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Een magnetische lens van de axiale in
jector van het cyclotron van het Kernfy
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The Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Ma
terie (Foundation for Fundamental Research on Mat
ter (FOM) was Tounded on April 15.1946 by Prof G. 
van der Leeuw (Minister of Education, Arts and Scien
ce, representing the State of the Netherlands), Prof. 
H.A. Kramers (also representing Prof. J.M.W. Mi-
latz). Prof. J. Clay, Dr. H.J. Reinink and Dr. H. Brui
ning (Secretary of the Minister-President). 

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

In addition, research is carried out in four institutes 
which are financed completely or partly by FOM. The 
FOM Institute for Atomic and Molecular Physics in 
Amsterdam is in regular contact with the research 
communities for atomic physics, thermonuclear re
search and plasma physics, and semiconductors. 

The FOM Institute for Plasma Physics at Rijnhuizen 
(in the provence of Utrecht) is an integral part of the 
research community for thermonuclear research and 
plasma physics. 
The Governing Council has set up a Policy Committee 
for each of these institutes. 
The Nuclear Physics Accelerator Institute (KV|) is 
financed by FOM and the University of Groningen 
jointly. A Policy Committee advises the councils of 
the two partners. The research done at the Institute is 
directed and coordinated by the research community 
for nuclear physics. 
The National Institute for Nuclear Physics and High 
Energy Physics (NIKHEF) in Amsterdam is another 
combined venture, in which FOM works together with 
the University of Amsterdam, the Free University of 
Amsterdam and the Catholic University of Nijmegen. 
The NIKHEF board advises FOM, which runs the 
institute and finances the major part of its research. 
NIKHEF keeps in touch with the research communi
ties for nuclear physics and theoretical high energy 
physics. 
Besides pursuing fundamental physical research for 
purely scientific purposes the Foundation also does 
research in the field of technical physics, especially 
via its programme entitled 'Technical Physics and 
Innovation'. The working groups for Technical Phy
sics (managed by the Special Committee), the FOM 
Institute for Atomic and Molecular Physics, (he re
search community for Metals FOM-TNO and the 
r<r,carch communit" for Semiconductors are concer
ned particularly with promoting applications of their 
research. 

The address of the head office of the FOM Foundation 
is Van Vollcnhovcr.laan 661. P.O. Box 3021, >502 GA 
Utrecht (Tct. 030-948341). 
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OpricMiag, 4sti ca werkwijze 

De Stkhiint voor Fundamenteel Onderzoek der 
Materie (FOM) werd IS april 1946 in het leven geroe
pen door prof-dr. G. van der Leeuw, de toenmalige 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
als zodanig vertegenwoordigende de Staat der Neder
landen, prof.dr. H.A. Kramers (handelende voor 
zichzelf en voor prof .dr. J.M.W. Milatz), prof .dr. J. 
Clay, dr. H.J. Reinink, secretaris-generaal van het 
Ministerie van O. K. St W., en dr. H- Bruining, secre
taris van de toenmalige Minister-President. 
De Stichting stelt zich, blijkens artikel 2 van de statu
ten ten doei: 'de bevordering van het fundamenteel-
wetenschappelijk onderzoek in Nederland omtrent de 
materie, in het algemeen belang en dat van het hoger 
onderwijs'. 
Zij tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van 
onderzoek op nieuwe gebieden van de natuurkunde, 
door het coördineren van bestaande onderzoekprojec
ten, en door haar instituten en werkgroepen in te scha
kelen bij de opleiding van jonge natuurkundigen. 
De Stichting verricht haar werkzaamheden door mid
del van de Raad van Bestuur, het Uitvoerend Bestuur, 
de Directie en de Commissies, welke laatste werkge
meenschappen leiden, die door de Raad van Bestuur 
voor het onderzoek binnen deelgebieden van de na
tuurkunde in het leven zijn geroepen. De werkgemeen
schappen bestaan uit zogenaamde werkgroepen. Dat 
zijn groepen van wetenschappelijke medewerkers en 
technici, geleid door één of meer werkgroepleiders. 
De werkgemeenschappen, acht in getal, worden ge
noemd naar hun onderzoekterrein: kernfysica, atoom-
fysica, metalen, molecuulfysica, vastestof, thermonu-
cleair onderzoek en plasmafysica, theoretische hoge-
energiefysica. halfgeleiders. 

Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd in een viertal 
instituten die FOM geheel of voor een belangrijk deel 
financiert. 

Het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica te 
Amsterdam onderhoudt relaties met de werkgemeen
schappen voor Atoomfyska. Thermonucteair Onder
zoek en Plasmafysica en Halfgeleiders. 
Het FOM-Instituut voor Plasmafysica, gelegen op het 
landgoed Rijnhuizen te Nieuwegein, maakt als geheel 
deel uit van de Werkgemeenschap voor Thermonu-
cleair Onderzoek en Plasmafysica. Voor eik van deze 
twee instituten heeft de Raad van Bestuur een Beleids
commissie ingesteld. 
Het Kernfysisch Versneller Instituut te Groningen is 
een gezamenlijke onderneming van FOM en de Rijks
universiteit Groningen. Het daar verrichte onderzoek 
wordt geleid en gecoördineerd door de Werkgemeen
schap voor Kernfysica. Een Bdeidscollege adviseert 
aan de besturen van de twee partners. 
Het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-
energiefysica (NIKHEF) te Amsterdam is een samen
werkingsverband tussen FOM, de Universiteit van 
Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Katholieke 
Universiteit Nijmegen en de Stichting voor Kcrnphy-
sisch Onderzoek. 
Het NIKHEF-bestuur adviseert aan FOM, die het in
stituut beheert en het onderzoek voor het grootste deel 
financiert. 
Het NIKHEF onderhoudt relaties met de werkge
meenschappen voor Kernfysica en voor Theoretische 
Hoge-energiefysica. 
Behalve fundamenteel natuurkundig onderzoek met 
een zuiver wetenschappelijke doelstelling, verricht 
FOM ook onderzoek op het gebied van de technische 
fysica, en wel vooral in het binnen de Stichting opge
zette programma voor Technische Natuurkunde en In
novatie. 
De Speciale Commissie voor de Technische Fysica, het 
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, de 
Werkgemeenschap Metalen FOM-TNO en de Werkge
meenschap Halfgeleiders houden zich in het bijzonder 
met dit op toepassing gerichte onderzoek bezig. 
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Het bureau, gevestigd te Utrecht, Van VoUenhoven-
laan 661, Postbus 3021. 3302 GA Utrecht, is het cen
trale adres van <1* Stichting FOM (tel. 030-948341). 
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Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 
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prof .dr. H. de Waard, voorzitter 
prof .dr. A. Dymanus, p/v. voorzitter 
dr.ir. H.L. Beckers 
prof.dr. J.J.M. Beenakker 
prof .dr. J. Blok 
prof.dr. J.A. Goedkoop 
dr. E.F. de Haan 
prof.dr. D. Harting 
dr. G. Klein, vertegenwoordiger TNO 
prof.dr.ir. J.J.J. Kokkedee 
prof.dr. C. van der Leun 
prof.dr. J.J. van Loef 
prof.dr. F. van der Maesen 
prof.dr. P. Mazur 
mevr.dr. M.C.G. Hartmann, vertegenwoordiger van de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen 
prof.dr.ir. W.J. Witteman 
prof.dr. P. Wyder 

Uitvoerend Bestuur prof.dr. H. de Waard, voorzitter 
prof.dr. A. Dymanus, plv. voorzitter 
prof.dr. J.J.M. Beenakker 
prof.dr. C. van der Leun 
prof.dr. J.J. van Loef 

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

• tot I juli 19*3 
•* (ot I jitli I9M. vanaf die datum hclcidsadviwir 

10 



Driestromenland 

Na de Tweede Wereldoorlog is in vele landen naast de 
gebruikelijke universitair* financiering van het zuiver-
wetenschappelijk onderzoek een andere fmancierings-
mogeujkheid ontstaan, waarbij overheidsgelden via 
een onafhankelijke organisatie voor universitair on
derzoek konden worden toegewezen. In Nederland 
werd de zorg voor deze tweede geldstroom door de 
regering aan ZWO toevertrouwd. Van het begin af 
onderscheidde de tweede geldstroom zich van de eer
ste, doordat de toekenning van middelen afhankelijk 
was van een vergelijkende beoordeling van projecten. 
Bij de ontwikkeling van de tweede geldstroommetho
dieken in Nederland was kenmerkend dat projecten 
van beperkte duur konden uitgroeien tot programma 's 
ven langere adem en dat bepaalde programma's kon
den worden geconcentreerd in speciaal daartoe opge
richte para-universitaire instituten. Dit is een - ook in 
vergelijking met het buitenland - gelukkige ontwikke
ling geweest, want daardoor werd a priori een goede 
coördinatie van het onderzoek aan de universiteiten en 
in de instituten verzekerd. Vooral voor de Stichting 
FOM was de mogelijkheid tot instituutsvorming van 
essentiële invloed: juist in de natuurkunde noopten 
kostbare installaties en de voor hef bedrijf ervan nodi
ge, zeer gespecialiseeras staf op verschillende deelge
bieden tot concentratie. 

Ook voor vele universitaire groepen betekende het 
'iweestromenheleid' een welkome verruiming, niet 
alleen in materiële zin maar ook vanwege de mogelijk
heid tot coördinatie van het onderzoek in landelijk 
verband. Verder werd het beslaan van een 'verticaal' 
verband, via disciplines en subdisciplines, naast hel 
'horizontale' verband, via faculteiten en subfacultei
ten algemeen als een goede zaak gezien. Hel bestaan 
van twee verschillende invalshoeken vergrootte de 
kans dal nieuwe ideetn een goede voedingsbodem zou
den vinden. Kortom, men voelde zich wel in 'tv ee-
stromenland'. 

In het verslagjaar 1983 is de hulp van vele tweede 
geldstroomsikhfingen, waaronder FOM, ingeroepen 

bij de beoordeling van de voorwaardelijke fuumcie-
ring via de eerste geldstroom. FOM heef t mnUHs een 
speciale commissie deze hulp geboden, maar niet hele
maal con amore: enerzijds strookt de gevraagde mar-
ginak toetsing van allerlei zeer heterogene zaken niet 
met deinde FOM ontwikkelde beoordelingsmeihodie-
ken, anderzijds bestaat de kans dat de goede aspecten 
van hel tweestromenbeteid erdoor werden aangetast. 
Het blijft zaak, de ontwikkelingen rond de voorwaar
delijke financiering goed in het oog te houden. 

En nu de derde geldstroom. Hoewel het rangnummer 
suggereert dat dit de jongste stroom is. is zij waar
schijnlijk juist de oudste. In het algemeen moet er im
mers onder worden verstaan de financiering van be
paald, door de geldgever gewenst, onderzoek. Zulke 
geldgevers zijn er reeds geweest, toen de hoogleraren 
hun salaris nog ontvingen uit de examengelden en er 
zelfs van een eerste geldstroom voor onderzoek nog 
nauwelijks sprake was. 

Derde getdstroombijdragen uit het bedrijfsleven 
aan universitair onderzoek dateren al van ver voor de 
Tweede Wereldoorlog. Na een periode van inzinking 
in de jaren zeventig die een gevolg was van een bepaal
de politieke beïnvloeding van het universitair hande
len, nemen deze bijdragen de laatste lijd weer in om
vang toe. Maar de grootste toename komt uit een an
dere bron: het stimuleringsbeleid van overheidsorga
nen in nationaal en internationaal verband leidt tot 
een toenemende steun aan zeer specifieke, door deze 
overheid geformuleerde, onderzoekgebieden. 

FOM-instituten en -werkgroepen dingen met succes 
mee naar derde geldstroomfondsen. De FOM-begro-
lingen weerspiegelen dit: afgezien van de reguliere 
steun van EURATOM aan hel fvsieonderzoek groeide 
de derde geldstroombijdrage van ongeveer kf 730 in 
1973 lot kf 4600 in het verslagjaar 1983, dus mei een 

factor groter dan zes. Een belangrijk deel van deze 
steur .5 afkomstig van de Ministeries van Economi
sche Zaken en van Onderwijs en Wetenschappen. Een 
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verdere stijging is in de komende jaren te verwachten. 
De bedoeling van deze geldstroombijdragen is onder 
meer, stimulansen aan het universitaire en para-uni-
versitaire onderzoek te geven in de richting van het be
drijfsleven. Er doen zich daar ongetwijfeld allerlei 
problemen voor die fysisch interessant zijn en men 
mag zeker verwachten dat natuurkundigen bijdragen 
kunnen leveren aan de oplossing daarvan. We mogen 
echter niet blind zijn voor de gevaren die deze ontwik
keling in zich kan bergen, vooral wanneer tegelijk het 
eerste en tweede geldstroomonderzoek sterk wordt ge
kort. Projecten waarbij meer nadruk wordt gelegd op 
het voldoen aan een precies omschreven opdracht dan 
op het wetenschappelijk belang, en waar het realiseren 
van bepaalde technieken zwaarder telt dan een goed 
inzicht in de verschijnselen, mogen het leven van de 
fysicus niet te zeer gaan beheersen. 

Een verschuiving van de financiering in de richting 
van de derde geldstroom mag niet leiden tot een aan
tasting van de integriteit van de natuurkunde als essen
tiële basisdiscipline. Er moeten voldoende uitdagingen 
tot onderzoek op fundamenteel niveau blijven, waar
bijsterke internationale interactie en concurrentie kan 
leiden tot een intellectuele uitdaging op hoog niveau. 

In dit verband is het interessant, te wijzen op een 
initiatief binnen de Europese Gemeenschap, waar het 
vorig jaar, naast de vele grote subsidiëringsprogram
ma's die op specifieke toepassingen zijn gericht, ook 
een veel meer op zuiver onderzoek gericht programma 
is gestart, namelijk het stimuleringsprogramma 
CODEST (Committee on Development of Science and 
Technology): derde geldstroomsteun volgens tweede 
geldstroomprincipes. In dit programma, waarin sterk 
de nadruk wordt gelegd op internationale samenwer
king, is ruimte voor voorstellen die niet rechtstreeks 
aan toepassingen zijn gebonden en wordt aandacht be
steed aan de wetenschappelijke kwaliteit van de aan
vragen zowel als aan de wetenschappelijke standing 
van de aanvragers, Jammer genoeg is de omvang van 
dit programma voorlopig zo klein dat van de vele aan

vragen ook een aantal zeer goede moest worden afge
wezen. 

