij 
werd een nieuw quantumeffect ontdekt de 
geleidbaarheid van het contactgebied veran
dert in stappen van 2eVh wanneer de 
breedte van het contact wordt gevarieerd. 
Ongeveer zestien stappen werden gevon
den wanneer de breedte werd gevarieerd 
van 0 tot 360 nanometer. Voor de fabricage 
van het device is gebruik gemaakt van de 
elektronenlithografische faciliteiten van het 
CST. 

Een tweede interessante ontdekking werd 
gedaan in het kader van een samenwerking 
tussen onderzoekers van de Rijksuniversi
teit Leiden en het CST. Het betreft hier het 
onderzoek aan ffuxpinning in kunstmatige 
modelsystemen die met behulp van elektro

nenlithografie en plasma-etsen zijn gestruc
tureerd Metingen van de schurisoannmg aan 
fluxdradenroosters in een (type II) superge
leidende structuur bestaande uit zwakpin
nende kanalen m een sterkpmnende omge
ving, vertoonden onverwachte, qtast-pcrio-
dieke variaties van de pinkracht ab functie 
van het magnetisch veld. Het effect kan ver
klaard worden door een kwarmsat* van het 
aantal fkixdraden in een kanaal; de dimensies 
van de kanalen zijn van dezelfde orde als de 
roosterafstand van het fhixdradenrooster. 

Een puntcontact in 
een GaAs-AtGaAs-
heterostructuur. 
Foto CST 

2 8 

De geleidbaarheid van het contactge
bied verandert in stappen van 2eVh 
wanneer de breedte van het contact 
wordt gevarieerd. Dit quantumeffect 
was tot nog toe niet bekend. Illustra
tie CST 
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Een honingraatstructutir voor bestu
dering van fluxpinning. Foto CST 

R 

Het fluxdradenrooster in de honingraatstructuur schema
tisch weergegeven. Illustratie KOL, RU Leiden 



Werkgemeenschap voor 
Theoret ische 
Hoge-energ ie fysica 

Het onderzoek in de werkgemeenschap 
omvat een breed scala van onderwerpen, 
van zuiver theoretisch onderzoek en ma
thematische fysica tot werk dat in nauw 
contact staat met experimenten in de hoge-
en imermediaire-energiefysica. Bij dit laat
ste geert vooral de voorbereiding van expe
rimenten bij toekomstige faciliteiten, zoals 
LEP (de elektron-posrtron-opsJagrmg in 
Genêve die in 1989 in gebruik zal worden 
genomen) en HE RA (de dektror.-proton-
versneller in Hamburg) aanleiding tot inten
sief theoretisch onderzoek. Dit onderzoek 
is daarom ook nauw gelieerd aan het pro
gramma van de Sectie Hoge-energiefvstca 
van het NIKHEF, dat aan het begin van dit 
hoofdstuk is beschreven. 
Bij het zuiver theoretisch onderzoek in de 
werkgemeenschap heeft het werk aan 
strings en superstrings steeds meer nadruk 
gekregen. Hierover werd in het vorig jaar
verslag al gesproken en het FOM-Jaarboek 
1986 bevatte tevens een trendartikel over 
dit onderwerp. Aan strings wordt gewerkt 
m de groepen in Amsterdam. Groningen en 
Utrecht. Het sleutelwoord bij dit onder
zoek is unificatie, het onderbrengen van alle 
fundamentele wisselwerkingen in één con
sistent kader. In het recente verleden is 
grote vooruitgang geboekt bij de unificatie 
van de zwakke, sterke en elektromagneti
sche wisselwerkingen tot een standaardmo
del en dit werk is inmiddels voor een groot 
deel experimenteel getoetst. Een belangrijk 
probleem is nu de unificatie van dit stan
daardmodel met de gravitatie. Superstring-
theorieën zouden voor dit probleem de op
lossing kunnen geven. In een stringtheorie 
verlaat men de beschrijving van elementaire 
deeltjes als puntdeeltjes en in plaats daarvan 
komt een ééndimensionaal object, een 
string met een karakteristieke lengte van 
10 3' centimeter. Deze lengte staat bekend 
ais de Planck-lengte en is een maat voor de 
afstand waarop gravitationele quantumef-
fecten een rol gaan spelen. Het excitaties
pectrum van de string moet dan (onder an
dere) het bekende spectrum van deeltjes 
weer opleveren. Een superstring heeft ook 
fermionische vrijheidsgraden en is gerela
teerd aan supergravitatietheorieën die al 
geruime tijd onderwerp van onderzoek zijn. 

Strings en dimensies 
De string spant, in haar beweging door de 
ruimte-ti|d, een tweedimensionaal opper-
vfak op De beschaving van de string is dan 
terug te brengen tot quantumveldentheorie 

op dit tweedimensionale oppervlak (hieraan 
wordt in Leiden gewerkt). De tweedimen
sionale veldentheorieën die voor de strings 
relevant zijn, hebben conforme invariantie. 
De conforme groep in twee dimensies is de 
groep van analytische coördinaattransfor
maties in het complexe vlak. Deze relatie 
met de theorie van analytische functies heeft 
geleid tot nieuwe banden tussen de theore
tische fysica en de wiskunde: binnen FOM 
hebben die gestalte gekregen in onderwer
pen van onderzoek waaraan in de werkge
meenschap en in het Samenwerkingsver
band Mathematische Fysica aandacht wordt 
besteed. De constructie en Massificatie van 
alle tweedimensionale conforme velden
theorieën is essentieel voor het begrijpen 
van de eigenschappen van strings. Een be
langrijke methode is hierbij de analyse van 
de onderliggende algebraïsche '.tructuren. 
Op dit punt is in 1987 veel vooruitgang ge
boekt De vereiste fysische consistentie (zo
als unitariteit en modulaire invariantie) be
perkt het aantal mogelijkheden en een vol
ledige (classificatie lijkt nu mogelijk. String
theorie is niettemin nog ver verwijderd van 
toepassingen in de elementaire-deeltjesfysi-
ca. De ruimte-tijd waarin de superstring zich 
beweegt is tiendimensionaal en om dit terug 
te brengen tot vier dimensies is een com-
pactificatie nodig. Belangrijk is nu aan te to
nen dat de vacuümoplossing (grondtoe
stand) van de string een dergelijke compac-
tificatie prefereert. De eigenschappen van 
deze oplossing moeten dan de relatie met 
de deeltjesfysica aangeven. Het onderzoek 
aan de conforme veldentheorieën levert 
een belangrijke bijdrage aan de analyse van 
mogelijke vacuümoplossingen. 

Boson»n 
In 1989 zal bij C^RN in Genève de elektron-
positronopslagnng LEP in gebruik worden 
genomen. Met de energie die bij deze ver
sneller in eerste instantie beschikbaar is (50 
Ge V per bundel) kan het e*e~-paar een Z-
boson vormen. Dit deeltje is, met de W+ -
en W-bosonen. verantwoordelijk voor de 
zwakke interacties 7a zal men een aantal 
fundamentele aspecten van het standaard
model kunnen toetsen. De massa en vervals-
breedte van het Z-boson, twee eigenschap
pen die samenhangen met de vorm van de 
piek var» de Z-resonantie, kunnen dan nauw
keurig bepaald worden. De analyse van der
gelijke experimentele gegevens verei't ge
detailleerd theoretisch werk, waarbij de be
rekening van quantumcorrecties in fiet stan
daardmodel cruciaal is. Bij deze correcties 
leveren ook quarks een bijdrage en in het 
bijzonder blijkt de vorm van de Z-piek ge
voelig te zijn voor de massa van de (nog niet 
ontdekte) top-quark. In een later stadium 
zal de LEP-versneller een groter energiebe-
reik krijgen. Dan wordt het mogelijk ook 
produktie van W W -paren te bestude

ren. Met het voer de analyse van dit laatste 
experiment noodzakelijke theoretisch 
werk is in de Leidse. Nijmeegse en 
Utrechtse werkgroepen in het verslagjaar 
een begin gemaakt. 

QCD 
Een ander aspect van het standaardmodel 
vormen de sterke interacties. Deze worden 
beschreven door QCD (quantumchromo-
dynamka). de theorie die de wisselwerking 
tussen quarks en gluonen beschrijft en waar
aan in de Amsterdamse groep wordt ge
werkt. Derooster-regularisatie, waarbij het 
ruimte-tijdcontinuüm wordt vervangen 
door een rooster, maakt berekeningen bui
ten het storingstheoretische kader moge
lijk. Sommige eigenschappen zijn echter 
moeilijk op een rooster te definiëren. Voor
beelden hiervan zijn de topologische aspec
ten van ijktheorieën zoals topologische la
ding en susceptibiliteit en de formulering — 
van ijktheorieën met links- en rechtstandige 33 
fermionen, zoals het standaardmodel. Hier
bij is de laatste jaren veel vooruitgang ge
boekt. Daardoor is het nu mogelijk het me
chanisme dat de massa van het ^'-deeltje 
moet genereren, in rooster-QCD te reali
seren. 

Quorkmodeffen 

De wisselwerking tussen gebonden toestan
den van quarks, zoals de nucleonen en pio-
nen, is ook onderwerp van onderzoek, met 
name in de werkgroep in Nijmegen. Infor
matie over deze interacties wordt verkre
gen uit de analyse van proton-proton- en 
neutron-protonverstrooiingsexperimenten 
bij betrekkelijk lage energieën. Al eerder 
werd geconstateerd dat de breking van de 
ladingonafhankelijkheid van de sterke inter
acties in proton-proton-verstrooiing groter 
is dan algemeen werd verwacht. Dit effect 
is nu bevestigd in een analyse van neutron
proton-verstrooiing. De ladingafhankelijk-
heid uit zich onder andere in een aanzienlijk 
verschil tussen de koppelingsconscanten 
g(ppir°) enerzijds en een combinatie van 
g(pnir+) en g(nptr) anderziids. De implica
ties hiervan voor de nucleonstructuur wor
den verder onderzocht in het kader var, 
quarkmodellen. 



Werkgemeenschap voor 
Kernfysica 

Het onderzoek in de werkgemeenschap is 
hoofdzakelijk gericht op twee elkaar aanvul
lende gebieden, te weten het kernstruc
tuuronderzoek met behulp van elektronen 
van hoge energie en het onderzoek met 
zware-ionenreacties. Deze twee gebieden 
vallen samen met de hoofdgebieden van on
derzoek bij respectievelijk de Sectie Kern
fysica van NIKHEF en het KVf, omdat het 
onderzoek van de werkgemeenschap in be
langrijke mate is geconcentreerd op deze 
twee nationale faciliteiten. 
De elektronen, die met hoge energie in de 
atoomkern worden geschoten, dragen 
energie en impuls over aan het systeem van 
de nucleonen die de betrokken kern vor
men. Doordat de elektronen massieve deel
tjes zijn, kan men de overgedragen impuls 
bij vaste energie-overdracht laten vanër^ i 
als functie van de hoek waaronder het elek
tron de kern weer verlaat en wordt gede
tecteerd. Dit opent de mogelijkheid - in te
genstelling tot het onderzoek met behulp 
van emissie of adsorptie van fotonen (dat wil 
zeggen gammastraling), waarbij energie en 
impuls elkaar vastleggen - de response van 
het kernsysteem op elektromagnetische 
verstoringen in ruimtelijk detail te bestude

ren. Deze detaillering kan nog verder wor
den voortgezet door reacties te selecteren, 
waarbij tijdens de elektronenverstrooiing 
tevens een nucleon - of een samengesteld 
deeltje als het deuteron - uit de kern wordt 
gestoten. De analyse van deze experimen
ten heeft aan het licht gebracht dat het voor 
de beschrijving van kernstructuur niet vol
doende is zich te beperken tot afzonderlijke 
nucleonen. wier bewegingen worden be
schreven door potentialen. De mesonen die 
door hun uitwisseling de krachten tussen de 
nucleonen veroorzaken, dienen ook te wor
den beschouwd, evenals de correlaties tus
sen de afzonderlijke nucleonen. 

Wisselwerkingen 

Enkele mogelijke verklaringen voor de in 
(e.e'p)-experimenten waargenomen in
vloed van het kernmilieu op de wisselwer
king tussen een elektron en een proton zijn 
onderzocht. Ladingsuitwisseling in de eind
toestand, (e.e'n) (n,p), blijkt wel van belang 
te zijn, maar slechts een deel van het waar
genomen effect te kunnen verklaren. Een 
globale schatting van de invloed vin meson-
uitwisselingstromen geeft aan dat die in 
principe verantwoordelijk kunnen zijn voor 
het effect. Het bleek dat berekeningen voor 
de reactie (e.e'x) in zeer goede benadering 
te stimuleren zijn met programma's die 
voor pick-up-reacties zijn ontwikkeld. Dit 
maakt hei mogelijk ook de invloed van 
twee-stapsprocessen in de reactie (e.e'x). 
zoals (e.e'p) (p.p'), te berekenen. Zelfs voor 
relatief sterke overgangen in de reactie 

;IC(e,e'p) bleken met-verwaarloosbare 
tweestapsbijdragen op te treden. Het me
chanisme van de reactie (e.e'd) is verder on
derzocht, onder andere door metingen aan 
*He en l2C. Het feit, dat de afstand tussen 
een proton en een neutron in *He veel klei
ner is dan in een vrij deuteron (gekrompen 
deuteronen), is duidelijk waarneembaar in 
de meetgegegevens Een opgesteld model 
lijkt het effect (semi) kwantitatief te kunnen 
beschrijven. De metingen bij hoge impuls
overdracht (q > 3/m—') aan een aantal ker
nen in de lp-schil wijzen op een overmaat 
aan hoge-impulscomponenten in de kern-
goiffunctie. die vermoedelijk gerelateerd is 
aan correlaties van korte overdracht tussen 
de nucleonen. Uitgebreide correlatiemetin
gen zijn uitgevoerd aan centrale botsingen 
tussen Ne en Al met bundels van het KVI-
cyclotron bij een energie van 19,2 MeV per 
projectieldeeltje. Op deze wijze is kwanti
tatieve informatie over de rol van alfadeel
tjes aan de onvolledige-impulsoverdracht-
processen verkregen. 

Hoog-aangeilagtn kernen 
Het onderzoek aan het systeem Si + Si richt 
zich op sterk dissipatieve processen en het 
gedrag van kernen met een hoge aanslag
energie. Experimenten in Groningen (8 en 
l2,4MeV per projectieldeeltje) en in Gre
noble (20 en 30 MeV per projectieldeeltje) 
hebben een sterk voorwaarts gericht dissi-
patief proces aangetoond en een onver
wacht sterke afname van de versmeltings-
doorsnede tussen 20 en 30 MeV per projec-

Een germaniumtelescoop en een groot aantal natriumjodidedetectoren om 
hoogenergetische gammastraling te meten die afkomstig is van het verval van 
de dipoolreuienresonantie. De opstelling, gebruikt voor onderzoek van de 
werkgroep KI I aan hooggeëxciteerde toestanden in kernen, staat bij het KVI. 
Foto V U 



tieldeeltje. Dit laatste kan mogelijk ver

klaard worden door het optreden van een 

mechanische instabiliteit van hoog-aangesla-

gen kernen. In dit kader is ook een eerste 

experiment bij 220 MeV per projectieideel-

tje in Saclay (Frankrijk) uitgevoerd. Het 

bleek mogelijk aan homogene trefplaten. 

hoog verrijkt aan ^S, (p.p') - en (a,a'J-expe

rimenten met zeer goed scheidend vermo

gen te verrichten. Verscheidene nieuwe 

energieniveaus, alsmede aanwijzingen voor 

het microscopische karakter daarvan, wer

den gevonden. Dit is van groot belang voor 

schillenmodellberekeningen, daar *S de 

lichtste kern is met een gesloten neutronen-

schil N=20. Voor de eerste keer is het sta

tistische gammaverval van de dipoolreuzen-

rescnantie, die is gesuperponeerd op aange

slagen kerntoestanden, exclusief gemeten in 

één kern. Hiertoe is de reactie 

"°Cd(a,"y)"4Sn bestudeerd. Het statisti

sche verval van de dipoolreuzenresonantie 

in l5*Dy is gebruikt om de vormverandering 

van deze kern bij toenemende temperatuur 

en impulsmoment te bestuderen. De resul

taten van de reactie' ' K l d f ^ A r ^ n ^ j ' ^ ' D y 

duiden op een geleidelijke overgang van een 

prolate naar een oblate vorm van deze kern 

bij toenemend impulsmoment. 

Lichtt kernen 

Berekeningen aan bindingsetiergieén van 

exotische lichte kernen hebben aangetoond 

dat de isospinafhankelijkheid van een feno

menologische interactie pas redelijk nauw

keurig bepaald kan worden als ook recente 
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In oV werkgroep K X I is een detector gebouwd o m de zeer 
zw i kke röntgenstraling te meten die uitgezonden word t 
door exotische atomen waarbi j een elektron (t i jdeli jk) 
vervangen is door een antiproton. Het ant iproton word t na 
enige t i jd ingevangen onder uitzending van röntgenstraling. 
Door die röntgenstraling bij verschillende druk te meten, 
kunnen verschillende röntgenlijnen met zekerheid geïdenti
ficeerd worden. De golflengte en de breedte van de lijnen 
geeft informatie over de sterke wisselwerking tussen 
antiprotonen en protonen. 

experimentele gegevens van exotische ker

nen met een isospin T > 2 worden meegeno

men. Op deze manier blijkt het mogelijk te 

zijn de thans bekende bindingsenergieën en 

spectra van de exotische kernen in het mas-

sagebieH A = 4-30 redelijk nauwkeurig te 

reproduceren met een massa-onafhanke

lijke effectieve tweedeeltjeswisselwerking. 

Het enige jaren geleden begonnen uitvoerig 

onderzoek aan de structuur van lichte ker

nen heeft duidelijk gemaakt dat een aanzien

lijke vergroting van de configuratieruimte in 

het schillenmodel in een aantal gevallen niet 

leidt tot spectaculaire verbeteringen in de 

overeenkomst tussen theorie en experi

ment. Onlangs is echter gebleken dat zeifs 

in een nog vrij beperkte modelruimte een 

aanzienlijk betere overeenstemming met 

experimenteel bepaalde spectra wordt be

reikt als naast een tweedeeltjesinteractie 

ook een effectieve driedeeltjeskracht in re

kening wordt gebracht. 

De K-röntgenstraling van het exotische pp-

atoom is waargenomen in LEAR-experi-

menten bij CERN met behulp van in Delft 

ontwikkelde apparatuur. Dit is zeer moeilijk 

in verband met de geringe intensiteit. De in

tensiteitsverandering bij drukwijziging 

maakt een unieke identificatie mogelijk van 

de Ka en andïre röntgenlijnen. Uit de e.ier-

gieverschuivingen en de Itjnbreedte wordt 

informatie verkregen betreffende de sterke 

wisselwerking tussen p en p. 

* e M u' :•. :^ ',e .'? <v 
f ' . [ - u ' ir,.'. 
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Voor de metingen aan exotische atomen is in de werkgroep K X I in Delft een 
detector ontwikkeld, die links op de foto te zien is. Rechts bevindt zich het 
gesloten gasbehandelingssysteem voor de detector; de detector is gevuld met 
xenon. Foto Wim van Zanten, FOM 



36 

W e r k g e m e e n s c h a p voor 
T h e r m on ucleair 
O n d e r z o e k en 
Plasmafysica 

Bestudering van excimeerlasers is één van 
de onderwerpen van onderzoek in de werk
groep TN VI (Universiteit Twente). De 
term excimeer komt oorspronkelijk van 
"excited dimer"; dat is een molecuul dat al
leen in aangeslagen toestand bestaat. De 
eerste excimeerlasers werkten met Xe2, 
Kr2 en Ar2. Daarna werd ook van allerlei an
dere moleculen een dergelijk gedrag aange
toond, bijvoorbeeld van KrF en ArF, waar
aan in Enschede veel onderzoek gedaan is. 
Excimeren worden gevormd in een gas
mengsel dat wordt beschoten met een bun
del relativistische elektronen (zo worden 
KrF en ArF meestal gemaakt) of met een 
snelle-gasontladingslaser (dat geldt bijvoor
beeld voor XeCI). Excimeerlasers zijn inte
ressant, omdat hun golflengten kunnen va
riëren van het zichtbare licht tot het verre 
ultraviolet, hetgeen nieuwe toepassingsmo
gelijkheden van kortgolvige laserstraling 
biedt. Wellicht nog interessanter aan exci
meerlasers zijn de potentiële mogelijkheden 
voor zeer hoge vermogens en rendemen
ten. 

Voor de ArF-laser is een maximale produk-
tie aan gestimuleerde emissie bereikt van 45 
Joule per liter bij een totaaldruk van 4 bar; 

die produktie is vergelijkbaar met wat eer
der behaald werd met een KrF-iaser. Uit
voerig is gekeken naar de rol van de buffer-
gassen Ne en Ar. Het blijkt dat in de gassa-
menstelling bij hoge druk de concentratie 
Ar zo laag mogelijk moet zijn; het optimum 
lag bij 2% Ar. Met een klein systeem (een 
actief volume van 16 cm3) is aangetoond dat 
de gestimuleerde emissie pas verzadigt bij 
14 bar. Het onderzoek aan de gasontladings-
excimeer XeCI laat een parallelle ontwikke
ling zien. Aan de Universiteit Twente wordt 
verder ondermeer gewerkt aan C02-pulsla-
sers. Voor het meten van korte C03-laser-
pulsen is eenautocorrelator ontwikkeld, die 
voor infraroodstraling pulsen tot 50 picose-
conde kan meten. De methode berust op 
frequentieverdubbeling in tellurium via niet-
colineaire bundels. De kortste tot nog toe 
waargenomen pulsen liggen iets onder de 
400 picoseconde. 

In de werkgroep TN VII, tevens het Cen
trum van Plasmaonderzoek en Plasmatech
nologie van de TU Eindhoven, wordt aan
dacht geschonken aan fundamenteel onder
zoek van plasma's van relatief lage tempera
tuur en een toepassing van plasma's in ver
schillende nieuwe technologieën. Een be
langrijke toepassing is die van oppervlakte-
modificatie met behulp van plasma's, als 
plasma-etsen, depositie en polymerisatie. 
Ondermeer vanuit de IC-technologie is er 
een sterke stimulans 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 oppervlaktemodificatie kan optimali
satie van de processen worden verkregen. 
Wat betreft het projectdeel plasma-etsen is 
een uitgebreide modellering van het plasma 
tot stand gekomen en neergelegd in een dis
sertatie. Deze modellering is getoetst aan 
een zeer gedetailleerde experimentele ana
lyse van de plasmagrootheden. Met behulp 
van gemeten elektronendkhtheden, ione
nenergieën en radicalenconcentraties kon
den de fluxen van ionen en radicalen worden 
geschat. De daaruitvolgende etssnelheid 
kwam redelijk overeen met de met behulp 
van He-Ne-laserellipsometrie gemeten ets
snelheid. In het projectdeel depositie is een 
nieuwe methode gevolgd door de piasma-
prodcktie te scheiden van de plasmabewer
king. Zeer grote fluxen zijn daarbij bereikt 
met corresponderende zeer hoge deposi-
tiesnelheden tot boven 100 nanometer per 
seconde. Koolstoflagen zijn daarbij gepro
duceerd, zowel in de vorm van polymeren 
(in samenwerking en met steun van Shell) als 
diamantachtige harde lagen. Van inductief 
gekoppelde plasma's (met steun van Philips 
CFT) zijn radiale elektronendichtheidspro-
fielen bepaald. Tevens is de afwijking van 
evenwicht gemeten en vergeleken met de 
ontwikkelde modellen van de stroming en 
het transport van het plasma. Een spectrale 
ellipsometer is ontwikkeld om de rol van de 
geabsorbeerde radicalen bij de chemische 
processen te evalueren. 

Een elektronen-
bundelmachine 
om een lasergas
mengsel co-axiaal 
met relativistische 
elektronen te 
beschieten. Deze 
vorm van excite
ren wordt in de 
werkgroep T N VI 
gebruikt voor 
onderzoek aan 
excimeerlasers. 
Foto Wim van 
Zanten, FOM 



De opstelling in de 
werkgroep T N VII 
waarmee opdam p-

koolstoflagen tot 
boven 100 nanome
ter per seconde 
werden bereikt. 
Dit is 300 keer zo 
snel als gebruikelijk 
bij bestaande 
industriële appara
tuur. Foto Wim 
van Zanten, FOM 

In het MHD-energieconversie-onderzoek 
zijn succesvolle experimenten uitgevoerd 
met het blow-down-experiment, met ais 
resultaat een verder verhoogde vermo-
gensproduktie met rendementen tot 12%. 
Ook de disk-generator heeft succesvoile re
sultaten gegeven; bij een lage stagnatietem-
peratuur is een rendement van 20% be
reikt Voor al deze studies van toepassingen 
is een verdere uitbouw van de kennis van 
plasma's van zeer uiteenlopende dichtheden 
en ionisatiegraden essentieel. Hierbij krij
gen de aspecten van dynamiek en excitatie 
van plasma's vooral aandacht Voorbeelden 
daarvan zijn urtstroomsnelheden en segre
gatie in plasma's. Transporteigenschappen 
van zwak niet-Debije-pbsma's van hoge 
dichtheid zijn berekend en wat betreft 
D.C.-conductivitert vergeleken met metin
gen. Het onderzoek naar golfvoortplanting 
en modeconversie is verder voortgezet 
Voor een rapportage over pbsmafvsisch on
derzoek in werkgroep TN III zij verwezen 
naar de paragraaf over het FOM-Instituut 
voor Atoom- en MolecuuKvsica. 
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Een aspect dat bij de diverse experimen
ten,uitgevoerd binnen de werkgemeen
schap, een belangrijke rol speelt, is toe-
standselectie. Het onderstaande geeft daar 
voorbeelden van. 

De informatievergaring bij de meeste mole
culaire processen werd voorheen bemoei
lijkt doordat men normaliter slechts gemid
delden kon meten, gemiddelden over de re
latieve snelheden van de botsingspartners, 
over hun toestandsverdelingen en hun 
oriëntaties Fijnere aspecten gaan hierbij 
verloren. Toch zijn het deze fijnere aspec
ten die vaak relevant zijn voor een goed be
grip en ook voor toepassingen. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan een chemische laser. 
waar een reactie tot een geïnverteerde 
toestandsbezetting van de emdprodukten 
leidt en daarmee laserwerking mogelijk 
maakt. Zonder toestandsanalyse (in dit geval 
van de reactieprodukten) komt men niets te 
weten over de parameters die de werking 
van een HF- of Jod-laser bepalen. 

Reoctiefcons 
Deze toestandselectie kan ook plaatsvinden 
bij het prepareren van de botsingspartners. 
Bij de werkgroep AII (Utrecht) gebeurt dit 

door gecontroleerde ionenproduktie; 
nauwkeurige energiebepaling van de aan het 
ionisatieproces deelnemende geladen deel
tjes legt de interne energietoesund van het 
geproduceerde moleculaire ion vast. Alleen 
aan dit 'selecte gezelschap' van ionen in één 
gekozen vibutionele toestand wordt nu bij 
een aansluitende botsing de chemische reac
tiekans gemeten. Dat het hier om belang
rijke zaken gaat. laat zich het beste illustre
ren met het feit dat elders het probleem 
aangepakt wordt door een volledige wind
tunnelinstallatie te gebruiken; via een super-
sone expansie worden de vlak bij de nozzle 
geproduceerde moleculaire ionen gekoeld 
en de populatie aldus tot een kleiner aantal 
toestanden beperkt - grof geschut in verge
lijking met het fijne en veel efficiëntere in
strumentarium van de werkgemeenschap 
voor atoomfysica. 

Relaxatie 

Bij de werkgroep A VII (Nijmegen) wordt 
omzetting van vibratie-energie in rotatie-
en translatie-energie bij botsingen gemeten. 
De begin- en eindtoestanden worden door 
spectroscopische technieken van een label 
voorzien. C2H4-moleculen worden met be
hulp van straling van een resonante laser 
naar één bepaalde rotatie-vibratietoestand 
geèxciteerd. Vervolgens wordt de verde
ling van de botsende moleculen over ver
schillende vibrationele toestanden opgeme
ten voor alle rotatietoestanden die bij C2H4 

door vier verschillende symmetrieën geka
rakteriseerd zijn. Er worden verrassende 

relaxatie-rates gevonden die helemaal niet 
passen in het traditionele beeld van raie-
constamen kv-»n = kv—«T<<kv-*v = 
k,,—T < < kT—T< < k,->- Zo verdwijnt bij
voorbeeld vibratie-energie via een zeer 
snelle overgang (kv—»v = k„—„) van het 17-
948 cm 'niveau naar het i'l0-825 cm '-ni
veau, om daar vervolgens dan opgeslagen te 
blijven voor zeker langer dan I microse
conde torr. De onwaarschijnlijk lange vibra
tionele relaxatietijden - tenminste enige se
conden - die men voor vloeibare stikstof (!) 
meet. tonen aan hoe weinig we eigenlijk van 
dit soort processen weten. 

Neutrafen 
Neutralen zijn moeilijk te meten Ook ge
steund door de Stichting Scheikundig On
derzoek in Nederland (SON) gebeurt dit bij 
de werkgroep A VU door elektrochatische 
toestandselectoren. Hiermee worden di-
poolmoleculen naar vibratie, rotatie en 
oriëntatie geselecteerd, waarna de reactie
kans als functie van de translatie-energie be
paald wordt in een molcculaire-bundelop-
stelling. Voor het recent bestudeerde sys
teem NjO+Ba—BaO*+NJt BaO* 
—>BaO+hi', werd voor het eerst ook de po
larisatie van de chemiluminescentie geme
ten als functie van de oriëntatie van de reac-
tanten en de golflengte van de uitgezonden 
straling. Het verbluffende van dit onderzoek 
is dat men scheikunde leert bedrijven met 
een geheel nieuw arsenaal van technieken 
die vectorgrootheden (oriëntatie en polari
satie) en hun correlaties als ir^ormatiebron 
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Het energiespectrum van elektronen die ontstaan bij het 
fotoïonisatieprocesO$ + hv • 0\(v) + e-(«i>). De pieken 
horen bij bepaalde vibratietoestanden van het zuurstofion 
O} (1). Door reactieprodukten, die door botsing van O} (v) 
met andere moleculen gevormd worden, te meten in 
coïncidentie met elektronen van de geselecteerde energie 
(tv), is het mogelijk de daarbij behorende reactiedoorsnede 
als functie van de vibratietoestand (interne energie) van 
OJ (f ) te bepalen. Dit onderzoek wordt gedaan in de 
werkgroep A l l . 

De rol van oriëntatie bij het optreden van een reactie van 
een reactant-mofecuul gevisualiseerd. Wanneer een N 2 0-
mofecuul een Ba-atoom nadert met de 'zuurstofzijde' aan 
de voorkant, blijkt de kans dat het tot een reactie komt vier 
maal zo groot als wanneer het N30-molecuul met de 
'zuurstofzijde' naar achteren georiënteerd is. Illustratie dr. 
Henk Jalink, KUN 
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uitbuiten. Bij fotodissociatie (bijvoorbeeld 

H]0 2 en H,0) heeft dit reeds geleid tot 

kwantitatieve beschrijving met behulp van 

relatief eenvoudige potentiaalmodeJIen, bij

voorbeeld door het werk van Schinke (Göt-

tingen). Bij chemiv e reacties ligt men nog 

een stap achter, maar de hoop is gevestigd 

op even gedetailleerde beschrijvingen. 

Botsingsdborsnectes 
Verwant is het werk in de werkgroep A VI 

(Utrecht) aan elektronisch geëxciteerde 

Na-atomen die met elkaar botsen en - om

dat beide botsingspartners geëxciteerd zijn 

- tot Naj+é reageren (zogenaamde asso

ciatieve ionisatie). De ionenopbrengst 

wordt gemeten als functie van de kinetische 

energie van de botsingspartners, maar 

vooral ook als functie van de polarisatie van 

beide botsingspartners, gecreëerd via exci

tatie met gepolariseerd laserlicht. We zien 

dus weer vectorgrootheden. Bij de botsin

gen zijn de off-diagonaalelementen van de 

gekwadrateerde kxiisatie-amplitudes ver

antwoordelijk voor coherentie-effecten en 

oefenen een even grote invloed uit als de 

diagonaalelementen die tot een klassieke 

beschrijving van botsingsdoorsnedes leiden. 

De theorie van deze niet-klassieke effecten 

werd eveneens in Utrecht bij de werkgroep 

A VI ontwikkeld. 

Bij de werkgroep A XII (Eindhoven) wor

den botsingen tussen laser-geëxciteerde 

metastabiele Ne-atomen en moleculen be

studeerd. Als opmerkelijke feiten worden 

regenboogsingulariteiten (in totale werk

zame doorsnede voor rotatie-excitatie) en 

oriëntatie effecten (bij ionisatie van Ne* 

<3s) en Ne**(3p)) gemeld, effecten die bij 

botsingen met moleculen in de grondtoe

stand optreden. 

Nauwkeurige bepaling van eindtoestanden 

(via elektronenenergie-analvse en fotonen-

meting) onthult nieuwe reactiemechanis

men bij naakte ionen (O1*-. N7*- en C**-

kemen) die botsen met waterstof molecu

len. In samenwerking met het FOM-Insti-

OJMt voor Atoom- en Moiecuutfysica hebben 

Groningse collega's (werkgroep A 111) de 2-

elektronenvangst bestudeerd. Via een kort-

levende hooggeëxciteerde tussentoestand 

wordt een elektron weer uitgezonden on

der fotonemissie. waardoor het wteem 

schijnbaar een l-elektronvangstproces on

dergaat. De werkelijke reactiewegen ko

men echter in alle detail aan het licht dankzij 

onderzoek aan botsingsprocessen, waarbi) 

gebruik gemaakt kan worden van het ver

rukkelijke arsenaal van moderne spectro

scopische methoden dat de onderzoeker in 

de *erkgemeenscha|. ter beschikking staat 

In de werkgroep A 
VII wordt onder
zoek gedaan naar 
de stand die 
botsende reactant-
moleculen moeten 
innemen om tot 
reactie te komen. 
Als modelsysteem 
is de reactie Ba + 

BaO+hi'+Nj 
bestudeerd. 
Schematisch is 
hier de opstelling 
afgebeeld, waarin 
N , 0 in aanraking 
gebracht wordt 
met Ba en vervol
gens de chemilumi-
nescentie van de 
opgetreden reactie 
gemeten wordt. 
Illustra .ie dr. 
Henk Jalink, KUN 
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W e r k g e m e e n s c h ap v o o r 

S t a t i s t i s c h e Fvs ica 

Ofschoon belangrijke punten in het totaal 
van de orideraoeliprogramma's alteen ah zo
danig gewaardeerd kunnen worden m de 
context van de wetenschappelijke ontwèt-
k»hngen bmnen én buiten het onderzoek 
van een werkgroep cf werkgemeenschap. 
reven de h«r volgende korte bedragen toch 
een indruk van de richting van het onder
roek Kt de werkgemeenschap. 

/Moleculen zetten we* of tegen een 

Wanneer de wisselwerking tuisen een mo
lecuul en een wand niet alleen van de afstand 
tussen beide afhangt, maar ook van de hoe
ken tussen mofecuulgassen en wand. kan een 
molecuul na een botsing met de wand daar
van een effect overhouden. Dit resulteert m 
een anisotrope verdeling in impulsmomen
ten van de moleculen. De produktie van 
zulke "polarisaties" kan onder bepaalde om
standigheden onderzocht worden va hun 
invloed op de transporteigenschappen van 
het verdunde gas. De effecten kunnen het 
best bestudeerd worden aan hete wanden, 
omdat dan het starende adsorptie-desorp-
tieproces wordt voorkomen. Alhoewel mi
nieme effecten eerder waren waargeno

men, •s het dk par m Laden gelakt om het 
hele effect in drie ordes van grootte te laten 
toenemen door Kjt Uf (OOI )-krmalopper-
vtak als wand te gebnaken Dit grote effect 
wordt toegeschreven aan de sterke genbd-
heid van het UF-oppervlak, waardoor de 
waterstofmotecuien die b* het onderzoek 
gebruikt worden, zxh als het ware goed 
kunnen afzetten 

"Wetting'* en "drying" avn een waste 

Oppervlaktespanning en vele van de macro
scopische verschijnselen die door opper-
vtaktespanrang veroorzaakt worden, vor-
men wel de duMMjkste demonstraoes van 
het bestaan van krachten tussen moleculen. 
Een zeer intrigerend verschijnsel ts "wet
ting', m het Nederlands benatong te noe
men. Een druppel op een glasplaat u een 
voorbeeld waarbij drie fasen met elkaar in 
evenwicht um (glas. vloeistof en (*:mp). Ma
croscopische theorie leert dat de dne fasen 
slechts met elkaar m contact kunnen zip. als 
elk van de oppervlaktespanningen van de 
drie grenslagen kleiner is dan de som van de 
beide andere. Wanneer de grootste van de 
drie groter dan of gelijk aan de som van de 
beide andere wordt, verdvnjnt deze grens
laag. In het voorbeeld van de druppel vloeit 
deze mt en verdwijnt de grenslaag tussen 
damp en glas. Pas recent is gevonden dat dit 
een echte fase-overgang is. waarvan het 
voorkomen op algemene gronden kan wor
den ingezien. Dit effect zou beperkt kunnen 
blijven tot een zetr dunne laag: zo o er bij

voorbeeld geen overtugende nucroscopt-
sdtt waarneming in het geval van een even
wicht tussen vloeistof en gas aan een vaste 
wand. Computersmutaue o » t r een net te 
overtreffen methode om de ihec.se. die de 
laatste uren een grote ontwékeung heeft 
ooorgemaakt. te toetsen. Wel legde de ca
paciteit van de beschikbare computers nog 
lang een beperking op aan de in te voeren 
modeien. Op de Deffue Molecular Dyna
mics Processor njn recent zowel de wet
ting-overgang, ars ook het omgekeerde, de 
drying-overgang. bedekking met gas. ge
vonden, De overgangen zijn eerste orde en 
vertonen een grote hvsterese ab functie van 
de affiniteit van de vloeistof tot de adsorbe
rende wand Oe rdevan» ordeparameter, 
hier de bedekking van de wand. en de dkhc-
heciprofieten zijn bepaald. De computersi
mulaties geven zeer gedetawtetrde informa-
tie. zodat uk bijvoorbeeld bepaling van de 
oppervlaktesparining uit de afzonderlijke 
longitudinale en transversale componenten 
van de druktensor. ook een idee verkregen 
kan worden over de achterliggende oorza
ken van de overgangen 

Van mtt-tineain dynamica toC hydro-
aynannca 

Theoretisch werk op het gebied van met-li
neaire dynamica en chaotisch gedrag is bm
nen de werkgemeenschap van bescheiden 
omvang, doch kan wel op grote belangstel
ling bogen. Het vormde samen met expen-
mentele bijdragen op dit gebied het centrale 
thema van de wetenschappelijke vergade-

In Leiden wordt onderzoek gedaan naar de wisselwerking 
tussen moleculen en een wand. De foto laat de opstelling 
zien waarin de produktie wordt gemeten van impulsmo
mentpolarisatie door botsingen van moleculen tegen een 
wand, via het veldeffect op een Knudsenstroming, bij 
temperaturen tot 400"C. Foto Lock Zuyderduin, RUL 

rietg^n-ietenveldeflectope«nlOMidsenstronimgvanH,Oissent>veeLiF 
(OOI)-appervlaMcen, voor twee oriëntaties van het magnetisch veM. Het 
relatief grote effect (een factor 1000 groter dan voor H /Au) wordt tocfeschre-
ven aan de sterke gei ibdhtid van het UF-fcristaloppervlah. 
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ring 1987 van de werkgemeenschap. Veel 

macroscopische verschijnselen in de fysica 

worden beheerst door hydrodynamische 

vergelijkingen die niet-lineaire termen be

vatten en daardoor in tijdgedrag en ruimte

lijke structuur zeer complexe oplossingen 

geven. De scenario's met een overgang van 

regelmatig naar chaotisch gedrag zijn hier 

zeer bekende voorbeelden van. Het is oo!' 

duidelijk dat reële fysische systemen kwali

tatief hiermee overeenkomend gedrag ver

tonen. Na de eerste euforie hierover is het 

echter duidelijk geworden dat kwantita

tieve toepassingen nog zeer ver van ons weg 

liggen. Het kwalificeren van niet-lineaire 

vergelijkingen in relatie tot hun gedrag, met 

vaak enorme kwalitatieve verschillen bij 

slechts subtiele modificaties overeenko

mend met fysische benaderingen of verfij

ningen, is één van de uitdagingen van de he

dendaagse theoretische fysica. In de werk

gemeenschap ligt het accent op de bestude

ring van crossover-verschijnselen tussen 

conservatief en dissipatief gedrag In pe

riode-verdubbelende bifurcaties, met name 

in de tweedimensionale Hénonafbeelding. 