In het spanningsveld tussen eerste en tweede geld
stroom en dat tussen tweede en derde geldstroom 
neemt FOM wat betreft de natuurkunde een belang
rijke plaats in. Essentiële elementen in het FOM-be-
leid moeten blijven de bescherming van het beste on
derzoek, ongeacht het doel, en het waarborgen van 
voldoende ontplooiingsmogelijkheden op hoog weten
schappelijk niveau voor jonge fysici. Daartoe kan het 
gewenst zijn beddingen van stromen te verleggen of 
dwarskanalen te graven. Als Nederlanders weten wij 
dat zulke handelingen kunnen bijdragen tot ons wel
zijn. 

H. de Waard 
voorzitter 
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Op 25 november 1983 reikt de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen, 
drs. W.J. Deetman, de eerste Jacob 
Kistemaker-prijs uit aan prof.dr.ir. 
W. Werner. V.l.n.r:prof.dr. J. Kiste
maker, prof.dr.ir. W. Werner, prof.dr. 
H. de Waard (voorzitter FOM) en Minister 
Deetman. 

13 



De directie van FOM in de samenstelling 
waarin zij tot medio 1983 functioneerde: 
(v.l.n.r.) drs. F.R. Diemont, dr. A.A. Bou 
mans en dr. C. Ie Pair. 
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Verslag van het Uitvoerend 
Bestuur 

1. De organisatie 

De Stichting FOM is een organisatie die met behulp 
van overheidssubsidies fundamenteel wetenschappe
lijk en technisch-wctenschappelijk onderzoek op het 
gebied van de natuurkunde verricht. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier instituten en 
een honderdtal werkgroepen. 
De instituten zijn: 
- het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica 
te Amsterdam; 
-het FOM-Instituut voor Plasmafysica te Nieuwe
gein; 
-het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-
energiefysica (NIKHEF) te Amsterdam, dat FOM sa
men met UvA, KUN en VU beheert; 
- het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) te Gro
ningen, dat FOM samen met RUG beheert. 
De werkgroepen zijn gehuisvest bij: 
- d e Rijksuniversiteiten Groningen (RUG), Leiden 
(RUL) en Utrecht (RUU); 
- d e Technische Hogescholen Delft (THD), Eindho
ven (THE), en Twente (THT); 
- d e Universiteit van Amsterdam (UvA), de Katholie
ke Universiteit Nijmegen (KUN) en de Vrije Universi
teit (VU) te Amsterdam; 
- het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te 

Petten. 
Onderzoekingen op een zelfde deelgebied die op ver
schillende plaatsen worden uitgevoerd, zijn gebundeld 
in acht werkgemeenschappen: 
- Kernfysica (K) 
-Atoomfysica (A) 
- Metalen FOM-TNO (Mt) 
- Molecuulfysica (M) 
- Vaste Stof (VS) 
-Thermonucleair Onderzoek 
en Plasmafysica (TN) 
-Theoretische Hoge-energiefysica (H-th) 
-Halfgeleiders (THFE) 

Projecten op het gebied van de technische natuurkun
de worden, voorzover ze niet in een van deze werkge
meenschappen passen, uitgevoerd in het kader van de 
werkgroepen Technische Fysica (TF). 

De bovengenoemde bundeling bevordert de samen
werking en coördinatie in landelijk verband. 

FOM heeft over het gehele land ongeveer 1000 per
sonen in dienst. Haar jaarbudget bedraagt ongeveer 
100 miljoen gulden. De grootste subsidiegever is de 
Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappe
lijk Onderzoek (ZWO). Daarnaast stellen o.m. de 
Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW) 
en de Commissie voor de Europese Gemeenschappen 
(EG) belangrijke financiële bijdragen ter beschikking. 

De grote lijnen van het FOM-beleid worden vastge
steld door de Raad van Bestuur (RvB). Deze wijst uit 
zijn midden het Uitvoerend Bestuur (UB) aan en be
noemt de directeur. De directeur is belast met de dage
lijkse leiding. Hij heeft een beleidscoördinerende en 
een uitvoerende taak. Daartoe heeft hij een bureau dat 
in Utrecht is gevestigd en waar een 50-tal mensen wer
ken. 

De dagelijkse leiding van een instituut berust bij de 
directeur(en) van het instituut. Aan het instituutsbe-
leid wordt mede richting gegeven door een lichaam dat 
bij de FOM-instituten beleidscommissie (benoemd 
door het UB), bij het KVI beleidscollege (benoemd 
door FOM en RUG) en bij het NIKHEF-bestuur (be
noemd door FOM, UvA, KUN en VU) wordt ge
noemd. 

De dagelijkse leiding van een werkgroep berust bij 
de werkgroepleider. De werkgroepleiders van een zelf
de werkgemeenschap vormen te zamcn met eventuele 
andere deskundigen op het desbetreffende gebied de 
commissie van de werkgemeenschap. Er zijn 8 van de
ze commissies. Ze hebben naar het UB een adviseren
de en naar de werkgroepen een toezichthoudende taak. 

Het onderzoek van de Werkgemeenschap TN vindt 
plaats in samenwerking met het Energie-onderzoek 
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Centrum Nederland (ECN) en wordt mede gefinan
cierd door de EG. In het kader daarvan fungeren de 
Coördinatiegroep Kernfusie FOM-ECN (CgKf), die 
FOM en ECN adviseert, en het Beheercomitë Eura-
tom-FOM, waarin FOM en EG samenwerken. 

Er zijn twee speciale commissies: de Speciale Com
missie voor de Technische Fysica (SCTF) die toezicht 
houdt op de TF-werkgroepen (deze vallen buiten de 
werkgemeenschappen), en de Speciale Commissie 
voor de Theoretische Natuurkunde (SCThN), be
staande uit de werkgroepleiders van de theoriegroepen 
van de werkgemeenschappen en de leiders van de theo
rie-afdelingen van de instituten. Ze adviseren het UB. 

Voor op toepassing gerichte onderzoekprojecten 
bestaan gebruikerscommissies, momenteet een 30-tal. 

Het FOM-Instituut voor Plasmafysica en het NIK
HEF hebben elk een ondernemingsraad. De beide an
dere instituten hebber, een personeelsraad naar eigen 
model. Voor FOM d«s geheel is er een Centrale Onder
nemingsraad (COR) waarin de lokale ondernemings
raden en het personeel van de andere instituten, de 
werkgroepen en het bureau zijn vertegenwoordigd. 

Een aantal elementen van het voorgaande is in bij
gaand schema weergegeven. 

De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in 
publikaties in de internationale wetenschappelijke 
vakliteratuur, in dissertaties en in bijdragen aan confe
renties. Kwantitatieve gegevens hierover zijn elders in 
dit jaarboek opgenomen. Voor de titels, die in dit jaar
boek voor het eerst niet meer zijn vermeld, kan worden 
verwezen naar de afzonderlijk verkrijgbare lijst. Deze 
vormen van publikatie zijn vooral bedoeld om de 
eigen vakgenoten te informeren. 

In steeds toenemende mate wordt ernaar gestreefd 
de onderzoekresultaten ook dienstbaar te maken aan 
de maatschappij, de techniek, de industrie en andere 
vakgebieden. Dit gebeurt vooral via gebruikerscom
missies, octrooien en research-contracten. 

2. De financiële situatie 

Het exploitatiesubsidie voor FOM wordt vastgesteld 
door de Minister van O&W en vervolgens door ZWO 
aan FOM ter beschikking gesteld. In het vorige jaar
boek werd reeds vermeld dat dit subsidie, afgezien van 
wijzigingen samenhangend met het loonpeil, in 1983 
M/ 2 lager zou zijn dan in 1982. 

Het bedrag voor 1983 werd, op het loonpeil van 
1982, vastgesteld op k/ 83.970. Daaraan werd nog 
k/ 690 toegevoegd in verband met incidentele loon
kostenstijgingen. Tevens werd echter meegedeeld dat 

flOG 

besturen, commissies e.d. 
CWGM: commissie van de werkgemeenschap 
BC: beleidscommissie/beltidicoeeo» 
SC: speciale commissie 

hiervoor na 1983 geen compensatie meer zou worden 
gegeven. 

Het bedrag werd, in verband met verlaging van de 
ABP-premie van 21% naar 18,7%, de algemene sala
rismaatregelen per 1 januari en 1 juli 1983 en de zgn. 
onderwijskorting, verminderd met k/ 2 446. 

Het uiteindelijke exploitatiesubsidie dat ZWO 
over 1983 aan FOM toekende, kwam hierdoor op 
k/82.214. 

Tot 1983 bestond de afspraak met ZWO dat het 
exploitatie-overschot van een bepaald jaar twee jaar 
later als bate mocht worden opgevoerd. Het overschot 
1981 ad k/ 280 kon in 1983 nog op deze wijze worden 
gebruikt, maar overschotten van 1982 en latere jaren 
vloeien naar het ZWO-fonds. 

In het vorig jaarboek werd uiteengezet dat in 1983 
nog een laatste verhoging van het subsidie 1982 ad 
k/ 288 werd toegekend. FOM verzocht dit bedrag als 
bate 1983 te mogen aanwenden omdat een wijziging 
van de begroting 1982 na 1 december 1982 niet was 
toegestaan. ZWO wees dit verzoek af. 
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organisatieschema FOM 

eaterne relaties waarmee FOM voor hel 
desbetreffende onderzoekgebied of »istrtuui 
een samenwerkingsovereenkomst heeft 

instituten en werkgroepen 
amorf. FOM-irrer. v. atoom en motecuuMysica zie verder de tekst 
plasma FOM-mjt v. plasmafysica van paragraaf 1 
gelaten aantal werkgroepen 

Het subsidie 1983 bevatte, evenals dat van 1982, 
geen compensatie voor prijsstijgingen in de materiële 
sfeer. Voor de vervallen BTW-vrijstellingsregeling 
werd aanvankelijk ook geen compensatie verleend. 
In de loop van 1983 werd echter meegedeeld dat deze 
BTW-compensatie over 1982 en 1983 alsnog zou wor
den uitbetaald, doch in 1984 structureel zou worden 
ingebouwd door dienovereenkomstige verhoging van 
het investeringssubsidie. Voor 1983 werd de compen
satie geraamd op k/ 680. 
Voorts werd in de loop van het jaar meegedeeld dat de 
wachtgeld- en werkloosheidsuitkeringen van hen die 
de FOM-dienst hebben verlaten, met ingang van 1983 
niet meer voor rekening van FOM zouden komen. 
Hierdoor ontstond in het budget 1983 ongeveer 
k/ 900 ruimte, waardoor een aantal uitgaven die aan
vankelijk moesten worden uitgesteld, alsnog konden 
plaatsvinden. 

De bijdrage van de STW beliep in 1983 k/ 6.062, 
waarvan k/ 3.768 als bloksubsidie (lump sum), 
k/ 2.052 voor afzonderlijke projecten en k/ 242 als 

bijdrage in de bureaukosten. 
De EG droeg in 1983 k/ 3.561 bij, de Minister van 

O&W k/ 2.929, de Minister van EZ k/ 376. Een deel 
van de O&W-bijdrage, afkomstig van het directoraat-
generaal voor wetenschapsbeleid, werd later via EZ 
geleid. 
Bijdragen van anderen voor onderzoekopdrachten, 
dienstverlening en betalingen via FOM beliepen in 
1983 k/3.803. 
Uit vorige jaren stond nog k/ 1.048 ter beschikking. 
De overige inkomsten bedroegen k/ 486. De totale 
exploitatiebegroting 1983 beliep derhalve k/ 101.439. 

Het investeringssubsidie 1983 werd door ZWO vast
gesteld op k/ 4.800. Vermeerderd met EG-steun voor 
investeringen beliep de totale investeringsbegroting 
1983 k/6.222. 

De genoemde bedragen zijn ontleend aan de vastge
stelde begroting. De definitieve cijfers in de jaarre
kening kunnen daarvan afwijken. 

In het vorige jaarboek werd reeds uiteengezet welke 



maatregelen voor 1983 moesten wcMen genomen om 
de su^sidieverlaging het hoofd te br-ien, de verplich
tingen te kunnen nakomen en de '.vsniei wing van het 
onderzoek voortgang te kunnen L*en vinden. Deze 
maatregelen hielden in grote Hjnei in oat de werkge
meenschappen en instituten wat b ;treft hun gewone 
budget samen in 1983 over M/ i ninder zouden be
schikken dan in 1982. Dit bed rat was nodig voor de 
volgende doeleinden: 
- M/ 2 verlaging van het subsidie; 
- M/ 1 verplichtingen voortvloeiend uit beleidsruim
tetoewijzingen 1982; 
- M/ 1 voor nieuwe beleidsruimteto-wijzingen; 
- M / 1 voor programmatische prioriteiten en knel
punten. 

De bezuinigingen van M/ 5 op de ",ewone budgetten 
betekende een drastische operatie de leidde tot: 
-opheffing van 50 personee!splaa'ren na vrijkomen; 
-tijdelijke blokkering van 40 i*ersoneelsplaatsen; 
- verminüering van de ma eriële kredieten met M/ 2,8. 

Doordat het subsidie H83, in t .genstelling tot eer
dere aankondigingen, etn compensatie voor inciden
tele loonkostenstijgingen bevattf, kon de tijdelijke 
blokkering van personeelsplaatsen in de loop van het 
voorjaar 'vorden opgehc en. 

Uit het voorgaande b'ijkt dat van de genoemde M/ 5 
een bedrag van M/ 3 beschikbaar was voor herverde
ling. De/e leidde o.m. tot het creëren van 24 nieuwe 
personeelsplaatsen in het kader van de beleidsruimte. 

Met de subsidieverlaging van M/ 2 werd een tenden
tie voortgezet die zich al een aantal jaren aftekent 
(1981 M/ 1,4; 1982 M/ 1,5; 1983 M/ 2,0). Hiermee 
neemt tevens het relatieve aandeel van de natuurkunde 
in de tweede geldstroom voortdurend af. Een zelfde 
ontwikkeling vindt plaats in de eerste geldstroom zo
als blijkt uit een rapport dat het Nederlands Comité 
voor Natuurkunde in 1983 aan de Minister van O&W 
heeft uitgebracht. 

Een punt van grote zorg is verder dat, gezien de 
ouderdom van gebouwen en installaties van de insti
tuten, groot onderhoud en vernieuwing thans extra 
uitgaven gaan vergen. 

Deze omstandigheden hebben samen geleid tot een 
aanzienlijke beperking van de omvang van het zuiver 
natuurkundig onderzoek in Nederland. Dit heeft tot 
gevolg dat het in ons land aanwezige talent op het ge
bied van het zuiver natuurkundig onderzoek ontoerei
kend wordt benut. De indruk bestaat dat de overheid 
zich onvoldoende realiseert welke gevolgen dit voor de 
toekomst van ons fand kan hebben. 

3. Onderzoekbeleid en organisatie van de 
wetenschapsbeoefening 

3.1. Algemeen 

In het jaarboek 1982 werden enkele ontwikkelingen be
schreven met betrekking tot de toekomstige ZWO-
organisatie. In vervolg daarop zond de Minister van 
O&W in juli 1983 een voorontwerp NWO-wet voor ad
vies aan enkele instanties, waaronder ZWO. Medio juli 
legde ZWO dit voorontwerp voor aan de stichtingen, 
waaronder FOM, met het verzoek om er uiterlijk eind 
augustus op te reageren. 

Het is hier niet de plaats om het voorontwerp samen 
te vatten en de reactie van FOM volledig weer te geven. 
Daarom moet worden volstaan met de hoofdpunten 
van he* FOM-commentaar. 

FOM acht de uitbreiding van het werkterrein van 
ZWO (in de nieuwe vorm NWO genoemd) met toege
past onderzoek juist. Zij heeft echter groot bezwaar 
tegen de tijdelijke aard van de NWO-steun, de centra
listische structuur van de NWO en de volstrekt onvol
doende overgangsregeling. 

Eind septt-mber bracht ZWO haar advies over het 
voorontwerp uit aan de Minister van O&W. Bezwaren 
zoals die welke door FOM naar voren waren gebracht, 
kwamen ook daarin tot uitdrukking. 

In het vorige jaarboek werd reeds opgemerkt dat 
ZWO een aanzet had gemaakt om binnen het vigerend 
wettelijk kader enkele onderdelen van de voorziene 
reorganisatie te realiseren. Zo gingen de vaste advies
commissies van ZWO fungeren als gebiedsraden-in-
oprichting en er werd een nieuw systeem van begro
tingsvoorbereiding geïntroduceerd, dat in 1983 voor 
het eerst, bij wijze van experiment, werd gehanteerd. 
Op basis van door ZWO verstrekte richtlijnen diende 
FOM medio 1983 een beleidsbegroting voor 1984 en 
daarna in. Daarin werden de ontwikkelingen en voor
nemens aangegeven en in een financieel kader ge
plaatst. 

In een afzonderlijke nota werden op verzoek van 
ZWO de consequenties nagegaan van een constant 
subsidie en een dalend subsidie. Deze consequenties 
werden in de vorm van een tweetal scenario 's geschetst. 
Daaruit blijkt dat FOM bij constant subsidie zonder 
compensatie voor kostenstijgingen niet gelijktijdig 
kan vasthouden aan de belangrijkste uitgangspunten 
voor haar beleid, zoals handhaving van het aantal 
doorstroomplaatsen, de grootte van de materiële kre
dieten en het peil van de infrastructuur van de institu
ten. Elke vermindering van het subsidie zal een verdere 
inkrimping van de omvang van het zuiver wetenschap-
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pelijk onderzoek op het gebied van de natuurkunde tot 
pevolg hebben. 

Op verzoek van ZWO verleende FOM medewerking 
aan de externe beoordeling van voorstellen voor voor
waardelijke financiering van onderzoek op het gebied 
van de natuurkunde bij universiteiten en hogescholen. 
Voorstellen die recent in een ander kader door FOM 
waren beoordeeld (bijv. in het kader van de beleids
ruimte of evaluatie van een werkgemeenschap), ver
kregen de bij die beoordeling toegekende kwalificatie. 
Voor de beoordeling van andere voorstellen stelde het 
Uitvoerend Bestuur een ad-hoc commissie in van zes 
prominente fysici, waarvan drie op voordracht van de 
sectie natuurkunde van de KNAW werden benoemd. 
In totaal beoordeelde FOM een 50-tal voorstellen voor 
voorwaardelijke financiering. Alle beoordelingen wa
ren positief. Het stemt tot tevredenheid dat FOM bij 
vrijwel alle fysische voorstellen reeds betrokken was. 

In maart 1983 presenteerden de Ministers van O&W 
en L&V de conceptbeleidsnota Beiaard. Hierin gaven 
zij een samenhangend beeld van hun beleidsvoorne
mens met betrekking tot een viertal operaties bij het 
wetenschappelijk onderwijs: de wet tweefasenstruc-
tuur, de voorwaardelijke financiering, de herstructu
rering van de opbouw van het wetenschappelijk per
soneel en de taakverdeling en concentratie. 
Deze nota gaf de Raad van Bestuur vanuit zijn taak 
ten aanzien van het onderzoek in de natuurkunde aan
leiding in een brief aan de Minister van O&W enkele 
kanttekeningen bij de nota te plaatsen. 

In het vorig jaarverslag werd in paragraaf 4 de instel
ling van de Jacob Kistemaker-prijs genoemd. Deze 
prijs wordt eens in de drie jaar door FOM beschikbaar 
gesteld als bekroning van Nederlands werk op het ge
bied van de natuurkunde dat het meest dienstbaar is 
aan andere wetenschappen, de techniek, de industrie 
of de samenleving in het algemeen. De prijs, groot 
ƒ 25.000 werd voor het eerst in 1983 toegekend en wel 
aan prof.dr.ir. W. Werner (Technische Fysische 
Dienst TH-TNO) voor zijn gehele werk betreffende 
de studie, ontwikkeling en toepassing van optische 
rasters. De uitreiking vond op 25 november 1983 
plaats in de aula van de Technische Hogeschool te 
Delft door de Minister van Onderwijs en Wetenschap
pen. 

3.2. Ontwikkelingen mei betrekking tot bepaalde 
onderzoekgebieden 

In het voorjaar deelde ZWO mee dat de Min'ster van 
O&W in overleg met ZWO enkele prioriteitsgebieden 
voor Zuiver-Wetenschappelijk onderzoek wilde aan

wijzen. Aan FOM werd gevraagd binnen de natuur
kunde twee van deze gebieden voor te stellen. Het 
ging daarbij om selectieve extra ondersteuning zonder 
het oogmerk andere gebieden uitdrukkelijk achter te 
stellen. 
Bij het maken van een keuze speelden verschillende 
overwegingen een rol. Om de betekenis ook voor de 
toekomst te garanderen, zouden de aan te wijzen ge
bieden hun basis moeten hebben in een breed terrein 
van fundamentele kennis. Aanwezigheid van ervaring 
en faciliteiten zouden een succesvolle aanpak bevor
deren. Om voldoende aantrekkingskracht op eminente 
onderzoekers te houden, zou het moeten gaan om 
grensverleggend onderzoek. De betekenis voor de sa
menleving, bijv. in de vorm van bijdragen aan indus
triële innovatie, zou mede tot aanbeveling kunnen 
strekken. 

Twee brede gebieden die op grond van zulke over
wegingen als uitgangsbasis werden aangemerkt, zijn 
de fysica van de gecondenseerde materie en de fysica 
van de subatomaire deeltjes. Binnen het gebied van 
de gecondenseerde materie werd de oppervlaktefysica 
aangewezen. Een belangrijke rol bij deze keuze speel
den de relatie met de scheikunde, de belangstelling van 
de zijde van de industrie en de betekenis voor het half
geleider-onderzoek. De discussie in FOM en het inven
tariseren van onderzoek oo het gebied van de opper
vlaktefysica vielen samen met de ontvangst van een 
rapport van SON over methodes voor onderzoek van 
vaste-st of oppervlak ken. Daarop werd voorgesteld 
tot een gezamenlijk initiatief te komen. Dit leidde lot 
de instelling van een Nationale Commissie voor Op
pervlakte-onderzoek, die omstreeks de jaarwisseling 
zijn beslag kreeg. Als geavanceerd onderwerp op het 
gebied van de subatomaire deeltjes werd het LEP 
onderzoek gekozen, met name de Nederlandse inzet 
bij de programma's L3 en DELPHI die bij de nieuwe 
LEP-versneller van CERN zullen worden uitgevoerd. 

Met betrekking tot het kernfusie-onderzoek bracht de 
in het vorig jaarboek genoemde werkgroep van O&W, 
EZ, ZWO, FOM en ECN haar rapport uit. Daarin 
werden binnen de gestelde randvoorwaarden drie 
mogelijkheden aangegeven: 
-voortzetting van het kernfusie-programma in zijn 
huidige omvang; 
- vermindering van de bijdrage aan kernfusie-onder
zoek ten gunste van andere gebieden van de fysica; 
- verminderingen van de overheidsbijdrage aan kern
fusie-onderzoek ten behoeve van de heroverwegings-
en ombuigingsopcralics. 
De werkgroep deed geen aanbeveling voor een bepaal-
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de keuze. Hoewel in FOM de voorkeur uitgaat naar de 
eerste mogelijkheid, had zij hierover aan het eind van 
het jaar nog niet definitief geadviseerd. 

Belangrijke gebeurtenissen in het kader van het 
Europese kernfusie-programma dat door de EG en de 
hiermee geassocieerde instellingen, waaronder FOM, 
wordt uitgevoerd, waren de inbcdrijfstcUing van JET 
(Joint European Torus) op 25 juni en de totstandko
ming van een overeenkomst over de 'Definition Phase 
of NET (Next European Torus)' met ingang van I ja
nuari 1963. In dit verband kan tevens worden vermeid 
dat prof.dr. C.M. Braams, directeur van het FOM-
Instituut voor Plasmafysica, voorzitter is van de Scien
tific Council van JET en prof.dr. F. Engdmann, 
adjunct-directeur van dit instituut, plaatsvervangend 
leider van het NET-team. 

Voor het onderzoek op het gebied van de kernfysica 
beschikt Nederland over twee unieke en complemen
taire installaties: de MEA-versndler van het NIKHEF 
in Amsterdam en het cyclotron van het KVI in Gro
ningen. 
Het ligt voor de hand deze twee nationale centra zo 
goed mogelijk op peil te houden en het onderzoek van 
andere groepen in versterkte mate op deze centra te 
richten. De Utrechtse werkgroep K V, die de grootste 
is buiten Amsterdam en Groningen, heeft daartoe ook 
besloten. Het kernfysisch onderzoek in Eindhoven zal 
in verband met het komend emeriti*at van de huidige 
leider van de werkgroep K VIII worden beëindigd; 
deze werkgroep wordt opgeheven. 

Alvorens over verdere consequenties van het twee-
centraconcept een besluit te nemen, werd een evaluatie 
van het kernfysisch onderzoek in Nederland onder
nomen. Deze evaluatie werd uitgevoerd door een inter
nationaal panel van deskundigen, bestaande uit prof. 
dr. G.C. Morrison (Birmingham), prof.dr. S. Bjorn-
holm (Kopenhagen), prof.dr. A. Faessler (Tubingen), 
prof. S.S. Hanna (Stanford), prof.dr. E. Matthias 
(Berlijn), prof.dr. I. Sick (Bazel) en prof.dr. N.J. 
Stone (Oxford). Hun rapport kwam, voorzien van de 
commentaren van de desbetreffende instituutsdirec
teuren en werkgroepleiders, aan het eind van het jaar 
gereed. De conclusies en de daarop gebaseerde beslui
ten komen in het volgende jaarboek aan de orde. 

Het onderzoek op het gebied van halfgeleiders in FOM 
heeft sedert de oprichting van de Werkgemeenschap 
Halfgeleiders in 1981, vooral door steun van O&W 
(WB), STW en EZ, een snelle ontwikkeling doorge
maakt. Hel FOM-bestuur heeft het voornemen om bij 
de steun uit ZWO-middelen vooral aandacht te beste

den aan de zuiver-wetenschappelijke component van 
dit onderzoek, o.m. door de participatie van de Werk
gemeenschap voor de Vaste Stof te stimuleren. Be
sprekingen hierover van het Uitvoerend Bestuur met 
de dagelijkse besturen van de beide werkgemeenschap
pen vonden begin 1984 plaats. 

In het vorig jaarboek werd vermeld welk bedrag FOM 
beschikbaar had voor investeringen ten behoeve van 
submicrontechnologie in het voor dit doel bij de Tech
nische Hogeschool Delft opgerichte centrum. 
FOM stelde een structurele bijdrage afhankelijk van 
twee voorwaarden. 
De eerste was dat de inmiddels benoemde directeur 
van het centrum, prof dr.ir. S. Raddaar, zijn weten
schappelijke plannen zou presenteren en een door 
FOM te benoemen evaluatiecommissie deze gunstig 
zou beoordelen. De tweede was dat een bdeidscollege 
zou worden ingesteld waarin FOM is vertegenwoor
digd. Aan de eerste voorwaarde werd voldaan. Op 
grond daarvan zegde FOM voor 4 jaar betaling van 
twee personeelsplaatsen toe en voor 1983 en 1984 eer. 
materieel krediet. Toezegging van een vaste perso
neelsplaats en een jaarlijks materieel krediet vanaf 
1985 werd afhankelijk gesteld van de tweede voor
waarde. Daaraan was eind 1983 nog niet voldaan. 

In de loop van het jaar namen enkele theoretisch fysici 
en wiskundigen het initiatief om een aantal collega's 
te polsen over de wenselijkheid de samenwerking op 
het gebied van wiskunde en theoretische natuurkunde 
nader te structureren. Dit leidde tot een oriënterend 
overleg tussen een daartoe gevormde contactcommis
sie van wiskundigen en enkele vertegenwoordigers van 
FOM. In vervolg daarop legde deze contactcommissie 
aan FOM een beleidsnota voor, waarin voorstellen 
worden gedaan voor interdisciplinaire samenwerking. 
Deze nota was aan het eind van het jaar nog in behan
deling. 

3.3. De beleidsruimte 

De definitieve afsluiting van tien beleidsruimteprojec
ten waarover een eindverslag was ingediend, werd in 
het begin van het jaar bekrachtigd. 

In de loop van het voorjaar werden zeven projecten 
met personeelsplaatsen en materiële kredieten overge
bracht naar het gewone werkgemeenschapsprogram
ma en -budget: twee bij de Werkgemeenschap voor de 
Vaste Stof, een bij de Werkgemeenschap voor Theore
tische Hoge-energiefysica en vier bij de Werkgemeen
schap Halfgeleiders. In het laatste geval ging het om 
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projecten die uit STW-geid worden betaald. Aange
zien het STW-bloksubsidie in principe 15S per jaar 
afneemt, is het met deze vier projecten gemoeide be
drag niet onbeperkt gegarandeerd, maar in verband 
met de prioriteit zal getracht worden het zoveel moge
lijk onaangetast te laten. Bovendien moet de besteding 
ervan in overeenstemming blijven met de doelstellin
gen van de STW. 

Een voorstel om bij het FOM-Instituut voor Aioom
en Molecuul fysica drie beleidsruimteprojecten met 
personeelsplaatsen en materiële kredieten naar het 
gewone programma en -budget van het instituut over 
te brengen werd aangehouden, hangende een stand
puntbepaling ten aanzien van de ontwikkeling van de 
instituutsbudgetten. 

In het kader van de beleidsruimte 1983 werden 109 
aanvragen ingediend, waarvan 91 voor nieuwe projec
ten en 18 voor voortzetting van reeds lopende projec
ten. 