Daarbij wordt een methode van beschrijven 

gebruikt die een parameter introduceert, 

gerelateerd aan het aantal opgetreden bifur

caties. Zo'n theoretische aanpak is van 

groot praktisch belang, omdat in net experi

ment meestal slechts een klein aantal bifur

caties kan worden waargenomen, bij de ka

rakterisering van de mogelijke niet-lineaire 

vormen gaat het vooral om de bepaling van 

de universele schalingsfactoren die de op

volging van de bifurcaties beheersen. Op 

overtuigende wijze is recent voor bepaalde 

afbeeldingen de vraag naar de limietwaarden 

beantwoord. 

Aggregatie von fractal* clusters 

Groeiprocessen zijn niet-evenwichtspro-

cessen, waarbij vaak fijnvertakte structuren, 

aggregaten, clusters, polymeren, vlokken en 

dergelijke staan met merkwaardige geome

trische eigenschappen; ze hebben namelijk 

een fractale of gebroken dimensie D. Naast 

het belang van vele praktische toepassingen, 

zijn het vooral grootschalige computersi

mulaties geweest die een intrigerend gebied 

van onderzoek geopend hebben. In het oog 

springend is vooral de gelijkvormigheid van 

deze fractale objecten op verschillende 

lengteschalen. 

Bij de bestudering van aggregatieverschijn-

selen komen de volgende vragen aan de or

de. Welke fysische processen (trage diffusie 

of langzame chemische reacties) bepalen de 

geometrische structuur van het aggregaat? 

Wat zijn de effecten van deze ijle en open 

structuren op de dynamische eigenschappen 

van de clusters: werkzame botsingsdoors-

nede, diffusie, viscositeit van fractale clus

ters gesuspendeerd in gassen en vloeistof

fen? Willen we van een suspensie van macro-

sc' lische deeltjes de macroscopische ei

genschappen begrijpen, dan moeten we de 

verdeling van clusters over verschillende 

groottes bestuderen als functie van de tijd. 

Het nulde moment van deze verdeling be

paalt de osmotische druk; het eerste mo

ment de totale concentratie; de gemiddelde 

grootte of het tweede moment bepaalt het 

lichtverstrooiend vermogen en de viscosi

teit van de suspensie. 

In de werkgroep SF-U II (Utrecht) is door 

Van Dongen en Ernst een gemiddelde veld

theorie ontwikkeld voor het gedrag van de 

clusterverdelingsfunctie; het schaalgedrag 

van deze functie is bepaald en afhankelijk van 

de aard van het aggregatieproces zijn di

verse "kritische" exponenten in deze 

schaalwetten uitgerekend. De theorie is 

voorts uitgebreid tot combinaties van ag

gregatie -fragmentatieprocessen. Fluctua

ties in coagulerende systemen kunnen in en

kele mathematische modellen exact be

schreven worden, fn meer algemene model

len is een beschrijving mogelijk in termen 

van schaalwetten waarvan de asymptotische 

eigenschappen berekend zijn. 
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Opmerkelijk aan 
fractale objecten is 
d? gelijkvormig
heid "<p verschil-
Jenoe lengtescha
len. Aan f rac talen 
wordt met name 
gewerkt in de 
Utrechtse werk
groep SF-U I I . 

50 nm 

200 nm 

100 nm 

e**"-

500 nm 

Een voorbeeld van een regelmatig 
fractaal is de zogeheten Sierpinsky-
zeef. Deze is geconstrueerd door uit 
een gelijkwaardige driehoek met 
zijde I de in het midden gelegen 
driehoek met zijde '/iL weg te laten. 
Deze operatie wordt steeds herhaald. 
Voor de 'massa' van de driehoek 
geldt de algemene schaalwet M(aL) = 
a°M(L). Dat wordt in dit geval M('/iL) 
= ' / JM(L ) , zodat voor de fractale 
dimensie D geldt dat 2~°= 'h of 
D=log3/log2= 1,58. Vooreen com
pact object in het vlak geldt uiteraarif 
D=2 . 
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M a t e r i a l e n 

In de Werkgemeenschap voor Materialen 

(en ook in de Werkgemeenschap voor de 

Vaste Stof) hebben de ontwikkelingen rond 

de hoge-Tc-supergeleiding in 1987 een alle

soverheersend stempel op de activiteiten 

gedrukt. Daarom wordt uitsluitend aan 

deze ontwikkelingen aandacht besteed. Dat 

er op veel meer terreinen onderzoek werd 

gedaan, moge blijken uit de lijst van onder

werpen van onderzoek in hoofdstuk 3. 

De ontdekking in 1986 door Bednorz en 

Muller van een nieuw supergeleidend oxide 

met de relatief hoge overgangstemperatuur 

naar de supergeleidende toestand, namelijk 

40 K (-233°C). heeft in 1987 aanleiding ge

geven tot een stormachtige ontwikkeling 

op het gebied van supergeleiding. Superge

leiding werd in 1911 ontdekt door de Ne

derlandse fysicus Kamerlingh Onnes. Het is 

een verschijnsel, waarbij een materiaal be

neden een bepaalde temperatuur elektri

sche stroom kan geleiden zonder elektri

sche weerstand, dat wil zeggen zonder dat 

er warmteverliezen optreden. Behalve dat 

het verschijnsel zeer interessant is vanuit 

fundamenteel oogpunt, heeft het ook veel 

potentiële toepassingen, die variëren van 

zeer snelle schakelingen in computers tot 

verliesloos transport van elektrische 

stroom door kabels. De lage temperatuur. 

waarbij het verschijnsel optreedt, is echter 

altijd een rem geweest op de meeste toe

passingen. Conventionele supergeleiders 

moeten immers met het dure en onprakti

sche vloeibare helium gekoeld worden om 

in de supergeleidende toestand te geraken. 

Bovendien leek de ontwikkeling van mate

rialen met hogere overgangstemperaturen 

tot staan te zijn gekomen met het vijftien 

jaar geleden gesynthetiseerde niobium-ger

manium, waarvan de overgangstemperatuur 

23 K (-250°C) is In feite hadden veel onder

zoekers de hoop op betere supergeleiders 

al opgegeven en zich van het gebied afge

wend. De vondst van Bednorz en Muller, 

waarvoor ze al direct in 1987 de Nobelprijs 

ontvingen, betekende dan ook een onver

wachte doorbraak, waardoor duizenden 

materiaalkundigen, fysici en chemici over de 

hete wereld gemotiveerd werden tot on

derzoek op dit gebied. Het was immers een 

grote uitdaging om een supergeleider te 

vinden met een nog hogere overgangstem

peratuur, bijvoorbeeld een temperatuur 

boven 77 K (-I96°C), de temperatuur van 

het goedkope en gemakkelijk te hanteren 

vloeibare stikstof. 

Supergeleidend bij temperatuur van 
vloeibaar stikstof 

Individuele onderzoekers, als materiaalkun

digen, fysici en chemici, de Stichting FOM, 

de industrie en de overheid onderkenden 

vlug het belang van onderzoek op dit ge

bied. Het onderzoek kon snel op gang ko

men, omdat geput kon worden uit het 

hoogwaardige, in Nederland aanwezige po

tentieel aan onderzoekers en apparatuur, 

hoewel het ook noodzakelijk bleek nieuwe 

apparatuur j in te schaffen. Ook binnen de 

Werkgemeenschap voor Materialen werd 

dit onderzoek aangevat. Behalve de gebrui

kelijke informatie via publikaties en confe-

rentiebezoeken. deed zich nu een nieuw 

verschijnsel voor: informatie via geruchten. 

Vee! geruchten bleken later onjuist, maar 

het gerucht dat Chu en anderen er in ge

slaagd waren een mengsel van stoffen te 

prepareren, waarin zich, zoals uit metingen 

bleek, een onbekend materiaal moest bevin

den, met een overgangstemperatuur naar 

supergeleiding van -I80°C, dus inderdaad 

boven het kookpunt van vloeibare stikstof, 

bleek juist. De uitdaging was nu het mate

riaal, dat verantwoordelijk was voor deze 

supergeleiding bij hoge temperatuur te 

identificeren en te synthetiseren. 

YBaCuO, structuur en eigenschappen 
Als één van de eersten ter wereld en gelijk

tijdig met een aantal buitenlandse onder

zoekers, slaagden Menovsky en medewer

kers op het Natuurkundig Laboratorium van 

de Universiteit van Amsterdam (werkgroep 

Mt V) erin de stof te determineren als 

YBa2Cu307 en deze stof in zuivere vorm te 

bereiden. Dit gebeurde in samenwerking 

met de werkgroep VS-A I en in het kader 

van FOM-ALMOS met de werkgroep Mt IV 

van het Leidse Kamerlingh Onnes Laborato-

De slijtvastheid van staalsoorten blijkt aanzienlijk toe te 
nemen door er carbides in te smelten. Dat gebeurt me t 
behulp van een C02-laser. Als nadelig neveneffect treedt 
daardoor wel een grotere trekspanning in het materiaal op. 
Die blijkt door implementatie van neonionen verminderd 
te kunnen worden, zo heeft onderzoek in werkgroep Mt 
Vl-B uitgewezen. De foto laat bellen van neongas in een 
chroomstaai zien. Foto RUG 

Een microscoopopname van een dendriet van hafniumnitride (HfN) , gegroeid 
uit de gasfase aan een HfN-kristal. Hafniumnitride is een klassieke supergelei
der. De foto werd gemaakt bij een vergroting van 250 maal. Foto Ton Gorten
mulder, FOM-ALMOS 



rium. De precieze atomaire stapeling werd 
later onder andere op het Argonne Natio
nal Laboratory in de Verenigde Staten ont
rafeld door middel van neutronendiffractie. 
Het materiaal bleek te bestaan uit een sta
peling van een koperoxidelaag, een bariu-
moxidelaag, vervolgens een laag van koper
dioxide, een laag opgebouwd uit het ele
ment yttrium en dan weer de voorgaande 
lagen, maar in de omgekeerde volgorde. 
Spoedig bleken de koperoxideiagen in de 
structuur zeer belangrijk voor de superge
leidende eigenschappen. Experimenten, uit
gevoerd onder leiding van Kes, Nieuwen-
huys en Mydosh in de werkgroep Mt IV, in 
santenwerking met het Leidse Gorlaeus La
boratorium, toonden aan, dat de stof bij 
hoge temperatuur zuurstof verliest. Het 
materiaal gaat daardoor over in een andere 
kristalstructuur. Door zeer snel af te koelen 
van hoge temperatuur was men in Leiden in 
staat materiaal te verkrijgen met verschil
lend zuurstofgehalte. De supergeleidende 
overgangstemperatuur blijkt systematisch af 
te nemen met afnemend zuurstofgehalte tot 
de stof zich uiteindelijk niet langer als een 
supergeleider gedraagt. Bij hogere tempe
ratuur verliest de stof niet alleen zuurstof, 
maar de zuurstofatomen gaan zich ook 
evenredig verdelen over de posities waar ze 
oorspronkelijk zaten en de lege posities in 
de koperoxidevlakken; de stof ontordent 
op atomaire schaal en gaat daardoor over 
naar een andere kristalstructuur. Dit ver
schijnsel van atomaire ontordening was bin
nen de werkgemeenschap al vaak bestu

deerd aan andere materialen. Ook in deze 
nieuwe klasse van hoge-temperatuur-su-
pergeleiders bleek dus de defectstructuur 
op atomaire schaal essentieel te zijn voor 
het gedrag van belangrijke eigenschappen. 
Tevens wordt duidelijk, dat de supergelei
der gedurende de preparatie op een spe
ciale manier behandeld moet worden en wel 
zodanig, dat hij in staat is voldoende zuurstof 
op te nemen. 

Gedurende een verblijf in het Brookhaven 
National Laboratory in de Verenigde Sta
ten, slaagde Bakker (werkgroep Mt V) in sa
menwerking met Welch erin het zuurstof
gehalte en de atomaire ordening theore
tisch te beschrijven in afhankelijkheid van 
temperatuur en uitwendige zuurstofdruk-
ken. In Leiden werden ook de yttriumato-
men in de structuur vervangen door atomen 
van verwante, maar magnetische zeldzame 
aarden. In de conventionele supergeleiders 
sluiten magnetisme en supergeleiding elkaar 
uit, In dit materiaal kon aangetoond worden, 
dat de stof beneden 2,5 K magnetische or
dening combineert met supergeleiding. In 
de Hoge Velden Installatie m Amsterdam 
werd vastgesteld, dat deze coëxistentie ook 
in magnetische velden van 35 T blijft be
staan. Werk van de groep Mt V op het ter
rein van de soortelijke warmte liet een 
warmte-effect zien bij de overgang naar de 
supergeleidende toestand, zoals dat ook ge
vonden wordt bij conventionele supergelei
ders. Voorts werden door FOM-ALMOS 
éénkristal len vervaardigd. 

Dunne logen 
Behalve het bovenbeschreven werk aan zo
genaamd Duikmateriaal, ontplooide de 
werkgemeenschap ook activiteiten op het 
gebied van dunne lagen. Dunne lagen van 
deze supergeleiders hebben een groot po
tentieel belang als ingrediënt voor de micro-
elektronika. Binnen de werkgemeenschap is 
Mt IV actief op dit gebied en deze werk
groep vervaardigde met succes dunne lagen 
van twee verschillende hoge-iemperatuur-
supergeleiders. Verder waren Saris en me
dewerkers (AMOLF) in het kader van een 
beleidsruimteproject succesvol in het aan
brengen van een inerte laag tussen een sili-
ciumsubstraat en een oxidische supergelei-
derlaag. Tot 700°C blijkt deze laag noch met 
het silicium noch met de supergeleider te 
reageren. Dit is van belang in verband met 
het 'bakken' (zuurstofopname) van de su
pergeleider als deze aangebracht is op half-
geleidend materiaal. Tenslotte moet ver
meld worden, dat de activiteiten van de 
werkgemeenschap op dit gebied worden in
gepast in een Nationaal Onderzoek Pro
gramma Hoge-Tc-Supergeleiders. Het ini
tiatief voor een aanzet tot dit programma 
werd genomen door FOM en het Philips 
Natuurkundig Laboratorium (zie verder 
hoofdstuk I). 

De opstelling van 
FOM-ALMOS om 
kristallen te 
groeien. Met deze 
opstelling zijn 
onder andere 
hoge-Tc-superge-
leiders gegroeid. 
Foto Wim van 
Zanten, FOM 



Werkgemeenschap voor 
de Vaste Stof 

In Je Werkgemeenschap voor de Vaste Stof 
speelden in 1987, net als in de Werkge
meenschap voor Materialen, de ontwikke
lingen rond supergeleiding bij relatief hoge 
temperaturen een allesoverheersende rol. 
Dat ook het overige onderzoek in de werk
gemeenschap voortging, moge blijken uit de 
onderwerpen van onderzoek die in hoofd
stuk 3 genoemd worden. Hier zal uitsluitend 
aandacht besteed worden aan de hoge-Tc-
supergeleiding. 

Het jaar 1987 werd in de vastestoffysica 
over de hele wereld volledig gedomineerd 
door de gevolgen van de onverwachte ont
dekking van supergeleiding bij veel hogere 
temperaturen dan daarvoor gevonden. Was 
supergeleiding voordien een fysisch uiter
mate interessant, maar enigszins exotisch 
verschijnsel, dat alleen met behulp van vloei
baar helium kon worden bestudeerd of ge
bruikt, door de ontdekking van Bednorz en 
Muller leek de deur geopend naar superge
leiders voor dagelijks gebruik. In het begin 
van het jaar kwam een golf van activiteit op 
gang, die niet te beschrijven is zonder de su
perlatieven die normaal in wetenschappe
lijke verslagen niet worden gebruikt. Ook 
In Nederland (en ook in de Werkgemeen

schap voor de Vaste Stof) werden onder
zoekers met het hoge-temperatuur-super-
geleidingsvirus besmet. In laboratoria van 
bijna alle universiteiten werden poeders ge
sinterd, dunne lagen gecondenseerd of 
theoretische modellen ontwikkeld. In de 
loop van het jaar veranderde het wild-west
karakter van de eerste maanden geleidelijk 
in een wat normaler beeld, zonder dat de 
belangrijkste vragen beantwoord waren. 

Theorie 
De eerste vraag is die naar de reden van de 
hoge kritische temperatuur. De theorie van 
Bardeen. Cooper en Schrieffer (BCS), waar
mee supergeleiding in de 'klassieke' mate
rialen wordt verklaard, gaat uit van een kop
peling tussen de elektronen via de trillingen 
van het kristalrooster. Die theorie bevat 
niet voldoende ruimte om zo'n sterk effect 
als nu ontdekt is, te verklaren. Vele nieuwe 
modellen zijn naar voren gebracht, maar tot 
nu toe is er geen conclusie te trekken. Het 
is vooral moeilijk om goede experimenten 
te verzinnen, waarmee onderscheid tussen 
de hvpothesen kan worden gemaakt. In de 
werkgemeenschap werden bijdragen gele
verd op een aantal punten. Een eigen model 
werd ontwikkeld in de werkgroep VS-LIII. 
In de internationale discussie speelde een 
eerder in de werkgroep VS-G opgestelde 
theorie voor de elektronische structuur van 
overgangsmetalen een belangrijke rol. In de 
werkgroep VS-AII werd gemeten aan de 
drukafhanke'ijkheid van de kritische tempe
ratuur tot 170.000 atmosfeer. Die drukaf-

hanketijkheid geeft vooral aan of de koppe
ling met het rooster van direct belang is. Bij 
de werkgroep VS-NI werd met behulp van 
een zeer fijn puntcontact aan het oppervlak 
van poederpreparaten, éénkristallen en 
dunne lagen gemeten of er een minimale 
energie nodig was om de supergeleidende 
ladingdragers op te breken. Dat bleek het 
geval te zijn en wel met een waarde die ge
heel lijkt overeen te stemmen met wat rfe 
BCS-theorie voor een supergeleider van die 
temperatuur voorspelt. In samenwerking 
tussen de werkgroepen VS-G, VS-DII en 
VS-N II en met buitenlandse laboratoria 
werden metingen verricht aan de eigen
schappen van de elektronen. Het is van 
groot belang om te weten welke elektro
nen bepalend zijn voor de supergeleiding en 
in hoeverre de wisselwerkingen tussen de 
elektronen een rol spelen. De gevond»n re
sultaten spelen een rol bij de discussie over 
de oorzaak, die in 1987 nog niet kon wor
den afgerond. 

Eigenschappen en toepassingen 
Een vraag op ieders lip was: kan de kritische 
temperatuur nog hoger, is supergeleiding bij 
kamertemperatuur mogelijk? Zolang het 
achterliggende mechanisme niet is begre
pen, is deze vraag niet vanuit de theorie te 
beantwoorden. In de praktijk kan het ant
woord alleen gevonden worden door 
nieuwe stoffen te proberen. Dit is bij uitstek 
het terrein van de chemici en materiaalkun-
digen (zie ook het verslag van de Werkge
meenschap voor Materialen). Hoe gedragen 

(La,.,Sr,).2CuO(f YBc^CujO, 

Kristalstructuren van enkele superge
leiders. Links de klassieke supergelei
der met de hoogste kritische tempe
ratuur (Tc): Nb }Ge, die een T t heeft 
van 23 keivin. In het midden de 
verbinding (La, ,Sr,) 2Cu0 4 , met een 
Tc van 38K en YBa^CujO, met een T t 

van 90K. De trend is naar steeds 
grotere afmetingen van de eenheids-
cel en een steeds complexere struc
tuur bij hogere Tc's. 



de nieuwe materialen zich als supergeleiden 
en waar zouden ze voor gebruikt kunnen 
worden? Die vragen krijgen geleidelijk 
steeds meer aandacht. Blijft het verschijnsel 
bestaan in een sterk magneetveld? In de 
werkgroep VS-NI en bij anderen werden 
metingen van het kritische veld verricht die 
bemoedigende resultaten opleverden. In 
feite zijn veel sterkere velden nodig dan nu 
beschikbaar, zelfs in de Amsterdamse er> 
Nijmeegse hoge-veld-fadliteiten, om de kri
tische waarden direct te bepalen. Uit extra
polaties wordt een waarde van 200 T ge
schat, extreem hoog. Dat kan betekenen 
dat de nieuwe materialen op den duur ge
bruikt zouden kunnen worden om zulke 
hoge velden op te wekken. In de vorm van 
dunne lagen kunnen de supergeleiders toe
gepast worden in elektronische componen
ten. De werkgroepen VS-AII en VS-DII. die 
zich eerder bezig hielden met het vervaardi
gen van periodiek gemoduleerde metaal-
films. zetten hun expertise nu in om met op
dampen dunne lagen van de nieuwe super
geleiders te vervaardigen en te onderzoe
ken. 

Bij het werk aan de supergeleiding wordt in
tensief samengewerkt, binnen de werkge
meenschap, maar ook daarbuiten. Een natio
naal programma voor onderzoek wordt op
gesteld, waarin veel groepen van de werk
gemeenschap hopen deel te nemen. Deze 
opzienbarende ontdekking heeft opnieuw 
duidelijk gemaakt hoe fascinerend de vastes-
toffysica is en welke onvermoede kansen er 
op dit terrein bestaan. Ook als er geen ver

dere dramatische ontdekkingen zouden 
worden gedaan van nieuwe supergeleiders 
met nog hogere kritische temperaturen, is 
*%t een geweldige uitdaging aan de vaste-
stoffysica om te begrijpen wat er in deze 
materialen aan de hand is en hoe zij kunnen 
worden toegepast. 

De atomaire structuur van het oppervlak van YBaCuO-één-
kristallen, bepaald met de scanning tuimeling microscoop in 
de werkgroep VS-N I . Afgebeeld is een heel klein stukje van 
het (001 )-oppervlak. De regelmatige ribbelstructuur hangt 
waarschijnlijk samen met de (01 Oprichting. Het maatstokje 
heeft in elke richting een lengte van 0,5 nanometer. Illustra
tie KUN 

Een dunne film YBaCuO op een substraat van saffier; met etsen is in de f i lm 
een patroon aangebracht. De laag van supergeleidend materiaal is 0,9 micro
meter dik. Hi j werd (in de werkgroep VS-D II) vervaardigd door gelijktijdig 
y t t r ium, barium en koper te verdampen in een vacuümklok, terwi j l ook een 
zuurstofbundel op het substraat werd gericht. De maatstreep geeft een afstand 
van I micrometer aan. Foto T U D 
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Het onderzoek in de Werkgemeenschap is 
deels zuiver fundamenteel van aard. deels 
heeft het een meer directe verwevenheid 
met toepassingen. Tussen beide soorten 
werk bestaat een sterke wisselwerking. 

Charge domain netwerken 
Het onderzoek naar de toepassing van elek
tronische netwerken die gebaseerd zijn op 
het manipuleren van ladingpakketjes in sili
cium is een voorbeeld van de sterke wissel
werking tussen de haHgdeiderelektronika 
en halfgeleiderfysica. Uitgangspunt en lei
draad bij de analyse van het gedrag van la-
dingpakketjes is de wet van behoud van la
ding. De fysische processen die de over
dracht van de geïnfecteerde lading naar de 
diverse uitgangen beheersen, werden in de 
werkgroep THFE-TI in Enschede geanaly
seerd; daarbij werd een theoretische onder
grens voor signaalverlies, het benodigde 
chipoppervlak en de vermogensdissipatie 
vastgesteld. In het ontwerpproces van een 
ladinggekoppeld netwerk zijn dit belang
rijke parameters. In recursieve structuren 
wordt de lading, verschijnend aan een uit
gang, teruggekoppeld naar de ingang. Dit 
leidt tot de realiseerbaarheid van netwer

ken met aantrekkelijke elektronische eigen
schappen. Charge domain netwerken zijn 
zeer geschikt voor toepassing in de video
techniek. 

Germoniumopftervtofcfcen 
Voor de bestudering van kristaloppervlak-
ken bestaat toenemende belangstelling van
uit de zuiver-wetenschappelijke interesse
sfeer zowel als uit de wereld van de toepas-
singea In dit perspectief werd in de werk
groep THFE-TII in Enschede onderzoek 
verricht naar atomaire en elektronische 
structuren van gemwuumoppervtakkea 
waarbij elektrische metingen en optische 
spectroscopie werden gecombineerd. Spe
ciaal onderzoek werd gewijd aan het ab-
sorptiegedrag van zuurstofmoieculen (02) 
op kristallografische {111} oppervlakken 
met een 2x8-reconstructie. VerschHmetin-
gen tussen atomair schone oppervlakken en 
de met een monolaag zuurstof bedekte op
pervlakken werden verricht. Het onder
zoek leidde tot de conclusie dat naast de 
twee reeds bekende elektrontoestanden 
die zich beneden de Fermi-energie bevin
den, er eveneens een toestand in de nabij
heid van het Ferminiveau wordt gevormd, 
alsmede een niet gevulde toestand op 
0,9 eV beneden de Fermi-energie. 

Smsoren 
In het verleden is veel onderzoek verricht 
aan monolithische thermozuilen van sili
cium. Gebruik makende van deze tempera-
tuursensoren is het nu in de werkgroep 

THFE-01 in Delft gelukt detectoren voor 
infraroodstraling te maken. De straling ge
nereert een klein temperatuurverschil op 
een silkiumkristal. dat door een geïnte
greerde thermozuH in een elektrische span
ning wordt omgezet. Voor de fabricage 
wordt gebruik gemaakt van pbnaire sili-
cnmtechnologie. De grote flexibiliteit in 
het proces maakt het mogelijk om vele ver
schillende structuren toegesneden op speci
fieke toepassingen te realiseren. Er worden 
detectoren gemaakt met één of meer ele
menten op een rij. Basisparameters van de 
detectoren, zoab gevoeligheid, relatieve 
detecimteit en tijdconstante, werden be
paald. Metingen van de plaats- en golflengte-
afhankel ijkheid van de gevoeligheid geven 
inzicht in de prestaties en beperkingen van 
de detectoren. De eenvoudige werking 
(modulatie er externe voeding zijn overbo
dig), de mogelijkheid tot massafabricage en 
de mede-integratie van schakelingen op de 
sensorchip maakt de detectoren aantrekke
lijk voor toepassingen waarin gemakkelijke, 
betrouwbare en goedkope opneemelemen-
ten gewenst zijn. 

Ffoorp/onninf 
In de werkgroep THFE-EV in Eindhoven 
wordt gewerkt aan een systeem voor het 
volledig automatisch genereren van de 
layout van een geïntegreerd circuit vanaf 
een lijst van logische specificaties. Centraal 
in het concept staat het top-down verfijnen 
van een IC-ontwerp. hetgeen begint met 
het genereren van een floorplan. Een op-

In de werkgroep THFE-DI is het gelukt een 
detector voor infraroodstraling te maken met 
behulp van monotitische thermozuilen van 
silicium. De tekening geeft een schematische 
doorsnede door de gerealiseerde detector. De 
foto laat de detector (met acht infraroodsenso-
ren)zien. Illustraties T U D 

In de werkgroep THFE-I wordt gewerkt aan 
de toepassing van charge domain netwerken. 
Ze zijn heel geschikt voor toepassing in de 
videotechniek. Gekeken wordt met name 
naar een ontwerp om signaalverlies, benodigd 
chipoppervlak en vermogendissipafje zo klein 
mogelijk te houden. De foto toont een charge 
domain filter. Foto U T 



merkelijke ontwikkeling is het vinden van 
een methode om bouwblokken op een IC 
iedere gewenste vorm te kunnen geven. 
Hiervoor was tot nu toe geen methode be
kend. Het algoritme laat toe dat de vorm 
door de gebruiker wordt opgegeven. Het 
gebruik van top-down ontwerpmethoden 
wordt daardoor ineens veel haalbaarder. De 
bijgaande illustratie laat zien dat een module 
sterk in vorm kan worden gevarieerd. De 
resultaten kloppen nauwkeurig met de op
gegeven lengte-breedteverhouding. De 
methode maakt gebruik van een elegant 
hiërarchisch algoritme. Het blijkt dat de al
dus gegenereerde modules behalve flexibel 
ook klein zijn. 

Kernspinpoforisotie 

De doelstelling in het project "microgolf-

geïnduceerde optische kernspinpolansacie 

in halfgeleiders'' in de werkgroep THFE-L in 

Leiden werd in het verslagjaar succesvol 

verwezenlijkt. Een hoge graad van polarisa

tie werd voor "Si-kernen gerealiseerd. 

Voor de experimenten werd gebruik ge-

miakt van een siliciumkristal waarin donors 

en acceptors elkaar compenseren. In dit 

kristal werd optisch een hoge concentratie 

van elektronen en gaten gecreëerd door be

stralen met laserlicht waarvan de foton-

•nergie juisc bij de valentieband-geleidings-

band-afstand past (Nd:YLF laser). Experi

menteel onderzoek heeft aangetoond dat 

de aan ondiepe acceptors gebonden gaten 

bijzonder geschikt zijn om dynamische kern-

spinpolarisatie te bewerkstelligen. De hoge 

mate van polarisatie in het systeem van elek
tronen wordt overgedragen aan de kern-
spins. Dit gebeurt door het zogenaamde so
lid-effect door middel van een aangelegd mi-
crogolfveld. Na de polarisatie wordt het la
serlicht gedoofd en verlaagt zich de elek
tron-gat-concentratie door recombinatie. 
De relaxatietijd van de kernspins door wis
selwerking met elektronspins wordt dan 
zeer groot, waardoor de geïnduceerde 
kernspinpolarisatie voor lange tijd behou
den blijft. 

Thermische donors 

Met de methode van elektron-kernspindub-

belresonantie (ENDOR) werd in de werk

groep THFE-A in Amsterdam een nauwge

zette studie verricht van het thermische do

norcentrum dat in paramagnetische toe

stand aan de hand van het elektronspinre-

sonantiespectrum NL 10 wordt gedetec

teerd. Door middel van de hyperfrjnwissel-

werkingen, in het bijzonder de kernspin-

Zeemanfrequenties, werden zuurstof en 

aluminium als kenmerkende bouwstenen 

van de centra geïdentificeerd. Voor alumi

nium werd een speciale katalyserende rol bij 

de vorming van de centra vastgesteld. Uit 

de analyse van quadrupoolwisselwerkingen 

werd bepaald dat de zuurstofatomen de ge

bruikelijke interstitiële posities midden in 

de binding tussen twee nabuur-siliciumato-

men innemen. Verscheidene, tot negen in 

getal, zeer gelijksoortige maar juist verschil-

'•'nde groepen van tensoren werden onder

scheiden. Deze corresponderen met ver

schillende species van de thermische donors 
die samen de NLIO-famitie vormen. Bij 
warmtebehandeling groeien de centra in 
omvang door de stapsgewijze opname van 
zuurstofatomen op posities die een één-di
mensionale zig-zagketen in (0 i I j-richtingen 
vormen. 

CycJotronresonant/e 
Ver-infraroodstralmg en hoge magneetvel
den geven de mogelijkheid om cyclotronre
sonantie-experimenten aan halfgeleiders te 
doen. Hieraan is gewerkt in de werkgroep 
THFE-NII in Nijmegen. Galliumarsenide 
heeft een effectieve massa m'^O.OVm,,. zo
dat de Landau-energieën in het verre infra
rood liggen. Cyclotronresonantie vormt 
voor GaAs- en voor GaAs-AIGaAs-hetero-
structuren en superroosters een krachtig 
middel om de invloed van niet-paraboliciteit 
in de banden, de koppeling van Landauni-
veaus van verschillende subbanden en pola-
roneffecten te onderzoeken. Het polaro-
neffect laat een toename van de effectieve 
massa zien als gevolg van de koppeling tus
sen elektronen en optische fononen. Deze 
koppeling uit zich sterker naarmate de 
energie van de elektronen dichter bij de 
Fermi-energie komt. Een techniek werd 
ontwikkeld om cyclotronre^onantie in re
flectie te meten, waardoor aan heterostruc
turen de cyclotronresonantie midden in de 
reststralenband gemeten kan worden. Uit 
deze metingen volgt dat het longitudinale 
optische fonon verantwoordelijk is voor het 
polaronefect. 

In de werkgroep THFE-E V is een methode ontwikkeld om bouwblokken op een IC iedere gewenste 
vo*-m te kunnen geven. De illustratie laat zien dat een module met behulp van deze methode sterk in 
vorm kan worden gevarieerd. Illustratie TUE 
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Uit het rijk gevarieerde terrein van onder

zoek in de Technische Fysica zijn vier onder

werpen gekozen voor een korte beschrij

ving van het werk in 1987. 

Magnetische fTocculatie van submi-

crondeeftjes 

Colloïdale oplossingen spelen een belang

rijke rol in vele natuurlijke en industriële 

processen, zoals katalyse en het vervaardi

gen van magnetische tapes en allerlei pig

menten. Aggregatieprocessen in deze syste

men worden verklaard uit het samenspel 

van de aantrekkende Van der Waalskracht 

en de afstotende elektrische dubbellaagin

teractie (een gescreende Coulombwissel-

werking, veroorzaakt docr de oppervlakte-

lading die de deeltjes krijgen door adsorptie 

van ionen uit de vloeistof) De Van der 

Waalskracht overheerst als de afstand tus

sen de deeltjes zeer klein of juist groot is 

ten opzichte van hun diameter. In het tus

senliggende gebied domineert de dubbel

laagwisselwerking. De totale interactie

energie vc?r twee wisselwerkende deeltjes 

vertoont daardoor een karakteristiek ver

loop als functie van hun onderlinge afstand. 

Op zeer kleine afstand ligt het primair? mi

nimum, dat correspondeert met geaggre

geerde deeltjes. Op grotere afstand bevindt 

zich een tweede minimum, het secundaire 

minimum. Flocculatie in dit minimum bete

kent dat de deeltjes gemiddeld een welbe

paalde onderlinge afstand hebben. De beide 

minima worden gescheiden door een maxi

mum, dat bij stabiele colloïden groot is ten 

opzichte van de gemiddelde kinetische 

energie van de deeltjes en flocculatie in het 

primaire minimum verhindert. Het secun

daire minimum is bij stabiele colloïden te 

ondiep ten opzichte van die gemiddelde ki

netische energie om tot secundaire floccula

tie te leiden. Aangezien grootte en dracht 

van de dubbellaaginteractie sterk afhangen 

van de zuurgraad en de ionenconcentraties 

in de oplossing, kan men via deze parame

ters de stabiliteit van colloïden beïnvloe

den. Bij magnetische colloïden kan de stabi

liteit ook met een magneetveld worden 

veranderd. De wisselwerking tussen de in 

de deeltjes geïnduceerde magnetische mo

menten is langs de veldrichting aantrekkend 

en verlaagt de potentiaalbarrière. Ook 

wordt het secundaire minimum langs de vel

drichting verdiept en naar kleinere afstan

den verschoven. Deze effecten zijn niet al

leen bij "gewone" (ferromagnetische) ma

terialen te zien. In velden van enkele tesla 

kunnen ook deeltjes beïnvloed worden die 

pas in een sterk veld magnetische eigen

schappen gaan vertonen. 

Flocculatieprocessen in colloidale oplossin

gen worden in de werkgroep TF VII bestu

deerd via hun invloed op de optische eigen

schappen van de colloïde. Transmissie, ver

strooiing en polarisatiedraaiing van licht 

door de colloïde hangen namelijk af van aan

tal, grootte, vorm en oriëntatie van de aan

wezige deeltjes en aggregaten. Momenteel 

wordt gewerkt aan turbiditeitmetingen en 

het meten van de transmissie bij monsters 

die tussen gekruiste polaroids zijn geplaatst. 

Gemeten wordt als functie van veld en tijd, 

•'oor diverse hoeken tussen lichtweg en 

veld. en bij allerlei combinaties van de che

mische parameters. Primaire en secundaire 

flocculatie blijken goed onderscheidbaar te 

zijn via de tijdafhankelijkheid van de signalen 

en het al dan niet aanwezig zijn van hystere-

se. Een combinatie van Svoboda's model 

voor magnetische flocculatie met modellen 

voor de optische eigenschappen van deeltje-

saggregaten blijkt de experimentele resul

taten kwalitatief goed te beschrijven, met 

name voor primair geflocculeerde clusters. 

Het belang van magnetische flocculatie is 

tweeledig. Het magneetveld is een extra, 

eenvoudig te variëren, parameter, die 

nieuwe mogelijkheden biedt bij het bestu

deren van deeltjesinteracties. In de praktijk 

zijn daarnaast diverse toepassingen gereali

seerd. Men kan met behulp va i magnetische 

flocculatie bijvoorbeeld het neerslaan van 

deeltjes versnellen. Met deze methode 

wordt in de petrochemische industrie nik

kelpoeder (de katalysator) uit olieproduk-

ten gehaald. Bij zorgvuldig afregelen van 

zo'n proces wordt in principe selectie van 

magnetische deeltjes naar grootte of mag

netisatie mogelijk, bijvoorbeeld ter ver be-

INTERACTIE ENERGIE 
LANGS OE VELORiCHTING 

primaire flocculatie 

Flocculatie in magnetische colloïden kan m e t een magneetveld worden beïn
vloed. He lemaal links is de afstand tussen de colloïddeeltjes zo klein dat de 
deeltjes aggregeren. Bij grotere onderlinge afstand ligt een secundair mini
m u m dat bij stabiele colloïden niet tot flocculatie leidt. H e t tussenliggende 
m a x i m u m is zo hoog dat pr imaire flocculatie verhinderd wordt . Met behulp 
van een magneetveld kan dat m a x i m u m worden verlaagd. Illustratie K U N 



tering van de materialen die voor magneti

sche tapes worden gebruikt. De hier be

schreven processen hebben ook een belang

rijke invloed op de eigenschappen van de zo

genaamde ferrofiuids: dit zijn geconcen

treerde colloïden van ferromagnetische 

deeltjes, die onder andere worden gebruikt 

als afdichting rond assen die vacuümmimtes 

binnengaan en in speciale trillingsdempers. 

Het bedrijf Smit Nijmegen dcet testmetin

gen in het kader van fosfaatverwijdering uit 

afvalwater, waarbij gebruik gemaakt wordt 

van de faciliteiten van werkgroep TF VII. De 

contacten met Smit stammen uit een eer

dere fase van het onderzoek. 

Mogelijkheden ran een automatisch in
stelbare transmissie-elektronenmicro
scoop 
Materiaalonderzoek met behulp van een 

transmissie-elektronenmicroscoop (TEM) 

stelt hoge eisen aan de instrumentele vaar

digheid van de gebruiker van het instru

ment. Alleen ervaren gebruikers zijn in staat 

de instelling van focus (scherpte), astigma-

lisme (correctie voor de onrondheid van 

lenzen) en alignering zodanig nauwkeurig te 

corrigeren dat het oplossend vermogen vol

gens de specificaties gehaald wordt. De cor

rectie van de parameters geschiedt op een 

klein (sterk vergroot) gedeelte van het pre

paraat, dat dan door elektronen wcrdt be

schoten en afgebeeld. Helaas wordt door 

deze beschieting het preparaat veelal be

schadigd. Gevoelige organische en anorgani

sche structuren worden vernietigd dan wel 

veranderd, terwijl de afbeelding op fotogra

fisch materiaal of videocamera geregi

streerd wordt. Om toch afbeeldingen van 

gevoelige preparaten te maken, wordt vaak 

blind afgebeeld: de microscoop wordt op 

een positie ingesteld op het preparaat vlak 

naast het gewenste detail, waarna een foto 

van dat naast gelegen detail genomen 

wordt. Bij kristallijne preparaten wordt 

soms een groot oppervlak (lage dosis elek

tronen per vierkante nanometer) gefoto

grafeerd, waarna door beeldwerking en 

middeling de gezochte informatie verkre

gen wordt. Dit heeft tot gevolg dat zeer 

veel foto's (en tijd) geïnvesteerd wordt 

voordat er een bruikbare foto beschikbaar 

is. 