Het totale aantal aanvragen was minder dan in 
1982. Dit wordt veroorzaakt door het lagere aantal 
vervolgaanvragen. Dit komt doordat er in I98I geen 
aanvragen voor nieuwe projecten in behandeling wer
den genomen. Het aantal nieuwe aanvragen is groter 
dan ooit tevoren. 

Van de lopende projecten kwamen er 33 in aanmer
king voor een vervolgaanvraag; voor 15 daarvan werd 
echter geen aanvraag ingediend: van vier werd de 
evaluatie een jaar uitgesteld, vier waren met budget 
naar het gewone werkgemeenschapsprogramma over
gebracht en zeven werden beëindigd. Van de 18 aan
gevraagde verlengingen hadden 11 op het normale 
programma en zeven op het programma voor techni
sche natuurkunde en innovatie betrekking; hiervan 
werden er resp. zeven en zeven gehonoreerd. 

Met de toewijzingen was voor 1983 k/ 1.346 van het 
ZWO-subsidie en k/ 1.446 STW-subsidie gemoeid. 
Voor beleidsruimteprojecten was voor 1983 reeds 
k/ 3.157 van het ZWO-subsidie. k/ 2.990 STW-subsi-
die en k/ 176 EZ-subsidie vastgelegd. Het totale be
drag dat in 1983 voor beleidsruimteprojecten werd 
besteed, bedroeg derhalve k/ 9.115. 
Van de aanvankelijk aangehouden projecten werden 
er later nog enkele gehonoreerd. 
De hierboven genoemde STW-bijdragen hebben be
trekking op technisch-fysische projecten die in het 
kader van de beleidsruimte bij FOM waren ingediend. 
Daarnaast wordt in FOM-vcrband ook een aantal 
projecten uitgevoerd die door de aanvragers recht
streeks bij de STW werden ingediend, doch die wat de 

aard van het werk betreft in FOM passen en waarvan 
FOM op verzoek van de STW de begeleiding op zich 
heeft genomen. De in paragraaf 2 genoemde STW-
bijdrage omvat ook de financiering van deze projec
ten. 

3.4. PrognuaMtiscfce prioriteit» f kaHptmten 

In paragraaf 3.3 van het vorige jaarboek en paragraaf 
2 van dit jaarboek werd uiteengezet dat op de budget
ten van de instituten en werkgemeenschappen in 1983 
drastisch moest worden bezuinigd. Om de mogelijk
heid open te houden daarna nog enige differentiatie 
aan te brengen, werd als onderdeel van de gehele ope
ratie een bedrag afgezonderd voor programmatische 
prioriteiten en knelpunten. 

In eerste instantie was dit bedrag bepaald op M/ I, 
maar door enkele extra baten en verlaging van enkele 
algemene begrotingsposten kwam hiervoor uiteinde
lijk k/ 2.433 beschikbaar. 

Deze nieuwe post, die in 1983 voor het eerst op de 
begroting stond, werd voor de volgende doeleinden 
gebruikt: 
-het opvangen van enkele bijzonder hoge kosten
stijgingen: elektriciteitskosten van de versneller van 
de sectie K en detacheringslasten van de sectie H van 
het NIKHEF, te zamen k/ 1.073; 
-voortzetting van werk waarvan financiering door 
anderen gedeeltelijk was weggevallen, met name op 
het gebied van flash-pyrolyse-massaspectrometrie 
bij het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysi-
ca, k/ 100; 
- een bijdrage in de kosten van groot onderhoud van 
laatstgenoemd instituut, k/ 150; 
- incidentele verhoging van het materiële krediet van 
de bovengenoemde instituten, te zamen k/ 700; 
- nieuwe initiatieven, met name de bouw van een bun
dellijn voor atoom fysisch onderzoek bij de ECR-
ionenbron van het KVI ad k/ 150 en een bijdrage aan 
het Centrum voor Submicrontechnologie van k/ 260. 

4. Instituten en werkgroepen 

In de jaarboeken 1981 en 1982 werd melding gemaakt 
van het O&W-initiatief tot het beleggen van twee bij
eenkomsten over de (zelf)evaluatie van instituten. 
Een daarbij ingestelde werkgroep bracht in 1983 een 
rapport 'Handreiking (zelfevaluatie instituten' uit. 
Het werd besproken op de derde bijeenkomst, die in 
1983 plaatsvond. 

Door FOM werd er nogmaals op gewezen dat de 
gang van zaken in de instituten waar FOM verant
woordelijkheid voor draagt, regelmatig extern wordt 
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geëvalueerd. Dit gebeurt op drie manieren: continu 
door beleidscommissies e.d., ad hoc als belangrijke 
beleidskeuzen moeten worden gemaakt, en ad hoc 
door buitenlandse experts. Daarnaast wordt bijv. 
onderzoek dat op kernfusie betrekking heeft, begeleid 
en beoordeeld door EG-commissies, terwijl plannen 
voor onderzoek bij versnellers in de desbetreffende 
centra, zoals CERN, in internationale competitie wor
den afgewogen. Werkgemeenschappen betrekken on
derzoek in instituten dat op hun gebied ligt, mede in 
hun adviezen. In het licht daarvan heeft FOM dan ook 
geen behoefte aan de voorgestelde extra evaluatie. Wel 
verklaarde FOM zich bereid in haar vijfjaarlijkse rap
portage aan ZWO, die de eerstvolgende keer in 1986 
plaatsvindt, rekening te houden met de aanwijzingen 
uit het rapport. Een evaluatie van de instituten zal dan 
als bijlage worden toegevoegd. Voorts deelde FOM 
mee voortaan de afzonderlijke jaarverslagen van de 
instituten te zamen met het FOM-jaarverslag aan de 
minister te zullen toezenden. De minister verzocht in 
plaats daarvan een samenvatting van deze verslagen 
te mogen ontvangen. 

Op 19april 1983 brachten dr. R.J. in 't Veld, directeur 
generaal hoger onderwijs en wetenschappen en dr.ir. 
B. Okkerse, hoofddirecteur onderzoekbeleid, met 
enkele ambtenaren een bezoek aan de op het Weten
schappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW) geves
tigde instituten. Dit bezoek had tot doel informatie te 
krijgen over het functioneren van deze instituten, me
de als voorbereiding op het bezoek van de minister 
aan CERN. 

Evenals in vorige jaren besteedden de instituten ook 
in 1983 aandacht aan toepassing van resultaten van 
onderzoek en het beschikbaar stellen van technieken, 
faciliteiten en expertise ten behoeve van de samenle
ving. 

Het gehele programma van het FOM-Instituut voor 
Plasmafysica is onderdeel van het Europese program
ma dat de ontwikkeling van kernfusie als energiebron 
beoogt. Hetzelfde geldt voor de werkgroep TN III die 
in het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica 
is gehuisvest. 

Als vanouds had laatstgenoemd instituut een aantal 
projecten in samenwerking met derden: de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen, de N.V. Philips' 
Gloeilampenfabrieken, High Voltage Engineering 
Europe, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne en andere. Daaruit kwamen in 1983 
baten voort tot een totaal van k/ 562. Voor twee pro
jecten die met speciale steun van het directoraat-gene

raal voor het wetenschapsbeleid worden uitgevoerd, 
werd in 1983 k/ 936 ontvangen. Daarnaast werden op 
kleinere schaal diverse analyses verricht ten behoeve 
van onderzoek op andere wetenschapsgebieden. 
Voorts kan de deelneming aan het LAlCA-project, 
een adviescentrum voor toepassing van lasers, worden 
genoemd. 

Het NIKHEF stelde technische faciliteiten en ex
perts ter beschikking door zijn bijdrage aan het ont
werp en de bouw van de Nederlandse bundellijn bij de 
synchrotronstralingsfacititeit te Daresbury, alsmede 
ten behoeve van een project bij ECN. Daaruit kwamen 
in 1983 baten voort tot k/ 545. 

Voorts heeft het NIKHEF nauw contact met de 
werkgroep Informatica van de UvA, die voorlopig on
derdak kreeg in het NIKHEF. 

Het NIKHEF neemt, te zamen met de UvA en de 
VU deel aan het Transferpunt Amsterdam, dat ook 
door de Gemeente Amsterdam wordt ondersteund. 
Het werd op 19 december 1983 geopend. Het heeft tot 
doel bedrijven en andere organisaties gemakkelijker 
toegang te bieden tot de specifieke kennis en facilitei
ten die bij de twee universiteiten en het NIKHEF aan
wezig zijn. 

Ook uit werkzaamheden van verschillende univer
sitaire FOM-groepen kwamen resultaten voort die hun 
weg vinden naar toepassing in het bedrijfsleven. Als 
voorbeeld kan worden genoemd: een overeenkomst 
met Holec en Philips over toepassing van supergelei
ders in schakelaars en gelijkrichters voor grote stroom-
sterkten, waarbij de werkgroep TF V betrokken is en 
waaruit k/ 300 aan baten is voortgekomen. 
Andere voorbeelden zijn: een contract met Enka over 
een in de werkgroep Mt V ontwikkelde methode voor 
het boren van zeer kleine gaatjes en een contract met 
Sitronic betreffende een universeel windstation dat 
door een medewerker van de werkgroep VS-G werd 
ontwikkeld. 

In september werd bekend dat de regering het voorne
men had om op de jaarlijkse overheidsbijdrage aan 
een 60-tal onderzoekinstituten een bezuiniging op te 
leggen die in 1984 M/ 42 zou bedragen en zou oplopen 
tot M/ 123 in 1987. Deze bezuiniging, die kan worden 
gezien als een buiten-universitaire parallel van de 
TVC-operatie, zou moeten worden opgebracht door 
bevordering van de doelmatigheid. 

De doelmatigheidsoperatie wordt uitgevoerd door 
de Minister van O&W als coördinerend bewindsman 
voor het wetenschapsbeleid. Ten behoeve daarvan is 
een interdepartementale stuurgroep onder leiding van 
de directeur-generaal voor het wetenschapsbeleid inge-
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organisatie en één voor personeelszaken. Het organi
satie-adviesbureau Bakkenist, Spits & Co werd beiast 
met het doelmatigheidsonderzoek. 

Wat FOM betreft kwamen hierbij het FOM-Insti-
tuut voor Atoom- en Molecuulfysica, het FOM-Insti-
tuut voor Plasmafysica en de beide secties van het 
NIKHEF aan de orde. 

Afgesproken was dat de rapportage eerst in concept 
aan de desbetref lende instituutsdirecteuren alsmede 
aan FOM en ZWO voor commentaar zou worden 
voorgelegd. Een eerste, niet ongunstig concept-rap
port werd in januari 1984 ontvangen. De verdere gang 
van zaken komt in het volgende jaarboek aan de orde. 

In paragraaf 2 werd reeds opgemerkt dat, gezien de 
ouderdom van gebouwen en installaties, groot onder
houd en vernieuwing extra uitgaven gaan vergen. En
kele noodzakelijke uitgaven betreffen vervanging van 
de kozijnen van het FOM-Instituut voor Atoom- en 
Molecuulfysica en reparatie van het dak van het labo
ratorium van het FOM-Instituut voor Plasmafysica, 
beide 23 jaar oud; voorts reparatie van de daken van 
het koetshuis en theekoepel van kasteel Rijnhuizen, 
die bij de restauratie 25 jaar geleden niet werden mee
genomen. Voor de kosten, in totaal groot k/655, kon 
binnen het budget 1983 slechts k/ 150 worden vrijge
maakt. 

Andere onontkoombare extra lasten hadden betrek
king op verplichte voorzieningen voor opslag van che
micaliën, brandbare stoffen en gasflessen, te zamen 
k/ 272. Van de jaarlijkse elektriciteitskosten worden 
ca. k/2.100 aan prijsstijgingen niet door een compen
satie in het subsidie ontvangen. De onroerendgoed-
belasting is eveneens slechts voor een deel gecompen
seerd . 

In het vorig jaarboek werd aandacht besteed aan de 
ruimtebehoefte van het FOM-Instituut voor Atoom-
en Molecuulfysica. Een door de directeur van dit insti
tuut, prof.dr. J. Los, ingediend bouwplan voor uit
breiding kon door het ontbreken van de benodigde 
geldmiddelen voorlopig geen doorgang vinden. De 
indruk bestond dat het mogelijk zou zijn ruimte te 
vinden in andere gebouwen op het WCW, die waren 
berekend op een grotere personeelsbezetting dan was 
gerealiseerd. 
In verband hiermee werd door twee onafhankelijke 
laboratorium-beheerders, dr. L.K. ter Veld uit Gro
ningen en dr. P.J.Th. Zeegers uit Utrecht, ter plaatse 
een onderzoek ingesteld. Zij adviseerden de ruimte die 

het NIKHEF gebruikt, nog enigermate uit te breiden 
en aandacht te geven aan een inmiddels opgesteld plan 
voor een interne verbouwing van het instituut. 

Het plan voor deze verbouwing houdt tevens ver
band met de omschakeling van de atoom- en mole
cuulfysica naar de oppervlakte/ysica, die het instituut 
met kracht ter hand heeft genomen. 

In het vorig jaarboek werd melding gemaakt van het 
ECRH-project, dat door het FOM-Instituut voor 
Plasmafysica bij de TFR-tokamak in het CEA-labo-
ratorium te Fontenay-aux-Roses zou worden uitge
voerd. Voorwaarde was dat Euratom voor de investe
ringskosten voorkeurssteun zou toekennen. Dit is 
inderdaad gebeurd. Vervolgens kwam een contract 
tot stand tussen FOM en CEA, resp. handelend voor 
de Euratom-FOM- en de Euratom-CEA-associaties. 
De bestellingen voor de grote componenten werden ge
plaatst. Het ringboogproject werd afgesloten. 

Met betrekking tot het NIKHEF kan worden vermeld, 
dat tussen de partners (FOM, UvA, KUN, VU en IKOj 
overeenstemming werd bereikt over de definitieve 
tekst van de overeenkomst z^dat deze begin 1984 kan 
worden ondertekend. 

Zoals in het vorig jaarboek werd gemeld, werden 
dr. W. Hoogland en prof.dr. G. van Middelkoop met 
ingang van 1 januari 1983 voor een termijn van 3 jaar 
benoemd tot wetenschappelijk directeur van resp. de 
sectie H en de sectie K van het NIKHEF. Op 10 maart 
1983 werd FOM geconfronteerd met het overlijden 
van de beherend directeur, dr. J. Schutten. Zijn dood 
betekende een groot verlies voor FOM als geheel en in 
het bijzonder voor het NIKHEF en de beide weten
schappelijke directeuren. Doordat deze directeuren 
zijn taken onderling verdeelden, daarin bijgestaan 
door de heer A. Balkenende en anderen, kon de perio
de worden overbrugd die nodig was om een opvolger 
te vinden. In het najaar van 1983 werd dr. J. Langelaar 
tot beherend directeur benoemd met ingang van I fe
bruari 1984. 

In het kader van de voltooiing van de nieuwbouw 
op het WCW werd het nieuwe radiochemische labora
torium van de sectie K van het NIKHEF, genoemd 
naar zijn grondlegger en vroegere directeur prof.dr. 
A.H.W. Aten jr., op 5 oktober 1983 geopend. 

In het vqrig jaarboek werd vermeld dat het NIK
HEF mede-indiener is van twee door CERN goedge
keurde voorstellen voor experimenten bij LEP, de 
nieuwe clcktron-positron-botscr van CERN, die in 
1988 in bedrijf komt. Met de deelneming aan dc/c ex-
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perimenten is, naast een belangrijk deel van het exploi
tatiesubsidie, in totaal M/ 6 aan investeringen ge
moeid, verdeeld ov«.r de jaren 1983 t/m 1987. Zoals in 
paragraaf 3.2 werd uiteengezet, verklaarde FOM deze 
deelneming tot prioriteitsgebied. De investeringen 
werden goedgekeurd. 

De dir-cteur van hel KV' prof.dr. R.H. Siemssen, 
wiens benoemingstermijn in 1983 afliep, werd voor 
een nieuwe termijn van vijf jaar herbenoemd. Een 
andere belangrijke gebeurtenis was dat tegen het eind 
van het jaar de axiate injector in combinatie met de 
ECR-ionenbron in gebruik kon worden gesteld. 

Met betrekking tot de ophef/ing en oprichting van 
werkgroepen valt het volgende te melden. 
Besloten werd een werkgroep op te heffen: K VIII on
der leiding van prof.dr. OJ . Poppema (THE). 
Twee werkgroepen werden gesplitst, t.w. VS-th-L en 
THFE-N. Zo ontstonden: 
VS th-A prof.dr H.W. Capel (UvA) 
VS th L prof.dr. P.W. Kast e lei jn (RUU) 
THFE-N 1 prof.tfr. J. Bloem (KUN) 
THFE-N II prof.dr. P. Wyder (KUN) 
Acht werkgroepen werden opgericht: 
A XII dr. H.C.W. Beijerinck (THE) 
A XIII prof.dr. J.P. Woerdman (RUL) 
THFE E V prof.dr.ing. J.A.G. Jess (THE) 
TF XVI dr. K. Krishna Prasad (THE) 
TF XVII prof.dr. J.HJ. Fluitman (THT) 
TF XVIII prof.dr.ir. HJ. Frankena (THD) 
TFXIX pro f.dr. ir. G. Vossers (THE) 
TFXX dr.ir. C.W.E. van Eijk (THD) 

3. Betrekkingen met andere organisaties 

In paragraaf 1 werd reeds een aantal organisaties en 
instellingen genoemd waarmee FOM betrekkingen on
derhoudt: ZWO, STW, EG, Nederlandse universitei
ten en hogescholen en ECN. Uiteraard mag daarbij het 
ministerie van O&W niet worden vergeten. De minister 
stelt de rijksbijdrage aan ZWO en het daarin begrepen 
subsidie voor FOM vast. Hij is vertegenwoordigd in 
de Raad van Bestuur. 

Daarnaast bestaan ook relaties met andere ministeries. 
In he: bijzondt' kan EZ worden genoemd dat ook sub
sidies ter beschikking stelt. Met andere natuurkunde-
organisaties vindt overleg plaats in het Nederlands Co
mité voor de Natuurkunde (NCN). Organisaties en in
stituten op ander gebied waarmee relaties bestaan, zijn 
SON, CWI (voorheen MC), SARA en TNO. 

In het kader van de buitenlandse betrekkingen dienen 
in het bijzonder de EG (o.a. kemfusieprogramma, 
JET), alsmede CERN (Geneve), DESY (Hamburg) en 
SLAC (Stanford) te worden genoemd, waar onder-
zoekteams van het NIKHEF werken. Voorts is FOM 
'associate member' van dc European Physical Society 
(EPS). 

In paragraaf 5 van het vorig jaarverslag is op deze 
relaties uitvoeriger ingegaan. Daarom is hier met een 
summiere opsomming volstaan. 

Naast de vormen van samenwerking die organisato
risch, veelal in de vorm van overeenkomsten, zijn ge
regeld en contacten via commissies waarin deskundi
gen van diverse research-instellingen zitting hebben, 
bestaan tal van contacten en vormen van samenwer
king op zuiver-wetenschappelijk niveau tussen FOM-
werkgroepen en -instituten enerzijds en wetenschap
pelijke laboratoria en instituten in binnen- en buiten
land anderzijds. Deze contacten, die voor de weten
schapsbeoefening onontbeerlijk zijn. worden bevor
derd door de uitvisseling van onderzoekers en de deel
neming aan internationale conferenties van specialis
ten. Een aspect van de internationale samenwerking 
is ook het beoordelen van FOM-projecten, -program
ma's en -pubükaties door buitenlandse experts o m . in 
het kader van de evaluatie van FOM-onderzoek. Om
gekeerd worden ook dikwijls deskundigen van FOM 
door buitenlandse laboratoria, organisaties en redac
ties gevraagd hun oordeel te geven over onderzoek dat 
daar plaatsvindt en over pubükaties die daaruit voort
komen. 

6. Personele Zaken 

Op 22 februari werd de OR-NIKHEF en op 8 maart de 
COR-FOM door de voorzitter van de Raad van Be
stuur geïnstalleerd. Tegelijk met de totstandkoming 
van de COR werd de FPR opgeheven. Aan de perso
neelsvertegenwoordiging bij de vergaderingen van de 
Raad van Bestuur kwam hiermee een einde, omdat het 
overleg tussen personeel en bestuur nu geregeld is via 
de overlegvergaderingen die in de Wet op de Onderne
mingsraden zijn omschreven. 

De personeelsvertegenwoordiging bij de commissie
vergaderingen bleef gehandhaafd. Voorshands als 
voortzetting van de FPR-vertegenwoordiging, doch 
met het oogmerk deze te zijner tijd via de in (e .stellen 
COR-commissie Wetenschap en Structuur te regelen. 
De Beleidsgroep Personeelszaken (BPZ), beslaande 
uit de functionarissen voor personeelsbeleid en -be
heer en ingesteld in 1977, werd opgeheven als lichaam 



dal aan het Uitvoerend Bestuur adviseert. De betrok
ken functionarissen vormen nu met het hoofd perso
neelszaken een overleggroep. 

In het georganiseerd overleg tussen de ambtenaren
bonden en de Minister van Binnenlandse Zaken was 
overeengekomen per I januari 1983 in plaats van de 
prijscompensatie in de salarissen drie roostervrije 
dagen te geven. De desbetreffende geldmiddelen zou
den dan beschikbaar komen voor nieuwe arbeidsplaat
sen. 
Mede op aandrang van de COR besloot het Uitvoe
rend Bestuur een claim te leggen op een evenredig deel 
daarvan voor FOM. De gelden bleken echter alleen be
schikbaar te zijn voor strikt noodzakelijke herbezet
ting van roosterdiensten. De minister van OftW meen
de dat bij ZWO en dus ook bij FOM geen sprake was 
van kwantitatief noemenswaardig vrijkomende ar
beidstijd in verband met roosterdiensten die dringend 
om herbezetting vroeg. Er werd dan ook geen bedrag 
toegekend. 

Per I januari 1983 trad de eerste fase van de Arbcids-
omstandigheden-wet in werking. In de kx>p van het 
jaar is nader onderzocht wat deze wet voor FOM bete
kent, met name hoe verantwoordelijkheden en aan
sprakelijkheden met betrekking tot de toepassing van 
deze wet liggen. 
De resultaten daarvan zijn neergelegd in een notitie. 
Deze bevat tevens een voorstel betreffende het verle
nen van een taakopdracht aan de directeur van FOM 
en de ii»tit.uutsdirccteuren met betrekking tot de zorg 
voor veiligheid, gezondheid en welzijn van FOM-me-
dewerkers en daarmee felijkgestelden, alsmede een 
voorstel tot het instellen van een coördinatiecommissie 
die over de uitvoering van de wet adviseert. De insti
tuutsdirecteuren en het Uitvoerend Bestuur gingen in 
principe met deze voorstellen akkoord. Alvorens een 
definitief besluit te nemen, werd de notitie met de 
voorstellen aan de COR voorgelegd. Deze had haar 
aan het eind van het jaar nog in behandeling. 

In de afgelopen jaren is in FOM veel gediscussieerd 
over de personeelsopbouw van instituten. Kostenbe
heersing, promotiebeleid en carriereperspectief speel
den daarbij in toenemende mate een rol. Geleidelijk 
won de gedachte dal het in het huidige tijdsperspectief 
nodig is gebruik te maken van moderne management
technieken om tot een goede afweging te komen lussen 
plannen, beschikbare mensen en middelen. Er werd 
een notitie opgesteld over formatieplannen. Uitgangs
punten en criteria van formatieplannen, de totstand

koming en hantering ervan komen daarin aan de orde. 
alsmede een beschouwing over het formaiiebeginsel 
vs. het carriërebeginsel. Tevens werden nieuwe richt
lijnen opgesteld voor aanstelling en bevordering van 
wetenschappelijke onderzoekers binnen een formatie
plan. 
De instiiuutsdirecteuren konden zkh met de in deze 
stukken ontvouwde gedachten verenigen. Ze waren 
aan het eind van het jaar nog bij het Uitvoerend Be
stuur in behandeling. 

De bijgaande tabel geeft een overzicht van de perso-
neeisbezetting aan het eind van 1983. 

Personeelsbezetting eind 1983 inclusief beleidsruimte 
en diverse projecten 

techn. 
wet. wet. adm. 

med. ass. huish. 

Instituten 206 15 390 
Werkgroepen bij universiteiten 
en technische hogescholen (excl. 
NIKHEF sectie H en KVI) 247 — 89 
Bureau 5 — 44 

Totale bezetting 458 15 523 

7. Bestaar ca barna 

De Raad van Bestuur vergaderde in 1983 drie maal, 
het Uitvoerend Bestuur 13 maal, afgezien van een aan
tal besprekingen met anderen. 

In de samenstelling van de Raad van Bestuur kwam 
wijziging door de benoeming van prof.dr. P. Wyder 
lol lid en het aftreden van prof.dr. J. Volger en prof. 
dr. P.M. Endt. 

De in het vorig jaarboek aangekondigde herstructure
ring van de bureau!op vond in 1983 zijn beslag. Per 
I juli werd de directie, beslaande uil de directeur en 
twee adjunct-directeuren vervangen door een manage
ment-team, bestaande uit de directeur en drie afde
lingshoofden. 
De functies van adjunct-directeur werden per I juli 
opgeheven. 

Drs. F.R. Diemom verliet de FOM-dienst, gebruik
makend van de VUT-regeling, maar verklaarde zich 
bereid tot zijn pensionering beschikbaar te blijven om 
de directeur desgevraagd te adviseren. Dr. C. Ie Pair, 
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reeds voor de halve tijd STW-directeur, breidde deze 
tijdsbesteding uit tot 6OV0 en werd voor de overige 
40% beleidsadviseur van het Uitvoerend Bestuur. 
Hij woonde als zodanig de bestuursvergaderingen bij 
en behield ook nog enkele uitvoerende taken. 

De drie afdelingen en hun hoofden zijn: 
Onderzoekbeleid (drs. H.G. van Vuren), Personeels
zaken (R.J. Pleijsier) en Financiële Zaken (C. West
land). Daarnaast zijn er, ten behoeve van alle afdelin
gen, de zgn. interne diensten; deze kwamen onder lei
ding van mevr. E.N.H.J. Johannes, secretaresse van 
de directeur. 

De ontwikkeling en invoering van de gewijzigde 
structuur werden begeleid door drs. M, Rubinstein 
van AO-Adviseurs voor Organisatiewerk B.V. 

Ten behoeve van de integratie en automatisering van 
de financiële administratie trad FOM toe tot de Stich
ting Universitaire Administratieve Automatisering 
(SUAA) om gebruik te maken van het reeds bij enkele 
universiteiten ingevoerde FAS-systeem. Met de voor
bereiding en invoering van dit systeem werd een begin 
gemaakt, zodat het met ingang van 1 januari 1985 
volledig operationeel kan zijn. ZWO verklaarde zich 
bereid de kosten van de invoering voor haar rekening 
te nemen. 

Het sociaal management-overleg met de instituuts
directeuren, waarmee de adjunct-directeur personeels
zaken in 1980 een begin had gemaakt, werd uitgebreid 
tot een regelmatig overleg van het management-team 
met de instituutsdirecteuren. 

in overleg tussen ZWO, STW c1 FOM werd besloten 
tot het oprichten van een apparatuurbank. Het gaat 
hierbij om een inventaris die geraadpleegd kan worden 
als ergens behoefte is aan apparatuur die wellicht 
elders beschikbaar is. 

Tot slot is een woord van dank op zijn plaats aan allen 
die door hun activiteiten hebben bijgedragen tot het 
functioneren van FOM in 1983. Het Uitvoerend Be
stuur is bijzonder erkentelijk voor de samenwerking 
die het heeft ondervonden. 