Automatisch corrigeren van defocus, a-

stigmatisme en misalignering van een TEM 

met hoge nauwkeurigheid en een zo laag 

mogelijke dosis elektronen is dan ook zeer 

gewenst. In de werkgroep TF VIII in Delft is 

een methode ontwikkeld om deze handelin

gen te automatiseren met gebruik van een 

minimum aantal elektronen. De methode is 

gebaseerd op het berekenen van defocus, 

astigmatisme en misalignering uit het effect 

dat kanteling van de bundel elektronen, 

waarmee belicht wordt, heeft op het beeld 

van het preparaat. 

Bij lagere vergrotingen, tot circa 100.000 

maal, is het belangrijkste effect van bundel

kanteling beeldverplaatsing. De grootte van 

de beeldverplaatsing heeft een lineair ver

band met het defocus en met de hoek waar

over de bundel gekanteld is. Bij een gekan

telde bundel zijn twee beelden zichtbaar, 

die pas samenvallen als de TEM gefocuseerd 

is. Het astigmatisme en misalignment zijn te 

bepalen door de bundel in verscheidene 

richtingen te kantelen en de bijbehorende 

verplaatsing te meten. Met de huidige expe

rimenteeropstelling kan de TEM met deze 

aanpak binnen een seconde automatisch in

gested worden. 

Bij hogere vergrotingen (100.000 

1.000.000 maal) is de beeldverplaatsing af

hankelijk van de afmeting van de af te beel

den structuren. Grote structuren worden 

over een andere afstand verplaatst dan klei

nere structuren. 

Het blijkt dat uit beeldverplaatsing als func

tie van de structuurafmeting de TEM-para-

meters met hoge nauwkeurigheid geschat 

kunnen worden. Een schatter voor deze pa

rameters is in Delft ontworpen. Simulaties 

laten zien dat de TEM onder praktische om

standigheden extreem nauwkeurig automa

tisch kan worden ingesteld, met een meet

tijd van minder dan een seconde. Deze 

waarde ligt honderden malen lager dan de 

met handinstelling benodigde tijd en is 

slechts een fractie van de benodigde opna

metijd. Wanneer deze automatische me

thode toegepast wordt, zal net zeer kwali

teitsverhogend werken op de verkregen in

formatie over atomaire en moleculaire 

structuren. De praktische toepasbaarheid 

van de methode vereist echter, dat niet al

leen de meettijd, maar ook de benodigde 

rekentijd zodanig klein is dat de instelling 

niet noemenswaardig verandert tussen me-
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De transmissie-elektronenmicroscoop waarmee het onder
zoek dat hier wordt beschreven, is gedaan. Foto T U D 

Wanneer de transmissie-elektronen
microscoop niet gefocusseerd is, zijn 
twee beelden zichtbaar (boven). Bij 
goede focussering vallen ze samen 
(onder). Foto T U D 
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ting van de beelden en correctie van de 

TEM-parameters. In Delft is nu een compu

tersysteem gekoppeld aan de TEM, dat bin

nen een fractie van een seconde de noodza

kelijke bewerkingen op de beelden uitvoert 

«n de TEM-parameters automatisch kan 

corrigeren. Er is een expertsystem in ont

wikkeling met als taak de gebruiker te hel

pen de TEM in te stellen of, indien gewenst, 

de instelprocedure automatisch te laten ge

schieden. 

De extra mogelijkheden van een nauwkeu

rig instelbare TEM zijn veelbelovend en 

spreken tot de verbeelding. Een ongeëve

naard hoog oplossend vermogen lijkt bij

voorbeeld mogelijk door het computersys

teem een beeld samen te laten stellen uit 

een aantal beelden, elk gevormd met een 

opzettelijk gekantelde elektronenbundel. 

Theoretisch lijkt het op deze wijze mogelijk 

beelden te verkrijgen behorende bij een op

lossend vermogen van 0,05 nanometer. Een 

andere oplossing van een dergelijke TEM 

ligt op het gebied van het onderzoek aan 

zeer stralingsgevoelige preparaten. Een 

probleem op dit gebied is dat het preparaat 

langzaam maar zeker beschadigd wordt ge

durende de registratie van de afbeelding. 

Pas achteraf vak vast te stellen of het prepa

raat gedurende de opname zodanig veran

derde dat de uiteindelijke verkregen foto 

onbruikbaar is. Een oplossing voor dit pro

bleem zou kunnen liggen in de toepassing 

van een TEM uitgerust met een elektronen

bron die elektronen kan flitsen. Gedurende 

elke flits zou dan het beeld gemeten en op

geslagen kunnen worden in het computer

systeem. Zodra geconstateerd wordt (bij

voorbeeld met behulp van tweedimensio

nale Fourier-analyse) dat het preparaat be

schadigd wordt of dat voldoende informatie 

uit de opgeslagen beelden verkregen kan 

worden, staakt de elektronenbeschieting 

Een dergelijke elektronen flitsende bron is 

momenteel in Delft in ontwikkeling. 

Een belangrijke partner in dit project is Phi

lips Electronen Optiek in Acht (bij Eindho

ven), de Nederlandse producent van elek

tronenmicroscopen. Het ligt in de bedoe

ling om de kennis met betrekking oy het au

tomatisch corrigeren van defocus. astigma-

tisme en alignering opgedaan in dit project, 

te gaan toepassen in de komende generaties 

elektronenmicroscopen. Het is te verwach

ten dat uiteindelijk alle transmissie-elektro

nenmicroscopen zichzelf automatisch kun

nen instellen. Voorc'it het echter zover is, 

zal de komende tijd de methode op verschil

lende soorten preparaten en in verschil

lende laboratoria worden getest. Met de zo 

opgedane praktijkervaring kan pas aan com

merciële invoering van de methode wo, den 

gewerkt. 

Hydrodynamica van mengsels van 
vloeistof en gasbellen 

in talrijke processen en machines in de in

dustrie en daarbuiten spelen stromingen van 

mengsels van vloeistof en gas een rol. Voor

beelden zijn belienkoiommen in de chemi

sche industrie, reactoren in de petrochemi

sche industrie, beluchting van afvalwater. 

stoomcentrifuges en koelwaterleidingen 

van grote elektrische machines. In al deze 

gevallen zouden mensen die met deze pro

cessen werken danwei deze machines ge

bruiken zeer gebaat zijn bij het bestaan van 

algemene kennis aangaande strom ">g van 

een vloeistof/gasmengsel. Deze kennis is 

echter slechts in zeer geringe mate voor

handen wegens het gecompliceerde karak

ter van deze stromingen. In de werkgroep 

TFXIII in Enschede wordt onderzoek ver

richt dat beoogt bij te dragen tot de alge

mene kennis van mengsels van vloeistof en 

gasbellen. In het bijzonder worden concen-

tratiegolven bestudeerd, dat wil zeggen gol

ven waarin zich verstoringen in de gascon-

centratie voortplanten. Deze concentratie-

golven zijn experimenteel aangetoond, hoe

wel ze volgens gangbare theorieën niet zou

den kunnen bestaan. De reden voor deze 

paradox is waarschijnlijk onder andere het 

verwaarlozen van fluctuaties in snelheden en 

drukken in de theoretische berekeningen. 

Om experimentele omstandigheden te rea

liseren waarin concentratiegolven kunnen 

worden bestudeerd en de theorie kan wor

den geverifieerd, is een opstelling nodig 

waarin een groot aantal luchtbellen met een 

uniforme, te controleren diameter kan wor

den geproduceerd. Er is nu een systeem ge

bouwd, waarbij 1600 injectienaalden, waar

door lucht geperst wordt, de bellen genere

ren, ledere naald wordt afzonderlijk omge

ven door een waterkanaaltje. Hiermee kan 

het moment van loslaten van een luchtbel 

worden gecontroleerd en ook de diameter 

Voor het bestuderen van concentratiegolven in mengsels van vloeistof en 
gasbellen is een systeem gebouwd, waarin I 600 naaldjes zitten om belletjes in 
de vloeistof te produceren. O m de belletjes te maken wordt door de naaldjes 
lucht geperst. Foto UT 



van de geproduceerde bel. De naalden ste
ken in een rondlopend kanaal waarin een 
waterstroom wordt rondgepompt. 
Er zijn drie verschillende diagnostteke tech
nieken ontwikkeld om metingen aan con-
centratiegolven en concentratieschokgol
ven te kunnen doen. In het laatste kwartaal 
van 1987 zijn de eerste concentratiegolven 
daadwerkelijk gemeten. Bovendien is de 
overgang naar propvorming experii 'enteel 
aangetoond, een effect dat optreedt bij een 
luchtconcentratie van ongeveer 25%. 
Toepassingen van het onderzoek liggen op 
het terrein van processen in de petrochemi
sche industrie en op het gebied van cavitatie 
van scheepsschroeven. Bij dat laatste proces 
ontstaan luchtbellen rond de schroef, het
geen het optreden van corrosie bevordert. 
Als direct uitvweisel van het hier beschre
ven onderzoek loopt een project over cavi
tatie dat voor de helft wordt betaald door 
het Maritiem Research Instituut Nederland 
(MARIN). 

Signaalverwerking bij magnetische-re-
sonantiemetingen 

In de werkgroep TF XIV in Delft wordt on
derzoek gedaan aan signaalverwerking ten 
behoeve van medische diagnostiek en struc
tuurbepaling van eiwitmoleculen. De behan
delde signalen zijn afkomstig van in vitro en 
in vivo kernspinresonantie (NMR) aan de 
isotopen 'H, l3C en J'P. Men maakt onder
scheid tussen spectroscopische metingen 
(MRS) welke tot doel hebben om spectrale 
lijnen van kernen te detecteren en imaging-

meti"]en (MRI) waarmee de concentratie 
van kernen kan worden bestudeerd. Voor
beelden van meetobjecten zijn bloedplasma. 
geneesmiddelen tegen kanker, de lever van 
een proefdier, de hersenen van een mens. 
Wat betreft signaalverwerking is er op het 
ogenblik het meest behoefte aan kwantita
tieve analyse van MRS-metingen. De opgave 
is hier om Ie spectrale parameters van een 
signaal zoals frequenties, lijnbreedten en in
tensiteiten zo nauwkeurig mogelijk te 
schatten. 

Tot op heden is het gebruikelijk om MRS-
signaalverwerking uit te voeren in het fre
quentiedomein, na fouriertransformatie van 
de tijddomeindata. Een probleem hierbij is 
dat dai achteraf gecorrigeerd moet worden 
voor artefacten die optreden in het proces 
van fouriertransformeren Vooral bij 2-D 
experimenten, waarbij de meting afgekapt 
wordt om tijd te winnen, kan deze compli
catie zich voordoen. Een belangrijk aspect 
van het onderhavige project is nu het omzei
len van het artefactprobleem door de sig
naalverwerking direct in het tijddomein uit 
te voeren. Een bijkomend voordeel van ver
werking in het tijddomein is dat de noodza
kelijke wiskundige bewerkingen, onder be
paalde omstandigheden, significant vereen
voudigd kunnen worden. Veel aandacht 
wordt besteed aan het vinden van snelle al
goritmen om de wachttijd voor de eindge
bruiker zoveel mogelijk te beperken. Eén 
van onze methoden wordt reeds in de prak
tijk gebruikt en een octrooiaanvraag is in 
voorbereiding. De fysica van het project be

staat uit het zoeken naar de juiste model
functies die het MRS-tijddomeinsignaal be
schrijven. Voor de verwerking van MRI-sig-
nalen is in principe geen modelfunctie be
schikbaar. Hier gaat het niet om het schat
ten van modelparameters, maar van een 
dichtheidsspectrum in het plaatsdomein. 
Toepassing van moderne maximum-entro-
pietechnieken kan op dit gebied uitkomst 
bieden. Dit onderzoek wordt verricht in sa
menwerking met een project over MRS en 
MRI in werkgroep TFXV tn Delft, Philips 
Medical Systems en de SON h/-NMR-facili-
teit van de Katholieke Universiteit Nijme
gen. 
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Afbeelding van l }C 
in vivo MRS-tijddo
meindata in het 
frequentiedomein. 
Boven zijn de data 
gepresenteerd in 
het frequentiedo
mein, na fourier
transformatie van 
de tijddomeindata. 
Midden en onder 
zijn de resultaten 
te zien van signaal
verwerking direct 
in het tijddomein. 
In het midden is de 
methode van 
singuliere waar
dendecompositie 
toegepast, onder 
een snelle inter a-
tieve methode 
met fasevoorken
nis. De spectrale 
modelpar ameters 
van alle componen
ten in de presenta
ties midden en 
onder zijn bepaald. 
Illustratie T U D 
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De werkgroep QE-T is er in geslaagd om 
een transversaal geéxciteerde C02-laser 
(golflengte 10.6 micrometer) te bouwen die 
bedreven kan worden bij veel hogere herha
lingsfrequenties dan gebruikelijk is bij dit 
type lasers. Door gebruik te maken van een 
geschikt gekozen gasmengsel, ultraviolette 
vóórionisatie en een geoptimaliseerd elek
trisch circuit, is een herhalingsfrequentie 
van 200 Hz en een gemiddeld uitgangsver
mogen van 100 Watt gerealiseerd. Naar 
verwachting zal verdere optimalisatie leiden 
tot uitgangsvermogens van 400 tot 
800 Watt. 

Nieuw onderzoek op het gebied van pro-
duktie van kortgolvige laserstraling in de 
werkgroep QE-A/VU heeft een eerste re
sultaat opgeleverd. Er is straling geprodu
ceerd bij een golflengte van 117 nanometer, 
uitgaande van de 1060 nanometer-straling 
van een Nd-YAG-laser. Hierbij werd ge
bruik gemaakt van twee opeenvolgende 
derde-orde-processen. Het eerste speelt 
zich af in een niet-lineair kristal (generatie 
van 350 nanometer-straling) en het tweede 
in een edelgas (generatie van 117 nanome
ter-straling). 
In de werkgroep QE-L is onderzoek ver

richt naar de spectrale eigenschappen van 
halfgeleider lasers. Door optische terugkop
peling wordt de relaxatieoscillatie van de 
halfgeleiderlaser ontdernpt. zodat het spec
trum zijbanden vertoont. Zo'n spectraal ge
modificeerde laser is voor het eerst ge
bruikt om de isotopen van rubidium te 
scheiden door middel van lichtgeïndu-
ceerde drift. Natuurlijk rubidium bestaat uit 
28% »7Rb en 72% "Rb. Dankzij de modifi
catie van het laserspectrum wordt het op
tisch pompen van de Rb-atomen geëlimi
neerd, zodat de driftsnelheid en dus de 
scheidingsefficiëntie drastisch toeneemt. 
Het record tot dusverre is 95% 87Rb. 
In de werkgroep QE-N zijn effecten van 
snelle adiabatische doorgangen ontdekt bij 
kruising van een moleculaire bundel (bij
voorbeeld SFJ met een aantal opeenvol
gende laserbundels. Aangeslagen toestan
den die tijdens passage van moleculen door 
de eerste laserbundel veroorzaakt worden, 
ontwikkelen zich intussen in het 'donker' en 
kunnen door de tweede laserbundel 'uitge
lezen' worden. Detectie vindt plaats met 
behulp van een zeer gevoelige bolometer. 
Deze methode is gebruikt om het proces 
van multifotondissociatie nader te onder
zoeken en is speciaal bruikbaar voor studie 
van de eerste vier of vijf stappen van dit pro
ces. 

Ultrasnelle plasmon-fotondynamica is een 
onderwerp van onderzoek in de werkgroep 
QE-A/UvA. Er is een speciale geometrische 
configuratie ontwikkeld die het mogelijk 
maakt om oppervlakteplasmonen te gene

reren met pkoseconden durende optische 
pulsen. De voortplanting van deze plasmo-
nen (veranderingen in de elektronendicht
heid in een metaal, die zich gedragen als wa
ren ze golfdeeltjes) is bestudeerd met een 
tijdresolutie van femtoseconden. Tevens 
werd hierbij een akoestische schokgolf ge
vonden; die wijst erop dat door de laserbe
schieting het kristalrooster in trilling werd 
gebracht. 

In het verslagjaar is in de werkgroep QE-G 
begonnen met de opbouw van een lasersys
teem voor het opwekken van pulsen met 
een duur van femtoseconden (één femtose-
conde is lO15 seconde). De eerste fase van 
de opbouw is inmiddels voltooid; de femto-
seconde oscillator levert iedere dag met uit
zonderlijke stabiliteit pulsen van circa 40 a 
45 femtoseconden, zonder dat enige uitlij
ning van de laser noodzakelijk is. Verder is 
een koperdamplaser geïnstalleerd die voor 
de versterking van de (tamelijk zwakke) 
femtosecondepulsen gebruikt zal worden. 
De verwachting is dat pulsen met een piek-
vermogen van circa 10 megawatt haalbaar 
zullen zijn. Deze pulsen zullen gebruikt wor
den om een femtoseconde-stralingsconti-
nuüm te genereren, dat zich van het infra
rode tot het ultraviolette gebied van het 
spectrum uitstrekt. 

De hoge druk 
transversaal 
geëxciteerde 
COj-laser die in de 
werkgroep QE-T 
wordt gebruikt. 
Foto Wim van 
Zanten, FOM 



Samenwerkingsverband 
FOM SMC Mathematische 
Fysica 

Voor verscheidene nieuwe fundamentele 
theorieën van de natuur blijken de laatste ja
ren in toenemende mate geavanceerde wis
kundige methoden nodig te zijn. Dit geldt 
in hoge mate voor de stringtheorie en de 
gravitatietheone in de elementaire-deel-
tjesfysica en ook voor de beschrijving van 
chaos in de statistische mechanica. Daar
naast laat bijvoorbeeld de quantummecha-
nka steeds meer (wiskundige) stochastische 
aspecten zien. Het Samenwerkingsverband 
sluit in zijn onderzoek op deze ontwikkeling 
aan. Op twee van de vier onder auspiciën 
van het Samenwerkingsverband uitge
voerde project wordt hier ingegaan. Bij het 
project "Benaderingsmethoden voor het 

berekenen van fasediagrammen van 'ran-
dcm'-roostersvstemen" in Groningen gaat 
men na in hoeverre de benaderingsmetho
den (zoab de eluster-variatiemethode). die 
voor klassieke roostersystemen gebruikt 
worden om fasediagrammen van legeringen 
te berekenen overdraagbaar zijn op zoge
naamde 'random'-roostersystemen. zoab 
spinglazen. Hierbij wordt men geconfron
teerd met een aantal wezenlijke problemen 
in de formulering van de statistische mecha
nica voor systemen waann transbtie-in-
variantie afwezig is. Deze problemen mani
festeren zich eveneens in de nieuwe fysische 
structuren die gaan onder de naam *an 
"quasi kristallen" Hierbij is er behoefte aan 
de generalisatie van het gebruikelijke forma
lisme van de thermodynamica van bijvoor
beeld spmsystemen op onregelmatige. 
"Penrose"-achtige overdekkingen van de 
ruimte. Vragen die experimenteel (nog) 
niet kunnen worden beantwoord (bijvoor
beeld of quasi-kristallen stabiel zijn) laten 
zich alleen bespreken tegen de achtergrond 

van zo'n gegeneraliseerd 1ormaii$me Het 
project "Vertex-operatoren, Kae-Moody-
aigebra's en strmgtheorieen" m Utrecht en 
Amsterdam richt zich op een belangrijk 
open probleem m de stringtheorie. Er zijn 
namelijk twee succesvolle, maar ogenschijn
lijk geheel verschillende beschnnnngen van 
een quantumstring, gebaseerd op respectie
velijk canonieke quantisatie en quantisatie 
via padintegralen De analyse van het wis
kundige verband tussen deze twee beschrij
vingen voert tot diep in de algebraïsche 
meetkunde en zelfs, zoals men in Utrecht 
heeft aangetoond, tot de getaltheorie, twee 
gebieden die tot voor kort ver van de na
tuurkunde af stonden. Toch is oplossing 
hiervan nu van groot fysisch belang. Onlangs 
is voortgang geboekt door een meetkun
dige interpretatie te geven w representa
ties van Kac-Moody-algebra's in termen van 
de cooomotogie van moduliruimtes van sta
biele krommen. 

Lijst van afkortingen 

A C C M O R CERN-experiment waarin onderzoekers uit 

Amsterdam, Bristol. Krakow. München en van CERN en 

Rutherford Laboratory samenwerken 
A C O L Antiproton Collider (bij CERN) 

A G O R Accélérateur Groningen-Orsay 

AIGaA$-GaAs alluminiumgalliumarsenide-galliumarsenide 

(samengestelde halfgeleider) 

A M O L F FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuuifysica 

(Amsterdam) 
C C D Charge Coupled Device 

CERN Conseil Europeen poui la Recherche Nucléaire (bij 

Genève) 
CST Centrum voor Submicromechnologie (Delft) 
DELPHI Detector with Lepton, Photon and Hadron 

Identification 
DESY Deutsches Elektronen Synchrotron (in Hamburg) 

ECRH Electron Cyclotron Resonance Heating 
EMC European Muon Collaboration (bij CERN) 

EMIN onderzoekprogramma elektronenverstrooiing 

FELIX Free Electron Laser for Infrared Experiments 
F O M Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 

FOM-ALMOS Samenwerkingsverband tussen FOM en de 

Amsterdam Leiden Mater/aal Onderzoek Samenwerking 
GSI Gesellschaft für Schwerronenforschung (Darmstadt) 

HERA Hadron Elektron Ring Anlage (bij DESY) 

HVEE High Voltage Engineering Europe (Amersfoort) 
IAS Intentioneel Apparatuur Schema 

IC-technologie Integrated Circuits-technologie 
IN2P3 Institut National de Physique Nucléaire et de Physique 

des Particules (in Orsay) 
I P N Institut de Physique Nucléaire (in Orsay) 
JET Joint European Torus (in Culham) 
KV( Kernfysisch Versneller Instituut (Groningen) 

L3 derde LEP-experiment 
LEAR Low Energy Antiproton Ring (bij CERN) 

LEP Large Electron Positron Collider (bij CERN) 

L H C Large Hadron Collider 
MEA Medium Energy Accelerator (bij NIKHEF, Amsterdam) 

MBE moleculaire-bundelepitaxie 

M H D magnetohydrodynamica 
MRI Magnetic Resonance Imaging 

MRS Magnetic Resonance Spectroscopy 

NA22 CERN-experiment waarin onderzoekers uit Aken, 

Berlijn, Brussel. Krakow, Jerevan, Helsinki. Nijmegen. Rio de 
Janeiro, Serpoechov en Warschau samenwerken 

N I K H E F / H + K Nationaal Instituut voor Kernfysica en 

Hoge-energiefysica, Sectie Hoge-energiefysica en Sectie 
Kernfysica (Amsterdam) 

N M C New Muon Collaboration (bij CERN) 
N M R Nuclear Magnetic Resonance 

N W O Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk 

onderzoek 

PEP Positron-Electron Project (bij SLAC) 

Q C D quantumchromodynamica 
RICH-detectoren Ring Imaging Cherenkov-detectoren 
RTP Rijnhuizen Tokamak Petuia 

SERC Science and Engineering Research Council 
SLAC Stanford Linear Accelerator Center (in de VS) 

S O N Stichting Scheikundig Onderzoek in Nederland 
SPICA Screw Pinch Confinement Approach 

SppS SPS in proton- antiprotonbotseropstelling 
SPS Super Proton Synchrotron (bij CERN) 

SSC Superconducting Super Collider (in de VS) 

T E M transmissie-elektronenmicroscoop 
T E X T O R Toroidal Experiment for Technological Oriented 
Research, bij Kernforschungsanlage Juhch (West-Duitsland) 

TFR Tokamak Fontenay-auxRoses 
T O R T U R toro'idaal experiment voor turbulente verhitting 

T P C Time Pro|ection Chamber (bi| SLAC) 
U A I CERN-experiment waarin onderzoekers uit Aken, 

Amsterdam, Annecy, Birmingham, CERN, Harvard. Helsinki. Kiel, 

Londen, Padua, Pari|s, Riverside. Rome, Rutherford, Saclay, Wenen 
en Wisconsin samenwerken 

U A 4 CERN-experiment waarin onderzoekers uil Amsterdam. 
CERN, Genua, Napels en Pisa samenwerken 

UPDATC-project project om de MEA uit te breiden 

ZEUS experiment bij HERA 

Z W O Nederlandse organisatie voor zuiver wetenschappeh|k 
onderzoek 
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Dit hoofdstuk bevat informatie 
over de doelstelling, belangrijke 
beleidsmatige en 
organisatorische 
ontwikkelingen, geselecteerde 
onderzoekthema's, 
werkgroepen en onderwerpen 
van onderzoek en 
gehonoreerde 
onderzoekvoorstellen uit de 
beleidsruimte (normale 
programma en programma 
voor Technische Natuurkunde 
en Innovatie) van alle 
organisatie-eenheden in het 
wetenschapsbedrijf van FOM. 
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Nationaal Instituut voor 
Kernfysica en 
Hoge-energiefysica 
(N IKHEF) 

Doelstelling 

Het Nationaal Instituut voor Kernfysica en 
Hoge-Energiefysica is een samenwerkings
verband tussen de Stichting FOM, de beide 
Universiteiten te Amsterdam en de Katho
lieke Universiteit Nijmegen. Medewerkers 
van de laatstgenoemde instelling, de Univer
siteit van Amsterdam en de Stichting FOM 
richten zich op onderzoek van de elemen
taire bouwstenen van de materie en hun on
derlinge wisselwerking. De sectie Hoge-
Energiefysica van het Instituut bundelt alle 
inspanning op dit gebied in Nederland. Ex
perimenten worden uitgevoerd bij grote 
versnellers in het buitenland. Onderzoek 
aan atoomkernen wordt verricht door me
dewerkers van de Vrije Universiteit Am
sterdam en de Stichting FOM. Dit onder
deel dat in belangrijke mate plaatsvindt bij 
de elektronenversneller MEA van het Insti
tuut richt zich in toenemende mate op pro
blemen waarin elementaire bouwstenen 
een noodzakelijke rol spelen. De sectie 
Kernfysica is één van de twee nationale insti
tuten waarop het kernfysisch onderzoek in 
ons fand is geconcentreerd. Er is tevens 

nauwe samenwerking met de Universitei
ten van Utrecht en Delft en met tal van in
stellingen in het buitenland. 

Het doel van het Nationaal Instituut voor 
Kernfysica en Hoge-Energiefysica is het on
derzoek van subatomaire deeltjes en hun 
wisselwerkingen. Voorzover dit mogelijk is 
met middelgrote energieën kan dit ter 
plaatse gebeuren met de eigen 500 miljoen 
elektronvolt elektronenversneller MEA. In
dien aanmerkelijk hogere energieën ge
wenst zijn, vereist het onderzoek gebruik 
van zeer grote versnellers in het buitenland. 
Globaal gesproken wordt het laatste onder
zoek verricht door de sectie Hoge-Energie
fysica (H) van het Instituut het eerste door 
de sectie Kernfysica (K). Dit neemt niet weg 
dat ook medewerker} van K deelnemen aan 
onderzoekprojecten in het buitenland. Om
gekeerd wensen vele buitenlanders onder
zoek te verrichten met de MEA (Medium 
Energy Accelerator) op grond van diens 
voortreffelijke eigenschappen. De sectie K 
omvat ook een radiochemische afdeling, op
gericht in 1946, waar fundamenteel order-
zoek en daa> in afgeleid toepassingsgericht 
werk wordt uitgevoerd. 

Sectie Hoge-Energiefysica 

Geselecteerde onderzoekthema's 
Er zijn tot en met 1990 drie geselecteerde 

onderzoekthema's vastgesteld: 
- de LEP-experimenten L3 en DELPHI bij 
CERN. 

- het ZEUS-experiment bij HERA. 

Onderwerpen van onderzoek 
1. Onderzoek van de wisselwerking van 
neutrino's en antineutrino's met deutero-
nen in 8EBC (WA25) 
2. Europese hybride spectrometer (EHS) 
(NA22) 

3. De experimenten van ACCMOR (NA32) 

4. Het UAI-experiment 
5. Elastische verstrooiing van protonen en 
antiprotonen en totale werkzame door
snede aan de CERN pp-botser (UA4) 
6. Het SING-experiment bij LEAR 
7. Het DELPHI-experiment 
8. Het L3-experiment 
9. Het TPC/TWO-GAMMA-experiment 

bij PEP 
10. Het "Crystal Ball "-experiment 
II.HetHERA-project 

12. De "ZEUS"-detector 
13. Instrumentatieprojecten 
14. De theoriegroep 
15. De computergroep 
15.1. Onderzoek en ontwikkeling op 
informaticagebied 
16. De elektronikagroep 
17. De mechanicagroep 
18. De ontwerpgroep 

In 1987 via FOM-beleidsruimte gehonoreerd project 

project-

nummer indieners 

Normale programma 

87.624 dr. B.K.S. Koeneetal. 

titel 

Ring imaging Cherenkov 

detectors for the DELPHI 

experiment 

affiliatie 

NIKHEF 

werkgroep 

NIKHEF/H 

Sectie Kernfysica 

Beleidsmatige en orjjon/jatorische 
ontwikkelingen 
De belangrijkste ontwikkeling in het ver
slagjaar was de beslissing van de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen vanaf 1988 
via het Intentioneel Apparatuur Schema 
(IAS) middelen ter beschikking te stellen 
voor een belangrijke uitbreiding van de 
elektronenversneller MEA (het UPDATE-
project). Meer informatie over het project 
is te vinden in de paragraaf over de Sectie 
Kernfysica van NIKHEF in hoofdstuk 2 van 
dit Jaarboek. 

Geselecteerde onderzoekthema's 
Er is tot en met 1990 één geselecteerd on
derzoekthema vastgesteld: 
elektronenverstrooiing en NMC. 

Onderwerpen von onderzoek 
I. Elektronverstrooiing 
1. I. Nucleonische aspecten samenhangend 
met kernmodellen 
1.2. Subnucleonische effecten 
1.3. Kernmediumeffecten op de werkzame 
doorsnede van (ee'p)-reacties 

2. Diepinelastische muonverstrooiing 
2.1. Vrijheidsgraden van quarks in kernen 
2.2. Afhankelijkheid EMC-effecten van 
massagetal en impulsoverdracht 
2.3. Centrale 'trigger'detectie 

3. Pionenfysica 
3.1. Absorptie en verstrooiing van 
laagenergetische pionen 

3.2. Sterke wisselwerking tussen pionen en 
kernen 

4. Theorie 
4.1. Niet-nucleonische vrijheidsgraden in 
kernen, i.h.b. mesonen, A-isobaar en quarks 

5. Atomaire massaberekeningen 
6. Radiochemie 
6.1. Chemische reacties bij epithermische 
energieën 

6.2. Muoniumreacties in het kader van 
waterstofchemie 
6.3 Methoden voor isotopenproduktie 



In 1987 via FOM-beleidsruimte gehonoreerd project 

project-
nummer indieners titel affiliatie werkgroep 

Normale programma 

87 625 dr. L Lapikas Missing hole strength. NIKHEF/VU NIKHEF-K/K II 
prof.dr. PX.A. nuclear or nucleon 

de Witt Huberts structure? 

prof.dr. C. de Vries 

dr.H.P.BIok 

Kernfysisch Versnel ler 
Ins t i tuu t (KVI ) 

Doelstelling 
Het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) is 

één van de twee nationale centra voor kern

fysisch onderzoek. Het wordt sinds 1972 

gezamenlijk gefinancierd en beheerd door 

FOM en de Rijksuniversiteit Groningen 

(RUG). Het wetenschappelijk onderzoek 

van het KVf is voornamelijk gericht op de 

experimentele en theoretische studie van 

atoomkernen. Kernfysische experimenten 

worden verricht met het uit 1970 date

rende k = 160 MeV AVF cyclotron en met 

versnellers elders. Daarnaast fungeert het 

KVI ook als een dienstverlenende instelling, 

in het bijzonder voor onderzoek op het 

raakvlak tussen kernfysica en vastestoffysica 

en voor de produktie van kortlevende 

radioactieve isotopen ten behoeve van nu

cleair geneeskundig onderzoek Atoomfy-

sisch onderzoek met hooggeladen ionen, af

komstig van de ECR-bron, wordt in het ver

slag van de Werkgemeenschap voor 

Atoomfysica genoemd (werkgroep A III). 

Tevens wordt op het KVI multidisciplinair 

onderzoek verricht naar aspecten van ra-

dioactitiveit in het milieu, onder andere ge

richt op radon in woningen en het voorko

men van zware mineralen in zanden. 

Het onderzoek wordt in nationaal verband 

verricht door medewerkers van het KVI, de 

Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuni

versiteit Utrecht en het FOM-Instituut voor 

Atoom- en Molecuulfysica in Amsterdam. 

Beleidsmatige en organisatorische 

ontwikkelingen 

Nadat in het voorjaar van 1987 de ontwerp

studie voor het nieuwe AGOR-cyclocron 

met supergeleidende spoelen was afgerond, 

heeft de minister van Onderwijs en Weten

schappen in de zomer zijn definitieve goed

keuring voor de bouw van deze versneller 

gegeven. Een drietal voorstellen voor groot 

instrumentarium voor experimenten met 

AGOR is uitgewerkt en aan het Beleidscol-

Eege KVI, de internationale wetenschappe

lijke adviescommissie en de Werkgemeen

schap voor Kernfysica aangeboden. Deze 

voorstellen betreffen een recoil-mass-spec-

trometer, een k=600 MeV magnetische 

spectrograaf en een multidetectorsysteem 

voor zware ionenexperimenten. Het multi

detectorsysteem is een gemeenschappelijk 

project met het Robert van de Graaff Labo

ratorium in Utrecht, waarvoor Utrecht de 

eerste verantwoordelijkheid op zich heeft 

genomen. Met de RUG is het KVI in 1987 

overeengekomen om het door de derde 

geldstroom gefinancierde toegepaste kern

fysische onderzoek een meer structurele 

aanpak te geven. Een internationale samen

werking is begonnen rondom het NORP-

BALL-project in Kopenhagen. 

Geselecteerde onderzoefcthemo's 

Er is tot en met 1990 één geselecteerd on

derzoekthema vastgesteld: 

- lichte- en zware-ionenverstrooiing en 

reacties. 

Onderwerpen van onderzoek 
I. Experimenteel onderzoek 

I. I. Structuur van middelzware kernen 

(Mo, Pd, Cd, Nd) met behulp van inelasti-

sche protonverstrooiing 

1.2. Speurtocht naar isovector 2f-toestan

den i n ' ' 2Cd,' S0Sm en ' wPt met behulp van 

proton- en deuteronverstrooiing 

1.3. Collectieve isovectortoestanden in 

lichte kernen met behulp van ladinguitwisse-

lingsreacties 

1.4 Effectieve interactie voor (3He,t)-reac-

tiesop lichte kernen 

1.5. Onderzoek van gestrekte-spintoesün-

den in M*So en hun gammaverval met 

diverse reacties 

1.6 Excitatie en verval van isobaar-analoge 

toestanden met (3He,tp)-reacties 

1.7. Absolute spectroscopische factoren uit 

het verval van analoge toestanden 

1.8. Niet-collectieve I p-1 h-sterkte bij hoge 

impulsoverdracht 

1.9. Diepgelegen proton-gatsierkte via 

(d.3He)-reaaies 

1. 10 Samendrukbaarheid van kernmaterie 

uit de isoscalaire monopool-reuzenresonan-

tie in Sn- en Sm-kernen 

1.11. Neutronverval van de isoscalaire 

monopool-reuzenresonanties in ""Zr en 

'"Sn 

1.12. Gammaverval van hooggeëxciteerde 

toestanden in w Zr 

1.13. Superdeformatie van toestanden met 

zeer hoge spin in l52Dy 

1.14. Quasi-deeltjesexcitaties in '«•'•'Pt 

met behulp van in-beam y • en e-spectrome-

trie 

1.15. Meting van werkzame doorsneden 

voor alle reactiekanalen van kern-kernbot

singen met behulp van de karakteristieke 

röntgenstraling 

1.16. Directe K-schilionisatie in botsingen 

tussen atoomkernen 

1.17. Coïncidentie tussen splijtingsfragmen-

ten en projectielachtige deeltjes in 

zware-ionenreacties 

1.18. Hoogenergetische gammastraling uit 

zware-ionenreacties 

1.19 Speurtocht naar multifragmentatie in 

zware-ionenreacties bij intermediaire 

energieën 

1.20. Onderzoek naar middelzware 

fragmenten bij zware-ionenreacties met 

een multidetectorsysteem 

1.21. Uitzending van snelle o deeltjes 

voorafgaande aan diepinelastische zware-io

nenreacties 

1.22. Elektro-zwakke wisselwerking: 

onderzoek naar de aanwezigheid van 

rechtse stromen in bèta-verval 

1.23. Onderzoek naar e+e -resonanties in 

Bhabhaverstrooiing van positronen aan 

atomaire elektronen 

1.24. Consequenties van de pariteitsschen

ding in bèta-verval voor de oorsprong van 

biologische chiraliteit 

I 25 Ladinguitwisseling van hooggeladen 

ioren met atomair waterstof en helium met 

behulp van fotonenspectrometrie 

57 



58 

1.26. Elektronenvangst in auto-ioniserende 
toestanden van hooggeiaden ionen 
1.27 Elektronenspectrometrie van 
ion-oppervlaktebotsingen 
1.28. Structuur van geadsorbeerde 
oppervlakken bestudeerd door middel van 
lonenoo'smgen 
1.29. Detectie-efficiënties voor een 
deeltjesmultiplier bepaald uit verstrooiing 
van laagenergetische ionen 
2. Theoretisch onderzoek 

2.1. Algebraïsche beschrijving van collec
tieve toestanden in atoomkernen met het 
IBA-model 
2.2. Microscopische berekening van de 
eigenschappen van laagliggende kernniveaus 
in sferische kernen 
2.3. Meerstapsprocessen in protonver
strooiing aan collectieve toestanden 

2.4. Bepaling van de parameters in het 
IBA-model op grond van een microscopi
sche beschrijving 
2.5. Effecten van de uitwisseling van quarks 
en mesonen op elektromagnetische 
eigenschappen van kernen 
2.6. De rol van de hexadecapool-vrijheids-
graad in collectief kerngedrag 
2.7. Beschrijving van realistische kernen in 
termen van een relativistische Dirac-
Bruecknerbe nadering 

2.8. Microscopische beschrijving van 
kern-kernreacties bij intermediare 
energieën met behulp van het Dirac-
Bruecknerformalisme 
2.9. Effectieve nucleon-nucleoninteracties 
in symmetrische en asymmetrische 
kern mater it 
2.10. De rol van A-vrijheidsgraden in 
kernmaterie 

3. Instrumenteel onderzoek en ontwikke
ling 
3.1. Ontwerp en bouw van een cyclotron 
met supergeleidende magneetspoelen 
(AGOR-project) 
3.2. Ontwerp van de ionenoptiek voor de 
bundellijnen met AGOR 
3.3. Berekening van de stralingsafscherming 
en -bescherming met AGOR 
3.4. Uitbreiding en verbetering van 
zware-ionenbundels uit de ECR-bron 
3.5. Ontwerp voor een nieuwe ECR-bron 
3.6. Multidetectorsystemen voor gebruik in 
de grote verstrooiingskamer 
3.7. Bouw van een 120 cm Multi-Wire Drift 
Chamber 
3.8. Ontwikkeling van een Bhabhaspectro-
meter 
3.9. Snel target transport met computerstu-
ring 
3.10. Bouw van een "plunger" voor 

levensduurtnetingen met behulp van het 
Dopplereffect 
3.11. Nieuwe methoden voor trefplaatbe-
reiding 
3.12. Hardware en software voor de 
computersystemen voor data-opname, 
data-analyse en experimentbesturing 

3.13. Nieuwe elektronika voor cyclotron, 
bundellijnen en experimenten 
4. Toegepaste kernfysica 
4.1. Variaties in radonconcentraties in en 
rond woningen 
4.2. Variaties in radonconcentraties in de 
buitenlucht 
4.3. Ontwikkeling van een continue 
radonmeter 
4.4. Ontwikkeling van een radonexhalatie-
meter 
4.5. Gevolgen van het reactorongeluk in 
Tsjernobyl voor het drinkwater uit de 
duinen in Noord-Holland 

4.6. Voorkomen van zware mineralen langs 
de kusten van de Noordzee en de Golf van 
Mexico in Florida 
4.7. Datering van strand- en duinformaties 
met radiometrische methoden 
4.8. Literatuurstudie van de stralingsbelas
ting ten gunste van niet-nucleaire indus
triële processen 

In 1987 via FOM-beleidsruimte gehonoreerde projecten 

project-
nummer indieners titel 

Normale programma 

87.628 dr.J.C Bacelar Nuclear superdeformed shells, 

dr.M.J.A.deVoigt studied with "NORDBALL" 

87.637 dr.J. van Klinken Bhabha scattering with energy 
dr. F.W.N, de Boer resolution 

affiliatie 

KVI 

KVI 

werkgroep 

Kill 

FOM-lnstituut voor 
Plasmafysica "Rijnhuizen" 

Doelstelling 
Het FOM-lnstituut voor Plasmafysica "Rijn
huizen" stelt zich ten doel de volgende ta
ken uit te voeren. 

- het doen van onderzoek en ontwikkeling 
in het kader van het Euratom-programma 
voor energiewinning uit beheerste fu
siereacties; dit betreft enerzijds experimen
teel zowel als theoretisch onderzoek in de 
thermonucleaire plasmafysica, en anderzijds 

de ontwikkeling van diagnostische metho
den voor fusieplasma's; 
- het doen van onderzoek in de quantume-
lektronika, in het bijzonder gericht op de 
ontwikkeling van een vrije-elektronenlaser-
systeem en op het bedrijven van een derge
lijke faciliteit ten behoeve van gebruikers uit 
andere disciplines; 
- het doen van onderzoek aan lage-tempera-
tuurplasmafysica, met het oog op industriële 
toepassingen van plasma's; 
- het opleiden van promovendi, studenten 
en technici in de plasmafysica en quantum-
mechanica; 
- het nastreven van 'spin-off van de verkre
gen wetenschappelijke en technische ken
nis. 

Onder de paraplu van een associatieverdrag 
Euratom-FOM leveren twee FOM-institu-
ten en het Energieonderzoek Centrum Ne
derland in Petten een bijdrage aan het Euro
pese fusieprogramma. Het aandeel van Rijn
huizen is uitsluitend gericht op de fysica en 
de diagnostiek van tokamakplasma's; naast 
het werk binnen het instituut wordt een be
langrijk deel uitgevoerd bij ander Europese 
fusielabo ratoria. 
De fusie-activiteit van het FOM-lnstituut 
voor Atoom- en Molecuulfysica betreft de 
toepassing van atoomfysische bundelmetho
den voor plasmadiagnostiek en verhitting, 
terwijl het ECN-aandeel zich richt op de 
ontwikkeling van technologie voor de fusie
reactor. 



Befeidsmotife en organisatorisch* 
ontwikkelingen 
Voor Rijnhuizen was 1987 een jaar van 
grote veranderingen. Het wetenschappelijk 
programma werd ingrijpend gewijzigd; de 
omvang van het fusieprogramma werd gere
duceerd ten gunste van een tweede onder-
zoeklijn en wel op het gebied van vrije-elek
tronenlasers. De beleidskeuze tot reductie 
van het fusiewerk, dat onderdeel blijft van 
het door Euratom gecoördineerde Euro
pese programma, is vertaald in concentratie 
op één fusie-experiment; een experiment 
dat tevens fungeert als thuisbasis voor de 
Rijnhuizen-teams bij JET (Culham) en TEX-
TOR (Jüiich) en als 'testbed' voor de ont
wikkeling van geavanceerde diagnostiek. 
Hoofdactiviteit in 1987 was de herbouw en 
'upgrade' van de tokamak 'Petula', in Greno
ble overbodig geworden wegens concen
tratie van het Franse fusiewerk in Qdara-
che. Het Rijnhuizen-programma voor deze 
machine, nu RTP genaamd, verkreeg prefe
rentiële steun van Euratom en heeft als 
thema 'anomaal transpon in tokamaks'. 

De nieuwe onderzoeklijn, die gerekend kan 
worden tot het vakgebied van de quantu-
melektronika, met als thema ontwikkeling 
en gebruik van vrije-elektronenlasers, richt 
zich op bouw en bedrijf van een faciliteit FE
LIX (= Free Electron Laser for Infrared ex
periments). In maart 1987 werd het FELIX-
voorstel door een expert-panel beoordeeld 
en voor uitvoering aanbevolen. Rond de 
herfst kwam het FEUX-team op volle sterk
te. 

Geselecteerde onderzoekthema's 
Er zijn twee geselecteerde onderzoekthe
ma's vastgesteld: 
- anomaal transport in tokamaks (tot en met 
1991), 

- onderzoek aan en met vrije-elektronenla
sers (tot en met 1990). 

Onderwerpen ran onderzoek 
Experimentele afdeling 
1. Het toroïdaie pinchexperiment SPICAII 
2. Turbulente verhitting 
2.1. De tokamak TORTUR III 
2.2. Detectie van koude neutrale deeltjes 
2.3. Detectie van hete ionen 
2.4. Fluctuatiemetingen in TORTUR III 
2.5. De ECE-polychromator 
2.6. Thomsonverstroctiingsmetingen 
3. Het RTP project 
3.1. Constructie en organisatie van RTP 
3.2. Voorbereiding van de experimenten en 
van de data acquisitie 
3.3. Diagnostische studies voor RTP 
3.4. Voorbereiding van de interpretatie van 
de meetgegevens 
4. Tokaxrakonderzock buiten het instituut 
4.1. ECE-metingen aan JET 
4.2. Multireflectometer voor JET 
4.3. Rutherfordverstrooiingsmetingen aan 
TEXTOR 
5. Free Electron Laser for Infrared 
experiments (FEUX) 
5.1. De elektroneninjector 
5.2. De undulator 
5.3. De trilholte 
5.4. Diagnostiek van de elektronenbundel 
5.5. Diagnostiek van de lichtbundel 
5.6. Stralingsafscherming 
6. Numerieke simulatie van lage-tempera-
tuurplasma's 
7. Toepassingen van plasma's 
7.1. PICO, röntgenabsorptiespectroscopie 
7.2. LITHOX, röntgenlithografie 
7.3. MUCO. opdampen van dunne lagen 
8. Elektrotechnische en mechanische 
techniek 
8.1. Elektrotechniek 
8.2. Mechanische techniek 

Werkgroep theorie 
1. Magnetohydrodynamka 
I I Analytische hoog-bèta-tokamakeven-
wichten 
1.2. Aifvéngolfspectrum van analytische 
hoog-bèta-tokamakeven wichten 
1.3. Studies aan fluxcoördinaten van 
verlengde plasma's bij hoge bèta 
1.4. Kritische parameter voor kinkstabiliteit 
van tokamaks 
1.5. Onderdrukking van externe kink 
modes 
1.6. De stabiliteit van een schroefpinch-
plasma met betrekking tot globale 
MHD-modes 
1.7. De m= I interne kink mode in een 
toroïdaa! plasma met een willekeurig 
q-profie! 
2. Dynamica van golven en oscillaties 
2.1. Interne kink modes in het ionen-kineti
sche gebied 
2.2. Stabilisatie van de m=2. n= I 'tearing' 
mode in tokamaks met lokale verhitting of 
stroomaandrijving 
2.3. Analytisch onderzoek naar de efficiëntie 
van stroomaandrijving door elektronen-cy-
clotrongoiven 
2.4. Invloed van toroïdaie en quasilineaire 
effecten op de verdelingsfunctie gegene
reerd door de absorptie van ECRH-golven 
2.5. Golfdynamica in het elektronen-cyclo-
tronfrequentiegebied in een heet plasma 
met een verlieskegelanisotropie 
2.6. Theorie van een vrije-elektronenlaser 
3. Transportverschijnselen 
3.1. Transportstudies in tokamakplasma's 
4. Diversen 
4.1. Een symmetrische theorie van 
gegeneraliseerde functies 
4.2. Lichtemissie van H-atomen in een sterk 
veranderlijk, elektrisch veld 
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In 1987 via FOM-beleidsruimte gehonoreerd project 

project-
nummer indieners titel 

Normale programma 

87.623 dr. N.J. Lopes Cardozo Collision and turbulent 

dr. F.C. Schüller transport mechanisms in 

JET 

affiliatie 

Rijnhuizen 



F O M - I n s t i t u u t voor 
A t o o m - en Motecuulfysica 
( A M O L F ) 
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Doelstelling 
Het FOM-Instituut voor Atoom- en Mole-
cuulfysica stelt zkh primair ten doel funda
menteel onderzoek te verrichten op de vol
gende terreinen: 
a. de 'dynamische' atoom- en molecuulfysi-
ca. dat wil zeggen de studie van wisselwer
kingen van atomaire systemen onderling, en 
met elektronen en fotonen, met behulp van 
bundelmethoden; 
b. de fysica van oppervlakken en dunne la
gen, met name de analyse van structuren en 
het creëren van nieuwe materialen, met 
atoomfysische methoden; 
c. de fysica van grote moleculen, in het bij
zonder voor zover deze raakvlakken ver
toont met de eerder genoemde terreinen; 
d. de plasmafysica, voor zover het de toe
passing betreft van atoomfysische metho
den voor plasmaverhitting en diagnostiek, in 
het kader van het Europese fusieprogram
ma. 

Bij de keuze van onderwerpen binnen deze 
terreinen speelt steeds, naast de fundamen
tele interesse, het criterium van de toepas
baarheid van de resultaten of de technologie 
een rol. De tweede doelstelling van het in
stituut is dan ook het bevorderen van de 
overdracht van verworven kennis en exper
tise naar andere disciplines, overheidsinstel
lingen en bedrijven. 

Ten slotte bestaat binnen het instituut de 
bereidheid om, gegeven adequate middelen 
en met name voldoende experimenteer
ruimte, een centrumfunctie te gaan vervul
len ten behoeve van kleine universitaire 
groepen, die onderzoek doen aan opper
vlakken van materialen. 

Geselecteerde onderzoefcthemo's 
Er zijn vier geselecteerde onderzoekthe
ma's vastgesteld. 
- dynamische verschijnselen (tot en met 
1990), 
- fysica van macromoleculen (tot en met 
1990), 
- oppervlakte-onderzoek (tot en met 
1989), 
- plasmafysica (tot en met 1990). 

Onderwerpen van onderzoek 

I. Atoomfysica 
I I Interactie materie fotonen 

I 2 Laserfysica 
1.2.1. Multifotonprocessen en moleculen 
I 2.2. Multifotonprocessen en atomen 
1.3 Computerfysica 

i. 3.1. Computersimulatie van (vloeibare) 
kristallen 

1.3.1 Kristal vorming 
1.3.3. Colkjtdale systemen 
1.3.4. Quantunttechmsche berekeningen 
1.3.5. Ander* projecten 
1 Motecuulfysica 
11 . Massaspectrometrie van macromolecu-
laire systemen 
11.1. Celwandsystemen van planten 
212 Celwandsystemen van fossiele planten 
2.1.3. Bactenecelwanden 
2.1 .4. Diverse projecten 
215 Technische ontwikkelingen 
2.2. Fysische massaspectrometrie 
12.1. Tandemmassaspectrometer voor 
botsingsgeïnduceerde dissociatie van grote 
moleculen 
1 1 1 Dissociative ladinguitwisseling van 
veebtomige moleculen 
2.2.3. Temperatuurafhankefijke fotoionisa-
tie-massaspectra 
2.3. Laser-(multifoton-)TOF-massaspectro-
metrie 
2.4. Translatiespectroscopie 
2.4.1. Fotodissociatie van metas&biel 
waterstof 
2.4.1 Dissociatieve ladinguitwisseling 
2.4.3. Bestudering van de interacties van 
gealigneerde moleculaire bundels met 
atomen en oppervlakken 
14.4. Detector met tweedimensionale 
uitlezing 
3. Oppervlaktefysica 
3.1. lonenbundelkristallografie 
311. Grensvlakken van metaal-silicium 
3.1.2. Smelten van oppervlakken 
3.1.3. Moleculaire-bundelepitaxie van 
silicium 
3.2. Hoge-resolutie-römgenspectrometrie 
33 Röntgendiffractie aan oppervlakken 
3.4. HFS-LCAO-berekeningen aan 
oppervlakken en grenslagen 
4. Plasmafysica en nieuwe materialen 
4.1. Plasmachemie 
4.1.1. DENISE, volumeproduktie van 
negatieve ionen 
4.1.1.1. Vibratie-aanslag van waterstofmole
culen 
4.1.1.2. Metingen met een probe, extractie 
en lasergeinduceerde neutralisatie van H 
4.1.2. NIOBE, vorming van negatief geladen 
ionen aan oppervlakken met een lage 
werkfunctie 
4.1.3. ALICE, ladingomwisseling van lichte 
ionen aan oppervlakken 
4 2. MEQALAC, een veelkanaafs lineaire 
versneller van langzame ionen 
4.2.1. Fase II. experimentele opzet en 
parameters 
4.2.2 De ionenbron en buncher 
4.2.3. De radiofrequentietrilholte 
4.2.4. Technische realisatie van het 
experiment 
4.3. Hoge-flux plasma-etsen 
4.4. Gaskernreactor 
4.5. Verstuivingsreacties 

4.5. i. Verstuiving van Si bij iage energie 
4.5.1 Verstuiving met dimeenonen 

4.5.3. Gecondenseerde gassen 
4.5.4. Interne energie van verstoven 
moleculen 

4.6. Theorie 
4.6.1. Wisselwerking tussen atomaire 
systemen en sterke stralingsvelden 
4.6.1.1. Selectieve ionisatie van atomen 
4.6.1.1 Elektron-atoomwisselwerking in 
intense hoge frequentie laservelden 
4.6.1.3. Spectrale deformatietechnieken 
voor de berekening van multifotonproces 
sen 

4.6.2. Statistische beschrijving van het 
ontmoetingsproces bij Chlamydomonas 
eugametos 

4.6.3. Wisselwerking tussen atomaire 
deeltjes in halfoneindige kristallen 

4.6.4. Botsingen tussen energetische 
deeltjes en vaste stoffen 

4.6.5. Random walk problemen bij opper
vlakken 
4.7. Nieuwe materialen 
4.7.1. Opbouw hoge-energie-versnellerfa
ciliteiten 

4.7.2. Hoge-energie-ionenimplantatie 
4.7.3. Amorfe dunne lagen (I) 
4.7.4. Amorfe dunne lagen (II) 
4.7.5. Zonnecellen 
4.7.6. Lasergeïnduceerde depositie van 
metaalfilms 

4.8. Moleculaire bundels 
4.8.1. Katalytisehe dissociatie (HARPOEN) 

4.8.2. Oppervlakte-onderzoek met behulp 
van atoombundels 
4.8.3. Toestandsefecterende bundellijn 
(ORCA) 

4.8.3.1. Interactie Oj- en Ag-oppervlakken 
(OCTOPUS) 

4.8.3.2. Interactie van Oj- en Ag-oppervlak
ken (MOBI) 
4.8.4. HFS-LCAO-berekeningen aan 
oppervlakken en grenslagen 

4.8.4.1. Verklaring structuurverschillen 
CoSi2/Si (III)- en NiSi,/Si(lll)-grensvlak-
ken 

4.8.4.2. Verstrooiing van 0 2 aan Ag( I I I ) 
4.8.4.3. Verklaring anomaal zwakke bin
dingsenergieën van SiF- en SiCl-radicaien 
aan Si( 111 )-oppervlakken in etsomstandig-
heden 

4.8.4.4 Mechanismen in de katalytisehe epo-
xidatiereactie van ethyleen op Ag( 110) 
4.8.5 Kristalpoli|Stfaciliteit 
4.8.6. Toestandselectieve detector 
(CAVIAR) 

4.9. Elektronvangst in aangeslagen toestan
den bij botsingen tussen hooggeladen ionen 
en atomen 



In 1987 via FOM-beteidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

project-
nummer indieners titel affiliatie 

Normale programma 

80 85.129 dr.ir. H.B. van Linden 

van den Heuveli 

interactie van meervoudig 
gelsden ionen met atomen en 
oppervlakken 

AMOLF 

85.85494 dr.A.W Kleyn 

dr. S. Stofte 

Invloed van oriëntatie op 

de wisselwerking van een 

molecuul en een oppervlak 

AMOLF/KUN 

85.87.496 prof.dr. M Gavrila 

dr.ir. H.B. van Linden 

van den Heuveli 

Electron-atom interaction 

in intense high frequency 

laser fields 

AMOLF 

85.87.498 dr.ir. H.B. van Linden 
van den Heuveli 

Multifoton-elektronspectro-

scopie aan moleculen 

AMOLF 

87.588 

87.589 

dr.A.W. Kleyn 

prof.dr. J. Los 

prof dr J Los 

dr.AW Kleyn 

Catalytic vibrations at AMOLF 

surfaces 

Aligned Molecular Bea.->s AMOLF 

Studies on the interaction 

of aligned molecules with 

atoms and surfaces 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 

FAM37.0532 prof.dr. F.W.Saris 

dr.W.Sinke 

Verhogen van het rendement 

van porykristallijne sili

cium zonnecellen 

AMOLF 

FAM66.1241 ir. J. Verhoeven 

FAM77.I262 dr.ir. PW. van 

Amersfoort 

dr. H.j. Hopman 

dr AE.deVries 

"Ion beam assisted" depo- AMOLF 

sitie van dunne lagen 

Energy partition in AMOLF 

stimulated desorption of 

adsorbates 

C e n t r u m voor 
S u b m i c r o n technolog ie 
(CST) 

Doefste/frng 
Het Centrum voor Submicrontechnclogie 
te Delft heeft tot taak het verrichten van 
wetenschappelijk onderzoek en het verle
nen van diensten aan de instellingen van 
WO, inter- en para-universitaire instituten 
en bedrijven, waartoe het instituut onder 
meer beschikt over een Electron Beam Pat
tern Generator (EBPG) en andere voor sub-
micrononderzoek en -technologie doelma

tig geachte instrumenten en faciliteiten. Het 
instituut wordt bemand en gefinancierd 
door TUD en FOM samen. 

Geselecteerde onderzoefcthemo'i 
Er is tot en met 1989 één geselecteerd 
onderzoekthema vastgesteld: 
- submicronfysica 

Onderwerpen van onderzoek 
I. Fysica van mesoscopische systemen 
I I . MOSFETs met lange, smalle kanalen 
1.2. Elektronentransport in laterale-opper-
vlakte-superroosters van silicium 
1.3. MOSFETs met korte kanalen 
1.4. Nanobruggen van halfgeleiders en 
metalen 
I .S. "Extended moment equations" voor 

elektronentransport in submicronhalfgelei-
ders 
1.6. Aharonov-Bohmmagnetoweerstandos-
cillaties in korte, holle cilinders 
1.7. Dynamische formulering van Anderson-
lokalisatie en het quantum-Halleffect 
1.8 Quantumdynamica vanJosephsonsyste-
men 
1.8.1. Eén-elektroneffectenen Blochoscilla-
ties in normale en supergeleidende 
tunneljuncties 
1.8.2. Fase-overgangen van josephsonjunc-
ties met dissipatie ten gevolge van tunneling 
van quasideeltjes 
1.8.3 Quantumdynamica van sandwiches 
van supergeleider-normaal metaal superge
leider 
1.8.4. Fase-overgang en dissipatie door 

http://AE.de


tunneling van quasideeltjes in arrays van 

Josephsonjuncties 

2. Submicrontechnologie 

2.1. Hoge-resolutie elektroncnlithografte 

2.1.1. Patroofischrijven 

2.1.2. Patroonontwerp 

2.1.3. Karakteriseren van elektronenbun-

delresisten 

2.1.4. Simulatie van detectiesignalen van 

uitrichtkenmerken van elektronenbundels 

2.2. Meerlaags resistsystemen 

2.3. Droog-chemisch etsen versterkt door 

een ionenbundel 

2.4. Siliciden voor VLSi-toepassingen 

2.4.1. Produktie van siliciden 

2.4.2. Diffusie in amorfe No/Si-multilagen 

en karakterisering van kristallijne molyb-

deen-silicideiagen 

2.4.3. Droog-etsen voor het overbrengen 

van submicronpatronen 

2.5. Stewpot 

2.6. Moleculaire-bundelepitaxie 
3. Projecten voer derden 

3.1. Palladiumweerstanden op diamantaam

beeld 

3.2. Structuur met nanometerafmetingen 

voor de studie van verschuiving van 

fluxdraden 

3.3. Fluorescerend lijnenpatroon 

3.4. Structuren voor elektromigratie van H 

in Nb en Ta 

3.5. Röntgenlithografie 

3.6. Maskerfabrkage 

Werkgemeenschap voor 
Theoret ische 
Hoge-energiefysica 
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Doefsteffing 

Met doel van de Werkgemeenschap voor 

Theoretische Hoge-energiefysica is het ver

richten van theoretisch onderzoek op het 

gebied van de eigenschappen en wisselwer

king van elementaire deeltjes. Dit onder

zoek is deels van fundamentele aard, deels 

ook meer gericht op de interpretatie van 

nieuwe experimentele resultaten. Door de 

gecompliceerdheid van de te analyseren ge

gevens en de wiskundige apparatuur is het 

gebruik van de meest geavanceerde compu

ters noodzakelijk. Er wordt veel samenge

werkt door de theoretische groepen in Ne

derland en er is een nauw contact met de 

experimentele groepen. Het NIKHEF 

speelt hierbij een belangrijke rol. Internatio

nale samenwerking is een belangrijk aspect 

in het theoretisch onderzoek; de zeer 

goede contacten met CERN zijn hiervan 

een essentieel onderdeel. 

Beleidsmatige en organisatorische 
ontwikkelingen 

In januari 1987 werd de eerste graduate 

school voor theoretische hoge-energiefy

sica gehouden. Assistenten- en onderzoe

kers-in-opleiding kregen hier een intensieve 

cursus van twee weken in de vaardigheden 

die voor hun onderzoek noodzakelijk zijn. 

De AlO-school werd mogelijk gemaakt 

door een startsubsidie van de Stichting 

FOM. Deze school zal in de toekomst jaar

lijks worden gehouden. 

Geselecteerde onderzoekthema's 
Er zijn geen geselecteerde onderzoekthe
ma's vastgesteld. Theoretisch onderzoek is 
uitermate wendbaar en een planmatige be
nadering via geselecteerde onderzoekthe
ma's zou contraproduktief werken. Daarom 

wordt in de werkgemeenschap de breed-
spectrumbenadering gestimuleerd. 

Onderwerpen ran onderzoek 
WERKGROEP H-th-A 
Amsterdam - Universiteit van Amsterdam, 
Instituut voor Theoretische Fysica, 
prof.dr.ir. F.A. Bais, prof.dr. K.J.F. Gaemers 
I. Roosterijktheorie 

1. I. Chirale ijktheorieën op een rooster 

1.2. Massabepaling van de êta-deeltjes 

1.3. Monopolen en confinement 
1.4. Numerieke berekening van padintegra
len 

2. Glashow-Weinberg-Salammodel 

2.1. Fenomenologie van het standaardmodel 

2.2. Generalisaties van het standaardmodel 

3. Stringtheorie en veldentheorie 

3.1. Hoger-dimensionale gravitatie en 
Yang-Millstheorieën 

3.2. Toepassingen Kac-Moody-algebra's in 
stringcompactificatie 
4. Hoge-energie astrofysica 
4.1. Supernovae en vorming van neutronen
sterren 

WERKGROEP H-th-G 
Groningen - Rijksuniversiteit, Instituut voor 

Theoretische Natuurkunde, prof.dr. D. 

Atkinson, dr. M. de Roo 

I. Niet-lineaire methoden in ijktheorieën 

1. I. Dynamische symmetriebreking in 

ijkveldentheorie 

1.2. Supersymmetrische Yang-Millstheorie 

in 2 en 4 dimensies 

2. Pariteitschending in 3-verval en in de 

biologie 

3. Supersymmetriebreking in N = 4 

supergravitatie 

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 quantum-

veidentheorie 

3. Veldentheorie voor deeltjes met hogere 

spin 

WERKGROEP H-th-N 
Nijmegen - Katholieke Universiteit, 
Instituut voor Theoretische Natuurkunde, 

prof.dr.ir. J.J. de Swart, prof.dr. C. Dulle-

mor.d 

1. Studie van pp-reacties met behulp van de 

P-matrix en potentialen; speciaal bestu

deerd worden de reacties pp—>pp en 

p p - A A 
2. Fase-analyse van de pp-verstrooiingsdata 

beneden TL= 350 MeV 

3. Veldentheorie in maximaal symmetrische 

ruimten 

4. Fase-analyse van de np-verstrooiingsdata 

beneden TL= 30 MeV 

5. NN-potentialen (2ir potentialen, 

hoge-kwaliteitsfenomenologische potentia

len) 

6. Hyperon-nucleonwisselwerking 

7. Multiquarktoestanden en groepentheorie 

8. Geünitariseerde quarkoniummodellen 

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. Consistente storingstheorie voor 

superstrings 

2. Supersymmetrische en bosonische 

uitbreidingen van tweedimensionale 

conforme symmetrie 

3. Conforme veldentheorie bij c= f (torus-

en orbifold-compactificaties) 

4. Toepassingen van (super)conforme 

symmetrie in de studie van faseovergangen 

in tweedimensionale statistische systemen 

5. Afleiding van de Coulombgasrepresenta-

tie van c< I conforme veldentheorieën op 

Riemannoppervlakken 

6. Constructie van een operatorformalisme 

van conforme veldentheorieën op Riemann

oppervlakken, mede met het oog op 

Massificatie van deze theorieën 

7. Quantummechanica van supersymmetri

sche membranen 



8. Niet lineaire sigmamodel ten met lokale Een aantal van de genoemde onderwerpen 
supersymmetrie van onderzoek valt gedeeltelijk buiten 

9. Twee- en drie-deeltjesverstrooiing bij FOM-verband. 
zwaartepuntsenergieën in de buurt van de 
Ptanckmassa in 4 dimensies 

10. Beschrijving van de Hilbertruimte en 
verstrooiingsprocessen voor quantumgravi-
tatie in 3 dimensies 

In 1987 via FOM-beleidsruimte gehonoreerde projecten 

project-
nummer indieners titel 

Normale programma 

84.84.470 prof.dr. K.J.F. Gaemers Numerieke berekeningen in 
dr. J.Smit rooster-QCD 

87.578 prof.dr.J.A.Tjon Relativtstic dynamics in 
the few nucleon system 

87.643 dr. Ch.G. van Weert Formation and deleptoniza-
dr. LJ. van den Horn 
prof.dr. E.P.J. 
van den Heuvel 
prof.dr. K.J.F. Gaemers 

tion of neutron stars 

affiliatie 

UvA 

RUU 

UvA 

werkgroep 

H-th-A 

H-th-U 

H-th-A 
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Werkgemeenschap voor 
Kernfysica 

Doefsteffing 

De Werkgemeenschap voor Kernfysica -
een voortzetting van de oudste kern van 
FOM-onderzoek- heeft tot doel: 

a. zuiver-wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van de kernfysica te beoefenen; 

b. het kernfysisch werk in Nederland te 
coördineren. Dit betreft in het bijzonder de 
concentratie op de twee nationale onder
zoekcentra, NIKHEF/K te Amsterdam en 
KVI te Groningen, maar ook het onderzoek 
dat door Nederlandse onderzoekers bij bui
tenlandse centra worden verricht. Voor
zover mogelijk wordt hierbij ook betrok
ken het onderzoek dat buiten FOM-ver
band plaatsvindt; 

c. meetmethoden en instrumenten voor het 
kernfysisch onderzoek te ontwerpen en te 
perfectioneren; 

d. fysici, ingenieurs en hulpkrachten op het 
gebied van de kernfysica op te leiden; 

e. hulp bij het toepassen van kernfysica op 
technisch, medisch en ander gebied te ge
ven. 

Beleidsmatige en organisatorische 
ontwikkelingen 
In het verslagjaar zijn twee belangrijke be
slissingen gevallen. De investeringen voor 
het UPDATE-project voor de bouw van 
een elektronenopslagring bij de versneller 
MEA van NIKHEF/K zijn goedgekeurd. Aan 
het project AGOR werd de definitieve 
goedkeuring verleend tot de constructie 
van het supergeleidende cyclotron bij het 
KVI te Groningen, nadat een haalbaarheids
studie tot een gunstige beoordeling had ge
leid. 
Op deze goedkeuringen is een intensieve 
discussie gevolgd over de vervolginvesterin-
gen, in het bijzonder ten aanzien van de vast 
te stellen lijnen van onderzoek en de daar
voor noodzakelijke detectieapparatuur. 
Deze discussie is nog niet afgerond. Voorts 
is een belangrijk punt van discussie de mate 
van internationale samenwerking en de 
wijze waarop de financiering hiervan kan 
worden gerealiseerd. 

Geselecteerde onderioekthema't 

Er zijn tot en met 1990 twee geselecteerde 
onderzoekthema's vastgesteld: 
- elektronenverstrooiïng en NMC, 
- lichte- en zware-ionenverstrooüng en 

reacties. 

Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP KII 
Amsterdam - Natuurkundig Laboratorium 
der Vrije Universiteit, prof.dr. H. Verheul, 
prof.dr. M.N. Harakeh, prof.dr. R. van 
Wageningen 
I. Onderzoek met behulp van het VU-cy-
clotron en het KVI-cyclotron 
1. I. Directe reacties: inelastische verstrooi
ing aan *S en even Hg-isotopen; microsco
pische en macroscopische analyse 
1.2. Kernstructuuronderzoek met zware 
ionen: vormverandering van Dy-kernen bij 
hoge kerntemperatuur en impulsmoment, 
bestudeerd door middel van het verval van 
de dipool-reuzenresonantie die op deze 
toestanden zijn gesuperponeerd, deeltje-
gatex citaties van protonen en vormcoëxis-
tentie in kernen met een gesloten proton-
schil 
1.3. Randgebieden: sporenonderzoek door 
middel van door protonen geïnduceerde 
röntgenfluorescentie aan biologische 
preparaten en aan meteorieten 
2. Kernfysica bij middelhoge energie 
2.1. Nucleon-knockoutreacties: (e.e'p)-
reacties op l ]C en *Li, mediumeffecten, 
zwakke overgangen en 'final state'wissel
werking 
2.2. Cluster-knockoutreacties: (e.e'd)-reac-
ties op 'Li, l2C, 'He, reactiebeschrijving, 
'clustering'-aspecten 



2.3. melastische verstrooiing van elektro
nen: elastische en inelastische vormfactoren 
bij zeer grote impulsoverdracht, overgangs
lading- en stroomdichtheden in Nd-isoto
pen 
2.4. Pionenfysica: verstrooiing en absorptie 
van laagenergetische pionen aan 3He en 
'He, werkzame doorsnedes voor pion-
kernreacties bij lage energie 

2.5. Bestudering van multinucleonemissie 
na absorptie van pionen in '*0 
2.6. Onderzoek aan het EMC-effect met 
diepinelastische verstrooiing van muonen 
3. Theorie 
3.1. Pion-3He-verstrooiing 
3.2. Bestudering van de stootbenadering in 
proton-kernverstrooiiug 
3.3. Quantumchromodynamica in 1 +1 
dimensies 
3.4. P-matrixanalyse van het systeem 
A N - Ï N in het invariante-massagebied 
rond2l30MeV/c2 

3.5. Quarkmodellen voor de nudeon-nu-
cleonwisselwerking en het deuteron 
3.6. Elastische verstrooiing van pionen aan 
deuterium; nieuwe oplossingsmethode 
voor de Faddeev-vergel ij kingen 

3.7. Beschrijving van semi-magische kernen 
met het gebroken-paarmodel, alsmede 
toepassingen van dit model voor andere 
kernen 
3.8. Deeltje-gatpropagator voor magische 
kernen en samenhang met de éérn-deeltjes-
propagator. c.q. gatpropagator 

WERKGROEP K V 
Utrecht - Rijksuniversiteit Fysisch Labora
torium, prof.dr. C. van der Leun 
I. Kernstructuur experimenteel 

I I De quasi-vrije proton-uitstootre act ie 
'Li(e.e»5He 

1.2. Ongebonden toestanden in 5He met de 
(d,3He)-reactie 
1.3. De proton-uitstootreactie aan de 
Nd-isotopen 
1.4. Elektronenverstrooiing aan l5N 
1.5. Vangstreacties 
1.6. Resonante absorptie van gammastraling 

2. Reactiemechanismeri 

2.1. Onvolledige impulsoverdracht in 
centrale botsingen tussen zware ionen 
2.2. Sterk dissipatieve processen in 
zware- ionenreacties 
2.3. Zware-iorvenreacties in de buurt van de 
Coulombbarrière 
2.4. Multifragmentatie bij hoge bundelener
gieën 
3. Kernstructuur theorie 
3.1. Lichte kernen in grote modelruimtes 
en de invloed van drre-deeltjeskrachten 
3.2. Middelzware kernen (A=50-I50) 
3.3. Zware kernen in de buurt van 208Pb 
3.4. Antisymmetrisatie-effecten van quarks 
3.5. Parallelle computerarchitectuur in 
modelberekeningen 
4. Toepassingen kernfysische technieken 
4.1. l0Be- en '*C-dateringen met een 
tandemversneller 
4.2. Produktie van kortlevende positrone-
mitters 
5. Instrumentatie 

WERKGROEP KVI-G 
Groningen - Rijksuniversiteit, Instituut voor 

Theoretische Natuurkunde, prof.dr. A. 
Lande 
I. Theorie van veel-deeltjessystemen 
I. I. Kernmaterie in grondtoestand en bij 

eindige temperatuur 

1.2. Relatie tussen parket-diagramsommatie 
en variatietheorieën met toepassing op 
kernmaterie en quantumvloeistoffen 

WERKGROEP K W-U 
Utrecht-Rijksuniversiteit, Fysisch Laborato
rium, prof.dr. P.J. Brussaard 
I. Kernstructuur en elektronenverstrociing 

WERKGROEP KIX 

Petten - Energieonderzoek Centrum 
Nederland, dr. K. Abrahams 
I. Virtuele mesonische stromen en het 
(n,-y)-proces 
1. I. Vangst van gepolariseerde neutronen in 
gepolariseerde deuteriumkernen 
1.2. Gammapolarisatiemetingen 
1.3. Vangst van 24 keV-neutronen in 3He 
2. Gefilterde neutronenbundels 

2.1. Werkzame doorsneden met astrofysi-
sche betekenis 
2.2. Neutrografie bij 24 keV 

WERKGROEP K XI 
Detft - Technische Universiteit, Faculteit 
der Technische Natuurkunde, prof.dr. H. 
Postma. prof.dr. A.H. Wapstra 

1. Ontwikkeling van gasscintillatiedetecto-
ren voor de detectie van röntgenstraling 
van exotische atomen zoals pp, pD, K _p en 
I-p 
2. Cryogene en gepolariseerde trefplaten 
ten behoeve van kern- en deeltjesfysica 
3. Test geldigheid CPT-invariantie en 
meting aan CP- en T-breking voor de 
desintegratie van neutrale kaonen 

In 1987 via FOM-beleidsruimte gehonoreerde projecten 

project-
nummer indieners titel affiliatie werkgroep 

Normale programma 

85.85.517 dr.H.P.BIok 
dr j.F.A. van Hienen 
dr. E.Jans 

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

VU/NIKHEF Kil 

87.625 dr. L Lapikés 
prof.dr. P.K.A. de 
Witt Huberts 
prof.dr. C. de Vries 
dr.H.P.BIok 

Missing hole strength, 
nuclear or nucleon 
structure? 

NIKHEF/VU NIKHEF-K/K II 

87.579 dr. J.I.M. Botman EHF design study TUE * 

* onderbrenging in de Werkgemeenschap voor Kernfysica was op 31 december 1987 nog niet geregeld. 



Werkgemeenschap voor 
T h e r m o n u c l e a i r 
O n d e r z o e k en 
Plasmafysica 

Doelstelling 

De Werkgemeenschap voor Thermonu

cleair 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 organisa

ties voor toegepast onderzoek en techni

sche ontwikkeling in Nederland, bij te dra

gen tot de oplossing van problemen met be

trekking tot het winnen van nuttige energie 

uit beheerste thermonucleaire reacties; in 

het bijzonder: 

a. de fysische eigenschappen van plasma's die 

van belang zouden kunnen zijn voor ther

monucleaire toepassingen te onderzoeken: 

b. technisch onderzoek en ontwikkelings

werk met betrekking tot thermonucleaire 

reactoren te volgen en eventueel te bevor

deren; 

c. theoretisch systeemonderzoek met be

trekking tot mogelijke thermonucleaire 

reactortypen uit te voeren, teneinde rich

ting te geven aan het hierboven onder a. en 

b. genoemde werk; 

d. kennis op de hierboven genoemde gebie

den te helpen verspreiden; 

2. bij te dragen tot de vooruitgang van de 

plasmafysica in ruimere zin; in het bijzonder: 

a. fundamentee1 theoretisch en experimen

teel plasmafysisch onderzoek te verrichten; 

b. onderzoek en onderwijs op het gebied 

van de plasmafysica aan universiteiten en an

dere instellingen van wetenschappelijk on

derzoek in Nederland te bevorderen en 

door deelneming daaraan te ondersteunen; 

c. fysische, mathematische en technische 

hulpmiddelen en werkwijzen die nodig zijn 

voor plasmafysisch onderzoek te ontwikke

len. 

De twee in de naam van de werkgemeen

schap genoemde vakgebieden, het thermo

nucleaire onderzoek en de plasmafysica, 

overlappen elkaar vooralsnog grotendeels. 

Naarmate het onderzoek voortschrijdt zal 

evenwel het thermonucleaire onderzoek 

steeds meer met problemen buiten de plas

mafysica worden geconfronteerd, terwijl de 

plasmafysica zich van haar kant zal uitbrei

den, ook in richtingen die niet worden be

paald door de thermonucleaire problema

tiek. De werkgemeenschap stelt zich ten 

doel naast de thermonucleaire gerichte 

plasmafysica, waarin het zwaartepunt van 

haar activiteiten ligt, ook de niet-thermonu-

cleaire plasmafysica en het niet-plasmafysi-

sche thermonucleaire onderzoek te bevor

deren. 

Beleidsmatige en organisatorische 

ontwikkelingen 

!.i het verslagjaar is besloten de Werkge

meenschap voor Thermonucleair Onder

zoek en Plasmafysica met ingang van I ja

nuari 1988 op te heffen. Voor de beweegre

denen omtrent dit besluit raadplege men 

hoofdstuk I. Verslag van het Uitvoerend 

Bestuur van dit Jaarboek. De werkgroepen 

in de werkgemeenschap zullen elders bin

nen FOM ondergebracht worden. 