Namens het Uitvoerend Bestuur, 
de directeur, 

A.A. Boumans 
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Financieel verslag 

EXPLOITATIEREKENING 

Vastgestelde be groting 1983 Financieel jaarverslag 1982 
Lasten(x ƒ1.000) Lasten (: x ƒ1.000) 

Werkgemeenschap voor Kernfysica: 
7.248,0 Personeelskosten 7.632,2 
3.585,9 

10.833,9 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor Atoomfyska: 

4.056,9 
11.680,1 

2.074,0 Personeelskosten 2.327,6 
585,8 

2.659,8 
Materiële kredieten 

FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica: 
(excl. TN III) 

415,5 
2.743,1 

7.377,0 Personeelskosten 7.517,5 
2.194,3 Materiële kredieten 2.590,9 
1.197,0 Algemene en bedrijfskosten 1.314,8 

200,0 Project Flash-pyrolyse 248,7 
99,7 

11.068,0 
Project EG 

Werkgemeenschap 'Metalen FOM-TNO': 

215,1 
11.887,0 

1.925,0 Personeelskosten 1.989,1 
628,5 

2.553,5 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor Molecuulfysica: 

846,0 
2.835,1 

2.893,0 Personeelskosten 3.103,4 
424,0 

3.317,0 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor de Vaste Stof: 

722,6 
3.826,0 

4.860,0 Personeelskosten 5.450,1 
1.090,8 

5.950,8 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor Thermonucleair 
Onderzoek en Plasmafysica: 

1.794,5 
7.244,6 

11.349,0 Personeelskosten 11.274,8 
2.484,5 Materiële kredieten 1.857,2 
2.273,0 

16.106,5 
Algemene en bedrijfskosten 

Werkgemeenschap voor Theoretische 
Hoge-energiefysica: 

2.186,3 
15.318,3 

1.097,0 Personeelskosten 1.119,2 
37,6 

1.134,6 
Materiële kredieten 

Sectie Hoge-energiefysica van het NIKHEF: 

68,3 
1.187,5 

7.892,0 Personeelskosten 8.476,0 
2.250,5 Materiële kredieten 2.648,3 
2.797,0 

12.939,5 
Algemene en bedrijfskosten 2.915,5 

14.039,8 

28 Financieel verslag 



Sectie Kernfysica van het NIKHEF: 
11.967,0 Personeelskosten 12.697,3 
1.196,0 Materiële kredieten 2.071,5 
8.166,0 

21.329,0 
Algemene en bedrijfskosten 

Werkgroepen Technische fysica: 

7.525,0 
22.293,8 

1.261,0 Personeelskosten 839,6 
1.046,0 

2.307,0 
Materiële kredieten 

Werkgemeenschap voor Halfgeleiders: 

1.363,9 
2.203,5 

1.934,5 Personeelskosten 1.114,9 
1.763,9 

3.698,4 
Materiële kredieten 2.684,5 

3.799,4 
235,0 Kosten commissies 2» 9,2 
321,0 Algemene kosten 285,7 

3.582,0 
4.138,0 

Bestuurskosten 3.861,3 
4.366,3 

10,0 CERN-reizen, O & W, onverdeeld -— 
— MC/Sara 1981 140,0 

266,8 STW lump sum 73,7 
— 300 MeV-project 165,0 

800,0 Bijdrage aan JET 1.300,0 
683,0 Tekort Euratom 1982 — 

1.523,0 Verplichtingen Halfgeleiders 1.048,0 
11,3 

101.330,1 
Wgm. Metalen 'FOM-TNO' — 11,3 

101.330,1 
Wgm. Metalen 'FOM-TNO' 

106.151,2 

Baten (x ƒ 1.000) 
82.214,0 
2.929,0 

376,0 
3.568,7 

60,0 
456,0 

1.140,7 

152,0 
312,0 
138,6 
315,0 
70,0 

6.062,4 
1.527,2 

Baten(x ƒ1.000) 
Nederlandse Organisatie ZWO 85.620,0 
Ministerie van O en W 1.905,8 
Minister van Wetenschapsbeleid — 
Ministerie van Ec. zaken 573,3 
Europese Gemeenschap 4.082,5 
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid 100,0 
Philips Eindhoven 162,5 
Rijksuniversiteit, Groningen, inzake KVf 1.008,8 
LEP, Parijs — 
HVEE, Amersfoort, inzake Amolf 490,0 
JET, Abingdon 160,5 
VU Amsterdam, inzake NIKHEF-K 100,0 
UvA, inzake NIKHEF-H 380,0 
ECN, inzake NIKHEF-K 196,6 
STW 5.566,3 
Overige inkomsten 1.198,5 

99.321,6 101.544,8 

— Tekort 1982 497,0 
680,5 BTW-teruggave — 

— Vervallen reserveringen 1.413,1 
280,0 Overschot voorgaande jaren 1.452,3 

1.048,0 Vastgelegde verplichtingen Halfgeleiders 1.244,0 
101.330,1 106.151,2 
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INVESTERINGSREKENING 

Vastgestelde begroting 1982 
Lasten (x ƒ 1.000) 

570,0 
800,0 
941,0 
600,0 
900,0 

254,0 
328,0 
160,0 
125,0 

3.81i,0 

867,0 

Vastgestelde begroting 1983 
Lasten (x f 1.000) 

Grote apparatuur instituten: 
FOM-lnstituut voor Atoom- en Molecuulfysica 
(incl. TN III) 570,0 
FOM-lnstituut voor Plasmafysica 2.422,0 
IKO / NIKHEF sectie K 1.200,0 
NIKHEF sectie H 660,0 
Kernfysisch Versneller Instituut 120,0 

Grote apparatuur •werkgemeenschappen 
excl. instituten: 
Werkgemeenschap voor Kernfysica (excl. 
Werkgemeenschap *MetaIen FOM-TNO' 
Werkgemeenschap voor de Vaste Stof 
Werkgemeenschap Halfgeleiders 

KVI) 565,0 
80,0 

175,0 
430,0 

4.972,0 

1.250,0 

4.678,0 6.222,0 

Baten(x ƒ 1.000) 

4.187,0 
125,0 
"6 r 0 

4.428,0 

250,0 

Subsidies van ZWO: 
- gewoon investeringssubsidie 
- extra investeringssubsidie 
- sutamcrontechnologie 
energiebesparing NIKHEF-K 

Baten (x ƒ 1.000) 

4.800,0 

Euratom-bijdrage 
4.800,0 
1.422,0 

O & W / RUG, inzake ECR/S-bron 
RUG, inzake axiale injectie 

4.678,0 6.222,0 
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Toelichting 

Naast elkaar zijn vermeld: 
- d e vastgestelde begroting 1983; 
- d e cijfers van het Financieel Jaarverslag 1982. 

De vastgestelde begroting 1983 werd door de Raad van 
Bestuur van de Stichting FOM goedgekeurd. De jaar
cijfers van 1982 werden gecontroleerd door Blömer en 
Co, registeraccountants te Nieuwegein en door de 
Raad van Bestuur van de Stichting goedgekeurd. 
Het Financieel Jaarverslag 1982 ligt op het FOM-
bureau ter inzage. 
De cijfers van de investeringsrekening werden ont
leend aan de vastgestelde begrotingen 1982 en 1983, 
welke ook door de Raad van Bestuur werden goedge
keurd. 

Exploitatierekening 

Onder LASTEN zijn onder meer de kosten van de 
werkgemeenschappen opgenomen, gesplitst in perso
neelskosten, materiële kredieten en eventuele andere 
kosten. De personeelskosten omvatten salarissen en 
toelagen alsmede het werkgeversaandeel in pensioen
premies en sociale lasten. De materiële kredieten zijn 
bestemd voor de aankoop van instrumenten e.d. Bij de 
werkgemeenschap voor Thermonucleair Onderzoek 
en Plasmafysica vindt men bovendien de algemene en 
bedrijfskosten van het onder deze werkgemeenschap 
ressorterend FOM-Instituut voor Plasmafysica afzon
derlijk vermeld. Dit laatste geldt niet voor het FOM-
Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, dat wel rela
ties heeft met verschillende werkgemeenschappen, 
maar geen deel uitmaakt van een bepaalde werkge
meenschap. De post kosten commissies heeft betrek
king op uitgaven ten behoeve van de commissies van 
de werkgemeenschappen, de beleidscommissies voor 
de FOM-in5tituten, de subcommissies e.a. Onder alge
mene kosten vallen verzekeringen, belastingen, kosten 
van buitenlandse reizen, alsmede controle en keurin
gen. De bestuurskosten omvatten de personeelskosten 
en kantoorkosten van het bureau, de reiskosten ten be
hoeven van het bestuur, uitgave van het jaarverslag, 
controle van de boekhouding c.a. 

Onder BATEN vindt men onder andere de subsidies, 
waaruit de kosten worden bestreden. Het belangrijkste 
is dat van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-
Wetenschappelijk Onderzoek f ZWO). Met de Euro
pese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) 
bestaat een associatie-contract over plasmafysica en 
beheerste kernversmelting. Volgens dit contract 

draagt Euratom 25Vo bij in de exploitatiekosten van 
het FOM-Instituut voor Plasmafysica en de werkgroe
pen TN III, VI en VII, alsmede 20% in de investerin
gen van bepaalde projecten. De overige posten spreken 
voor zichzelf. Van Wetenschapsbeleid wordt subsidie 
ontvangen voor de Werkgemeenschap Halfgeleiders, 
een lump sum voor de financiering voor enkele projec
ten van het programma voor technische natuurkunde 
en innovatie, alsmede vcor enkele projecten van het 
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica. 
Voor de projecten op het gebied van technische na
tuurkunde en innovatie wordt met ingang van 1982 een 
lump-sum bedrag beschikbaar gesteld door de STW, 
die ook voor een aantal projecten afzonderlijke subsi
dies beschikbaar stelt. 

Invesleriagsrekening 

Onder dit hoofd vallen de uitgaven van inrichting van 
laboratoria alsmede aankoop van wetenschappelijke 
basisapparatuur. Dit zijn grote installaties en appara
ten, die niet uit het normale exploitatiebudget kunnen 
worden aangeschaft. De in deze staat vermelde bedra
gen zijn de cijfers van de vastgestelde begrotingen van 
die jaren. De eindafrekening van deze posten vindt per 
object plaats. 
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De leden van de eerste Centrale 
Ondernemingsraad van FOM: (boven 
v.l.n.r.) A.A. Boumans (directeur FOM), 
W.J. Mastop, J. Korving, F.B. Kroes. 

T 

A.G. Veen, H.D. Pape, P.W. van Amers
foort; (beneden v.l.n.r.) P.F. Klok, E.A.E. 
Hofman, H. de Vries, PU. ten Kate, 
A.F.G. van der Meer, J.M. Freeze en 

G. Andries. 
Op de kop van de tafel (niet zichtbaar) 
zaten voorzitter en secretaris: L. W. 
Wiggers en J Verhoeven. 
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Jaarverslag Centrale 
Ondernemingsraad 1983 

Het jaar 1983 is het eerste jaar geweest waarin binnen 
FOM een centrale ondernemingsraad heeft gefunctio
neerd. De verkiezingen voor de vertegenwoordigers 
van de diverse kiesgroepen vonden 15 februari plaats. 
Aangevuld met vertegenwoordigers van de OR-Rijn-
huizen en OR-NIKHEF is de Centrale Ondernemings
raad gevormd. Tot de installatiedatum van 8 maart 
1983 fungeerde de FOM-Personeelsraad (FPR) nog als 
overlegorgaan. De FPR, die niet de status van onderne
mingsraad had, kwam in 1983 nog tweemaal bijeen. 
De laatste keer was dat ter bekrachtiging van de verkie
zingsuitslag voor de COR. 

Vergaderingen 

De COR is 7 maal bijeen geweest om te vergaderen en 
er zijn 6 overlegvergaderingen met de bestuurder ge
weest. Hierbij heeft W.P. van der Kraats, als medewer
ker van het FOM-bureau voor een deet van zijn tijd vrij
gemaakt voor COR-werk, zich bijzonder verdienstelijk 
gemaakt aangaande het notuleren en de verdere alge
mene administratieve ondersteuning. 

De COR heeft zich met de navolgende onderwerpen 
bezig gehouden. 

Interne organisatie van de COR 

Hoewel er vanuit de FPR-periode een bepaalde organi
satietraditie aanwezig was, zijn de te volgen procedures 
en de interne organisatie van de COR grondig onder de 
loep genomen. Hiertoe is door het grootste deel van de 
leden een scholing gevolgd te Eerbeek. Belangrijke as
pecten waren optimaal vergaderen, het behandelen van 
binnenkomende problemen en de relatie tot de bestuur
der. 
Voor een efficiënte taakverdeling is het belangrijk dat 
een COR problemen kan delegeren naar vaste commis
sies. Daarom zijn naast de reeds bestaande verkiczings-
commissie een commissie 'Personeelszaken' en een 
commissie 'Wetenschap en Structuur' ingesteld. De 
werkzaamheden van de commissie 'Personeelszaken' 

zijn onderwerp van gesprek geweest in Eerbeek. Het 
reglement van de commissie 'Wetenschap en Struc
tuur' is aanleiding geweest tot enig onderhandelen 
met de bestuurder. 
De COR wenst het recht van de FPR om waarnemers 
in de vergaderingen van speciale commissies en com
missies van werkgemeenschapper te benoemen te con
tinueren. Een commissie voor •inancieel beleid en een 
commissie voor veiligheid, gezondheid en welzijn zijn 
voorlopig nog niet ingesteld. 

De Wegwijzer 

De FPR heeft zich voorgaande jaren uitgebreid bezig 
gehouden met de regelingen zoals in de Wegwijzer ge
meld. Gedurende de overgang naar de COR is dit in de 
verdrukking gekomen. Met name over de reisregeling 
ontstond met de bestuurder enig misverstand omtrent 
de bemoeienissen van de COR hiermee. De COR hoopt 
dat het desbetreffende misverstand nu uit de weg ge
ruimd is. 

Roostervrije dagen 

Eind 1982 werd bekend dat het inleveren van de prijs
compensatie gepaard zou gaan met het verkrijgen van 
drie rooster vrije dagen. De minister had daarnaast 
aangekondigd dat een deel van de besparing gebruikt 
zou worden voor het scheppen van extra arbeidsplaat
sen. In verband met de verder te verwachten bezuini
gingen heeft de COR de Raad van Bestuur verzocht 
actie te ondernemen aangaande deze cara arbeids
plaatsen. Parallel aan deze actie heeft de COR zelf con
tact opgenomen met de Minister van Binnenlandse 
Zaken om meer informatie te verkrijgen betreffende 
deze zaak. Via ZWO is tenslotte bericht binnengeko
men dat FOM niet voor extra arbeidsplaatsen in aan
merking zou komen. 

Bezuinigingen 

De bezuinigingen hebben aanleiding gevormd tot het 
opheffen van de werkgroepen K VIII en K IX. De be-
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stuurder heeft beloofd zoveel mogelijk te bewerkstel
ligen dat de betrokken medewerkers binnen FOM een 
passende werkkring zouden krijgen. Een hiervan kwam 
hierbij in de knel, aangezien de desbetreffende persoon 
in dienst was van ECN, terwijl zijn salaris door FOM 
werd betaald. 

Diversen 

De COR werd advies gevraagd aangaande het vooront
werp van de NWO-wet, die dient ter vervanging van de 
huidige Z WO-wet. Onder de nieuwe Wet is het voortbe
staan van FOM als aparte organisatie twijfelachtig ge
worden. 
Over de nieuwe bureaustructuur van FOM werd advies 
gevraagd. De directie is éénhoofdig geworden, bijge
staan door drie hoofden van dienst. De heer Diemont 
heeft de FOM-dienst verlaten in de verslagperiode. Zijn 
plaats in het COR-overleg werd ingenomen door de 
heren Pleijsier (hoofd personeelszaken), Westland 
(hoofd financiële zaken) en Van Vuren (hoofd onder
zoekbeleid). Ook de heer Van Fgdom nam als deskun
dige op verzoek van de bestuurder aan het overleg deel. 
Er werd advies gevraagd over de invoering van FAS, 
een methode voor het computeriseren van de admini
stratie. 
De ARBO-wet zal ook op FOM van toepassing zijn. 
De COR heeft een aanvang gemaakt met het bestuderen 
van deze wet en de consequenties voor het personeel 
werkzaam bij FOM. Dit is echter nog in een beginsta
dium. 