Onderwerpen van onderzoek 
WERKGROEP TN III 

Amsterdam - FOM-Instituut voor Atoom-

en Molecuulfysica, prof.dr. F.W. Saris 

I. Plasmafysica 

I I . Plasmachemie 

I. I. I. DENISE. volumeproduktie van 

negatieve ionen 

I. I. I. I. Vibratie-aanslag van waterstofmole

culen 

1. 1. 1.2. Metingen met een probe, extractie 

en laserge induceerde neutralisatie van H 

1. 1.2. NIOBE. vorming van negatief geladen 

ionen aan oppervlakken met een lage 

werkfunctie 

1.1.3. ALICE, ladingomwisseling van lichte 

ionen aan oppervlakken 

1.2. MEQALAC, een veelkanaals lineairs 

versneller van langzame ionen 

1.2.1. Fase II, experimentele opzet en 

parameters 

I 2.2. De ionenbron en buncber 

1.2.3. De radiofrequentietrilholte 

1.2.4. Technische realisatie van het 

experiment 

1.3. Hoge-flux plasma-etsen 

WERKGROEP TN VI 

Enschede - Universiteit Twente. Faculteit 

der Technische Natuurkunde, prof.dr.ir. 

W.J Witteman 

1. Elektronenbundel-excimeerlasers 

2. Gasontladingsexcimeerlasers met 

röntgenvoorionisatie 

3. Vrije-elektronenlaser 

4. Elektro-ionisatielasers 

5. Hogedruk-gepulseerde CO r laser (tot 

20 bar) 

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 botsingsarme 

plasma's 

I I . Energie- en deeitjestransport van 

elektronen en ionen; rotatie 

1.2. Ontwikkeling van botsingsstralingsmo-

dellen 

1.3. Turbulentie, een itudie van met-even-

wichtsystemen 

2. Energietransport in botsingsarme 

plasma's 

2.1. Golfvoortplanting in inhomogene 

media, in het bijzonder plasma's, resonante 

energieabsorptie, modeconversie, ontwik

keling van solitonen, stralengang 

2.2. Variatieprincipes voor MHD-evenwrch-

ten 

3. Turbulentie in MHD-generatoren 

3.1. Gasdynamische effecten in MHD-gene

ratoren 

4. Kinetische theorie 

4.1. Kinetische theorie van transportver

schijnselen in gedeeltelijk geïoniseerde 

gassen 

4.2. Kinetische theorie van transportpro

cessen in niet-ideale plasma's 

5. Corona-ontlading in lucht 

6. Plasmachemie en plasma-oppervlaktemo

dificatie 

7 Plasma-etsen en plasmadepositie 

8 Hoogspanningsonderzoek 

8.1 Lawines in isolerende gassen, corona en 

doorslag 

8.2. Partiële ontladingen, meettechnieken 

en elektromagnetische compatibiliteit 

(EMC) 
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In 1987 via FOM-beleidsruimte en STW gehonoreerd project 

project-

nummer indieners titel 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 

affiliatie werkgroep 

ETN57.08I2 prof.dr.tr. D.C. Schram 

dr.ir. B. vandcrSijde 

dr.JJ.A.M. van der 

Muilen 

Analyse met en toepassing 

van inductief gekoppelde 

plasma's (ICP) 

TUE TNVII 

http://prof.dr.tr


W e r k g e m e e n s c h a p voor 
A toomfys ica 

Doelstelling 
De Werkgemeenschap voor Atoomfysica 
itelt zich ten doel de onderlinge wisselwer
king tussen atomen, moleculen, clusters, io
nen, elektronen en fotonen te onderzoe
ken. Hierbij kunnen de moleculaire partners 
of vrijwel geheel geïsoleerd zijn zoals in een 
moleculaire bundel, of met botsingen in een 
gasvormig medium, of gecondenseerd op 
een oppervlak voorkomen. Onderzocht 
worden onder andere molecuul- en opper
vlaktestructuren, elektronische correlaties 
in al dan met hooggeëxciteerde atomen, dy
namische energie-overdrachtprocessen, 
chemische reacties en de gedragingen van 
radicalen. 

Er zijn veelvuldig raakpunten met andere 
gebieden van de fysica, zoals molecuulfysica, 
vastestoffysica, gasontladingsonderzoek, 
chemie en spectroscopie. De fysica van op
pervlakken vormt in het bi|zonder. ook om 
nistorische redenen, een belangrijk aspect 
van de onderzoekinspanning van de werkge
meenschap. De gebruikte technieken zijn 
geavanceerd en in snelle ontwikkeling; 
steeds verbeterde laserbronnen, nieuwe 
bundeltechnieken en procesbesturing door 
middel van computers behoren tot het arse
naal van de experimentele groepen. De 
theoretische kant van het onderzoekpro
gramma krijgt toenemende aandacht. 
Daarnaast verzorgt de werkgemeenschap 
de coördinatie tussen de instituten en werk
groepen waarin overeenkomstig werk 
wordt gedaan. De werkgemeenschap stelt 
zich mede ten doel jonge academici de gele
genheid te geven in het kader van haar on
derzoekprogramma hun studie af te ronden. 

Geselecteerde onderzoekthema's 
Er zijn tot en met 1990 twee geselecteerde 
onderzoekthema's vastgesteld: 
- moleculaire energie-overdrachtprocessen 
en reacties, 
- laserspectroscopie van hoog-aangeslagen 
systemen 

Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP A II 
Utrecht - Rijksuniversiteit, Fysisch Labora
torium, prof dr. A. Niehaus 
I Interacties tussen ionen en metaalopper
vlakken 
I I . lonenverstroonng en oppervlaktestruc
tuur 
I 2. Elektron-ioncoïncideniies bi| ionenver
strooiing (gedeelteli|k buiten FOM-ver-
band) 
2. Studie van lonisatieprocessen bij 

ion-atcom botsingen 

2.1. Hoekcorrelaties tussen ionen en 
elektronen 
2.2. Elektronenspectroscopie bij botsingen 
van ionen met aangeslagen atomen 
(gedeeltelijk buiten FOM-verband) 

2.3. Laserge induceerde ionisatie van 
botsingscomplexen 
2.4. Ionisatie bij laagenergetische botsingen 
tussen atomen en hooggeladen ionen 
3. lon-molecuulreacties 
3.1. Naar toestand geselecteerde ion-mole
cuulreacties bij thermische energieën 

WERKGROEP A III 
Groningen - Kernfysisch Versneller 

Instituut, prof.dr. R. Morgenstern 

1. lonenverstrooiing aan oppervlakken ter 
bepaling van geometrische structuren en 
adsorbaatposities 
2. Botsingen van hooggeladen ionen op 
metaaloppervlakken: bestudering van 
elektronische processen 

3. Ladinguitwisseling bij botsing van 
hooggeladen ionen op gastargets: fotonen-
en elektronenspectroscopie 

WERKGROEP A W 

Utrecht-Rijksuniversiteit, Fysisch Laborato
rium, prof.dr. H.G.M. Heideman 
1. Interacties tussen elektronen, ionen of 
atomen met atomen of moleculen 
1.1. Elektronencorrelatie-effecten bij 
elektron-atoombotsingen 
1.2. Elektron-foton coïncidentie-experi
ment 
1.3. Differentiële werkzame doorsneden 
voor ionisatie bij atoom-atoombotsingen 

2. Interacties tussen atomen en (sterke) 
quasi-resonante stralingsvelden 
2.1. Stochastische processen van atomen in 
stralingsvelden 
2.2. Fotoncorrelaties en -statistiek in het 
fluorescentiespectrum (gedeeltelijk buiten 
FOM-verband) 

WERKGROEP A VII 

Nijmegen - Katholieke Universiteit, Fysisch 
Laboratorium, prof.dr. J. Reuss 

I. Spectroscopie aan hooggeëxciteerde 
systemen 

I I . Elektronische excitatie, pyrazine, 
tetrazine, fluorene etc 

1.2. Radikalen. OH, NO, OD, SiCI 
1.3. IR-excitatie, SF6. SiF.,, CF3Br, CF3I etc. 

1.4. Clusters. <NH,)2. <NH3),, (SF6)3, 
tetrazme-argon etc. 
2 Botsingen 
2.1. Sterische effecten bij de chemische 
reactie NiO+Ba >N2+BaO* 
2.2 VV- en RT-relaxatie bij CiH -̂bocsin-
gen; cw-IR-metingen 
2.3. VV-en RT-relaxatie bij NH,-Hji 
gepulste bundels en gepulste lasers 
3. Fotoakoestische detectie 
3 1 CjH4-emissie bij verwelkende orchi
deeën 

3.2. Absorptie en luminescentie-effecten in 
organische vloeistoffen 

WERKGROEP A VIII 
Amsterdam - Vrije Universiteit. Faculteit 
Natuur- en Sterrenkunde, prof.dr. W. 
Hogervorst 
1. Laserspectroscopisch onderzoek naarde 
structuur van Rydbergtoestanden van de 
twee-elektronatomen 

2. Laserspectroscopisch onderzoek naarde 
invloed van elektrische velden (Starkeffect) 
of Rydbergtoestanden 

3. Laserspectroscopisch onderzoek naar de 
structuur en eigenschappen van auto ionise
rende, dubbel geëxciteerde toestanden van 
twee-elektronatomen 

4. Multifotonprocessen in twee-elektrona
tomen 

5. Niet-lineaire generatie van vacuüm-ultra-
violetlaserstraling 

WERKGROEP A XII 
Eindhoven - Technische Universiteit, 
Faculteit der Technische Natuurkunde, dr. 
H.C.W. Beijerinck 
I. Oriëntatie-effecten bij ioniserende 

botsingen van kortlevende Ne** 
((2p)i(3p)f atomen met atomen/moleculen 
in de grondtoestand (0,05-10 eV) 

WERKGROEP A XIV 
Amsterdam - Vrije Universiteit, Subfaculteit 
der Scheikunde, prof.dr. E.j. Baerends 
I. Theoretische studie van oppervlakken en 
grensvlakken (gedeeltelijk buiten FOM-ver
band) 

WERKGROEP A XV 
Eindhoven - Technische Universiteit, 
Faculteit der Technische Natuurkunde, 
prof.dr. B.J. Verhaar 
Amsterdam - Universiteit van Amsterdam, 
Natuurkundig Laboratorium, dr. J.T.M. 
Walraven 

I. Nieuwe richtingen in de theorie van 
spngepolariseerd atomair waterstof 

1. I. Magnetische traps 
1.2. Frequentieverschuivingen in cryogene 
H-masers 
1.3. Quantum-Boltzmannvergeli|kmg voor 
Bose-Einstein gecondenseerde systemen 
1.4. Magnetisch opgesloten atomair 
deuterium 

2. Recombinatie in spingepolariseerd 
atomair waterstofgas 
3. Tweedimensionale effectieve-dracht-
theorie 
4. Polarisatie-effecten bij elektronische 
overgangen in aangeslagen edelgasatomen 
door botsingen met grondscoestandatomef • 



In 1987 via FOM-beleidsruimte gehonoreerde projecten 

nummer indienen 

Normale programma 

8S.85/486 profdr G Nwnhuo 

8585 500 prof.dr. BJ- Verhaar 

dr. J.T.M. Walraven 

titel affiliatie 

Stochastische processen b<| RUU 

atomen in een stralingsveld 

Nieuwe richtingen in de TUE/UvA 

theorie van atomair waterstof 

werkgroep 

AVI 

A XV 

W e r k g e m e e n s c h a p voor 
Statistische Fysica 

Doc'^Hing 
De statistische fysica is het onderdeel van de 
natuurkunde waar voor eigenschappen en 
gedragingen van macroscopische materie 
een verklaring wordt gezocht op basis van 
de microscopische, moleculaire of subato
maire samenstelling van die materie. Op 
sommige deelgebieden bestaan dat soort 
verklaringen reeds geruime tijd en genieten 
algemene bekendheid. Er zijn echter deel
gebieden waar men nog zeer ver van dat 
doel verwijderd is, met name daar waar col
lectiefgedrag van de grote aantallen deelne
mende eenheden speelt. 
De Werkgemeenschap voor Statistische Fy
sica coördineert een groot deel van de in
spanningen op het gebied in Nederland. In
ternationaal gezien zijn de bijdragen sterk te 
noemen; zij komen voort uit een zekere tra
ditie die samenhangt met de betrekkelijke 
kleinschaligheid van het onderzoek. De 
werkgemeenschap streeft ernaar om dat 
onderzoek te stimuleren dat goede kansen 
maakt om een bijdrage aan de belangrijke 
ontwikkelingen van de statistische fysica te 
leveren. Mede dankzij uitmuntende interna
tionale contacten zijn de leden zeer alert op 
nieuwe ontwikkelingen op theoretisch en 
op experimenteel gebied. Op natuurlijke 
wijze zijn zo enkele gemeenschappelijke 
doelen geformuleerd die nu als geselecteerd 
onderzoekthema gelden. Het eerste thema, 
grenslaagfysica, richt zich op de fenomenen 
die zich afspelen aan de grens tussen ver
schillende fasen. De thermodynamische be
schrijving van betreffende fasen, in combina
tie met de beschrijving van transport van 
energie, materie en moment, leidt tot ma
thematische vergelijkingen die niet tot een
voudige oplossingen voeren. Experimenteel 
zijn grenslaagverschijnselen vaak zeer moei
lijk vin buikeigenschappen te scheiden. In de 

werkgemeenschap wordt nu over het ge
hele scala van mathematische fysica tot ex
perimentele fysica en simulatietechniek aan
dacht aan dit gebied met zijn vele onopge
loste vragen gegeven. Orde en wanorde op 
mesoscopische schaal is de voorlopige naam 
voor een zich zeer snel ontwikkelend ge
bied van de statistische fysica en het tweede 
thema in de werkgemeenschap. Van oor
sprong zuiver mathematische ontwikkelin
gen hebben geleid tot het besef dat wan
orde niet alleen het ontbreken van orde is, 
maar vaak een noodzakelijk en beschrijfbaar 
gevolg van samenspelende fysische factoren. 
Het onderzoek ligt zowel op theoretisch als 
op experimenteel gebied. Computersimula
tie speelt een belangrijke rol. De draag
wijdte is groot en er zijn grote raakvlakken 
met aangrenzende wetenschapsgebieden als 
stromingsleer, biofysica en chemie. 
Naast deze geselecteerde onderzoekthe
ma's vindt in de werkgemeenschap onder
zoek een plaats dat, vaak door groot succes 
op een deelgebied van de statistische fysica 
ontstaan, van unieke aard is. Hierbij moeten 
genoemd worden de bestudering van quan-
tumvloeistoffen. het gebied van de quan-
tumelektronika, decofloïdale systemen, dy
namische niet-evenwkhtssystemen en het 
experimentele onderzoek van fase-over
gangen onder extreme omstandigheden. 

Beleidsmatige en organisatorische 
ontwikkelingen 
Uitermate belangrijk voor de werkgemeen
schap was in het verslagjaar de algemene 
doorlichting en beoordeling door een panel 
van deskundigen van buiten de werkge
meenschap Zowel de gesprekken van het 
panel met de werkgroepen als de uiteinde
lijk resulterende conclusies en aanbevelin
gen betreffende de werkgroepen en de 
werkgemeenschap als geheel zijn zeer posi
tief gewaardeerd. De werkgroepen hebben 
de bezoeken van het panel ervaren als 
vruchtbare contacten De commentaren 
vormen voor de werkgemeenschap een 
ruggesteun bij de ontwikkeling van de we
tenschappelijke programma's in de ko
mende jaren De aanbevelingen door het pa

nel konden reeds in belangrijke mate ge
volgd worden bij de prioriteitstelling en 
budgettering. 

Bij de tweedaagse wetenschappelijke verga
dering van de werkgemeenschap werd in 
1987 accent gegeven aan een raakvlak tus
sen de statistische fysica en het fysisch ge
bied van stroming en warmte. De ontwikke
lingen in de niet-lineaire dynamica en chaos
theorie en de relatie daarvan met hydrody
namics en turbulente processen heeft tot 
een sterk toegenomen belangstelling voor 
deze gebieden geleid. Binnen de werkge
meenschap valt zeker nog een toeneming 
van de activiteiten hier te verwachten. 

Geselecteerde onderzoekthema's 
Er zijn tot en met 1991 twee geselecteerde 
onderzoekthema's vastgesteld: 
- grenslaagfysica, 

- orde en wanorde op mesoscopische schaal. 

Onderwerpen von onderzoek 
WERKGROEP Sr-A-FC 
Amsterdam - Universiteit van Amsterdam. 
Laboratorium voor Fysische Chemie. 
prof.dr. J. van der Elsken 

1. Metingen aan vloeistof in niet-even-
wichts-toestand 
I I . Lichtverstrooiing in vloeistof aan wand 
of met temperatuurgradiënt 
1.2. Deflectiespectroscopie aan onderkoeld 
water 

2. Dichtheidscorrelaties in vloeistoffen en 
glazen 
2.1. Lichtverstrooiing aan mengsels 
2.2. Moleculaire-dynamicaberekeningen 

WERKGROEP S M - T l 
Amsterdam - Universiteit van Amsterdam. 
Instituut voor Theoretische Fysica, prof dr 
J. Hijmans, prof dr. H.W. Capel 
1. Crossover-eigenschappen van conserva
tief naar dissipatief gedrag in afbeeldingen 
met een maximum van order z 

2. Het spectrale-dimensieformalisme in 
systemen met één of meer vrijheidsgraden 

WERKGROEP SF-A-TII 
Amsterdam - Universiteit van Amsterdam, 



Instituut voor Theoretische Fynca. prof dr 
H W Capel. dr Ch.G. van Weert 
1. Quantumvloeistoffen 

2. Statistische en dynamische eigenschappen 
«in verdichte plasma's 

WERKGROEP SF-A-T Hf 
Amsterdam - Universiteit van Amsterdam. 

Instituut voor Theoretische Fysica, prof.dr 

H W Capel 
I Aitractoren in hoger dimensionale 
systemen 
2. Toepassingen tn de kosmologie 

WERKGROEP SF A-WA I 
Amsterdam • Universiteit van Amsterdam. 
Van der Waals-laboratorium, dr. J.A. 
Schouten, dr. S.N Biswas, prof dr N J 

Trappenierj 
1 Onderzoek naar binaire systemen onder 
hoge druk 
2. DSC-metmgen onder druk aan fase-over
gangen 

3. Fundamentele vergelijking 

WERKGROEP SF-A-WA II 
Amsterdam - Universiteit van Amsterdam. 
Van der Waals-laboratorium, dr. H.R. van 
den 8erg. dr P.S. van der Guhk. prof.dr. N.J 
Trappemers 

1. Viscositeit 
2 Warmtegeleidmg 

WERKGROEP SF-A-WA III 
Amsterdam - Universiteit van Amsterdam. 

Van der Waals-laboratorium, dr AC. 
Michels. prof.dr N.J Trappemers 
I Lichtverstrooiing aan gassen w het 

kritische gebied 
2. Lichtverstrooiing aan vberstofmengseis 

WERKGROEP SF-A-WA IV 

Amsterdam - Universiteit van Amsterdam, 

Van der Waals-laboratorium, dr K O 
Prins, prof dr N.] Trappemers 
I NMR in moleculaire vaste stoffen en 
fluïda onder hoge druk 
I I . Ketendynamica in polymeren 
12 Oriëntatie orde-war-overgangen en 

rotatietunneling in moleculaire vaste stoffen 
I 3. Zelfdiffusie m gassen en vloeistoffen 

WERKGROEP SF-A-WA V 

Amsterdam - Universiteit van Amsterdam. 
Van der Waals-laboratorium, dr. J.P.J. 
Michels, prof.dr. N.J. Trappemers 
In hei verslagjaar is alleen gewerkt aan 
onderwerpen buiten FOM verband 

WERKGROEP Sf-L-Hi. I 
Leiden • Rijksuniversiteit. Huygens 
Laboratorium, prof.dr. C.) N van den 
Mcijdenberg. pro'dr J.P 'Voerdman 
1 Lichtgeinduceerde drift in natrium 
2 Lichtgeinduccerde tinft in rubidium 

3 Lichtgcinducccrde kinetische effecten m 
moleculaire systemen 

WERKGROEP SF-L-HL ff 
Leiden - RjjksunnersiieK. Huygens 
Laboratorium, prof.dr. CJ.N van den 
Meijdenberg. prof.dr. J.P Woerdman 

1 Impuismomempolansatie ten gevolge 
van moiecuuJ-wandbocsmgen m Knudsen-
gassen 
2 Optische bepaung van moleculaire 
impuhmornentpolsarisatie m een warmte-
geleidend Knudsengas 

WERKGROEP SF-L-O 
Leiden - Rijksuniversiteit. Instituut Lorentx. 
prof dr J.M J van Leeuwen 
1. Faseovergangen 
I I Interfaces tussen coëxnterende fasen 

1 2 Wettmgtransitie 
1.3. Invloed van mhomogene velden op 
kritieke verschijnselen 
2 Moleculaire dynamica 
21 Wetting en drying 
12. Dichtheidsprofielen van grenslagen 
3 Gedispergeerde media 
3.1 Hydrodynamnche en elektromagneti

sche eigenschappen 

3 2 Sedimentatie 

WERKGROEP SF-L-KO 
Leiden - Rijksuniversiteit. Karrsrlingh 
Onnes Laboratorium, prof.dr. R. de Bruyn 
Ouboter, prof.dr. G. Frossati 

1 Supergeleiding: intrinsieke magnetische 
fluxovergangen m supergeleidende ringen 
die zijn onderbroken door een zwak-super
geleidende verbinding of door een 
supergeleidend subrmcronli|nt|e 
I I . Thermische activatte 
1.2. Macroscopische tunnelverschtjnrelen 
2. Onderzoek bij ultralage temperatuni 

2.1. Sterk spmgepolariseerd vloeibaar 'He 
(Castaing-Nozièreseffect) 

21.1. Transporteigenschappen (viscositeit) 
2.f.2. Fasediagram (smeltlijn) 
2.2. Spinpolansatie van 'He verdund in 4Ht 
(ultrasone verzwakking) 
2 3. Vast 'He 
2.4 üe eigenschappen van superfluïde 'He 
in zeer sterke magneetvelden 
2.5. Bose-Einsieincondensatie van 'He in 
superfluïde 'He-'Hemengsels 

3 Thermometne bi| T- IK 
3.1. Eigenschappen van glazen voor 
thermometne in sterke magneetvelden 

3.2. Smeltlijn van 'He in sterke magneetvel
den 
3.3 NMR van submicron Pt- en Cu-poeders 
4 Lagc-temperatuuneehniekcn 
4 I Mengkoelmachines 
4 2 Pomcranchuk-koeling 
4 3 Kerndcmagnctisatic 

44 Tnliende-draadviscomctcrs 

WERKGROEP SF-N 

Ni|mcgen - Katholieke Universiteit, 

Instituut voor Theoretische Fysica, y ,i dr 

G Vertogen, dr HJ.F Knops 

I. Coulombgas-representatie van gcfrus 

tf eerde XY-modeHcn 
2. Conform-nvanante veldentheoneen en 
fase-overgangen m twee dimensies 

WERKGROEP Sf-r 
Enschede - Universiteit Twente. Faculteit 

der Technische Natuurkunde, prof dr F W 

Wiegel 
I. Theoretische fysica van membranen en 
macromoleajien 
2 Stabiliteit van doupatieve ntet-imeave 
systemen 

WERKGROEP SF-U-FC 

Utrecht - Rijksuniversiteit. Van t Hoff 
Laboratorium, prof dr A Vrij 
I Interacties en dynamische processen in 
geconcentreerde coHcïdaie dispersies 
I I Ordeningsverschijnselen m geconcen-
tneende colkjïdale doperse* 

IJ Diffusie en sedimentatie m geconcen
treerde collotdale dispersies 
13 Rheotogie van geconcentreerde 
coHoïdale dispersies 
(Alle onderwerpen gedeeltelijk buiten 
FOM-verband) 

WERKGROEP SF-UI 
Utrectn - Rijksuniversiteit, instituut voor 
Theoretische Fysica, prof.dr. N G van 
Kampen 
I. Eliminatie van snelle variabelen 
I I Kinetische eigenschar pen van com
plexe chemische reacties 

1.2. Ontsnapping door diffusie uit een 
potentiaal put 
1.3. Stochastische differentiaalvergelijkin
gen met niet-witte ruis 
I f Diffusie in een inhomogeen medium 
met een niet-constante temperatuur 

WERKGROEP SF-UII 

'Jrrecht - Rijksuniversiteit. Instituut voor 
Theoretische Fysica, prof dr M.H Ernst 
I. Aggregatieverschi|nselen 

I I . Fluctuaties 

1 2 Schaalwetten en mean field theorie 
2 Wanordeh|ke systemen 
2.1. Kinetische theorie van random resistor 
netwerken, hopping modellen en rooster 
gassen 

2 2. Transpon en tijdcorrefaties rubrj een 
perceptiedrempel 
(Alle onderwerpen gedeeltelij buiten 
FOM-vcrband) 



In 1987 via FOM-beleidsruimte gehororeerde projecten 

pro|ect-
nummer indieners titel 

Normale programma 

80.85.206 prof.dr. H.J. Hilhorst Differentiële renormalisatie-

rof.dr.J.M.J. van 

Leeuwen 

vergelijkingen 

83.85.345 prof.dr. N.G. van Elimineren van snelle varia

Kampen belen 

8487 453 prof.dr. G. Frossati Superfluid 'He at very high 

magnetic fields 

85.85.484 dr. H.F.J. Knops Complex phase diagrams with 

dr. T.W.J.M. Janssen modulated structures 

85.87.518 dr.E.R.EIiel Optical properties of gas in 

prof.dr. J.P. Woerdman glass 

87.583 prof.dr. H.M. Gijsman Non-linearities in 3He-4He II 

dr.A.T.A.M.devVaele hydronamics 

87.620 prof.dr. H.W.Capel From nonlinear dynamics to 

dr. W.A. van Leeuwen 

dr. R.A. Pasmanter 

hydrodynamics 

87.632 dr. LJ.F. Hermans Surface light-induced drift 

affiliatie 

RUL 

RUU 

RUL 

KUN 

RUL 

TUE 

UvA 

RUL 

werkgroep 

SF-L-ILII 

SF-UI 

SF-L-KO 

SF-N 

SF-L-HLI 

SF-E 

SF-A-TI 

SF-L-HLI 

Werkgemeenschap voor 
Materialen 

Doe/ste'/ing 

De Werkgemeenschap voor Materialen 

stelt zich in de eerste plaats ten doel het fun

damentele onderzoek van de fysische en 

chemische eigenschappen van vaste stoffen 

te bevorderen, met name die eigenschap

pen welke samenhangen met de structuur, 

de perfectie en de stabiliteit van de atomaire 

ruimtelijke opbouw. In de werkgemeen

schap neemt onderzoek aan metalen en me

taallegeringen een belangrijke plaats in. Be

halve experimenteel heeft ook theoretisch 

werk, meestal in directt samenhang met het 

experiment, de aandacht. 

Als natuurlijk uitvloeisel van deze studies 

wordt ook grote waarde toegekend aan het 

prepareren van de stof in de vorm van meest 

perfecte atomaire opbouw of werdt deze 

opbouw juist zoc!anig gemanipuleerd, dat 

speciale atomaire configuraties worden ver

kregen. Er wordt bijzonder belang gehecht 

aan nieuwe of verbeterde eigenschappen 

van materialen met het oog op toepassin

gen. Als logisch gevolg wordt tevens 

beoogd de basis te leggen voor innovatie 

van werkwijzen, toepassingen en berei

dingsmethoden in wetenschap en industrie. 

Ter verwezenlijking van het gestelde doel is 

de werkgemeenschap, naast het verrichten 

van onderzoek, actief op de volgende gebie

den: de coördinatie van het fundamenteel 

materiaalkundig onderzoek in Nederland, 

het leggen en onderhouden van contacten 

met buitenlandse onderzoekcentra en met 

de industrie en de opleiding van fysici, che

mici en ingenieurs tot materiaalkundigen. 

Beleidsmatige en orgonisotorische 
ontwikkelingen 
Een gebeurtenis van belang was de formele 

start van het samenwerkingsverband FOM-

ALMOS,op 11 september 1987. InALMOS 

werken de groepen Mt IV en Mt V al sinds 

1984 samen, om optimaal gebruik te maken 

van de aanwezige kostbare apparatuur en 

expertise. Naast het verrichten van eigen 

onderzoek is dienstverlening aan onderzoe

kers elders een belangrijke taak van FOM-

ALMOS. 

Geselecteerde onderzoekthema's 

Er zijn tot en met 1989 drie geselecteerde 

onderzoekthema's vastgesteld: 

- hoge-Tt-supergeleiders, 

- dunne lagen en grensvlakken, 

- oppervlaktemodificatie. 

Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP Mt II 

Delft - Technische Universiteit, Laborato

rium voor Metaalkunde, profdr.ir. E.J. 

Mittemeijer 

1. Dunne oppervlaktelagen ei. grensvlakken 

I I . Microstructuur van en diffusie en 

fasetransformaties in amorfe en krisullijne 

multilaagsystemen 

1.2. Vorming, microstructuur en interne 

spanningen van oppervlaktelagen 

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 ultrafijnkristallijne 

aluminiumlegeringen 

WERKGROEP Mt III 
Delft - Technische Universiteit, Laborato

rium voor Metaalkunde, prof.dr.ir. A. van 

den Beukei 

1. Heliumdesorptiespectcometrie 

2. Niet-kristallijne legeringen 

2.1 Structuurrelaxatie in amorfe legeringen 

2.2. Quasi-kristallen 



3. Statistische theorie van legeringen 

WERKGROEP Mt IV 

Leiden Rijksuniversiteit. Kamerlingh Onnes 
Laboratorium,prof.dr.JA. Mydosh 

1. Hoge-temperatuur-supergeleiding: 
La2_,(Ba,Sr)ICu04 en YBajCuiO?-* in 
keramische, éénkristal- en dunne-laagvorm, 
ten opzichte van hun elektrische en 
magnetische eigenschappen 

2. Fluxpinning in type II-supergeleiders 

2.1. Collectieve fluxpinning in dunne films 
2.2. Plastische eigenschappen van fluxdra-
denroosters 
2.3. Elementaire pinkrachten van rooster
defecten 
2.4. Fluxpinning in dunne films en éénkristal-
len van hoge-temperatuur-supergeleiders 
3. Metallische multilagen: supergeleiding, 
magnetisme, proximitie-effect en lokalisatie 
bestudeerd aan (amorfe) metallische 
multilagen 

4. Magnetische ordening, supergeleiding, 
coëxistentie en zware-fermiongedrag van 
ternaire intermetallische verbindingen met 
zeldzame aarden en actaniden 

5. Transport- en magnetische eigenschap
pen en elektronenspinresonantie in 
halfgeleidende te-naire verbindingen 
6. Bestudering van spindichtheidsgolven 
(SDW) in verdunde magnetische legeringen 
(spin glazen) met behulp van neutronver
strooiing 

7. Metallurgie: de bereiding, warmtebehan
deling en analyse van bovenvermelde 
preparaten in amorfe, dunne lagen-, poly
en monikristallijne vorm 

WERKGROEP MtV 
Amsterdam - Universiteit van Amsterdam, 
Natuurkundig Laboratorium, dr. FR. de 
Boer 
1. Diffusie, ordening, puntfouten en 
supergeleiding in legeringen en verbindin
gen 

2. Intermetallische verbindingen, elektro
nenstructuur en ioniciteit 

2.1. Elektronenstructuur van zeldzame 
aarde- en actinideverbindingen 
2.1 I Instabiele magnetische momenten in 
Ce-, Yb- en U-verbindingen 

2.1.2. Hard-magnetische materialen 
2.1.3. Stabiliteit van vaste en vloeibare 
metaallegeringen 
2.2. FOM-ALMOS 
2.2.1. Ontwikkeling van preparatieve 
technieken 
2.2.2. Kristalgroei en karakterisering 

2.2.3. Invloed van de groeiparameters op de 
fysische eigenschappen 
3. Amorfe legeringen door middel van een 
vaste-stofreact ie 

4. Nanokristaliijne stoffen, vorming en 
eigenschappen 
5. Hogt-Tc-supergeleiders 

WERKGROEP Mt VIA 
Groningen - Rijksuniversiteit, Laboratorium 
voor Algemene Natuurkunde, prof.dr.ir A. 
Wegener Sleeswijk 

1. In situ HV-eiektronenmicroscopie aan 
reversibele dislocatiebeweging 
2. Accommodatie en mechanische eigen
schappen van 'dual-phase'-stalen 

WERKGROEP Alt W-B 
Groningen - Rijksuniversiteit, Technische 
Fysica, prof.dr. J.Th.M. de Hosson 
1. Atomaire configuraties van grensvlakken 
2. Atomaire configuraties van amorfe, 
quasi-kristallijne legeringen 

3. Dislokatie-microstructuur in tribotechni-
sche materialen 

4. Dislokaties en stapelfouten in halfgelei
dermaterialen 

WERKGROEP Mt VIII 

Enschede - Universiteit Twente, Faculteit 
der Werktuigbouwkunde, prof.dr.ir. B.H. 
Kolster 
I. Structuur en kinetiek van korrelgrenzen 
en fasegrenzen 
1. I. Dislokatie-accomodatiemechanismen 
in 'dual-phase'-stalen (samenwerking met 
Mt V I A ) 

2. Röntgenografische spanningsmetingen 
2.1. Röntgenografische spanningsmetingen 
in relatie tot elastische en plastische 
anisotropic 
2.2. Röntgenografische spanningsmetingen 
in relatie tot produktverbetering en 
produktie-optimalisatie (gedeeltelijk 
buiten FOM-verband) 

3. Grondstoffen- en energiebewuste 
materiaalkunde 
3.1. Optimalisatie van het produktieproces 
en supergeleidende Nb3Sn-draad 

WERKGROEP Mt XII 

Delft - Technische Universiteit, Laborato
rium voor Materiaalkunde, prof.dr.ir. B.M. 
Korevaar 
I. Oppervlaktebehandelingen van ijzer, 
ijzerlegeringen en staalsoorten 
1.1. Nitreren. nitrocarboneren en carboni-
treren van ijzer en staalsoorten 
I. I. I. Kinetiek van de verbindingsiaagvor-
ming op zuiver ijzer tijdens nitreren en 
nitrocarboneren in gasatmosfeer onder 
beheerste condities 

1.1.2. Zoutbadnitrocarboneren van Fe- en 
Fe-C-legeringen 

1.1.3. Concentratie en restspanningsprofie-
len in -y'-verbindingslagen 

1. 1,4. Excess stikstof in genitreerde binaire 
Fe-M-legeringen 
1.1,5. Nitreergedrag van Fe-Al- en 
Fe-Si-legeringen 
2. Modelbeschrijving van fasentransforma-
ties van ijzerlegeringen 
3. Compacteren en warmtebehandelingen 
van snel uit de smelt afgeschrikte aluminium-
legeringen 

3.1. Vervaardiging van aluminium-matrix-
composieten met behulp van snelle 
stollingsprocessen 

3.2. Mechanische eigenschappen van AIMg-, 
AISi- en AlSiSr-legeringen 

WERKGROEP Mt XIII 

Groningen - Rijksuniversiteit, Laboratorium 
voor Algemene Natuurkunde, prof.dr. L 
Niesen 
1. Lokatie en elektronische structuur van 
onzuiverheidsatomen in metalen 

I I . Substitutionele atomen 
1.2. Onzuiverheids-vacaturecomplexen 

1.3. Complexen bestaande uit probe-ato-
men en lichte interstitiële onzuiverheden 
(moleculen) 
1.4. Precipitatie van onzuiverheidsatomen 

2. Lokatie en elektronische structuur van 
onzuiverheidsatomen in halfgeleiders 
2. i. Substitutionele atomen 
2.2. Associatie van probe-atomen met 
puntdefecten 
3. lonenimplantatie 
4. Toepassing van nucleaire technieken op 
andere systemen 

WERKGROEP Mt-AMOlf 
Amsterdam - FOM-Instituut voor Atoom-
en Molecuulfysica, prof.dr. F.W. Saris 
I. Amorfe dunne lagen 

WERKGROEP Mt-CST 
Delft - Centrum voor Submicrontechnolo-
gie, prof.dr.ir. S. Radelaar 
I. Dunne oppervlaktelagen en grenslagen 



In 1987 via FOM-beleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

project-
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Normale programma 

87 612 dr.P.HKesetal. 
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prof.dr.H.de Waard 
dr. F. Pleiter 

87.640 dr. H. Bakker 
dr. FR.de Boer 
prof.dr. P.F. de Chatel 

dr. J.J.M. Franse 
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titel affiliatie 

High Tc superconducting RUL 

oxides 

Hyperftne interactions in RUG 
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by 'soft-landing'of ions 
on clean surfaces 

Mixed metal oxides with UvA 
high superconducting 

transition temperatures 
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W e r k g e m e e n s c h a p voor 
de Vaste Stof 

Doelstelling 
De Werkgemeenschap voor de Vaste Stof 
heeft tot doel het inzicht in de vaste materie 
te verdiepen, zowel door experimenteel als 
door theoretisch werk. Onder vaste mate
rie wordt hier niet alleen verstaan de kristal-
lijne fase, maar meer in het algemeen elke 
vorm van gecondenseerde materie. Er 
wordt naar gestreefd zowel fysische ver
schijnselen in de vaste stof als materiaalei
genschappen in verband te brengen met fun
damentele begrippen in de natuurkunde. De 
werkgemeenschap stelt zich mede ten doel 
het fundamentele onderzoek van de vaste 
stof aan universiteiten te stimuleren en een 
zo goed mogelijke coördinatie van het uni
versitaire onderzoek van de vaste stof in ons 
land tot stand te brengen. 

De fysica van de gecondenseerde materie 
heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een van 
de grootste en in veel opzichten belangrijk
ste deelgebieden van de natuurkunde. Met 
het toenemen van inzicht en kennis betref
fende bouw en wisselwerkingen groeide het 
aantal toepassingen; met het beschikbaar 
komen van nieuwe methoden voor beheer
ste preparatie groeide het gamma van on

derzochte stoffen. Samen met de vergroting 
van de marges in beschikbare experimen
tele condities als temperatuur, druk en veld
sterkte, kwamen daardoor nieuwe ver
schijnselen binnen bereik. De ontwikkelin
gen blijven in een zodanig tempo verlopen 
dat er geen reden is om te verwachten dat 
het hoogtepunt gepasseerd is of spoedig be
reikt zal worden. 

In de vastestoffysica komen de grote deel
gebieden van de theoretische natuurkunde: 
statistische mechanica, elektrodynamica en 
quantummechanica samen, terwijl ook bij de 
experimentele methoden en bij het prepa
reren en karakteriseren van preparaten een 
duidelijke aansluiting aanwezig is naar de 
technische wetenschappen en naar de che
mie. Omgekeerd wordt in andere deelter
reinen van de natuurkunde en in de tech
niek, chemie en andere vakgebieden veel
vuldig gebruik gemaakt van methoden en 
kennis die voor en door vastestofonderzoek 
zijn ontwikkeld. In de vastestoffysica kunnen 
kleine groepen zonder excessieve investe
ringen fundamenteel speurwerk op interna
tionaal niveau verrichten. Daardoor leent 
de vastestoffysica zich uitstekend voor het 
opleiden van jonge fysici tot zelfstandig on
derzoeker. 

Aan alle Nederlandse universiteiten bestaan 
secties voor onderzoek aan de vaste stof, 
die vrijwel zonder uitzondering worden ge
steund door de FOM-Werkgemeenschap 
voor de Vaste Stof, In de coördinatie van de 
Nederlandse vastestoffysica speelt de werk
gemeenschap dan ook een centrale rol Dit 

betreft niet alleen het direct door FOM ge
steunde onderzoek; door het stimuleren 
van persoonlijke contacten en samenwer
king tussen groepen wordt op indirecte 
wijze ook het andere onderzoek beïnvloed. 
In het belang van de coördinatie van het 
speurwerk onderhoudt de commissie van 
de werkgemeenschap via de leden a titre 
personnel bovendien intensieve contacten 
met buiten-universitaire instituten en indus
trie. 