Tenslotte moet nog vermeld worden dat er bij de Minis
ter van Onderwijs en Wetenschappen geprotesteerd is 
tegen het toepassen van de onderwijskorting op de me
dewerkers van FOM. De minister antwoordde dat best 
van een rechtsongelijkheid sprake zou kunnen zijn, 
maar dat behoud van arbeidsplaatsen zwaar telde. 

Namens de Ondernemingsraad, 

Samenstelling van de raad en zijn com
missies in 1983: 

COR 

P.W. van Amersfoort 
G. Andries 
J-M. Freeze 
E.A. E. Hofman 
B. Jongejans 
PU. ten Kate 
P.F. Klok 
J. Korving 
F.B. Kroes 
WJ. Mastop 
A.F.6. van der Meer 
HO. Pape 
A.G. Veen 
J. Verhoeven, secretaris 
H. de Vries 
L.W. Wiggers, voorzitter 

Scholingscommissie 

WJ. Mastop 
H. de Vries 

Verkitzingscofnmissie 

B. Jongejans 
A.G. Veen 
J. Verhoeven 

Reglementtncommissie 

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

Commissie PZ 

W.T.L Bisseling 
B.J.J. Grobben 
A.P. de Haas 
E A E. Hofman 
PU ten Kate 
P.F. Klok 
H.D. Pape 

Commissi* W A S 

P.W. van Amersfoort 
B. Jongejans 
J. Korving 

ir. J. Verhoeven 

secretaris 
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Zakelijk/organisatorische 
verslagen 
WERKGEMEENSCHAPPEN EN INSTITUTEN 



Kernfysica 

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling 

De Werkgemeenschap voor Kernfysica 
- een voortzetting van de oudste kern 
van FOM-onderzoek - heeft tot doel: 
a. zuiver-wetenschappelijk onderzoek 
op het gebied van de kernfysica te 
beoefenen; 
b. het kernfysisch werk in Nederland 
te coördineren. Voorzover mogelijk 
woidt hierbij ook betrokken het onder
zoek dat buiten FOM-verband plaats
vindt; 
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 geven. 

2. Speurwerk 

Voor het onderzoek met directe reacties 
bij K II (VU, Amsterdam) werden metin
gen verricht bij de cyclotrons van de VU 
en van het IPN in Orsay. In het laatste 
geval werden M1-overgangen en de exci
tatie van hoge-spintoestanden met pro
tonen van 200 MeV bestudeerd in ver
band met mogelijke 'quenching' van 
overgangsterkten. 
Het onderzoek aan het mechanisme van 
de (p,t)-reactie toonde dat sequentiële 
overdracht van de neutronen van essen
tieel belang is. Metingen bij 50 MeV 
(KVI) en 20 MeV (VU) aan toestanden van 
onnatuurlijke pariteit in de reactie 
208Pb(p,t)206Pb waren hiermee goed te 
beschrijven. 
Het gammaspectroscopische onder
zoek, gericht op bestudering van kern
toestanden met hoog impulsmoment, 
werd voortgezet in samenwerking met 
fysici van het KVI, Onder andere werd 
gezocht naar gammastraling afkomstig 
van een reuzenresonantie in 1MSn, waar
bij voor de detectie van een somspectro-
meter gebruik werd gemaakt. 

Elektronenverstrooiingsmetingen wer
den uitgevoerd aan 19F, M Mg en M N i 
ais toets voor schillenmodelberekenin-
gen. De gevonden magnetisatieverdeling 
van de kern 19F kon niet goed worden 
beschreven. Voor de twee andere kernen 
bleken in het bijzonder de resultaten 
voor de aangeslagen 0+ toestanden niet 
te beschrijven met bestaande golffunc-
ties. Nieuwe berekeningen, inclusief 
2fwexcitaties, lijken noodzakelijk. 
Het onderzoek aan pionische atomen, 
geproduceerd door vangst van langzame 
pionen in atomaire schillen, heeft geleid 
tot resultaten die een aanzienlijke dis
crepantie vertonen met de gangbare 
theoretische gebonden piontoestanden. 

Het theoretische onderzoek richtte zich 
vooral op kernfysica van middelhoge 
energie en op onderzoek aan kernmodel-
len. 
Op het eerste gebied was de P-matrix-
analyse van nucleon-nucleonverstrooi-
ing een belangrijke stap op weg naar 
een quantitatieve beschrijving van de 
nucleon-nucleonwisselwerking. 
De uitkomst van de analyse was dat de 
nucleon-nucleonwisselwerking wordt ge
domineerd door multi-quarktoestanden 
die gelokaliseerd zijn in een gebied met 
een straal van ongeveer 1,5 fm. 
Uit de analyse van de absorptie van 
pionen door 4He en 12C in het A-gebied 
bleek dat ten hoogste de helft van de 
totale absorptiedoorsnede kon worden 
toegeschreven aan het quasi-deuteron-
mechanisme. Hierdoor krijgt de bestude
ring van mechanismes van absorptie van 
enkele nucleonen een hoge prioriteit, 
ook met het oog op de microscopische 
interpretatie van de 'spreading poten
tial' in A-gatmodellen. 
Wat de Kernmodellen betreft, kon een 
quantitatieve verklaring voor de empiri
sche waarden van de belangrijkste para
meters van het model van wisselwerken-
de bosonen (IBM) van Arima en lachello 
worden gegeven met een gebroken-paar-
model. Naast de renormering door het 
optreden van andere dan S-en D-nucleon-
paren was ook de reductie van de paar-
correlaties (supervloeibaarheid) door de 

aanwezigheid van gebroken paren, voor
al in gedeformeerde kernen, van grote 
invloed. 
Getracht werd vormfactoren, zoals ge
meten bij (e.e')-experimenten aan semi-
magische kernen (onder andere M N i en 
^Sr), te beschrijven met het gebroken-
paarmodel. Om de polarisatiebijdragen 
van schillen die ver van het Fermi-niveau 
liggen, zo betrouwbaar mogelijk in reke
ning te brengen, werd een G-matrix ge
bruikt die was berekend uit een NN-
potentiaal met mesonruileffecten. De 
laatstgenoemde effecten bleken inder
daad van belang voor de structuur van de 
vormfactoren. Een nauwkeurige beschrij
ving van de kernstructuur is daarom 
noodzakelijk voordat men conclusies 
kan trekken over het belang van niet-
nucleonische vrijheidsgraden. 

Bij K III (KVI, Groningen) werd uit metin
gen van inelastische alfaverstrooiing 
aan 24Mg en 40Ca in het interval van 0° 
tot 4° 30-50% van de energie-gewogen 
somregel voor isoscalaire EO-overgan-
gen gevonden in het gebied van 10 tot 
20 MeV excitatie-energie. In lichte ker
nen, en in het bijzonder in zelfgeconju-
geerde kernen, werd aangetoond dat 
isospin ook bij hoge excitatie-energie 
nog een goed quantumgetal is. 
De (3He,t)-reactie en het daarop volgende 
protonverval werden bestudeerd met de 
kernen 12C, 160, « 26Mg, 2«Si, 32s en 
<o<8ca. Uit hoekverdeltngen van over
gangen tussen toestanden met bekende 
golffuncties is een parametrisering 
van de effectieve 3Henucleoninteractie 
gevonden. De(3He,t)-reactie bleek selec
tief te zijn voor de excitatie van over
gangen AL = 1; de magnetische quadru-
poolsterkte kon worden gelokaliseerd. 
Door ijking op analoge overgangen 
waarvoor het uniek-verboden bêtaverval 
bekend is, werd een quantitatieve bepa
ling van de magnetische quadrupool-
sterkte bereikt. 
Sterke afwijkingen van het supersymme-
trische koppelingschema werden gevon
den in protonoverdractiüeactiesop 
,93 lren t97Au. De gegevens werden 
tevens gebruikt om andere gangbare 
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boson-fermionmodellen ie toetsen Ook 
daar werden soortgelijke afwijkingen 
gevonden, die zijn terug te voeren op 
afkappingsproblemen die inherent zijn 
aan alle fermion-bosonmodellen. 
In het kader van een omvangrijk project 
aan , ,6Sn met het doel de locaiisering 
en spreiding van gestrekte deeltjes-
gattoestanden te bepalen, werd deze 
kern bestudeerd via de proton-'stripping'-
reacties (3He,d) en (a,t) via de {a,t>)-
reactie, via de (p*,p')-reactie uitgevoerd 
in het IUCF in Bloomington, Indiana, en 
via de (e.e')-reactie uitgevoerd in NIK
HEF-K. Een sterk geëxciteerd en gestrekt 
9--niveau, gebaseerd op de neutroncon
figuratie (g?/i,hn/2), werd gevonden, ter
wijl tevens gestrekte protonexcitaties 
werden gevonden bij Ex > 4 MeV. 

Het onderzoek van opbreekreacties met 
3He-kernen is in 1983 afgerond. Uit dit 
onderzoek werd geconcludeerd dat het 
continuüm van enkelvoudige proton- en 
deuteronspectra bij voorwaartse detec-
tiehoeken dat ontstaat indien een kern 
met 3He van 52 MeV wordt beschoten, 
voor een groot deel wordt veroorzaakt 
door een proces waarbij het waargeno
men deeltje, als component van het pro
jectiel, nauwelijks aan de wisselwerking 
tussen het projectiel 3He en de trefplaat-
kern deelneemt. Tevens bleek dat de 
interactie tussen het overige deel van het 
projectiel en de kern grote overeenkomst 
vertoonde met die welke in conventionele 
kernreacties worden waargenomen. 
Het onderzoek met alfaprojectielen 
van 120 MeV liet zien dat naast deze 
opbreekreacties een proces optreedt 
waarbij zowel projectiel als trefplaat-
kern in de reactie sterk wordt geëxci
teerd. De studie van onvolledige fusie 
in de reacties 14N+ 1»7Au en 1«N+ '59Tb 
bij projectielenergieën van 10 MeV/ 
nucleon werd voortgezet. De hierbij 
gebruikte techniek (coïncidentiemetin-
gen tussen zware ionen en röntgenstra
len) maakte het mogelijk onderscheid 
te maken tussen binaire reacties (twee 
fragmenten in het uitgangskanaal) en 
niet-binaire reacties (meer dan twee frag
menten). De laatste bleken overwegend 
het gevolg te zijn van binaire reacties 
gevolgd door uiteenvallen van het lichte 
fragment. In combinatie met een gamma-
muitipliciteitsmeting bl ?k dat er een 
lineair verband bestaat tussen de massa 
van het bij een incompletefusiereactie 
gevangen gedeelte van het projectiel en 
het overgedragen impulsmoment. 
Het sequentiële verval van projectiel
achtige deeltjes, geproduceerd in de 
reactie 14N + 58Ni bij 148 MeV, is eveneens 
nauwkeurig gemeten in deeltje-deeltje
coïncidenties. Uit vergelijking met reeds 
eerder gepubliceerd onderzoek elders 
van dezelfde reactie bleek dat men tot nu 
toe de werkzame doorsnede voor sequen

tiële reactieprocessen sterk heeft onder
schat. 

Een nieuw onderzoek naar de interactie 
tussen de verschillende collectieve ban
den in ,60Dy werd begonnen. Een 
gamma gammacoïncidentiemeting, uit
gevoerd met het cyclotron van de VU 
en gecombineerd met metingen van 
conversie-elektronen in Kopenhagen, 
leidde tot het vastleggen van een groot 
aantal niveaus in diverse nieuwe zij
banden. 
Overgangen met een EO-karakter of E0-
bijmenging werden bestudeerd in de 
kernen «Kr, »Zr, »»Y en 144Nd in het radio
actieve verval van lang levende moeder-
kernen. Deze metingen toonden de ge
voeligheid aan van de gebruikte 'mini 
orange'-elekt ronenspect rometers voor 
het detecteren van zeer zwakke conver-
sielijnen. Deze techniek werd ook ge
bruikt om 'on-line' via (a,f)-reacties twee 
EO-overgangen te identificeren in splij-
tingsfragmenten met A = 98. Uit hun 
intensiteitsverhouding kon worden afge
leid dat op het moment van splijting de 
zogenaamde 'unchanged charge distri
bution' (UGD) beter wordt benaderd door 
het (a.f)-proces dan door het (n,f)-proces. 
De in de literatuur opgegeven waarde 
van de EO-sterkte in het verval van ^Y 
bleek geheel foutief. De juiste waarde 
corrigeert ons beeld van vormcoëxisten-
tie in kernen nabij ^Zr. 
In de even-even kernen Th en U, waarvoor 
eerder op het KVI overgangen met een 
sterke EO-component tussen de bèta- en 
grond'^estandband zijn geneten, is nu 
aangetoond dat deze bijmenging een 
orde van grootte minder sterk is dan in 
de literatuur is vermeld. 
De in opbouw zijnde viervoudige Bhabha-
polarimeter kon in een testprocedure 
reeds worden gebruikt voor een 1%-
meting van de bètapolarisatie voor het 
verval O- - 0 + van 144Pr; dat is drie maal 
zo nauwkeurig als tot dusver gepubli
ceerd. 
Het onderzoek aan de beschrijving van 
collectieve kerneigenschappen omvat 
groepentheoretische studies, 'o het bij
zonder met betrekking tot supersymme-
trieën, een fenomenologische beschrij
ving van rotatie-vibratiespectra en de 
constructie van een microscopische 
theorie voor collectieve variabelen. Als 
belangrijkste resultaten kunnen worden 
genoemd de theoretische voorspelling 
van de magnetische dipoolsterkte in ge
deformeerde kernen (waarvoor inmiddels 
experimentele aanwijzingen zijn gevon
den) en de beschrijving van g-factoren 
in het zeldzame-aardengebied. 
In de theoretische studie van relativisti
sche zware-ionenbotsingen werd met 
gebruikmaking van de Boltzmann-verge-
lijking een systematische en consistente 
beschrijving gegeven van verscheidene 

waargenomen eigenschappen. De pro-
duktie- en absorptiemechanismen van 
pionen en de daarmee samenhangende 
compressie van kernmaterie werden aan 
de hand van een eenvoudig doch realis
tisch model onderzocht. De studie van de 
effectieve nucleon-nucleoninteracties 
en nucleon isobaarinteracties in een 
dicht nucleair medium is voortgezet. 
Een algemene uitdrukking is afgeleid 
voor de sterk anisotrope hoekverdeling 
van splijtingsfragmenten voor kernen 
gevormd met hoge spin. De uitstekende 
overeenstemming met de experimentele 
gegevens toonde aan (in tegenstelling 
tot de standaardberekeningen) dat deze 
hoekverdelingen sterk afhangen van de 
verdelingen van de spin over de beide 
fragmenten. 