De vastestoffysica is gekenmerkt door een 
zeer grote verscheidenheid aan onder
zochte stoffen, bestudeerde eigenschappen 
en toegepaste methoden. Sommige van die 
eigenschappen zijn van zuiver fundamenteel 
belang, waarbij de vaste stof wordt gebruikt 
om algemene fysische principes te onder
zoeken, Andere eigenschappen zijn van 
groot belang voor de vele belangrijke toe
passingen van de vaste stof. Sommige deel
gebieden van de vaste stof zijn in Nederland 
in verhouding sterk vertegenwoordigd, an
dere minder, maar gezamenlijk bestrijken 
de groepen een zeer breed terrein. Voor 
wat betreft de experimentele methoden 
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van el-
kaars apparatuur en expertise. 

Beleidsmatige en organisatorische 
ontwikkelingen 
In het verslagjaar werd nadere vorm gege
ven aan een aantal belangrijke ontwikkelin
gen die eerder waren ingezet. De program
ma's voor de prioriteitsgebieden oppervlak-
tefysica, submicronfysica, niet-lineaire op-
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tica en theorie van de vaste stof werden in 

meer detail uitgewerkt. Bij de eerste twee 

is het werk in volle gang. In de niet-lineaire 

optica zijn in verschillende groepen nieuw" 

onderzoekers gestart; wanneer deze vol

doende ingewerkt zijn om hun plannen te 

kunnen presenteren zal het definitieve pro

gramma voor dit gebied worden vastge

steld. 

De theorie kreeg ook in 1987 extra aan

dacht. Naast het gewaardeerde theoreti

sche werk op vastestofgebied dat reeds ver

richt wordt, is er behoefte aan meer activi

teit in de theorie die nauw aan experimen

ten en werkelijke materialen is gekoppeld. 

Dat gebied is in Nederland traditioneel on

dervertegenwoordigd. De mogelijkheid 

werd verkregen om structureel extra steun 

te verlenen. De universiteiten werden uit

genodigd om voorstellen in te dienen. In 

1988 zal daaruit een keus worden gedaan. 

Het verslagjaar was voor de werkgemeen

schap een evaiuatiejaar. Deze keer werd 

hiervoor niet de gebruikelijke vorm gehan

teerd, waarbij de commissieleden in een 

schriftelijke procedure met een cijfermatige 

beoordeling de prioriteiten bepaalden. Nu 

reisde een evaluatiecommissie alle groepen 

af en stelde aan de hand van de bevindingen 

een voorstel op voor de verdeling van de 

middelen. De evaluatiecommissie bestond 

uit de drie leden van het zittende dagelijks 

bestuur, twee leden van het dagelijks be

stuur vanaf 1988 en een oud-voorzitter van 

de werkgemeenschap. Het bleek mogelijk 

in vijf dagen een duidelijke indruk te krijgen 

van de stijl van werken van de groepen en 

te overleggen over de bijzondere wensen 

en problemen. Het experiment wordt als 

geslaagd beschouwd en leent zich op ter

mijn voor herhaling. 

De spectaculaire ontwikkelingen in 1987 op 

het gebied van de supergeleiding hadden 

een belangrijke invloed. Op de golf van acti

viteiten na de ontdekking van Bednorz en 

Muller werd door FOM snel gereageerd. 

Aan enkele groepen werd buiten de nor

male procedures om extra steun verleend. 

De werkgemeenschap speelde bij de coör

dinatie, samen met de Werkgemeenschap 

voor Materialen, een belangrijke rol. 

Geselecteerde onderzoekthema's 

Er zijn vier geselecteerde onderzoekthe

ma's vastgesteld. 

- hoge-Tc-supergeleiding (tot en met 1989), 

- submicronfysica (tot en met 1990), 

- oppervlakte-onderzoek (tot en met 

1989), 

- niet-lineaire optica van vaste stoffen (tot 

en met 1991). 

Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP VS-A I 

Amsterdam - Universiteit van Amsterdam, 

Natuurkundig Laboratorium, prof.dr. J.J.M. 

Franse, prof.dr. A. Lagendijk 

I. Magnetisme en supergeleiding 

1. I. Zware-fermionen-supergeleiding 

1.2. Hoge-temperatuur-supergeleiding 

1.3. Interacties in harde magnetische 

materialen 

1.4. Magnetisme van actinideverbindtngen 

1.5. Eénkristalgroei van zeldzame aard- en 

uraanverbindingen 

1.6. De Haas-Van Alpheneffect in sterke 

magneetvelden aan bijna-ferro-magnetische 

itinerante paramagneten 

2. Optica 

2.1. Ramanspectroscopie op picoseconde-

tijdschaal 

2.2. Onderzoek eenvoudige vaste molecu

laire vaste stoffen onder ultrahoge druk 

2.3. Onderzoek aan dunne lagen 

2.4. Lokalisatie van licht 

3. Spingepolariseerd atomair waterstof 

4. Monte Carlo-berekeningen van quantum-

systemen 

WERKGROEP VS-A II 

Amsterdam - Vrije Universiteit, Natuurkun

dig Laboratorium, prof.dr. R.P. Griessen 

!. Metaalhydriden en deuteriden 

I I . Waterstof in wanordelijke en laagdi-

mensionele systemen (legeringen, nano-

kristallen en dunne lagen) 

1.2. Vormingswarmte van interstitiële 

legeringen 

1.3. Elektromigratie en snelle diffusie 

1.4. Isotoopeffecten in metaalhydriden en 

deuteriden 

2. Fysica onder zeer hoge drukken 

2.1. Hoge-drukdiamantcellen 

2.2. Synthese van supergeleidende metaal

hydriden en deuteriden 

2.3. Drukafhankelijkheid van de Tc van 

(hoge-TV)supergeleiders 

2.4. Optische detectie van supergeleiding 

onder zeer hoge drukken (Faradayrotatie, 

Zeemansplitsing) 

2.5. Resistiomeirie in een diamantcel 

2.6. Ramanverstrooiing 

3. Supergeleiding 

3.1. Metallische multilagen van supergelei

dende en normale metalen 

3.2. Fluxpinning en kritische stromen in 

hoge-Tc-supergeleiders 

3.3. Kohlrauschrelaxatie in hoge-Tt-super-

geleiders 

3.4. Weerstandsmetingen aan YBaCuO-

éénkristallen 

4. Theorie 

4.1. Elektromigratie 

4.2. Elektronenstructuur van metallische 

multilagen (superroosters) en legeringen 

WERKGROEP VS-DII 

Delft - Technische Universiteit, Laborato

rium voor Technische Natuurkunde, 

prof.dr.ir. J.E. Mooij 

1. Dunne lagen 

1.1. Metallische superroosters 

1.2. Metaal-isolatorovergang in granulair 

aluminium 

1.3. Keramische supergeleiders 

2. Submicronfysica 

2.1. Quantumgeleiding in kleine halfgelei

derstructuren 

2.2. Ladingquantisatie in kleine tunneljunc

ties 

2.3 Netwerken in Josephsonjuncties 

2.4. Fluctuaties in eendimensionale 

supergeleiders 

3. Theorie: dynamica van macroscopische 

quantumsystemen 

4. Standaard van weerstand, gebaseerd op 

het quantum-Halleffect 

WERKGROEP VS-DN 

Delft - Technische Universiteit. Laborato

rium voor Technische Natuurkunde, 

prof.dr. F. Tuinstra 

Nijmegen - Katholieke Universiteit, 

Instituut voor Theoretische Fysica, prof.dr. 

A.G.M. Janner, dr. T. Janssen 

I. Gemoduleerde kristalstructuren 

I I . Structuur 
1.2. Symmetrie 

1.3. Spectroscopie 

1.4. Elektronen en fononen 

1.5. Dynamische structuurfactor 

1.6. Modellen voor structurele fase-over

gangen 

1.7. Morfologie 

1.8. Quasi-kristallen 

2 Mathematische fysica 

2.1. Bandenstructuurberekeningen van 

elektronen 

2.2. Niet-lineaire excitaties in gemodu

leerde systemen 

2.3. Harmonische analyse van Bosonalge-

bra's 

2.4. Lokalisatie 

WERKGROEP VS-E 

Eindhoven - Technische Universiteit, 

Faculteit der Technische Natuurkunde, 

prof.dr.ir. W.J.M, de Jonge, prof.dr. H.H. 

Brongersma 

1. Coöperatieve verschijnselen 

I I Laagdimensionele systemen 

1.2. Verdunde magnetische halfgeleiders 

1.3. Magnetische multilagen 

1.4. Keramische supergeleiders 

2. Fysica van oppervlakken en grenslagen 

2.1. Oppervlaktesegregatie 

WERKGROEP VS-ESM 

Nijmegen - Katholieke Universiteit, ESM, 

Faculteit der Wis- en Natuurkunde, prof.dr. 

A.G.M. Janner (ad interim) 

I. Bandenberekeningen met gelokaliseerde 

functies 



2. Elektronenstructuur van bijna-periodieke 
kristallen 

3. Hoge-Tc-supergeleiders 
4. Lokale excitaties 
5. Overgangsmetaalsiliciden 
6. Intercalatieverbindingen met negatieve 
Coulombrepulsie 
7. Pyrieten 
8. Spinellen 

9. Sterk-magnetische materialen 

WERKGROEP VS-G 
Groningen - Rijksuniversiteit, Laboratorium 
voor Vaste Stof Fysica, prof.dr. F. van der 
Woude, prof.dr. G.A. Sawatzky 
1. Legeringen 

I I . Amorfe legeringen 
1.2. Quasi-kristallen 
2. lonenkristailen 
2.1. Kristallijne 'superionics' 
2.2. Superionische glazen 

3. Vloeibare en ionaire metalen 
3.1. Elektrische transporteigenschappen en 
elektronenstructuur 
3.2. Vloeistofstructuur 

4. Theorie van de gecondenseerde materie 
4.1. Kinetische kritische verschijnselen 
4.2. Theorie van fractalgroet (diëlekcrische 
doorslag en DLA-modellen) 
4.3. Hiërarchische en fractaleigenschappen 
van ongeordende systemen 

4.4. Niet-lineaire dynamica en relaxatie van 
gepinde ladingdichtheidsgolven 
4.5. Elektronentheorie van vloeibare 
legeringen 

4.6. Elektronencorrelatie-effecten en 
elektronenstructuur van overgangsmetaal
verbindingen 
5. Elektronenstructuur van vaste stoffen en 
oppervlakken 

5.1. Hoge-energiespectroscopieën -
foto-elektron-, inverse foto-elektron-, 
Auger- en röntgenabsorptie (gedeeltelijk 
buiten FOM-verband) 
5.2. Elektronenstructuur van magnetische 
onzuiverheden in metalen en halfgeleiders 
5.3. Elektronenstructuur van 3d-overgangs-
metaalverbindingen (gedeeltelijk buiten 
FOM-verband) 

6. Oppervlaktefysica 
6.1. Elektronenstructuur van oppervlakken 
(gedeeltelijk buiten FOM-verband) 

6.2. Atomaire bundels en clusters 
7. Niet-lineaire optica 
7.1. Generatie van tweede harmonischen in 
ultradunne epitaxiale metaalfilm (gedeelte
lijk buiten FOM-verband) 

7.2. Femtosecondespectrcw.opie (gedeel
telijk buiten FOM-verband) 

WERKGROEP VU I 
Leiden - Rijksuniversiteit, Kamerlingh 
Onnes Laboratorium, profdr.ir. N.J. Poulis, 
prof.dr, W.Th. Wenckebach 

I. Microgolfgeïnduceerde optische 

kernspinpolarisatie (MIONP) in moleculaire 
kristallen 

2. MIONP in halfgeleiders 
3. Kernspinorièntatie via elektronspin-lock 

(NOVEL) 

4. Millimeter- en submiliimeterspectrosco-

pie aan ondiepe verontreinigingen in 

halfgeleiders 

WERKGROEP VS-LII 
Leiden - Rijksuniversiteit, Huygens 
Laboratorium, prof.dr. J Schmidt 
I. Fysica van optisch geëxciteerde molecu
len 

1. I. Dynamica van collectieve excitaties in 
moleculaire kristallen 
1.2. Spectroscopie van gebonden excitonen 
in lll-V-halfgeleiders 

1.3. Ontwikkeling van Electron Spin Echo 
technieken 

1.4. Kernspinordening via optisch pompen 
vantripletelektronspins (samen met VS-L I) 

2. Hoge-resolutie laserspectroscopie 
2.1. Ontwikkeling van 'transient hole 
burning'-technieken 
2.2. Relaxatieprocessen in optische 
overgangen optredend in kristallijne en 
amorfe systemen 

2.3. Toepassing van 'optical hole burning'-
technieken op biologisch relevante 
moleculen 

2.4. Foto-akoestische spectroscopie in 
superfluïde helium 

WERKGROEP VS-L III 
Leiden - Rijksuniversiteit, Kamerlingh 
Onnes Laboratorium, prof.dr. W.J. 
Huiskamp, prof.dr. L.J. de Jongh 

1. Fysische eigenschappen van zeer kleine 
metaaldeeltjes (10-10* atomen), zoals 
voorkomend in metaaldusterverbindingen, 
metaalcolloïden en katalysatoren 

2. Supergeleidende materialen met hoge Tc 

3. Synthetische halfgeleiders, geleiders en 
supergeleiders 
4. Magnetische eigenschappen van materia
len 

WERKGROEP VS-N / 

Nijmegen - Katholieke Universiteit, Fysisch 
Laboratorium, prof.dr. H. van Kempen 
1. Fundamentele transporteigenschappen 
11. Magnetisch-veldgeïnduceerde stroom-
verleggingen en magnetoweerstand 
12. Transporteigenschappen van eenvou
dige metalen 

1.3. Elektronspinpolarisatie, half-metallische 
ferromagneten 
1.4. Puntcontacten tussen normale metalen 

1.5. Hoge-Tc-5upergeleiding 

16. Macroscopische quantumeffecten in 
macroscopische tunneljuncties 
17 Ver-infrarood magnetospectroscopie 
aan metalen en semimetalen 
2. Oppervlakken en grenslagen 
2.1. Scanning tunneling microscopic 
2.2. Transversale focussering van elektro
nen 
3. Magneto-optisch onderzoek aan 

halfgeleiders 

3.1. Ver-infrarood magneto-optische 
studies aan Itl-V-hatfgeleiders 

3.2. Picoseconde tijdopgeloste en energie-
opgeloste fotoluminescentie 
3.3. Magnetotransport in hoog-mobiüteits 
2D-elektron-gassystemen 
4. Ongewone structuren 
4.1 Gemoduleerde structuren 
4.2. Vloeibare kristallen 
4.3. Kleine deeltjes; submicronfysica 

WERKGROEP VS-NII 
Nijmegen - Katholieke Universiteit, 
Laboratorium voor Fysische Chemie, 

prof.dr. J.C. Fuggle 
I. Elektronische structuur van de vaste stof 
I. I. Hoge-Tc-supergeleiding 
1.2. Correlatie, uitwisseling en magnetisme 
1.3. Röntgenabsorptie en magnetisch 
röntgendichroïsrne 

I 4. Metaal-halfgeleiderjuncties en -verbin
dingen 

WERKGROEP VS-P 
Petten - Energieonderzoek Centrum 
Nederland, dr.ir. P E. Mijnarends 
I. Positronenannihilatie in metalen, 
intermetallische verbindingen en legeringen 
1. I. Half-metallische ferromagneten 
1.2. Zware-fermionverbindingen 
1.3. Hume-Rotherylegeringen 
1.4. Legeringen van 3d-overgangsmettlen 

1.5. 'Voids' in zware metalen 

WERKGROEP VS-U / 
Utrecht - Rijksuniversiteit, Fysisch Labora
torium, prof.dr. H.W. de Wijn 
!, Niet -even wichts hoogfrequente fononen 
I I . Generatie en detectie met luminesce-
rende centra in isolatoren en halfgeleiders 

1.2. Generatie met puntcontacten 
1.3. Dynamica van hoogfrequente fononen 
1.4. Gestimuleerde emissie 
1.5. 'Fluorescence line narrowing' 

1.6. Excitatie en defasering op picoseconde-
tijdschaal 
1.7. Geïntegreerde optica en oppervlakte-
fononen 
1.8. Monte Carlo-berekeningen 
2. Niet-evenwichtsmagnonen 

2.1. Generatie en detectie met luminesce-
rende centra 
2.2. Generatie via exciton-magnonzijbanden 
2.3. Dynamica 

3. Orde in 'random' magnetische systemen 
3.1 Verdunde tweedimensionale antiferro-
magneten 
3.2. Gemengde antiferromagneten met 
concurrerende anisotropic 
3 3 Spinglazen 
4. Incommensurabele kristallen 
4.1. Brillouinverstrooiing 

4 2. Mössbauerspectroscopie 
4.3. Elektronspinresonantie 



WÉAKGAOEP VS-UII 
Utrecht - Rijksuniversiteit. Fysisch Labora
torium, prof.dr. R.J.J. Zijlstra 
I. Smectische vliezen 

WERKGROEP VS-th-A 
Ar.'ïterdam - Universiteit van Amsterdam, 
instituut voor Theoretische Fysica, prof.dr. 
H.W. Capel 

1. Spindyromka in ééndimensionale 
systemen 
2. Zware-fermionsystemen 

WERKGROEP VS-th-L 
Leiden - Rijksuniversiteit. Instituut Lorentz, 
prof.dr H.J. Hilhorst 
I. Relaxatieverschijnselen in systemen met 
wanordelijk ingevroren vrijheidsgraden, in 
het bijzonder in spinglazen 

WERKGROEP VS-th-U 
Lhrecht - Rijksuniversiteit. Instituut voor 
Theoretische Fysica, dr. JE. van Himbergen 
!. Modelvorming en computersimulatie 
gericht op het begrijpen van de globale 
kritische eigenschappen en het gedrag van 
elementaire excitaties van tweedimensio
nale supergeleidende netwerken. 

In 1987 via FOM-beleidsruimte gehonoreerde projecten 
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project-
nummer indieners 

Normale programma 

83.85 343 prof.dr. A. Lagendijk 

83.85479 prof.dr. A. Lagendijk 

87.585 prof.dr. W. van 
Haenngen 

dr. D. Lenstra 
prof.dr.ir. M.F.H. 
Schuurmans 

87 593 dr. J.T.M. Walraven 

87.601 dr. H.T. Jonkman 

titel affiliatie 

Optische pico-seconde dunne UvA 

lagen dynamica 

Magnetic confinement of UvA 
atomic hydrogen 

Electronic and structural RUG 
properties of small metal 
clusters on surfaces 

werkgroep 

VS-AI 

Gokken op quantumsystemen UvA VS-AI 

Interface connection rules TUE VS-th-E 
in the envelop function 
approach to multilayer 
semiconductors 

VS-AI 

VS-G 

87607 

87.610 

dr. D. van der Mire I 

prof.dr.ir. J.E.Mooij 

dr.S.Volker 

The influence of magnetism TUE 
on superconductivity in 
synthetic superlattices 

MHz-spectroscopy of solids RUL 

by means of hole-burning 
with photoacoustic detection 
via second sound in super-
fluid helium 

VS-DII 

VS-LII 

87.627 prof.dr. H. van Kempen 
prof.dr. J.C. Fugg/e 
dr. RA. de Groot 
dr.J.A.Aj. Perenboom 

Research on the electronic 

structure of high Tc super

conductors 

KUN VS-NI 
VS-NII 
VS-ESM 



W e r k g e m e e n s c h a p 
Hal fge le iders 

Doelstelling 
De Werkgemeenschap Halfgeleiders stelt 
zich ten doel het initiëren, bevorderen en 
coördineren van onderzoek van hoge kwali
teit en het verbreiden van de verworven 
kennis op het gebied van de zuiver-weten
schappelijke fysica van halfgeleiders en van 
de technische halfgeleiderfysica en -elektro-
nika aan de Nederlandse universiteiten en 
para-universitaire instellingen. De projecten 
die door de wet kgemeenschap worden ge
steund zijn in organisatorisch opzicht onder
gebracht in het programma voor Zuiver-
Wetenschappelijke Halfgeleider-Fysica 
(ZWHF) of in het programma voor Techni
sche Halfgeleiderfysica en -Elektronika 
(THFE). 

Eerstgenoemde categorie omvat het funda
mentele onderzoek naar de fysische eigen
schappen van halfgeleiders. Uiteraard richt 
het onderzoek zich sterk op de karakterise
ring van halfgeleiders typerende verschijn
selen die met elektronenergieën en golf 
functies samenhangen. In nagenoeg gelijke 
mate betreft dit zowel onderzoek van de 
elementaire halfgeleider silicium als van de 
samengestelde binaire of ternaire lll-V-ver-
bindingshalfgeleiders. Bij het experimentele 
onderzoek worden vrijwel alle methoden 
uit deze discipline van de natuurkunde toe
gepast. Het theoretisch onderzoek bedient 
zich van de methodieken van de numerieke 
natuurkunde. De georiënteerdheid op ma
teriaalkundige aspecten is in het programma 
manifest aanwezig. 

De projecten in het THFE-programma heb
ben een meer directe verwevenheid met de 
toepassing van halfgeleiders als elektroni
sche materialen. Doel van het onderzoek is 
de technologieën waarop de fabricage van 
elet ronischo bouwstenen is gebaseerd, op 
wetenschappelijke gefundeerde wijze diep
gaand te bestuderen en op het meest gea
vanceerde niveau te beoefenen. Het onder
zoekterrein omvat procestechnologieën, 
halfgeleidercomponenten en schakelingen 
over een breed scala, van de ontwerpfase via 
de realisering tot de fase van beproeven. 
Wat betreft processtappen kunnen worden 
genoemd etsen, lithografie en ionenimplan-
catie. De componenten omvatten diodes, 
transistoren, geïntegreerde schakelingen, 
zonnecellen, sensoren en actuatoren De 
pro|ecten in het THFE-programma worden 
mede op utiliseerbaarheid beoordeeld. 
De nauwe verwevenheid van fundamenteel-
fysisch gericht onderzoek en de toepassing 
van de verworven geavanceerde kennis in 
praktische zin is een wezenlijke filosofie bij 

het bundelen van ZWHF- en THFE-activi-
teiten in een werkgemeenschap. De weder
kerig werkende overdracht van doelstellin
gen, ideeën en inzichten is een belangrijke 
functie van de werkgemeenschap. De jaar
lijkse wetenschappelijke vergadering, die 
zich in een grote en intensieve deelname van 
medewerkers van het programma mag ver
heugen, vervult hierbij een belangrijke rol. 
De coördinerende activiteiten van de werk
gemeenschap hebben geleid tot de aanwij
zing van thema's waarin onderzoek dat een 
prioriteitskenmerk heeft verworven, extra 
wordt gestimuleerd. Het zijn thema's die in 
het programma van de werkgemeenschap 
voor de komende |aren van centraal belang 
worden geacht. Deze onderzoekthema's 
zijn 

a technologie van geïntegreerde circuits: 
procestechnologie, modelleren, karakteri
seren, op silicium gericht; 
b. samengestelde halfgeleiders: materiaal-
groei en karakterisering, devke-fysica; 

c. computergestuurd ontwerpen van geïn
tegreerde schakelingen; 

d. geïntegreerde sensoren: detectoren en 
actuatoren; 
e. elektronisch ontwerpen en testen van 
schakelingen. 

Naast bovengenoemde thema's is in het 
programma van de werkgemeenschap plaats 
ingeruimd voor activiteiten over een breder 
spectrum van onderwerpen. Vernieuwing 
van het programma ook buiten de grenzen 
van de genoemde thema's kan op deze ma
nier worden gerealiseerd. Projecten die in 
de reguliere tweejaarlijkse beoordeling van 
onderzoekvoorsteüen of via de beleids
ruimte steun hebben verworven, worden 
op grond van vastgestelde hoge kwaliteit 
hierin ondergebracht. Voor beide trace's in 
dit tweesporige beleid wordt door een zo
veel mogelijk open karakter van de project
evaluatie een maximale inbreng van ideeën 
en initiatieven intern en extern van de 
werkgemeenschap nagestreefd. 

Geselecteerde onderzoekthema's 
Er is tot en met 1989 één geselecteerd on
derzoekthema vastgesteld: 
- samengestelde halfgeleiders 

Onderwerpen von onderzoek 

WERKGROEP THFE-A 
Amsterdam - Universiteit van Amsterdam. 
Natuurkundig Laboratorium, dr. C.A.j. 
Ammerlaan 
1. Elektronenstructuur van complexen van 
verontreinigingen en vacatures in silicium 
2. Thermische donors in zuurstofri|k silicium 
3. Ondiepe acceptortoestanden in silicium 
en diamant 

4. Overgangsmetaalonzuiverheden in 
silicium en galhumarsenide 
5. Dubbele donor- en acceptortoestanden 
in silicium 

6. Theoretische interpretatie van de 

elektronenstructuur van centra in halfgelei
ders 

WERKGROEP THFE-DI 
Deift - Technische Universiteit. Faculteit 
der Elektrotechniek, prof.dr.ir. S. Middel-
hoek 
1. Siliciurmensoren 
I. I. Monolithische thermozuilen (gedeelte
lijk buiten FOM-verband) 

1.2. Magneetveldsensor met lage offset 
1.3. Gravitatiesensor 
1.4. Flip-flopsensoren 

WERKGROEP THFE-D fff 
Delft - Technische Universiteit, Faculteit 
der Elektrotechniek, prof.dr.ir. J. Davidse 
1. Het systematisch ontwikkelen van 
ontwerpmethoden en andere analoge 
technieken voor analoge elektronische 
schakelingen van hoge kwaliteit (groten
deels buiten FOM-verband) 
2. Ontwikkeling van CAD voor versterker-
schakelingen en andere analoge elektroni
sche signaalbewerkingscircuits met 
voorgeschreven eigenschappen 

3. Ontwikkeling van CAD voor geïnte
greerde componenten met inbegrip van 
modellering en parametrisring, alsmede 
het ontwerpen van parameter-meetschake-
lingen en -opstellingen 

4 Aanpassing van technologische middelen 
in relatie tot het realiseren van analoge 
elektronische schakelingen met bijzonder 
eigenschappen 

WERKGROEP THFE-D IV 
Delft - Technische Universiteit. Laborato
rium voor Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. K.D. van der Mast 

1. Patroongenerator met ionenstraal 
2. Patroongenerator met meervoudige 
elektronenstraal 

3 Statistische Coulombmteracties in 
patroongenerators met elektronenstraal 
4. Halfgeleider-elektronenbronnen 

WERKGROEP THFE-D VI 
Delft - Technische Universiteit. Laborato
rium voor Elektrotechnische Materialen, 
prof dr. M Kleefstra 
1. Logische bouwstenen met |unction-
CCD's 
2. Dunne-filmstructuren van amorf silicium 
2.1. Modellering van devices van amorf 
silicium 

2.2. Bepaling van het elektrisch veld in de 
depletielagen van p-i-|uncties en Schottky-
barnèrcs van amorf silicium 

WERKGROEP THFE-EI 
Eindhoven - Technische Universiteit, 
Faculteit der Elektrotechniek, pro'dr. F A 
Klaassen 
I. Opstelling en uitwerking van een 
analytisch model voor de ladingen en 
capaciteiten in een kort-kanaal-MOSFET 



ten behoeve van een circuit-simulatiepro-

gramrra 

WERKGROEP THFE-E V 
Eindhoven - Technische Universiteit 
Faculteit der Elektrotechniek, prof.dr.ing. 
J.A.G.jess 
I. Opbrengstverbetering 

1. I. ALWAYS: een interactief programma 
voor de analyse van de ruimtelijke verdeling 
van defecten op wafers 
1.2. LAYSIM: berekent de defect-gevoelige 
oppervlakte van een IC 

2. IC-ontwerp 
2.1. Chipontwerp voor foutloze inproduk-
ten 
3. Automatische layout-generatie 

3.1. RoCoCo: een routingsysteem voor 
building block floor plans 

3.2. Automatische generatie van flexibele 
modules 

WERKGROEP THFE-E W 
Eindhoven - Technische Universiteit 
Faculteit der Technische Natuurkunde, 
prof.dr. J.H. Wolter 

1. Quanturo-HaJieffect 
2. Effectieve massa 
3 Transport van hete elektronen in 
HEMT-structuren 

4. Defecten in GaAs/AIGaAs-heterostruc-
turen 

5. Vliegtijdexperimenten aan tweedimen

sionale elektronengassen 

WERKGROEP THFE-G / 
Groningen • Rijksuniversiteit, Laboratorium 
voor Technische Natuurkunde, prof.dr.ir. 
TM. Klapwijk 

1. Elektrische transportverschijnselen in 
silicium-MOSFETs bij lage temperaturen en 
hoge magneetvelden 

2. Schottkybarrières tussen niobium en 
silicium, en tussen tin en silicium 
3. Kritische temperatuur voor supergelei
ding voor dubbellagen van niobium en 
silicium 
4. Ver-infrarood mengexperimenten met 
supergeleidende tunneljuncties (quasideel-
tjesmixer) 

5. Opbouw van infrastructuur onderzoek
groep met betrekking tot lage tempera-
tuurmetingen, dunne-laagdepositie en 
lithografie mei behulp van een elektronen
microscoop 

WERKGROEP THFE-L 
Leiden - Rijksuniversiteit, Kamerlingh 
Onnes en Huygens Laboratorium, prof.dr. 
W.Th. Wenckebach 

1. Microgolfge'induceerde optische 
kernspinpolansatie (MIONP) in halfgelei
ders 
2. Kernspinoriëntatie via elektronspin-lock 
(NOVEL) 

WERKGROEP THFE-N / 
Nijmegen - Katholieke Universiteit, Fysisch 
Laboratorium, prof.dr. LJ. Giling 
I. Defectstudies van lll-V-halfgeleidermate-

rialen, gegroeid uit de gasfase met behulp 

van MOCVD 
I. I. Het groeien en dopen van epitacttsche 
lagen van AlGaAs en GaAs met behulp van 
MOCVD 
1.2. Optische en elektrische karakterisatie 
van epilagen 

1.3. Defectstudies met behulp van selectief 
foto-etsen aan gegroeide lagen in combina
tie met hoge-resolutie elektronenmicro-
scopie 
1.4. Defectkarakterisatie met behulp van 
lokale fluorescentie 

1.5. Studies naar diepe-trapniveaus 

1.6. Anisotrope groei van GaAs 

1.7. Relatie tussen devicekwalitert en de 

aanwezigheid van defecten in het materiaal 

WERKGROEP THFE-N II 
Nijmegen - Katholieke Universiteit, Fysisch 
Laboratorium, prof.dr. H. van Kempen 
I. Halfgeleiders in hoge magneetvelden 

1. I. Cyclotronresonantie aan heterojunc
ties, superroosters van buik GaAs 
1.2. Quantum-Halleffect en magnetoweer-
standsmetingen aan lll-V-halfgeleiders 

1.3. Tijdopgeloste picoseconde fotolumi
nescentie-experimenten aan elektron-fo-
noninteracttes in lll-V-halfgeleiders 
1.4. Pulse-probe-experimenten op 
femtosecondetijdschaal aan elektron-elek
troninteracties in lll-V-hatfgeleiders 
1.5. Fotoiuminescentie-experimenten aan 
de toestandsdichtheid van een 2D-elektro-
nengas in GaAs 

1.6. Onderzoek aan "quantum well lasers" 
1.7. Tijdopgeloste ver-infraroodspectro-
scopie aan ill-V-halfgeleiders 
2. Scanning tunneling microscopic 

WERKGROEP THFE-TI 

Enschede - Universiteit Twente, Faculteit 
der Elektrotechniek, prof.dr. J. Middelhoek 
1. iC-technologie 
I I . Diepe ionenimpiantatie in de transistor-
fabricage 
1.2. Ontwikkeling van een proces geheel 

gebaseerd op diepe ionenimplantatie voor 
de vervaardiging van complementaire 
verticale bipolaire transistoren 
1.3 Ontwikkeling van een BICMOS-proces 
met diepe ionenimplantatie en polysiliciu-
memitters 

1.4. Elektrisch programmeerbare geheu-
gencelfen met diep geïmplanteerde injector 
2. Bemonsterende analoge geïntegreerde 
schakelingen 
2 1 Monolithische adaptieve filters 
2.2. Proces- en circuitontwikkeling voor 
monolithische selfsupporting CMOS-
BCCD-filters 
3. Ontwerpen en testen van digitale IC'$ 
3.1. Meerwaarde-logica-IC's 

WERKGROEP THFE-T 1/ 
Enschede - Universiteit Twente. Faculteit 
der Technische Natuurkunde, prof.dr. A. 
van Silfhout 
I. Oppervlakte-onderzoek 
1. I. Adsorptiegedrag van NO op C-Si( 100)-
en(l I0)-oppervlak 
1.2. Oppervlaktetoestanden G( 11!)- en 
G( 100)-oppervlak en adsorptiegedrag van 
0 2 en NjO op deze oppervlakken 

1.3. Gedrag van metaalatomen op halfgelei-
deropperv lakken 
1.4. Reactiviteit van metaal- en silicide-op-
pervlakken 

1.5. Theorie van de optische respons aan 
oppervlakken 
1.6. Optische spectroscopie van oppervlak
ken 
2. Onderzoek aan grensvlakken en dunne 
lagen 
2.1. Transporteigenschappen van ladingdra
gers in grenslagen 

2.2. Ladingtransport door zeer dunne 
diëlektrische lagen 
2.3. Optische en elektrische eigenschappen 
van grensvlakken en zeer dunne lagen 

WERKGROEP THFE-T III 
Enschede - Universiteit Twente, Faculteit 
der Elektrotechniek, prof.dr.ir. P. Bergveld 
I. Sensoren en actuatoren 
I I . p H-actuatoren 
1.2. Siliciummicrofoon 

1.3. Chemische sensoren 
1.4. Immunosensoren 

WERKGROEP THFE-T IV 
Enschede - Universiteit Twente, Faculteit 
der Elektrotechniek, prof.dr.ing. O. 
Herrmann 

I. Innovatieve CAD-gereedschappen voor 
het ontwerpen van geïntegreerde schake
lingen 

WERKGROEP THFE-UI 
Utrecht - Rijksuniversiteit, Laboratorium 
voor Experimentele Fysica, prof.dr. W.F. 
van der Weg 

I. Synthese van materialen voor toepassin
gen gelieerd aan energieomzetting 
1. I. Groei van dunne lagen amorf silicium 
2. Analyse van de structuur en samenstelling 
van materialen en hun grensvlakken 
(gedeeltelijk buiten FOM-verband) 

2.1. Insturmentatie voor bundelanalyse en 
laagdepositie 
2 2. Optische metingen: luminescentie, 
IR-transmissie en -absorptie, ellipsometrie 
2 3. RBS en channeling 
2.4. NRA en ERD voor de analyse van lichte 
elementen 
2.5. Elektrische karakterisering: l-V-metin-
gen, fotogeleiding, lichtgeïnduceerde 
effecten, C-V-metingen 

WERKGROEP THFE-U II 
Utree*-: - Rijksuniversiteit, Fysisch Labora-



tohum. prof.dr. R.J.J. Zijlstra 
I. Ruisspectroscopie in halfgeleiders en 
halfgeleiderstructure: 
f . l . Fluctuaties en het quantum-Halleffect 
1.2. Defecten in AlGaAs met diepliggende 

niveaus 

WERKGROEP THFE-U Itl 
Utrecht - Rijksuniversiteit, Instituut voor 

Theoretische Fysica, dr. J.E. van Himbergen 
I. Theorie van de dichtheidsfunctionaal 
voor de elektronenstructuur van samenge
stelde systemen 
I. I. Theoretische bestudering van beper
kingen van de effectieve medium'-benade-
ring 
f.2. Computerberekeningen aan waterstof 
op halfgeleideroppervlak, als test voor de 

'effectieve medium '-benadering 
1.3. Bestudering van eenvoudige modellen 
waarvoor een preciese vergelijking tussen 
volledig zelfconsistente elektronenstruc-
tuurberekening en de resultaten van de 
'effectieve medium'-theorie wellicht 
mogelijk is 

In 1987 via FOM-beleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

project-
nummer indieners titel 

Programma voor Technische Natuurkunde en 'nnovatie 

DTN37.CM67 prof.dr.ir. K.D. van der 

Mast 
prof.dr. G.A. Acket 
prof.dr.ir. S. Radelaar 

DTN37.0473 prof.dr.ir. K.D. van der 
Mast 
dr.J.E.Barth 

TEL37.0534 prof.dr.ir. P. Bergveld 
prof.dr.ir. E. Seevinck 

UNS77.I244 prof.dr. W.F. van der Weg 
dr.F.HP.M.Habraken 

DEL77.I260 prof dr.ir. P. Dewilde 

dr.ir. E. Deprettere 

affiliatie 

TUD 

TUD 

Halfgeleiderelektronen-
bronnen 

Een elektronenstraal-
patroongenerator gebaseerd 
op de techniek van een 
veelvoudige bundel (multi-
beam elektronen lithografie) 

Ontwikkeling van een linear UT 
temperatuursensorarray voor 
gebruik bij hyperthermie 

Composition, structure and RUU 
plasma deposition of 
silicon (oxy)nitride films 

Efficient modelling of para- TUD 

sitics in large VLSI systems 
with imcomplete data 

werkgroep 

THFE-DIV 

THFE-DIV 

THFE-TIII 

THFE-U I 

THFE-DV 

Speciale C o m m i s s i e voor 
de Technische Fysica 

Doelstelling 
De Speciale Commissie voor de Technische 
Fysica (SCTF) werd in 1974 ingesteld om te 
adviseren over voorstellen voor onderzoek 
waaraan een technisch-fysische verdienste 
kan worden toegeschreven. Thans worden 
dergelijke voorstellen vooral ingediend in 
het kader van het programma voor Techni
sche Natuurkunde en Innovatie. Met be
trekking tot dit programma zijn de belang
rijkste taken van de SCTF: 
- begeleiding van de beoordelingsprocedu
re; 

- het doen van concrete aanbevelingen aan 
het FOM-bestuur over de consequenties 
die aan het resultaat van de evaluatie zouden 
moeten worden verbonden; 

- toezicht houden op de utilisatie van al het 
in uitvoering genomen technisch-fysische 
onderzoek en 

- de supervisie over de zogenoemde TF-
werkgroepen (deze zijn opgericht voor die 
technisch-fysische onderzoekprojecten die 
op grond van inhoudelijke overwegingen 
niet op de gebruikelijke wijze in een werk
gemeenschap of instituut kunnen worden 
ondergebracht). 

Daarnaast en in toenemende mate adviseert 
de commissie het FOM-bestuur over alge
mene beleidszaken die op de technische na
tuurkunde betrekking hebben. 

Beleidsmatige en organisatorische 
ontwikkelingen 
In het verslagjaar zijn de onderzoekactivitei
ten van het Laser Applicatie- en Informatie
centrum Amsterdam (LAICA) onder de 
Speciale Commissie gebracht Daartoe zijn 
de volgende werkgroepen in het leven ge
roepen: TF-A-AM, werkgroepleider 
prof dr F.W. Saris; TF-A-UvA. werkgroep
leider prof.dr. J.D.W. van Voorst; TF-A-VU. 
werkgroepleider prof dr W Hogervorst 
en TF-R, werkgroepleider prof.dr. M j . van 
der Wiel. 

Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP TT- / 
Delft - Technische Universiteit, Laborato
rium voor Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. A.J. Berkhout 
I. Akoestische aspecten van muziek, spraak 
en lawaai 



I.I.Zaalakoestiek 
1.1.1. Numerieke simulatie 
1.1.2. Parametrische inversietechnieken 
1.1.3. Evaluatie van luidheid en galm 
1. 1.4. Elektronisch genereren van reflecties 
en galm 
1,2. Geluidbeheersing 
121 Numerieke simulatie 
1.2.2. Demping met antilawaai 
1.2.3. Gehoorbril 
2. Akoestische en seismische afbeelding 
2.1 Medische echodiagnostiek 
2.1.1 Werkstation voor digitale beeldvor
ming 
2.1.1 3D-zero-offset imaging in het 
Fouriergebied 
2.2. Seismische exploratie 
2.2.1. Multiple eliminatie 
2.2.2. Shot record redatuming (2D + 3D) 
2.2.3. Tabelgestuurde migratie (2D + 3D) 
2.24. Parametrische inversie voor macro-
informatie 
2.2.5. Transformatie van shot record data 
naar VSP-metingen 
2.2.6. Tracking van seismische reflecties 
2.3. Akoestische microscopie 
2.3.1. Zero-offset scanner 
2.3.2. Werkstation voor digitale beeldvor
ming 
3. Akoestische en seismische informatie-ex
tractie 
3.1. Medische echodiagnostiek 
3.1 I. Weefselkarakterisatie 
3.2. Seismische exploratie 
3.2.1. Parametrische inversie voor structu
ren en lithologie 
3.3. Akoestische microscopie 
3.3.1. Parametrische inversie voor gedetail
leerde informatie 
4. Akoestische en seismische bronnen/de
tectoren 
4.1. Medische echodiagnostiek 
4.1.1. Bijzondere elementvormen 
4.1.2. Optimale pulsvorm 
4.2. Seismische exploratie 
4.2.1. Vibrator 
4.2.2. Trilufel 
4.3 Akoestische inspectie 
4.31 2D-sensor voor onderwaterinspectie 
4.3.2. Sensoren voor de akoestische 
microscopie 

WERKGROEP If II 
Delft - Technische Universiteit. Laborato
rium voor Technische Natuurkunde, 
prof ir. C.J. Hoogendoorn 
I. Transportverschijnselen in stromende 
media 
II. 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 wafer-processing 
1.4. Stof- en warmteoverdracht in hoge-
temperatuurvlamovens (gedeelteli|k buiten 
FOM-verband) 

1.5. Natuurlijke convectie in afgesloten 
ruimten (gedeeltelijk buiten FOM-verband) 
2. Warmtetransport door geleiding en/of 
straling 
2.1. Gedoteerde tinoxide- en indiumoxide 
spectraal-selectieve lagen 
3. Algoritme-georiënteerde special 
purpose processoren voor simulatie van 
stromings- en diffusieprocessen 

WERKGROEP TF III 
Delft - Technische Universiteit, Laborato
rium voor Fysische Technologie, dr.ir. 
M.M.C.G. Warmoeskerken 
I. Meng- en dispersieprocessen in enkel- en 
meerfasensystemen 
I. I. Hydrodynamica van roerders en 
geroerde vaten 
1.1.1. Multiple impellerreactoren 
1.1.2. Toepassing van axiale roerders in 
gas-vloeistofsystemen 
1.2. Bellenkolommen 
1.3. Gasontsnappingen onder water 
1.4. Menging van vloeistoffen met groot 
viscositeitsverschil 
1.5. Ontwikkeling van optische bellensensor 
1.6. Reiniging van scheepstanks 
1.7. Straalmenging 

WERKGROEP TF IV 
Delft - Technische Universiteit. Laborato
rium voor Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. IT. Young, prof.di. r. H.J. 
Frankena 
I. Kwantitatieve analyse van interferogram-
men uit statische en dynamische opstellin
gen met behulp van digitale beeldbewerking 
1.1. Hardware-implementatie: samenstel
ling van een VME/68000-systeem en 
onderzoek naar beeldbewerkingskaarten 
en CCD-camera's 
1.2. Ontwikkeling van dynamische interfe-
rometeropstellingen ten behoeve van 
fasegestapte interferometrie (klassieke 
interferometrie en spikkelinterferometrie) 
1.3. Koppeling van het microcomputersys
teem aan een dynamische interferometer 
ten behoeve van de digitalisatie en 
verwerking van interferentiebeelden 
f .4. Besturing van de optische opstelling 
door het microcomputersysteem 
1.5. Ontwikkeling van nieuwe technieken 
voor digitale beeldbewerking ten behoeve 
van de verwerking van spikkelbeelden 
I 6. Algoritme-ontwikkeling voor kwantita
tieve evaluatie van interferogrammen met 
behulp van technieken uit de digitale 
beeldbewerking 
1.7. Ontwikkelingvan 'low-level'-beeldbe-
werkingsoperaties met behulp van 
minimumen maximumfilters 

WERKGROEP TF V 
Enschede - Universiteit Twente, Faculteit 
der Technische Natuurkunde, profdr. 
L.J.M, van de Klundert 
I. Toepassing van supergeleiders in 

schakelaars en gelijkhchters voor grote 
stroormterkten 
1.1. Bouw en analyse van supergeleidende 
gelijkrichters voor sterkstroom, onder 
andere het beproeven van een snel 
schakelende gelijkrichter voor I kAenSOO 
W 
1.2. Theoretische analyse van het rende
ment van supergeleidende gelijkrichters 
1.3. Optimalisatie van snelle supergelei
dende schakelaars bedoeld voor gelijkrich
ters 
1.4. Ontwikkeling van een microprocessor-
georiënteerde besturingseenheid voor 
supergeleidende gelijkrichters 
1.5. Realisatie van een bipolaire vermogens-
versterker (40 A/300 V) geschikt voor het 
aansturen van supergeleidende wissel
stroomspoelen 
1.6. Toepassing van supergeleidende 
gelijkrichters in whole body MRI-magneten 
voor medische diagnostiek 
i .7. Onderzoek naar de quenchpropagatie 
in supergeleidende draden c.q. kabels met 
een CuNi-matrix 
1.8. Ontwikkeling van beveiligingsschake
laars voor de supergeleidende versneller-
ring HERA in Hamburg 

WERKGROEP TF VII 
Nijmegen - Katholieke Universiteit. Fysisch 
Laboratorium, prof.dr. H. van Kempen 
I. Hoge-gradiënt magnetische filtratie 
1.1. Magnetische flocculatie 
1.2. Bouw testinstallatie 

WERKGROEP TF VIII 
Delft - Technische Universiteit, Laborato
rium voor Technische Natuurkunde, 
prof.dr ir. K.D. van der Mast 
1. Automatisch focusseren van een 
elektronenmicroscoop 
2. Auger- en foto-elektronenspectroscopie 
inultrahoog-vacuüm-elektronenmicrosco-
pen 

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 pulsdipersie bij digitale 
transmissiesystemen 
2. Optische verdeler/multiplexer 

WERKGROEP TF XIII 
Enschede - Universiteit Twente, Faculteit 
der Technische Natuurkunde, prof dr.ir L. 
van Wijngaarden 
I. Hydrodynamica van water/luchtbellen
mengsels 
II. Bouw en instrumentatie van een 
experimentele opstelling voor het 
genereren en onderzoeken van concentra-
tiegolven 



t .2. Theoretisch onderzoek naar distributie 
van bellen in ï/ater/bellenmengsels 
1.3. Theoretisch onderzoek naar structuur 
en stabiliteit van concentratiegolven 

1.4. Ontwerp van meetmethoden voor het 
meten van bellenconcentratie 

1.5. Theoretisch en experimenteel 
onderzoek naar interactie tussen twee 
bellen in een vloeistof 
2. Geluid uitgezonden door cavitatte, 
bijvoorbeeld aan scheepsschroeven 

2.1. Testen van een experimentele 
opstelling (schokbuis) voor het onderzoek 
naar geluidsuitstraling naar imploderende 
bellenwolken 
2.2. Theoretisch onderzoek naar geluids-
produktie van bellenwolken 

WERKGROEP TE XIV 
Delft - Technische Universiteit, Laborato
rium voor Technische Natuurkunde, dr.ir. 
D. vanOrmondt 

I. Kwantificatie van ID- en 2D-magnetische 
resonantie-tijddomeinsignalen door middel 
van fttten van tijddomeinmodeHunaies 
1. I. Ontwikkeling en computerimplemen-
taties van nieuwe fitprocedures (zowel 
iteratieve als niet-iteratieve methoden) 

1.2. Zoeken naar optimale tijddomeinmo-
delfuncties en voorkennis over de modelpa
rameters 

1.3. Testen van de fitprocedures via 
toepassing op simulaties, op in vivo 
'ruimtelijk opgeloste' NMR-signalen en op 
2D-NMR-signalen van grote eiwitmolecu
len 

2. Onderzoek van het 'inverse probleem' bij 
afgekapte magnetische resonantie tijddo-
meinsignalen, onder andere met behulp van 
maximum-entropiemethoden 

3. Experimentontwerp van magnetische 
resonantie-tijddomeinexperimenten met 
behulp van statistische methoden 

WERKGROEP TF XV 

Delft - Technische Universiteit, Laborato
rium voor Technische Natuurkunde, 
profdr. H. Postma 
I. Ontwikkeling van methoden en instru
mentatie voor ruimtelijk opgeloste NMR 

2. Evaluatie en toepassing van het onder I. 
genoemde in samenwerking met de 
industrie en medische instellingen 

WERKGROEP JF XVI 

Eindhoven - Technische Universiteit, 
Faculteit der Technische Natuurkunde, dr. 
K. Krishna Prasad 

I. Reductie van wandwrijving bij turbulente 
grenslagen door middel van aan het 
oppervlak aangebrachte mkrogroeven 

WERKGROEP TF XVII 

Enschede - Universiteit Twente. Faculteit 
der Elektrotechniek, profdr. J.H J. Fluitman 
I. Sensoren en actuatoren 
i.l.Hoekdetector 

1.2. Geïntegreerde krachtsensor 

WERKGROEP TF XIX 
Eindhoven - Technische Universiteit. 
Facukeit der Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. G. Vossers 

1. Golfvoortplanting in poreuze materialen 
met een gefixeerde structuur ter bepaling 
van de waarden van de relevante parameter 
onder dynamische omstandigheden 

2. Bepaling van de invloed van een geringe 
hoeveelheid gas in de poriënvloeistof op 
golfvoortplanting en reflectie 

WERKGROEP TE XX 
Delft - Technische Universiteit, Faculteit 

der Technische Natuurkunde, dr.ir. C.W.E. 
vanEijk 
1. Ontwikkeling van een plaatsgevoefige 
detector voor röntgendiffractie-onderzoek 
met behulp van een Guinier-de Wolff-ca-
mera 
2. Experimenteel onderzoek aan "muon 
catalysed fusion" 

WERKGROEP TF XXII 
Enschede - Universiteit Twente, Faculteit 
der Elektrotechniek, profdr. ThJ. A. Popma 
I. Domeinvorming in media voor verticale 

recording 

WERKGROEP TF XXIV 

Delft - Technische Universiteit Laborato

rium voor Technische Natuurkunde. 
prof.dr.ir. F. Tuinstra 
i. Automatisering van röntgendiffractie-
technieken voor polykristallijne materialen 
met voorkeursoriëntatie en/of grove 
korrels 
I. I. Ontwikkeling röntgen-poederdiffrac-
tometer 

I. I. I. Computergesteunde collimator 
1. 1.2. Mechanische uitlijningsprocedures 
1.1.3. Röntgenoptische uitlijningsprocedu
res 

1.2. Besturingssoftware 
t .2.1. Datacollectiesoftware Brogg-Bren-
tano- en Seemann-Bohlin-geometrieên 
1.22. Positiecorrecties voor mechanische 
doorbuiging 

1.3. Berekening van optische aberraties 
door middel van numerieke simulatie van de 
stralengang 
1.4. Kwalitatieve beschrijving korrelgrootte 
1.5. Invloed grofkorreligheid op textuurme
ting 

WERKGROEP TF XXV 
Enschede - Universiteit Twente, Faculteit 
der Technische Natuurkunde, prof.dr.ir. 
W.J. Witteman 

1. Optisch gepompte 16 micron CF4-laser 

2. Gestimuleerde Ramanemissie met 

behulp van COj-iasers 

WERKGROEP TF XXVI 

Delft - Technische Universiteit, Laborato

rium voor Technische Natuurkunde, 

prof.dr.ir. F.A. Biben 
1. Zaal- en bouwakoestiek 

2. Verkeers- en industrielawaai 
3. Echo-akoestiek 
4. Akoestische bronnen en detectoren 
5. Psycho-akoestiek 
6. Fysiologische akoestiek 

WERKGROEP TF XXVII 

Enschede - Universiteit Twente, Faculteit 
der Technische Natuurkunde, profdr. j . 

Greve 
I. Ontwikkeling van een immunochemische 
sensor, gebaseerd op optische interferome-

trie 
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In 1987 via FOM-beleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

project-

nummer indieners titel 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 

affiliatie werkgroep 

NNS07.0204 dr. JAA.J. Perenboom 
prof.dr. H. van Kempen 
prof.dr. P. Wyder 

Submicron of ukrahoge gra
dient magnetische scheiding 

KUN TFVII 

http://prof.dr.ir
http://prof.dr.ir


ETN27.0242 dr. K, Krishna Prasad 
drs. A.M. Koppius 
ir. C. Nieuwvelt 
prof.dr.ir. F.T.M. 
Nieuwstadt 

Studies cxi the drag reduc
tion through turbulent 
structure manipulation by 
surface microgrooves 

TUE/TUD TFXVI 

DTN47.0746 prof.dr.ir. F. Tuinstra 
dr.ir. R. Delhez 

TTN77.1267 prof.dr. J. Greve 

Automation of X-ray dif- TUD 
fraction techniques for 
polycrystalline samples 
with preferred orientation 
and/or coarse grains 

Ontwikkeling van een immu- UT 

nochenusche biosensor, ge
baseerd op optische inter
feron* trie 

TTXXIV 

TF XXVII 
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TTN77.I273 

ETN77.I274 

TTN77.I275 

dr.ir. H.H.J, ten Kate 
prof.dr. LJ.M. van 
deKlundert 

prof.dr.ir. G. Vossers 
dr.ir. M.E.H. van Dongen 
dr.ir. H. van der Kogel 

dr.ir. H.H.J, ten Kate 
prof.dr. LJ.M. van 
deKlundert 

Ontwikkeling van laagveld UT 

supergeleidende magneet-
systemen bij I2K 

Voortplanting van druk- TUE 
golven in gedeeltelijk 
verzadigde poreuze media 

Toepassing van supergelei- UT 

ders in schakelaars voor 
grote stroomsterkten 

TFV 

TFXIX 

TFV 

Adviescommissie 
Q u a n t u m e l e k t r o n i k a 

Doelstelling en ontwikkelingen 

Quantumelektronika, een betrekkelijk 

nieuwe tak van de natuurkunde, maakt in

ternationaal een stormachtige ontwikkeling 

door. Dit vakgebied is een symbiose van 

quantumfysica en elektrotechniek. Het om

vat onder andere fysica van lasers, niet-li-

neaire optica en 'nieuwe' fysica/chemie met 

lasers. Quantumelektronika is in wezen heel 

interdisciplinair. Het vakgebied raakt aan 

atoom- en moiecuulfysica. plasmafysica 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 Uitvoe

rend Bestuur van FOM in 1986 besloten het 

onderzoek inde quantumelektronika in Ne

derland te stimuleren. Daartoe werd het 

Initieel Programma Quantumelektronika 

gestart Voor 1986/1987 werd circa k/800 

ter beschikking gesteld. 

Eind 1986 zijn zeven werkgroepen in de 

quantumelektronika ingesteld. In 1987 is 

daar een achtste werkgroep bijgekomen In 

het verslagjaar is overleg ontstaan over een 

mogelijke fusie tussen de Adviescommissie 

Quantumelektronika en de Werkgemeen

schap voor Atoomfysica. 

Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP QE-A/UvA 

Amsterdam - Universiteit van Amsterdam, 

Natuurkundig Laboratorium, prof.dr. A. 

Lagendijk 

I. Studie van akoestische oppervlaktegolven 

WERKGROEP QE-AW 

Amsterdam - Vrije Universiteit, Faculteit 

Natuur- en Sterrenkunde, profdr. W. 

Hogervorst 

I. Niet-lineaire optische processen voor de 

opwekking van vacuüm-ultraviolet-laser-

straltng 

WERKGROEP QE-DIIRI 

Delft - Technische Universiteit, Interfacul

tair Reactor Instituut dr. J.M. Warman 

I. Ontwikkeling van snelle microgolfdetec-

tietechnieken voor (sub)nanoseconde 

tijdopgeloste metingen van veranderingen 

in geleidingsvermogen na gepulste bestra

ling 

WERKGROEP QE-G 

Groningen - Rijksuniversiteit, Fysisch 

Chemisch Laboratorium, prof.dr. DA. 

Wiersma 

I Femtoseconde-spectroscopie 

WERKGROEP QE-L 

Leiden - Rijksuniversiteit, Huygens 

Laboratorium, prof.dr. J.P. Woerdman 

1. Halfgeleiderlasers 

2. Fotonbandstructuur 

WERKGROEP QE-N 

Nijmegen - Katholieke Universiteit, Fysisch 

Laboratorium, prof.dr. J. Reuss 

1. Multrfotonexcrtatie met COrlasers aan 

onder andere SF*. CFjBr en CF3I 

2. Ontwikkeling van verstembare COj-golf-

geleiderlasers 

3. Frequentiemenging van gepulste en 

continue laserstraling 

WERKGROEP QE-T 

Enschede - Universiteit Twente, Faculteit 

der Technische Natuurkunde, prof.dr.ir. 

WJ. Witteman 

I. Snel stromende gepulseerde COj-laser 

WERKGROEP QE-U 

Utrecht - Rijksuniversiteit, Fysisch Labora

torium, prof.dr. H.W. de Wijn 

I. Met behulp van laser gegenereerde 

lawines van fonemen 



In 1987 via FOM-beleidsruimte gehonoreerd project 

project-
nummer 

87 634 

indieners 

prof-dr. J.P. Woerdman 

dr.ER-Eliel 
dr. D. Lenstra 

titel affiliatie 

Sagnac band structure of RUL 
fiberoptic ring resonator 

werkgroep 

QE-L 

S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d 
F O M S M C M a t h e m a t i s c h e 
Fysica 

Doelstelling en ontwikkelingen 
Het interdisciplinair Samenwerkingsver
band FOM/SMC Mathematische Fysica 
beoogt enerzijds de theoretische fysica in 
contact te houden met moderne ontwikke
lingen in de wiskunde en anderzijds de inspi
ratie die uitgaat van natuurkundige pro
bleemstellingen aan de wiskunde door te 
geven. Een toenemende verwijdering tus
sen de traditioneel verweven disciplines na
tuurkunde en wiskunde in ee.i cijd waarin 
deze elkaar harder dan ooit nodig hebben 
heeft zo'n georganiseerde samenwerking 
onontbeerlijk gemaakt. Bij het samenwer
kingsverband zijn ongeveer honderd wis
kundigen en theoretisch-fysici aangesloten. 
Ter verwezenlijking van bovengenoemde 
doelstelling worden geregeld landelijke se

minaria gehouden op de deelgebieden vel
dentheorie, stochastiek en integreerbare 
systemen. In Scheveningen is een internatio
nale conferentie georganiseerd over mathe
matische methoden in de veldentheorie. 
Voorts is dit jaar een landelijke AiO-oplei-
ding van start gegaan die ten doel heeft 
tweede-bse-studenten met de mathemati
sche fysica vertrouwd ce maken. 

In het onderzoek binnen het samenwer
kingsverband staat de wiskundige onder
bouwing centraal van vaak nog niet exact 
geformuleerde natuurkundige theorieën. In 
de loop van het oprichtingsjaar 1986 zijn 
drie onderzoekprojecten begonnen en daar 
is eind 1987 een vierde aan toegevoegd. Eén 
van de projecten haakt in op de moderne 
"string-theorie" van elementaire deeltjes en 
onderzoekt het verband met de Kac-
Moody-algebra's uit de wiskunde. De ove
rige drie projecten liggen op het terrein van 
de kanstheorie in haar contact met de statis
tische mechanica en de qeantummechanica 

Onderwerpen van onderzoek 
WERKGROEP MF/G 
Groningen - Rijksuniversiteit, Instituut voor 
Theoretische Natuurkunde, prof-dr. M. 
Winnink 
I. Statistische mechanica op niet-penodieke 
betegelingen van de ruimte, zoals bijvoor
beeld die beschouwd door Penrose 

WERKGROEP «F/N 
Nijmegen - Katholieke Universiteit. 
Instituut voor Theoretische Natuurkunde, 
prof.dr. CL. Scheffer 
1. Quantumkanstbeorie 
2. Gemeenschappelijke kansverdelingen 

WERKGROEP MF/U 
Utrecht - Rijksuniversiteit. Instituut voor 
Theoretische Fysica, prof.dr. M. Haze win
kel, prof dr. B. de Wit 
1. Algebralsch-meetkundige methoden in 
stringtheorie, speciaal moduliruimten van 
krommen in dit verband 
2. Anthmetische aspecten, gebruik van 
algebraïsche getallenlichamen in de 
stringtheorie 





overzie 
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Vastgestelde begroting Lasten Definicieve begroting1 

1986 1987 
kP kf 

NIKHEF sectie Hoge-energiefysica: 

kP kf 

7.758 Personeelskosten 8.108 
5074,1 

12.832.1 
Materiële kredieten 

NIKHEF sectie Kernfysica: 

4.930 
13.038 

10.890 Personeelskosten 11.241 
8255,3 Materiële kredieten 6987 

19.145,3 

Kernfysisch Versneller Instituut: 

18.228 

2.265 Personeelskosten 2.264 
4.352,8 

6.617,8 
Materiële kredieten 

FOM-Instituut voor Plasmafysica: 

3958,6 
6.222,6 

8.411 Personeelskosten 7.798 
3.910 Materiële kredieten 3.406 8 

12.321 I I . 204,8 

7.664,9 
4.510,55 

12.175,45 

FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica 
(excl.TNIIIenTHFE-F): 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

7954 
3.074,5 

11028.5 

221 
226 

447 

Centrum voor Submicrontechnologie: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

308 
139 

447 

1.060 
94 

1.154 

Werkgemeenschap voor 
Theoretische Hoge-energiefysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

962 
145.2 

1.107,2 

3.861 
1.015,1 

4.876,1 

Werkgemeenschap voor Kernfysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

3.118 
916.5 

4.034,5 

1.686 
715,5 

2.401,5 

Werkgemeenschap voor Thermonucleair 
Onderzoek en Plasmafysica (incl. TN III): 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

1.543 
467 

2.010 

2.210 
519.6 

2.729,6 

Werkgemeenschap voor Atoomfysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

2.094 
594 

2688 

2.960 
902,4 

3862.4 

Werkgemeenschap voor Statistische Fysica 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

2.465 
984,4 

3449,4 



1.496 
700.5 

4.418 
1.841.9 

3.056 
2.540 

1.651 
1060 

500 

79 
6 

Werkgemeenschap voor Materialen: 

2.196,5 3.301.3 

6.259,9 6.548,5 

5.596 5.419 

Personeelskosten 
Materiële kredieten 

2.160 
1.141,3 

Werkgemeenschap voorde Vaste Stof: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

4.678 
1.870,5 

Werkgemeenschap Halfgeleiders: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

2.904 
2.515 

Speciale Commissie voor de Technische Fysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

1.816 
756,5 

Stimuleringsgebied Quantumelekironika: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 218.5 

Samenwerkingsverband FOM/SMC 
Mathematische Fysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

136 
8.5 

3711 2.572.5 

500 218.5 

85 144.5 

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

3.098 Personeelskosten 3.400 
2.056.7 

5.154.7 
Materiële kredieten 

- Bijzondere bestuurstoewijzingen: 

2.536,4 
5.536.4 

800 Bijdrage aan JET 600 
354 C.C. Huygensbijdrage 1.700 

«.528.9 
104.748,25 

Overig 697 
100.595.7 

Vastgestelde begroting Baten Definite ve begroting 
1986 1987 

kf kf kf kf 

81.254,2 Nederlandse organisatie ZWO 79.659 
4.016 Europese Gemeenschap 3.188,5 

200 Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
200 Ministerie van Economische Zaken 

10.504,2 Stichting voor de Technische Wetenschappen 8.759,7 
3.403,9 Instituutssamenwerking met universiteiten 3.060,1 
4.109,75 Bijdragen op grond van samenwerking 4.393.9 

103.688,05 99.061.2 
1.060,2 Vastgelegde verplichtingen 1.534,5 

104.748,25 100.595,7 
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Vastgestelde begroting Lasten Defini tieve begroting 
1986 1987 

kf kf 

Grote apparatuur instituten: 

kf kf 

2.458 NIKHEF sectie H 2.900 
1.263 NIKHEF sectie K 1 100 
4.950 Kernfysisch Versneller Instituut 9.890 
1.257 FOM-Instituut voor Plasmafysica 

FOM-Instituut voor Atoom-en Molecuulfysica 
414 

3 182 (incl.TNIII) 2.275 
1.260 Centrum voor Submicrontechnologie 960 

828 
15.198 

Algemene kosten van de organisatie -
15.198 

Algemene kosten van de organisatie 
17.539 

Grote apparatuur universitaire werkgroepen: 
375 Kernfysica 715 

- Atoomfysica 280 
200 Statistische Fysica 150 
350 Materialen 714,5 
720 Vaste Stof 460 

1.030 Halfgeleiders 790 
150 

2.825 
18.023 

Technische Fysica 150 
3.259,5 

20.798,5 

Baten 

ZWO: 
7.000 - Gewoon investeringssubsidie 6.075 
1.300 - Nader te verdelen artikel 725 
9.159 

17.459 
- Intentioneel apparatuur schema 13515 

20.315 
314 Euratom 153,5 

- Stichting voor de Technische Wetenschappen -
250 Economische Zaken inzake IOP-IC -

18.023 
Universiteit Twente 330 

20.798,5 

1) Met ingang van 1987 wordt de vastgestelde begroting aangeduid met definitieve begroting' 
2) I kf = f I.000,-. 



Toelichting op het financieel overzicht 

Algemeen 
In dit financieel verslag zijn naast elkaar ver

meld de financiële toekenningen zoals opge

nomen in de definitieve begroting 1987 en 

in de vastgestelde begroting 198$. Hieruit 

kunnen accres c.q. décres van de financiële 

toewijzingen worden afgeleid. 

Exploitatiekosten: lasten 
Gepresenteerd is de omzet op basis van de 

financiële toewijzing per organisatie-onder

deel van de Stichting FOM. gesplitst naar 

personeelskosten en materiële kredieten 

De personeelskosten omvatcen de salaris

sen en toelagen, alsmede het werkgevers

aandeel in de pensioenpremies en sociale 

lasten. De opstellingen over 1987 en 1986 

zijn gebaseerd op het salanspeil per 01 -04-

1986 met een ABP-premie van 12,5%. 

De materiële kredieten omvatten de finan

ciële toewijzingen bestemd voor de aan

schaf van instrumenten, reiskosten, alsmede 

algemene en bedrij^kosten. 

Aan FOM-beleidsruimteprojecten is in 1987 

kf 7.036.5 en in 1986 kf 6.366.4 toegekend. 

De financieringsstroom programmatische 

prioriteiten en knelpunten heeft in 1987 de 

omvang van kf 2.344,2 en in 1986 van kf 

3.533.6 

Exploitatierekening: baten 
Onder de baten vindt men de subsidies en 

bijdragen die FOM ontvangt en waaruit de 

exploitatiekosten worden bestreden. De 

belangrr]kste subsidies en bijdragen komen 

van de onderstaande organisaties. 

- De Nederlandse organisatie voor zuiver-

wetenschappelij' onderzoek (ZWO). 

Voor exploitatielasten met betrekking 

tot fundamenteel onderzoek der materie 

(in 1987: 79.2%: in 1986: 77,6%). 

- De stichting voor de Technische Weten
schappen (STW). Voor onder andere de 

financiering van projecten op het gebied 

van technische natuurkunde en innovatie 

(in 1987: 8.7%; in 1986: 10.0%) 

- De Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie (Euratom). Overeenkom
stig een associatiecontract voor plasmafy

sica en beheerste kernversmelting. Vol

gens dit contract draagt Euratom 25% bij 

in de exploitatiekosten van het FOM-ln-

stttuut voor Plasmafysica en de groep TN 

III bij het rOM-Instituut voor Atoom- en 

Molecuulfysica (in 1987: 3.2%; in 1986: 

3.8%). 

- Instituutsamenwerking met universitei

ten. De Rijksuniversiteit Groningen 

neemt onder andere de infrastructurele 

kosten van de exploitatie van het Kernfy

sisch Versneller Instituut voor haar reke

ning en de Universiteit van Amsterdam 

geeft een vergoeding voor werkzaamhe

den op het NIKHEF (in 1987: 3.0%; in 

1986: 3.3%). 

- Bijdragen op grond van samenwerkings

overeenkomsten. Op basis van onder

linge samenwerking vindt er een verrui

ming van het fundamenteel wetenschap

pelijk onderzoek plaats (in 1987:4,4%; in 

1986:4,3%). 

Investeringsrekening: lasten 
Onder dit hoofd vallen alle uitgaven voor in

richting van laboratoria, alsmede de aan

koop van wetenschappelijke basisappara-

tuur. Dit zijn grote installaties en apparaten 

die niet uit het normale exploitatiesubsidie 

kunnen worden aangeschaft. 

Invcsteringsrekening: baten 
De belangrijkste subsidies en bijdragen in 

1987 komen van de onderscaande organisa

ties: 

- Nederlandse organisatie voor zuiver-we-
tenschappehjk onderzoek. 
* 'gewoon investeringssubsidie' ter 

grootte van kf 6.075 

* 'nader te verdelen artikel' opgebouwd 

uit; 

kf 465 voor magnetische spectrograaf in 

Groningen 

kf 260 voor de SAM in Twente 

* 'Intentioneel Apparatuur Schema -

middelgroot' opgebouwd uit: 

kf 700 voor de SIMS bij het CST te 87 

Delft 

kf 1.500 voor LEP-expenmenten 

* 'Intentioneel Apparatuur Schema -

groot' opgebouwd uit: 

kf I 375 voor oppervlakte-onderzoek bij 

AMOLF 

kf 400 voor HERA-experimenten 

kf 9.540 voor de studiefase van het super

geleidend cyclotron bi| het Kernfysisch 

Versneller Instituut 

- Euratom. Deze bi|drage betreft 25% van 

alle investeringen met betrekking tot 

plasmafysica Voor bepaalde investerin

gen kan 20% extra vergoed worden. 

- Universitet Twente Voor de financie

ring van de SAM-Twente draagt de Uni

versiteit Twente kf 330 bij. 





Dit hoofdstuk bevat 
kwantitatieve gegevens over de 
input en output van FOM in 
1987, gepresenteerd per 
organisatie-eenheid binnen 
FOM. De inputgegevens (geld 
en mensen) zijn ontleend aan de 
definitieve begroting 1987. die 
als peildatum I november 1987 
heeft. De outputgegevens 
bevatten tellingen van 
publikaties, proefschriften, 
conferentiebijdragen, 
voordrachten en dergelijke. 
Een toelichting op de 
gehanteerde criteria wordt 
hieronder gegeven. 

wantitatieve input-en 



fnputfegerens 

De inputgegevens zijn gespecificeerd naar 

personeelsaantallen, exploitatiebudget en 

investeringskrediet. Bi} de personeelsgege

vens is onderscheid gemaakt naar weten

schappelijk personeel in vaste of tijdelijke 

dienst (respectievelijk afgekort als WP/V en 

WP/T) en personeel in ondersteunende 

functies in vaste en tijdelijke dienst (afge

kort als respectievelijk OP/V en OP/T). Het 

exploitatiebudget is opgesplitst in het per

soneelsbudget en het materieel budget. Bij 

alle inputgegevens is tevens gespecificeerd 

welk aandeel de beleidsruimte erin heeft en 

welk gedeelte daarvan weer in het Pro

gramma voor Technische Natuurkunde en 

Innovatie (dat met geld van de STW wordt 

gefinancierd) ondergebracht is. 

Outputgegevens 

Voor het verkrijgen van de getallen bij de 
outputgegevens zijn de volgende criteria 
gebruikt Over de hele linie is als uitgangs
punt genomen dat alleen publikaties. proef
schriften, conferentiebijdragen en derge
lijke worden geteld waarbij de auteur of één 
van de auteurs in dienst is van FOM danwei 
in dienst was in de tijd dat het beschreven 
onderzoek verricht werd. In een aantal ge

vallen volgen publikaties (of de academische 

promotie) pas, nadat de betreffende onder

zoeker in tijdelijke dienst FOM heeft verla

ten. Het criterium voor conferentiebijdra

gen is dat het moet gaan om een voordracht 

op uitnodiging en/of om een voordracht die 

gepubliceerd is of geaccepteerd is voor op

name in de proceedings van de betreffende 

conferentie. Voor enkele specifieke vakge

bieden, met name het thermonucleaire on

derzoek en de plasmafysica, is een aantal 

conferentiebijdragen geteld als publikatie. 

omdat daar de wetenschappelijke communi

catie in belangrijke mate via enkele grote 

conferenties plaats heeft. 

Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica. Sectie Hoge-energiefysica 
(N IKHEF-H) 

90 
Input 

personeelsaantallen exploitatiebudget investeringskrediet 
(in duizenden guldens) 

WP/V WP/T OPA' OP/T pers. mat 
totaal 27 35 51 6 8.108 4.930 2.900 

waarvan BR 8.5 5 383 232 -
daarvan STW 1,5 - 60 - -

Output 
publikaties waarvan proefschriften conferentiebijdragen i overige voordrachten e.d. 

(aantal) (aantal) (aantal) (aantal) 

62 5 30 103 

De ci|fers zijn exclusief de input en output van de Universiteit vin Amsterdam en de Katholieke Universiteit Nijmegen, de beide partners van FOM in 

NIKHEF-H. 

Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica, Sectie Kernfysica 
(N IKHEF-K) 

Input 

totaal 
waarvan BR 
daarvan STW 

personeelsaantallen 

WP/V WP/T OP/V OPH" 
20 21 130 I 

6 - -

exploitatiebudget investeringskrediet 
(in duizenden guldens) 

pers. mat. 
11.241 6.987 1.100 

241 

Output 

publikaties 

(aantal) 

37 

waarvan proefschriften 

(aantal) 

3 

conferentiebijdragen 

(aantal) 

18 

overige voordrachten e.d. 

(aantal) 
59 

De ci|fers ii|n exclusief de input en output van de Vrije Universiteit Amsterdam, de partner van FOM in NIKHEF-K. 



Kernfysisch Versneller Instituut (KV I ) 

Input' 

totaal 
waarvan BR 
daarvan STW 

personeelsaantallen 

WP/V WP/T OP/V OP/T 
7 27 II 0.4 

7 

exploitatiebudget investeringskrediet 
(in duizenden guldens) 

pen. mat 
2.264 3958.6 9.8901 

131 190 

Output' 
publikaties 

(aantal) 
41 

waarvan proefschriften 
(aantal) 

3 

conferentiebijdragen 
(aanta!) 

22 

overige voordrachten e.d. 
(aantal) 

71 

1) Exclusief de input en ovtput vn de Rqksuniversiteit Groenigen, de partner van FOM in het KVI 

2) Inclusief 9 200 voor AGOR. 

FOM-Instituut voor Plasmafysica "Rijnhuizen* 

Input 
personeelsaantallen 

WP/V WP/T OPA/ OP/T 

exploitatiebudget 

pers. 

investermgskredie 
(in duizenden guldens) 

mat. 

totaal 
waarvan BR 
daarvan STW 

25 17.5 97.5 4 
6 - 2 
1 - 1 

7.798 
381 
108 

3.406.8 414 
152 
127 

Output 
publikaties 

(aantal) 
50 

waarvan proefschriften 
(aantal) 

3 

conferentiebijdragen 
(aantal) 

54 

overige voordrachten e.d. 
(aantal) 

69 

FOM-Instituut voor A toom- en Molecuulfysica ( A M O L F ) 

Input (inclusief TN III. Mt-AMOLF; exclusief THFE-F) 
personeelsaantallen 

WP/V WP/T OP/V OP/T 
totaal 17 60.5 80.5 7 
waarvan BR - 29.5 - 4 
daarvanSTW - 12,5 - 4 

Output (inclusief TN III. Mt-AMOLF en THFE-F) 
publikaties waarvan proefschriften 

(aantal) (aantal) 
130 II 

exploitatiebudgei t investeringskrediet 
(in duizenden guldens) 

pers. mat. 
9.193 3391.5 7275 
1.308 771 -

590 308 -

conferentiebijdragen overige voordrachten e.d. 
(aantal) (aantal) 

82 112 



Centrum voor Submicrontechnologie (CSX) 

Input (exclusief Mt-CST) 

totaal 
waarvan 8R 

daarvan STW 

personeelsaantallen 

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

I 3 - -

I 

exploitatiebudget investeringskrediet 
(in duizenden guldens) 

pers. mat 

308 139 960 

Output (exclusief Mt-CST) 

publikaties waarvan proefschriften 

(aantal) (aantal) 

6 

conferentiebijdragen 

(aantal) 
6 

overige voordrachten e.d. 

(aantal) 

7 

De ojlen zijn exclusief de input en output «n de Technische Untvtrytett Delft, de pvtner v» FOM in het CST 

Werkgemeenschap voor Theoretische Hoge-energiefysica 

92 
Input 

totaal 

waarvan BR 
daarvan STW 

personeebaantailen exploitatiebudget investeringskrediet 

(in duizenden guldens) 

WP/V WP/T OP/V OP/T pers. mat. 

2 19 962 145.2 

9 276 517 

Output 
publikaties 

(aantal) 

26 

waarvan proefschriften 

(aantal) 

I 

conferentiebijdragen 

(aantal) 

14 

overige voordrachten e.d. 

(aantal) 

43 

Werkgemeenschap voor Kernfysica 

Input 

personeelsaantallen exploitatiebudget 

WP/V WP/T OP/V OP/T pers. 
totaal 5 30 19 3.118 
waarvan BR 2 - - 113 
daarvan STW _ -

Output 
publikaties waarvan proefschriften conferentiebijdragen 

(aantal) (aantal) (aantal) 
50 6 66 

i investeringskrediet 
(in duizenden guldens) 

nut. 
916,5 715 

258,5 
10 

overige voordrachten e.d. 

(aantal) 

43 



Werkgemeenschap voor Thermonucleair Onderzoek en Plasmafysica 

Input (exclusief FN III) 

personeelsaantallen 

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

totaal 8 

waarvan BR 8 

daarwSTW 8 

exploitatiebudget investeringskrediet 

(in duizenden guldens) 

pers. mat 
304 150 
304 150 
304 150 

Output (exclusief TN III) 

publikaties waarvan proefschriften 

(aantal) (aantal) 

9 3 

conferentiebqdragen 

(aantal) 

10 

overige voordrachten e.d. 
(aantal) 

Werkgemeenschap voor Atoomfysica 

Input 

totaal 

personeehaantaJien 

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

2 27 9 -

exploitatiebudget 

pers. 
2094 

investeringskrediet 

(in duizenden guldens) 

mat 

594 280 
waarvan BR 

daarvan STW 
13 

2 - -

516 
94 

327.4 

200 

Output 
publikaties 

(aantal) 

53 

waarvan proefschriften 

(aantal) 

7 

conferentiebqdragen 
(aantal) 

17 

overige voordrachten e.d. 

(aantal) 
68 

Werkgemeenschap voor Statistische Fysica 

Input 
personeelsaantallen exploitatiebudget investeringskrediet 

(in duizenden guldens) 

WP/V WP/T OP/V OP/T pers. mat. 

totaal 5 39.3 10 2.465 984.4 150 
waarvan BR 16 534 5219 ~ 
daarvan STW - - - - - -

Output 
publikaties waarvan proefschriften conferentiebijdragen overige voordrachten e.d. 

(aantal) (aantal) (aantal) (aantal) 

68 9 14 53 

Werkgemeenschap voor Materialen 

Input 

totaal 
waarvan BR 
daarvan STW 

personeelsaantallen 

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

I 40 12 -

19 

I I 

exploitatiebudget investeringskrediet 

(m duizenden guldens) 

pers. mat. 

2.160 I 141.3 714.5 

526 609.8 

368 469.8 

Output 
publikaties 

(aantal) 

61 

waarvan proefschriften 

(aantal) 

3 

conferentiebijdragen 
(aantal) 

30 

overige voordrachten e.d. 

(aantal) 

36 



Werkgemeenschap voor de Vaste Stof 

Input 

totaal 
waarwan BR 

daarvan STW 

Output 
publikaties 

(aantal) 

110 

personeebaanullen 

WP/V WP/T OP/V OPT 

3 78 17 3 

27 I 

I 

waarvan proefschriften 

(aantal) 

10 

exploitatiebudget investeringskrediet 

(in duizenden guldens) 

pers. mat. 

4.678 1.870.5 460 
957 557.5 
45 -

conferentiebijdragen 

(aantal) 
62 

overige voordrachten e.d. 
(aantal) 

147 

Werkgemeenschap Halfgeleiders 

Input 
personeelsaan tallen exploitatiebudget investeringskrediet 

(in duizenden guldens) 
WP/V WP/T OPA/ OPT pers. mat 

totaal 59 1 4.5 1904 1515 790 

waarvan BR 25 - 1.5 1088 654 -
daarvan STW 20 - 1.5 885 480.5 -

Output 
publikaties waarvan proefschriften conferentiebijdragen overige voordrachten e.d. 

(aantal) (aantal) (aantal) (aantal) 

74 8 47 123 

Speciale C o m m i s s i e v o o r de Techn ische Fysica 

Input 

totaal 

waarvan BR 

daarvan STW 

personeelsaantallen 

WP/V WP/T OP/V OPT 

39.5 - 6.5 

37.5 - 6.5 

36.5 - 6.5 

exploitatiebudget 

pers. 

1.816 

1.676 

1676 

investenngskrediet 

(in duizenden guldens) 

mat. 

756.5 150 

756.5 

756.5 

Outpu t 

publikaties 

(aantal) 

17 

waarvan proefschriften 

(aantal) 

2 

conferentiebijdragen 

(aantal) 

26 

overige voordrachten e.d. 

(aantal) 

31 

Adviescommissie Quantumelektronika 

Input 

totaal 

waarvan 8R 

daarvan STW 

Output 

publikaties 

(aantal) 

personeelsaantallen 

WP/V W F T OP/V OPT 

2 

exploitatiebudget investeringskrediet 

(m duizenden guldens) 

pers. mat. 

218.5 

waarvan proefschriften 

(aantal) 

confcrentiebi|draj;en 

(aantal) 

overige voordrachten e.d 

(aantal) 

2 



Samenwerkingsverband FOM/SMC Mathematische Fysica 

Input 
personeehaan tallen 

WP/V WP/T OP/V OPT 
couaf 3 
waarvan BR -
daarvanSTW -

Output 
publÜutKS waarvan proefschriften conferentiebijdragen overige voordrachten e d. 

(aantal) (aantal) (aantal) (aantal) 

exploitatiebudget investermgskrediet 
(m duizenden guldens) 

pers. mat. 
(16 8.5 
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N a t i o n a a l Inst i tuut voor 
Kernfysica en 
Hoge-energfe" fysica 

Kernfysisch Versnel ler 
Inst i tuut ( K V I ) 

FOM- Ins t i tuu t voor 
Plasmafysica 

98 

Sinds de bestuurh|ke integratie van het NIK-
HEF-Secne Hoge-energiefysici en het Insti
tuut voor Kernphysisch Onderzoek ilKOi. 
nu de Sectie Kernfysica in het NIKHEF, 
heeft het NIKHEF een overkoepelend be
stuur dat bestaat uit acht leden, te benoe
men door FOM, de Universiteit van Alti
st rdam, de Katholieke Universiteit Nijme
gen en de Vri|e Universiteit. 
Op 31 december was het bestuur als volgt 
samengesteld: 

prof dr. A Dymanus KJM . voorzitter 
dr K H Chang 'ufi 
prof.dr. EP.], van den Heuvel J.A 
dr. R.T. Jongenus J.» 
profdr H Verheul rj 
prof.dr. R.T. Van de Walle CJM 
prof dr BQPJ de VVtt tor 
prof dr A. van der Woude ^OM 
Het secretariaat werd verzorgd door dr ir 
C. de Lange 

De vergaderingen werden vocns bijge
woond door de directie van het NIKHEF, 
prof dr G van Middelkoop (wetenschappe
lijk directeur Sectie K), dr. W. Hoogland 
(wetenschappelijk directeur Sectie H) en 
dr J Langelaar (beherend directeur NIK
HEF) 

Voor de beide secties is een wctenschappe 
lijke adviescommissie (WAC) ingesteld. Op 
31 december waren de commissies als volgt 
samengesteld: 

WAC Sectie H' 

prof dr K.J.F. Gaemers. voorzitcer 
dr. P.H.A. van Dam 

dr C Daum 

prof dr. A N. Diddens 
dr. F.C Erné 
dr W Hoogland 

WAC Sectie K 
prof.dr J A Tjon, voorzitter 

dr J.H. Koch, secretaris 
dr J Domingo 

prof dr C van der Leun 

prof dr. G van Middelkoop 
dr R.P. Rcdwine 

prof I Sicl; 
prof J D Walecka 

Het KVI is een universitair instituut ex art 
104 WWO: het wordt bemand en gefinan
cierd door FOM en de Rijksuniversiteit 
Groningen iRUG) samen. De taken van het 
BJ-.'dscollege van het Kernfysisch Versnel
ler Instituut zijn omschreven in de "Regeling 
van Bestuur en Beheer" Deze bestaan on
der andere uit het adviseren van FOM en 
RUG inzake het instituut, het adviseren van 
de directeur van het KVI inzake het te voe
ren beleid en het opstellen van diverse finan
ciële documenten Het Beleidscollege was 
op 31 december als volgt samengesteld 

voor FOM 

prof dr C van der Leun 
dr Q.H.F. Vrehen 
prof dr C de Vries 
prof dr MJ. van der Wiel 
voor RUG: 

prof.dr H Verheul, voorzitter 
prof dr N.M, Hugenholtz 
prof dr MJ Janssen 

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

De vergaderingen werden voorts bi|ge-
woond door prof dr R H Siemssen (direc
teur KVI). prof dr A van der Woude en 
prof dr. R A R L. Malfliet (tot respectievelijk 
vanaf I augustus plaatsvervangend directeur 
KVI) en door dr R.J. de Mei|er (tot 9 okto
ber vertegenwoordiger Instituutsraad, 
daarna op persoonh|ke titel). 

Het FOM-Instituut voor Plasmafysica heeft 
een Beleidsadvijscomnnssie die op 3i de
cember do volgende samenstelling had. 
prof dr J A Goedkoop 
ir. J Lisser 
dr J. Poiman 
prof dr ir D C Schram 
ir A C Timmers 
prof.dr. W.Th. Wenckebach 
dr ir C de Lange ia i i en dr LR Kouw ver
vulden de functie van secretaris. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door prof.dr MJ van der Wiel (di
recteur FOM-instituut voor Plasmafysicai. 
dr K.H. Chang (directeur FOM), prof dr F 
En^elmann (directie FOM-Instituur voor 
Plasmafysica) er. prof.dr.ir WJ Witternan 
(waarnemer Uitvoerend Bestuur) 

De Beleidsadviescommissie adviseert aan 
het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
FOM en aan de directeur van het FOM-insn-
tuut voor Plasmafysica. 

Het Beheercomite. dat in het kad^- van het 
associaticcontract EuratomFOM is opge
richt, was op 31 december samengesteld 
uit: 

voor Euratom 
dr U Fmzi 
dr Ch. Maisonnier 
voor FOM: 

dr K H Chang, voorzitter 
drs. j.D. Elen 
dr J F van de Vate 
dr H Weijma 

dr ir C.de Lange (a i) en dr LR Kouw ver
vulden de taak van secreans 
De vergaderingen werden voorts bijge
woond door dr PJ Kind en dr K Melchin-
ger (beiden Euratom), prof.dr. Mj. van der 
Wiel (directeur FOM-Instituut voor Plas
mafysica), prof dr FW Sans (leider werk
groep TN III) en prof dr |.A. Goedkoop (lid 
Beleidsadviescommissie voor het FOM-ln-
s;ituut voor Plasmafysica) 

Het Beheercomite is ingesteld om toezicht 
te houden op de uitvoering van het associa
tiecontract Kernfusie Euratom FOM 

De Coördinatiegroep Kernfusie FOM ECN 

was op 31 december als volgt samengesteld 
voor FOM 
dr K H Chang, voorzitter 

ir J Lisser 
prof dr FW Sans 

prof dr MJ van der Wiel 



F O M - I n s t i t u u t voor 
A t o o m - en Molecuulfysica 
( A M O L F ) 

C e n t r u m voor 
Submtcron techno log ie 
( C S T ) 

voor ECN: 
drs. J.O. Eten 
profdr. LH.Th. Rietjens 
ir. A.C. Timmers 
dr. J.F. van de Vate 

dr. L R. Kouw vervulde de functie van secre
taris 

Ambteh|ke waarnemers in de Coördinatie
groep lijn mr. S.vV.M. Derlis. mevrouw ing. 
N. Foumier. dr A. Gevers en dr. J.D. de 
Haan. 

De Coördinatiegroep Kernfusie FOM-ECN 
coördineert het fusie-onderzoek in Neder
land en adviseert beide stichtingen en di
verse ministeries. 

Het FOM-Instituut voor Atoom- en Mole
cuulfysica heeft een Beleidsadviescomtmssie 
die op 31 december de volgende samenstel
ling had: 
profdr. J.H van der Waals, voorzitter 
dr. AA Holscher 
profdr. K de Kluiver 
prof.dr.ir. K.D. van der Mast 
proTdr. AR. Miedema 
profdr. N.M.M. Nibbenng 
profdr. A. Niehaus 

dr. H.D. Dokteren dr. LR. Kouw vervulden 

de funtie van secretaris. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door dr. K.H. Chang (directeur 
FOM), profdr F.W. Saris (directeur FOM-
Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica) 
en dr. A.W. Kleyn (vertegenwoordiger In-
stituutsraad en COR) 

De Beleidsadviescommissie adviseert aan 
het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
FOM en aan de directeur van het FOM-Insti-
tuut voor Atoom- en Molecuulfysica 

Het Centrum voor Submkrontechnologie 
heeft een Beleidscommissie, wier taken zijn 
vastgelegd :n het "Instellingsbesluit" en tus
sen de partners gemaakte werkafspraken. 

Deze bestaan onder andere uit het advise
ren van de Technische Universiteit Delft 
(TUD) en FOM enerzijds en de directeur 
van het CST anderzijds omtrent weten
schappelijk programma, personeelsopbouw 
en begroting. De Beleidscommissie was op 
31 december als volgt samengesteld: 
voor TUD: 
ir. CM. van Baal 
prof.dr.ir J Davidse 
prof.dr.ir. J.J.J. Kokkedee 
dr r. H. van Krugten 
voor FOM: 

profdr. H.H. Brongersma 
drs. R.p. Kramer, voorzitter 
prof.or. j.F. Verweij 

Als eerste secretaris trad op dr. K W Ma
ring, als tweede secretaris drs. HG. van Vu
ren. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door prof dr ir S Radelaar (direc
teur CST) 
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De Commissie van de Werkgemeenschap 
voor Theoretische Hoge-energiefysica was 
op 31 december samengesteld uit 
prof.dr. FA.Berends, 
voorzitter, leider werkgroep H-th-L 
dr. M. de Roo. 
wetenschappelijk secretaris, lekJer werk
groep H-th-G 
prof dr D. Atkinson, 
leider werkgroep H-th-G 
prof.dr. FA.Bas. 
leider werkgroep H-th-A 
prof.dr. C. Duilemond. 
leider werkgroep H-th-N 
prof.dr. K.J.F. Gaemers. 
leider werkgroep H-th-A 
dr. J.W. van Holten, 
theoriegroep NIKHEF. Sectie H 
prof.dr. G. 't Hooft 
leider werkgroep H-th-U 
or W. Hoogland. 

wetenschappelijk directeur NIKHEF. Sectie 
H 
dr. W.LG.A.M. van Neerven, 
leider werkgroep H-th-L 
prof.dr.ir. J.J. de Swart, 
leider werkgroep H-th-N 
prof.dr. J.A. Tjon, 
leider werkgroep H-th-U 
prof.dr. B.Q.P.J. de Wit 
leider werkgroep H-th-U 
Het secretariaat werd verzorgd door dr.ir. 
C. de Lange. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door drs. HG. van Vuren (waarne
mend directeur FOM), dr. P.J.M. Bongaarts 
en drs. J.C. Vink (vertegenwoordigers 
COR). Dr. J.W. van Holten werd benoemd 
als lid van de Commissie van de Werkge
meenschap als vertegenwoordiger van de 
theoriegroep van NIKHEF-H. 

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

Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
FOM wordt in de Commissie vertegen
woordigd door prof.dr. C. van der Leun. 

De Commissie van de Werkgemeenschap 
voor Kernfysica was op 31 december als 
volgt samengesteld: 
prof.dr. H. Verheul, 
voorzitter, leider werkgroep K II 
prof.dr. C. van der Leun. 
vice-voorzitter, leider werkgroep K V 
prof.dr. P.J. Brussaard. 
wetenschappelijk secretaris, leider werk
groep K Vl-U 
dr. K. Abrahams, 

vertegenwoordiger Kernfysische Contact
commissie, dagelijks leider werkgroep KIX 
prof.dr. P.W.M. Glaudemans 
prof.dr. M.N. Harakeh 
prof dr J.H. Koch 

prof.dr. A. Lande, leider werkgroep K Vl-G 
prof.dr. R.A.R.L Malfliet 
prof.dr. G. van Middelkoop, 
wetenschappelijk directeur NIKHEF, Sec-
tieK 

prof.dr. H. Postma, 
leider werkgroep K XI 
prof.dr. R.H. Siemssen, 
leider werkgroep K III (K VI) 
prof.dr. J.A. Tjon 
prof.dr. C. de Vries 
prof.dr. H. de Waard 
prof.dr. R. van Wageningen, 
leider werkgroep K 11 
prof.dr. A.H. Wapstra, 
leider werkgroep K XI 
prof.dr. P.K.A. de Witt Huberts 
prof.dr. A. van der Woude, 
leider werkgroep K III (K VI) 
Het secretariaat werd verzorgd door dr.ir. 
C. de Lange. 

D P vergaderingen werden voorts bijge
woond door dr. K.H. Chang (directeur 
FOM), drs. E.j. Evers en dr. J. van Klinken 
(vertegenwoordigers COR). 

In de loop van 1987 zijn de werkgroep 
K/VS X-L en K/VS X-G verhuisd naar res
pectievelijk de Werkgemeenschap voor de 
Vaste Stof en die voor Materialen. Daarmee 
werd prof.dr. W.J. Huiskamp ontheven van 
de leiding van de werkgroep K/VS X-L en 
het lidmaatschap van de Commissie van de 
Werkgemeenschap. Dit laatste geldt ook 
voor dr. DO. Boerma. Prof.dr. H. de 
Waard, leider van de werkgroep K/VS X-G, 
werd benoemd als lid a titre personnel van 
de Commissie van de Werkgemeenschap. 
Prof.dr.ir. A.M. Hoogenboom werd op zijn 
verzoek ontheven van de leiding van de 
werkgroep K V en het lidmaatschap van de 
Commissie van de Werkgemeenschap 

Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
FOM wordt in de Commissie vertegen
woordigd door prof.dr C. van der Leun. 

In de loop van 1987 is uit de leden van de 
Commissie een Dagelijks Bestuur benoemd 
met de bedoeling de zakelijk-organisatori-
sche belangen binnen de Commissie beter 
te behartigen. Het streven daarbij is erop 
gericht de Commissie meer gelegenheid te 
geven als wetenschappelijk klankbord te 
fungeren, waardoor meer nog dan voor
heen regelmatig aandacht aan het weten
schappelijke onderzoekprogramma zal kun
nen worden besteed. 

Op 31 december was het Dagelijks Bestuur 
als volgt samengesteld: 
prof.dr. H. Verheul (namens KII), voorzi' ;er 
prof.dr. C- van der Leun (namens K V), vice-
voorz-tter 

prof.dr. P.J. Brussaard (namens K Vl-U), w -
tenschappelijk secretaris 
prof.dr. G. van Middelkoop (namens NIK
HEF-K) 

prof.dr. R.H. Siemssen (namens K III) 
Het secretariaat werd verzorgd door dr.ir. 
C. de Lange. 
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De Commissie van de Werkgemeenschap 
voor Thermomicleatr Onderzoek en Plas
mafysica was op 31 december samengesteld 
uit: 

prof.dr.ir. JA. Steketee. 
voorzitter 
prof-dr. F. Engelmann, 
adjunct-directeur FOM-Instituut voor Plas
mafysica, leid*"- theoretische afdeling 
ir. H.Th. Klippel 
prof.dr. M. Kuperus 
prof.dr.ir. P.C.T. van der Laan 
prof.dr. F.W. Sans. 
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. MJ. van der Wiel, 
directeur FOM-Instituut voor Plasmafysica 
prof.dr.ir. W.J. Witteman. 
ieïder werkgroep TN VI 
dr. LR Kouw vervulde de taak van secreta
ris 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door dr. K.H. Chang (directeur 
FOM), dr. H.J. Hopman (adjunct-werk-
groep'eider TN III), drs. J.H.M. Bonnie en dr. 
A.F.G. van der Meer (vertegenwoordigers 
COR). 

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

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

De Commissie vin de Werkgemeenschap 
voor Atoomfysica was op 31 december sa
mengesteld uit: 

prof.dr. G. Nienhuis. voorzitter 
prof.dr. J. Reuss. 

wetenschappelijk secretaris, leider werk
groep A Vil 
prof.dr. A. van der Avoird 
dr. F. Baas. 

leider werkgroep A X 
prof.dr E.J. B-erends, 
leider werkgroep A XIV 
dr H.C.W. Beijerinck. 
leider werkgroep A XII 
dr. A. Donszelmann 
prof.dr. H.G.M. Heideman, 
leider werkgroep A VI 
prof.dr. W. Hogervorst. 
le'der werkgroep A VIII 
prof.dr. J. Los 

prof.dr. C.J.N, van den Meijdenberg 
prof.dr. R. Morgenstern, 
leider werkgroep A III 
prof.dr. A. Niehaus. 
leider werkgroepen A11 en A IV 
dr. S. Stolte 
prof.dr. B.J. Verhaar, 
leider werkgroep A XV 
dr. A.E. de Vries 
prof.dr. M.J. van der Wiel 
dr. H.D. Dokter en dr LR. Kouw vervulden 
de functie van secretaris. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door dr. K.H Chang (directeur 
FOM), prof.dr. J Schmidt (waarnemer Uit
voerend Besoiur) en RA Hoekstra (verte
genwoordiger COR). 

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

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

De Commissie van de Werkgemeenschap 
voor Statistische Fysica was op 31 decem
ber samengesteld uit: 
prof.dr. J.M.J. van Leeuwen, 
voorzitter, leider werkgroep SF-L-IL II 
prof.dr. J. van der Elsken. 
wetenschappelijk secretaris, leider werk
groep SF-A-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-T II en 
SF-A-T III 

prof.dr. W.j. Caspers 
prof.dr. M.H.J.J. Ernst, 
leider wckgroep SF-U II 
prof.dr G Fro»sati, 
leider werkgroep SF-L-KO 
prof.dr. H.M Gijsman. 
leider werkgroep SF-E 
prof.dr. J. Hijmans. 
leider werkgroep SF-A-T I 
prof.dr. N.M. Hugenholtz. 
leider werkgroep SF-G 
prof.dr. N.G. van Kampen, 
leider werkgroep 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 Meijdenberg, 
leider werkgroepen SF-L-HLI en SF-L-HLII 
dr. K.O. Prins. 

leider werkgroepen SF-A-WA I. SF-A-WA 
||, SF-A-WA III. SF-A-WA IV en SF-A-WA V 
prof dr. G. Vertogen, 
leider werkgroep SF-N 
prof dr. A.M. Vrij. 
leider werkgroep SF-U-FC 
prof dr. J.P Woerdman, 
leider werkgroepen SF-L-HL I en SF-L-HL II 
prof.dr F.W. Wiegel, leider werkgroep SF-
T 

dr H.D. Dokter en dr. LR. Kouw vervulden 
de taak van secretaris. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door prof.dr. J. Schmidt (waarnemer 
Uitvoerend Bestuur), drs. HG. van Vuren 
(waarnemend secretaris en plaatsvervan
gend directeur FOM), dr. C.G. van Weert 
(plaatsvervangend werkgroepleider SF-A-T 
II) en drs. J.P. van der Weele (vertegen
woordiger COR) 
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Het Dagelqks Bestuwr van de Commissie 
bestaat uit de voorzitter, de secretaris en 
de wetenschappelijk secretaris van de Com
missie. 

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

De Commissie van de Werkgemeenschap 
voor Materialen was op 31 december sa
mengesteld u t 
prof dr ir A van den Beukei. 
voorzitter, leider werkgroep Mt lil 
dr. H. Bakker. 

wetenschappelijk secretaris, plaatsvervan
gend werkgroepleider Mt V 
prof.dr. J.TKM. de Hosson. 
lid Dagelijki Bestuur, leider werkgroep Mt 
V1-B 

dr. FR. de Boer. 
leider werkgroep Mt V 
dr. C. van Drjk 
dr. M. de Jong 
prof.dr.ir. B.H. Kotster, 
leider werkgroep Mt Vilt 
prof.dr.ir. B.M. Korevaar. 
leider werkgroep Mt XII 
prof.dr. AR. Miedema 
prof.dr.ir. E.J. Mrttemeijer, 
leider werkgroep Mt II 
prof.dr. J.A. Mydosh, 
leider werkgroep Mt IV 
prof dr. L Niesen, 
leider werkgroep Mt XIII 
prof dr.ir. S. Radelaar. 
leider werkgroep Mt-CST 
prof.dr. F.W. Saris. 
leider werkgroep Mt-AMOLF 
prof.dr.ir. A. Wegener Sleeswijk, 
leider werkgroep Mt Vl-A 
dr. H.D. Dokter en dr.ir B.M Geerken ver
vulden de functie van secretaris. 
De vergaderingen werden voorts bijge
woond door drs. H.G. van Vuren f plaatsver
vangend directeur FOM) en ir. A. Pruijm 
boom (vertegenwoordiger COR). 
Prof.dr. L Niesen werd benoemd tot leider 
van de werkgroep Mt XIII en lid van de 
Commissie na de overgang van de werk
groep K/VS X-G uit de Werkgemeenschap 
voor Kernfysica naar de Werkgemeenschap 
voor Materialen, waar de werkgroep nu te 
boek staat als Mt XIII Prof.dr.ir. S. Radelaar 
werd benoemd tot leider van de nieuw in
gestelde werkgroep Mt-CST; prof.dr F.W 
Saris werd benoemd tot leider van de 
nieuwe werkgroep Mt-AMOLF Beiden 
werden tevens qualitate qua benoemd tot 
lid van de Commissie. 
Met Dagelijks Bestuur van de Commissie 
bestond aan het eind van het jaar uit de 
voorzitter, de secretaris, de wetenschappe
lijk secretaris en prof.dr. J.Th.M. de Hosson. 
Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
FOM werd in de Commissie vertegenwoor
digd door prof.dr. H de Waard (tot I juli) 
en prof.dr. R P, Griessen (vanaf I juli). 

De Commissie van de Werkgemeenschap 
voor de Vaste Stof was op 31 december sa
mengesteld uit: 
prof.dr.ir. J.E. Mooij. 
voorctter leider werkgroep VS-D II 
vacature, wetenschappelijk secretaris 
prof.dr. R.P. Griessen. 
lid Dagehjks Bestuur, leider werkgroep VS-
All 

prof.dr. H.H. Brongersma. 
leider werkgroep VS-E 
profdr H.W. Capel. 
leider werkgroep VS-th-A 
prof.dr. J.J.M. Franse, 
medeleider werkgroep VS-A I 
dr. E. Frikkee 
prof.dr. J.C. Fuggle, 
leider werkgroep VS-N il 
prof.dr. C. Haas 
prof.dr. W. van Haeringen. 
leider werkgroep VS-th-E 
prof.dr. H.J. Hilhorst. 
leider werkgroep VS-th-L 
dr. J. van Himbergen, 
leider werkgroep VS-th-U 
prof dr. W.J. Huiskamp, 
medeleider werkgroep VS-L III 
prof.dr. A.G.M. Janner, 
leider werkgroep VS-DN/N en leider a l 
werkgroep VS-ESM 
prof.dr. W.J.M, de Jonge 
leider werkgroep VS-E 
prof.dr. L.J. de Jongh, 
medeleider werkgroep VS-L III 
prof.dr. H. van Kempen, 
leider werkgroep VS-NI 
prof.dr. A. Lagendijk, 
medeieider werkgroep VS-A I 
prof.dr. j.J. van Loef 
prof.dr. A.R. Miedema 
dr.ir. P.E. Mijnarends, 
leider werkgroep VS-P 
prof.dr. G.A. Sawatzky, 
medeleider werkgroep VS-G 
prof.dr. J. Schmidt, 
leider werkgroep VS-L II 
prof.dr.ir. M.F.H. Schuurmans 
drs. R.P van Stapele 
prof.dr.ir. F. Tuinstra. 
leider werkgroep VS-DN/D 
profdr. W.Th. Wenckebach, 
leider werkgroep VS-L I 
prof.dr. F. van der Woude, 
medeleider werkgroep VS-G 
prof.dr. P. Wyder 
prof.dr. R.J.J. Zijlstra. 
leider werkgroep VS-U II 
dr.ir. B.M. Geerken vervulde de functie van 
secretaris 



Halfgeleiders 

De vergaderingen werden voorts bqge-
woond door drs. HG. van Vuren (plaatsver
vangend directeur FOM) en drs. A. van Kh-
rentosch (vertegenwoordiger COR). 

Door de overheveling van de werkgroep K/ 
VS X-L ut de Werkgemeenschap voor 
Kernfysica naar de Werkgemeenschap voor 
de Vaste Stof. waar de groep nu te boek 
suat ab VS L III. werden prof dr. W.J. Hws-
kamp en prof. dr LJ. dejongh benoemd tot 
lid van de Commissie. Prof dr W. van Hae-
ringen werd benoemd tot leider van de 
nieuwe werkgroep VS-ch-E en lid van de 
Commissie. 

Prof.dr. GA. Sawatzfcy 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 Dagelijks Bestuur van de Commissie 
bestond aan het eind van het jaar uit de 
voorzitter, de secretaris, de wetenschappe
lijk secretaris en prof.dr. R.P. Griessen. 

Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 

FOM wordt in de Commissie vertegen

woordigd door prof.dr J Schmidt. 

De Comnwssie var. de Werkgemeenschap 
Halfgeleiders was op 31 december ah volgt 
samengesteld: 
prof.dr j . Middeihoek, voorzitter, leider 
werkgroep THFE-TI 

dr. C.A.J. Ammerlaan. wetenschappelijk se
cretaris, leider werkgroep THFE-A 
prof.dr.ir. j . Davidse. lid Dagelijks Bestuur, 
leider werkgroep THFE-D III 
prof.dr G.A. Acket 
prof.dr. P. Batk 
prof.dr.ir. P. Bergveid 
leider werkgroep THFE-T III 
prof.dr.ir. P.M. Dewrfde. 
leider werkgroep THFE-D V 
prof.dr. LJ. Gilmg, 
leider werkgroep THFE-NI 
prof.dr.ir. O.E. Herrmann, 
leider werkgroep THFE-T IV 
dr. J.E.J.M. van Himbergen, 
leider werkgroep THFE-U III 
prof.dr.ing. JAG. Jess, 
leider werkgroep THFE-E V 
prof.dr F.M. Klaassen. 
leider werkgroep THFE-EI 
prof.dr.ir. T.M. Klapwijk, 
leider werkgroep THFE-G I 
prof.dr. M. Kleefstra. 
leider werkgroep THFE-D VI 
dr.ir. J. Lohstroh 
prof.dr.ir. K.D. van der Mast. 
leider werkgroep THFE-D IV 
prof.dr.ir. S. Middelhoek. 
leider werkgroep THFE-D I 
prof.dr.ir. S. Radelaar. 
leider werkgroep THFE-D II, directeur 
Centrum voor Submkrontechnologre 
prof.dr. A. van Silfhout, 
leider werkgroep THFE-T II 
prof.dr. J F. van der Veen, 
leider werkgroep THFE-F 
prof.dr. J.F. Verweij 
prof.dr. W.F. van der Weg. 
leider werkgroep THFE-U I 
prof.dr. W.Th. Wenckebach, 
leider werkgroep THFE-L 
prof.dr. J.H. Wolter, 
leider werkgroep THFE-E VI 
prof.dr. P. Wyder, 
leider werkgroep THFE-N II 
prof.dr. R.J.J. Zijlstra. 
eider werkgroep THFE-U II 
dr tr, B.M. Geerken vervulde de functie van 
secretaris. 

N II) en dr K H. Chang (directeur FOM). 

Het Dage4jks Bestuur van de Commissie 
bestond aan het emd van het par ut de 
voorzitter, de secretaris, de wetenschappe-
li|k 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 vergaderingen werden voorts bijge
woond door dr. H.J. Blaauw (vertegen
woordiger Ministerie van O&W), dr. HJ.A 
Bluyssen (adjunct-werkgroepleider THFE-
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Samenwerkingsverband 
FOM SMC Mathematische 
Fysica 

De Speciale Commas* voor de Technische 
Fysica was op 31 december ih voljt samen
gesteld: 

prof dr. H. Postma. voorzitter 
mr.drs. GF.M. van de Ccevermg. secretaris 
profdr. J.THM de Hosson 
prof dr ir K.D. van der Mast 
dr.r. G. Ooms 
dr. J. Polman 
prof-dr ThjA. Popma 
ir BW LM Sessink 
profdr ir. J.W. Verhei| 
prof dr ir L van Wijngaarden 
ir J.D. van Zi|verden 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door ir. F.C.H.D. van den Beemt 
(vertegenwoordiger STW) en ir W.G. 
Sloof (vertegenwoordiger COR) Dr H.D. 
Dokter vervulde de functie van secretaris 
tot december 1987. 

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

De Adviescommissie Quantumelektromita 

wat op 31 december als volgt samengesteld: 
proidr. j.P. Woerdman. voorzitter 
dr LR- Kouw, secretaris 
dr H.J.A. Bhivssen 

prof dr B. Böljer 
prof dr A. Lagendijlt 
dr Q.H.F. Vrehen 
profdr. M.J van der Wiel 

prof dr. D A Wiersma 
prof.drir. W.J. Witteman 
dn. H.G. van Vuren vervulde de functie van 

secretaris tot augustus 1987. waarna btj 
werd opgevolgd door dr. LR. Kouw 

De vergaderingen werden tevens bijge
woond door prof.drs. D. Polder. 

Het Uitvoerend Bestuur van de Stichting 
FOM wordt in de Adviescommissie verte
genwoordigd door profdr. J. Schrradt. 

Het Samenwerkingsverband heeft een Be
stuurscommissie FOM/SMC Mathematische 
Fysica: die was op 31 december ah volgt sa
mengesteld: 
profdr W Vervaat, 
voorzitter 
dr. J DM. Maassen, 
wetenschappelijk secretaris 
dr LR. Kouw. 
secretaris 

dr. P.J.M. Bongaans 
profdr EM.deJager 
profdr. C. van der Leun. 
vertegenwoordiger FOM 
prof.dr.ir. LA. Peleoer. 
vertegenwoordiger SMC 
drs. H. Benschop vervulde de functie van se
cretaris tot augustus 1987. waarna hij werd 
opgevolgd door dr. LR. Kouw. 

De vergaderingen werden tevens bijge
woond door drs. AR. Kloost (Bureau Ne
derlandse Stichtingen van de Wiskunde). 
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Adressen van laboratoria en instituten waar FOM-groepen zijn gehuisvest 

(situatie per 31-12-1987) 

AMSTERDAM 
FOM Instituut voor 
Atoom- en Motecuulfysica 
K n o l » 407 

Postbus 41883 
1009 DB Amsterdam 
020-946711 

TN III. Mt-AMOLF. THFE-F. TF-A-AM 

Natuurkundig Laboratorium 

Universiteit van Amsterdam 

Vakkenierstraat 65 

Postbus 20215 
1000 HE Amsterdam 
020-5259111 

Mt V. VS V I . THFE-A. TF-A-UvA. 

QE-A/UvA 

Instituut voor Theoretische Fysica 

Universiteit van Amsterdam 

Vzkkenierstraat 65 
1018) E Amsterdam 
020-5259111 
H-th-A. SF-A-TI. SF-A-TII, SF-A-T III. 

VS-th-A 

Laboratorium voor Fysische Chemie 

J.H. van 't Hoff 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-WAI. SF-A-WA II, SF-A-WA III, 

SF-A-WAIV. SF-A-WA V 

Nationaal Instituut voor Kernfysica 
en Hoge-energiefysica 
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 

Natuurkundig Laboratorium der 

Vri|e Universiteit 

De Boelelaan 1081 

Postbus 7161 

1007 MC Amsterdam 

020-5489111 

KII. A Vlli. VS A II. TF A-VU. QE-A^U 

Scheikundig Laboratorium der Vrije Univer
siteit 
De Boelelaan 1083 

Postbus 7161 
1007 MC Amsterdam 
020-5482969 
A XIV 

Stichting Mathematisch Centrum 

Postbus 4079 

1009 AB Amsterdam 

020-5929333 

MF/U 

DELFT 

Laboratorium voor Metaaikunde 

Technische Universiteit Delft 

Rotterdamseweg 137 

Postbus 5025 
2600 GA Delft 
015-782195 

Mt II. Mt III. Mt XII. THFE-DII 

Laboratorium voor 

Technische Natuurkunde 

Technische Universiteit Delft 

Lorentzweg I 

Postbus 5046 

2600 GA Delft 

015-785355 
K XI. VS-D II. VS-DN/D. THFE-D IV. TF I. 
TF II. TF IV. TF VIII. TF XIV. TF XV. TF XX. 
TF XXIV. TF XXVI 

Faculteit der Elektrotechniek 
Tecfifiische Universiteit Delft 
Mekelweg I 

Postbus 5031 
2600 GA Delft 

0)5-782851 
THFE-D I. THFE-D III. THFE-D V, 
THFE-D VI 

Laboratorium voor Fysische Technologie 

Prins Bernhardlaan 6 

2628 BW Delft 
015-782834 
TF-III 

Centrum voor Submicrontechnoiogie 

Lorentzweg I 

r-ostbus5046 
2600 GA Delft 
0(5-782600 
Mt-CST. THFE-CST 

Interfacultair Reactor Instituut 

Postbus 5042 

2600 GA Delft 
0IS-789III 

QE-D/1RI 

EINDHOVEN 
Fxufteit der Technische Natuurkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 
DenDolech2 

Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

040-479111 
TN Vil. A XII. A XV. SF-E. VS-E. VS-th-E. 
THFE-EV1.TFXVI.TFXIX 

Faculteit der Elektrotechniek 

Technische Universiteit Eindhoven 

DenDoiech2 

Postbus 5 i 3 
5600 MB Eindhoven 
040-479111 

THFE-E I. THFE-E V. TF X 

Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 
Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
040-479111 
TFIX 

ENSCHEDE 
Faculteit der Technische Natuurkunde 
Universiteit Twente 
Drienerbeefciaan 5 

Postbus 217 

7500 AE Enschede 
053-899111 

TN VI, SF-T, THFE-T II. TF V. TF XXV. 
TF XXVII. QE-T 

Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Universiteit Twente 
De Achterhorst 

Postbus 217 
7500 AE Enschede 
053-899111 

1 Mt VIII. TF XIII 



Faculteit der Elektroiecrwek 
Universiteit Twente 
Oude Dnenerioweg 

Postbus 217 
7500 AE Enschede 
053-899111 
THFE-TI. THFE-TI 
TF XXtl 

. THFE-T IV. TF XVII. 

GRONINGEN 
Laboratorium voor Alfemene 
Natuurkunde 
Rijksuniversiteit Grorangen 
WestersnjelM 

9718 CM Groningen 

050-639111 
Mi VIA. Mt XIII 

Laboratorium voor Technische Fysica 
Rijksuniversiteit Groningen 
Uraversitettscomplex "PaddepoeT 
Nijenborgti 18 
9747 AG Groningen 
050-639111 
MtVI-B.THFE-GI.TF XXIII 

Kernfysisch Versneller Instituut 
Umversiteitscomplex "PaddepoeT 
Zernikelaan 25 
9747 AA Groningen 
050-633600 
K III. A III 

instituut voor Theoretische Natuurkunde 
Rijksuniversiteit Groningen 
LMiversiteitscomplex "Paddepoel" 
Hoogbouw WSN 
Nettelbosje 2 

Postbus 800 
9700 AA Groningen 
050-639111 
H-th-G, K Vl-G. SF-G. MF/G 

Laboratorium voor Vaste Stof Fysica 
Rijksuniversiteit Groningen 
Melkweg I 
9718 EP Groningen 
050-639111 
VS-G 

Laboratorium voor Chemische Fysica 

Rijksuniversiteit Groningen 
Nijenborgh 16 
9747 AG Groningen 
050-639111 
QE-G 

Laborxorium voor Technische Scheikunde 
Rijksunnersiteit Groningen 
Nijenborgh 16 
9747 AG Gromnren 
050-639MI 

LEIOEN 
Gortaeus Laboratoria der R^ksumversiteit 

Wassenaarseweg 76 

Postbus 9502 
2300 RA Leiden 
071-274334 

Huygens Laboratorium 

Fujksunuersiteit Leiden 

Wassenaarseweg 78 

Postbus 9504 
2300 RA Leiden 

071-275700 
A X. A XIII. SF-L-HL I. SF-L-HL II. VS-LII. 
QE-L 

Instituut Lorena 

Rijksuniversiteit Letden 

Nieuwsteeg 18 

Postbus 9506 
2300 RA Leiden 
071-275505 
H-th-L SF LILI . SF-L-IL II. VS-th-L 

Kamerlingh Omes Laboratorium 
Rijksuniversiteit Letden 
Nieuwsteeg 18 

Postbus 9506 
2300 RA Leiden 

071-275400 
SF-L-KO. Mt IV. VS-L I. VS-L III. THFE-L 

NIEUWEGHN 
FOM-Insiituui voor Plasmafysica 
Edisonbaan 14 

Postbus 1207 
3430 BE Nieuwegein 
03402-31224 

TF-R 

NIJMEGEN 
Fysisch Laboratorium 
Katholieke Universiteit Nijmegen 

Toernootveld I 
6525 ED Nijmegen 

080-61IIM 
NIKHEF-H Nijmegen, A VII. VS-NI, 
THFE-NI. THFE-N II, TF VII, QE-N 

Instituut voor Theoretische Fysica 
Kachofceke Universiteit Nijmegen 
Toemooweld I 
6525 ED Nqmegen 
060-611111 
H-th-N, SF-N. VS-DN/N. VS-ESM. MF/N 

Laboratorium voor Fysische Chemie 
Kahobeke Universiteit Nqmegen 
Toernooiveid I 
652S ED Nijmegen 
080-612004 
VS-N II 

PETTEN 
Energieonderzoek Centrum Nederland 
Westerdunweg 3 

Postbus) 
1755 ZG Penen 
02246-4949 
KIX. VS-P 

UTRECHT 

Van 't Hoff laboratorium voor Fysische en 
Colloidchemie 
Rijksuniversiteit Utrecht 

Transitorium 3 

Padualaan8 

3484 CH Utrecht 
030-532877 

SF-U-FC 

Fysisch Laboratonwr, 
Rijksuniversiteit Utrecht 
Umversiteitscomplex "De Uithof" 
Princeionplein 5 

Postbus 80000 
3508 TA Utrecht 

omvattende: 

Laboratorium voor Kernfysica en Vaste Stof 
030-53l492(K);5324l4(VS) 
K Vl-U. VS-U I. QE-U 

Laboratorium voor Experimentele Fysica 
030-532294 
AII. A IV, A VI. VS-U II. THFE-UI. 
THFE-UII 

Robert J. Van de Graaff laboratorium 
030-531492 
KV 

Instituut voor Theoretische Fysica 
Rijksuniversiteit Utrecht 
Pnncetonplcin 5 

Postbus 80006 
3508 TA Utrecht 
030-532284 
H-th-U, SF-U I, SFU II. VS-th-U. 
THFE-U III, MF/U 