In circa duizend woningen, verspreid 
over geheel Nederland, hebben geduren
de 1983 integrerende radondosimeters 
gestaan. Het etsen en uitlezen van de 
zich in deze dosimeters bevindende 
'track-etch'-foslies is reeds voor een deel 
gereed. De voorlopige resultaten beves
tigen de conclusies van een in 1981 op 
beperkte schaal uitgevoerd vooronder
zoek. 

Het kernfysische onderzoek van K V en 
K Vl-U (Utrecht) werd in toenemende 
mate gericht op de nieuwe mogelijk
heden die door de experimentele facili
teiten van het KVI en NIKHEF-K worden 
geboden. 
Het onderzoek bij het KVI betrof het 
bestuderen van kernreacties ingeleid 
door hoogenergetische zware ionen 
(E * 10-30 MeV/nucleon). Een geavan
ceerd detectiesysteem voor ionen met 
A m 40 is inmiddels operationeel gewor
den en werd opgesteld bij het KVI-cyclo-
tron in Groningen. Begin 1984 zullen met 
dit systeem de eerste experimenten wor
den uitgevoerd. Een uitbreiding van deze 
opstelling, bestaande uit een detectie
systeem voordeeltjes met A < 100, 
werd nagenoeg voltooid. Hierdoor ont
stond de mogelijkheid correlatiemetin
gen te verrichten tussen de lichte en 
zware kernfragmenten die bij de te onder
zoeken kernreacties vrijkomen. 
Het gammaspectroscopisch onderzoek 
met de comptononderdrukkingsspectro-
meter was geconcentreerd op de bepa
ling van toestanden met hoge spin in 
lichte kernen met behulp van bundels 
zware ionen. Daarnaast werd de aan
dacht steed? meer gericht op toestanden 
in zeer lichte kei nen (A = 4-16), waaraan 
geavanceerde structuurberekeningen 
kunnen worden uitgevoerd. Deze experi
menten zullen zo veel mogelijk in combi
natie met (e,e')-experimenten bij het 
NIKHEF-K plaatsvinden. Een deel van 
het gammaspectroscopische onderzoek 
was gericht op een bepaling van het 
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massaverschi! tussen isobaren. Gezocht 
werd naar gevallen die van belang Kun
nen worden voor een bepaling van de 
neutrinomassa. 

Het theoretische onderzoek werd vooral 
geconcentreerd op een systematische 
bestudering van de structuur var. zeer 
lichte kernen (A = 4-16) met behulp van 
het schillen model, waarbij onechte toe
standen exact werden geïsoleerd. Door 
het toepassen van aanzienlijk verbeterde 
rekenmethoden en het gebruikmaken 
van supercomputers konden deze model
berekeningen worden verricht zonder 
een inerte romp te onderstellen. De aan
dacht richtte zich vooral op nog slecht 
bekende eigenschappen en processen 
die voor experimenteel onderzoek toe
gankelijk zijn. Het schilienmodelonder-
zoek werd voorts uitgebreid in de richting 
van het model van wisselwerkende 
bosonen, ten einde de parameters van 
het bosonmodel af te kunnen leiden uit 
de fermion-fermionwisselwerking. 

Oe speciale meetopstelling voor de bepa
ling van isotopenverhoudingen in het 
gebied 10 - ' 0 tot 10- ' 6 met de tandem
versneller is vrijwel gereed gekomen. 

De nieuwe injector van de Utrechtse 
tandemversneller, ontwikkeld vooraf ten 
behoeve van toegepast onderzoek. De 
gehele injector kan op 100.000 V worden 
gezet. De besturing gebeurt met licht 

De nauwkeurigheid voor bij voorbeeld 
de meting van de verhouding 14C/12C. 
die thans 2 tot 5% bedraagt, zal met 
deze opstelling verbeterd kunnen worden 
tot 1%. Ander onderzoek op het gebied 
van toegepaste kernfysica betrof zowel 
het produceren van kortlevende posi-
tronstralers ten behoeve van medisch en 
biologisch onderzoek als de meting van 
waterstofprofielen voor halfgeleider-
onderzoek. 

Met al dan niet gepolariseerde neutronen 
werd bij K IX (ECN, Petten) neutronen
vangst bestudeerd in gepolariseerde 
preparaatkernen (H, 10B, 49Ti en 6SCu) 
en ongepolariseerde preparaatkernen 
(6Li, 10B en S9Co). De zwakke-wisselwer-
kingscomponent In de nucleon-nucleon-
wisselwerking werd onderzocht met 
behulp van een door het ITEP (Moskou) 
geconstrueerd systeem van richting-
gevoelige 10B(n,or)-ionisa'>iekamers. 
In november werd de hoge-fluxreactor 
stil gezet in verband met de installatie 
van een nieuw vat in 1984. Alle bundel
faciliteiten werden gedemonteerd, afge
voerd en opgeslagen. 
Voorbereidingen werden getroffen om 
de neutronenbundels na installatie aan 

signalen via glasvezels. Links de 
ionenbron, midden een afbuigmagneet 
met voeding, rechts de verbinding met 
de tandem via een versnelbuisje. 

ff oio OUI. Ufrmehi) 

zienlijk te verbeteren. Zo werden voor de 
nieuw te installeren 24 keV-bundel de 
filters en de bundelsluiter afgenomen en 
er werd aangetoond dat deze bundel 
gepolariseerd zal kunnen worden door 
transmissie door gepolariseerde proto
nen in een TiH2-preparaat. 

Bij K/VS X-G te Groningen werd door 
nauwkeurige Mössbauer metingen aan 
12STe, gevormd in het bètaverval van in 
silicium geïmplanteerd , 2 5 l , aangetoond 
dat de trillingsamplitude van de Te-ato
men anisotroop is, hetgeen kon worden 
verklaard uit vacature-associatie van de 
geïmplanteerde l-atomen. Deze verkla
ring werd bevestigd door channeling -
metingen. 
Mössbauer-spectroscopie met 119Sb 
geïmplanteerd in zilver, bleek een uiterst 
gevcelige methode om vorming van 
Sb-O-'clusters' te bestuderen. Deze stu
dies vormden een inleiding voor een uit
gebreider onderzoek omtrent de vorming 
van geïsoleerde moleculen in metalen. 
Een afwijking van 10% werd gevonden 
tussen de voorspelde en de hier gemeten 
hyperfijninteractie van "7 ln in Fe, Co en 
Ni, die worden geïnterpreteerd als afkom
stig van een enorme hyperfijnanomalie. 
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GeStoorde-hoekcorrelatierrf*tirgen aan 
" 'In geïmplanteerd in Al en gedecoreerd 
met He-atomen, lieten zien dat deze 
He-atomen zich in een bepaald tempera 
tuurgebied dynamisch gedragen. De 
waargenomen verschijnselen konden 
worden verklaard door te onderstetien 
dat de He-atomen rondspringen in een 
kooi. gevormd door vacatures rond het 
indiumatoom. 

3. Ondennipeii van ondefzoeli 

2.1. Inelastische elektronenverstrooiing 
2.2. Onderzoek m»t pionen en muorten 
(CERN; SIN) 
3. Theorie 
3.1. Pion-atoomkernwisseling 
3.2. Kernmodellen 

WERKGROEP K III 
Groningen - Kernfysisch Versneller 
Instituut, prof .dr. R.H. Siemssen. prof .dr. 
A. van der Woude 
1- Experimenteel onderzoek 
1.1. Kernstructuur van sd-schilkernen 
met behulp van inelastische a-verstrooi
ing 
1.2. Deeltjes- en gammaverval van reu-
zenresonanties geèxciteerd in inelasti
sche hadron-verstrooiing 
1.3. Reuzedipooiresonanties gebouwd 
op geexciteerde toestanden 
1.4. Gcstrekte-spintoestanden in "*£n 
met diverse reacties 
1.5. Protonoverdrachtsreacties in het 
Pt-gebied 
1.6. Collectieve isovector-toestanden 
in lichte kernen met (3He,t)-reacties 
1.7. Reactiemechanismen van door 3He 
en 4He geïnduceerde opbreekreacties in 
lichte kernen 
1.8. Meting van de werkzame doorsne
den van binaire en niet-br.aire reacties 
met zware ionen 
1.9. Muitipiiciteit van karakteristieke 
röntgenstraling na fustereacties met 
zware ionen 
1.10. Sequentieel verval van projectiel
achtige deeltjes in readies met zware 
ionen 
1.11. Gamma- en elektronenspectrome-
trie aan hoge-spintoestanden in , 9 4 ""Pb. 
aangeslagen in verschillende reacties 
1.12. Interactie tussen collectieve ban

den m tt*Oy aangeslagen met (.ajuty 
reacties 
1.13. Onderzoek naar 0*-toestanden in 
«Kr en'««Nd 
1.14. EOovergangen in kernen rond *°Zr 
en sptijtingsproducten met A = 96 
1.15. Elektrccwakke wisselwerking: 
onderzoek naar de aanwezigheid van 
rechtse stromen in bèta-verval 
1.16. Bèta-polarisatie van 0- - O * -
overgangen met het oog op pseudo-
scalaire wisselwerking 
1.17. Binnenschilejicitaties van atomen 
door snelle ionen 
1.18. Metingen van werkzame doorsne
den voor elektronenvangst door hoogge-
l aden ionen 
1.19. Studie van het ionisatiemecnanis-
me bij langzame botsingen van hoogge-
laden ionen met atomen 
2. Theoretisch onderzoek 
2.1. Fenomenologische beschrijving 
van collectieve toestanden met het 
'Interacting Boson Model' (IBM) 
2.2. Microscopische beschrijving van 
parameters in het IBA-model 
2.3. Dynamische supersymmetrieen in 
kernen 
2.4. Meervoudige excitatie in collec
tieve kerntoestanden 
2.5. Algebraïsche beschrijving van 
moleculaire spectra 
2.6. Berekening van ladings- en stroom-
dichtheden in kernen 
2.7. Reactietheorie van kem-kembotsin-
gen bij relativistische energieën 
2.8. Nucleon-isobarinteracties in een 
kernmedium 
3. Instrumenteel onderzoek en ontwikke
ling 
3.1. Veranderingen aan het cyclotron 
in verband met de axial* ioneninjectie 
3.2. installatie en beproeving van het 
axiale ionengefeidingssysteem 
3.3. Uitbreiding en verbeteringen aan de 
zware-ionenbundefs uil de ECR-bron 
3.4. Computerbediening van het cyclo
tron 
3.5. Metingen bij 0* met de magnetische 
speet rograaf 
3.6. Nieuwe detectors voor de magneti
sche spectrograaf 
3.7. Posit iegevoelige detectors voor 
splijtingsfragmenten 
3.8. Ontwerp voor een anti-Compton-
muitidetectorsysteem voor 'in-beam' 
q spectroscopie 
3.9. Snelle data-acquisitie voor een 
viervoudige Bhabha-poiarimeter 
3.10. Programmeerbaar snel transport
systeem voor targets in vacuo 
3.11. Nieuwe methoden voor bereiding 
van trefpiaten 
3.12. 'Hardware'en'software'voor de 
computersystemen voor data opname, 
data-analyse en experimentenbesturing 
4. Milieuonderzoek 
4.1. Landelijk onderzoek naar radoncon-
ceMraties in Nederlandse woningen 

42. Radioactiviteit in zandmonsters 

WERKGROEP K V 
Utrecht - Fysisch Laboratorium, prof dr 
AM. Hoogenboom. p-o» dr C. van der 
Leun 
1. Kernstructuur 
2. Kernreacties 
3. Theorie 
4 Toepassingen van kernfysische 
methoden 

WERKGROEP K VI 
Groningen - Instituut Theoretisch? 
Natuurkunde, prot.dr. A. Lande 
1. Theorie van kernmaterie en quartum-
rtoeistoffen 
Utrecht - Fysisch Laboratorium, prof .dr. 
P.J. Brussaard 
1. Onderzoek aan veel-deelt jessystemen 

WERKGROEP K VIII 
Eindhoven - Technische Hogeschool, 
Atdelmg der Technische Natuurkunde. 
prof-dr. OJ. Poopema 
1. AVF-cyclotron en behandeling van de 
externe bundel {buiten FOM-verband) 
2. Gepolariseerde ionenbron (buiten 
FOM-verband) 
3. Kernreacties (gedeelte!ijk buiten 
FOM-verband) 
4. Theoretisch onderzoek (buiten FOM-
verband) 

WERKGROEP K IX 
Petten - Energieonderzoek Centrum 
Nederland. Or. K. Abrahams 
1. Gammaspectroscopie met gepolari
seerde neutronen en gepolariseerde 
kernen 
2. Mechanismen van (n.7)-reacties 
3. Pariteitsbijmenging in de ,0B(n.cr)-
reactie 
4. instrumentatie: ontwikkeling van 
opstelling voor extractie van een 24 keV-
neutronenbundel; ontwikkeling van ge
polariseerd H-target voor polarisatie van 
neutronenbundels 

WERKGROEP K/VS X 
Groningen - Laboratorium voor Alge
mene Natuurkunde, prof dr H. de Waard 
i. Hyperfijninteractiemetingen met 
kernfysische methoden 
1.1. Mössbauer-spectroscopie 
12 Gestoorde-hoekcorrelatiemetingen 
1.3. Kernorièntatie 
2. Isotopenseparator 
3. Ondarzoek met ionenbundels 
3.1. 'Channeling'en terugverstrooiing 
3.2. Analyse met behulp van kernreac
ties 
4 EXAFS 
Leiden - Kamerlingh Onnes Laborato
rium, prof.dr. W.J. Huiskamp 
1. Kernorièntatie 
2. Kerndemagnetisatie 
3. Mössbauer-spectroscopie 

WERKGROEP K II 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato
rium der Vrije Universiteit, prof.dr. 
J. Blok. prof.dr. R. van Wageningen 
1. Onderzoek met behulp van het AVF-
cyclotron 
1.1. Directe reacties: inelastische ver
strooiing en overdrachtsreacties 
1.2. Gamma- en eiektronspectroscopie; 
nucliden rond 2 = 50 en rond Z = 82 
1.3. Randgebieden (sporenonderzoek 
door middel van protongeïnduceerde 
rontgenfluorescentie) 
2. Kernfysica bij middelhoge energie 
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4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT {incl. KVI) 

Personeelsaantallen 

WM/V WM/G TP OP 

Exploitatiebudget 
(in kf") 

personeel materieel 

Investerings
krediet 
{in kf) 

10 61 40 1,4 7.248 3.585,9 685 

waarvan in BR — 8 _ — 377 11,5 — 

daarvan van STW — — — — — — — 

Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) 

Per 

WM/V 

soneel 

WM/G 

saantal 

TP 

len 

OP 

Exploitati 
(in 

personeel 

ebudget* 
kf) 
materieel 

Investerings
krediet 
(in kf) 

6 16 11 0,4 2.622 2.396 120 

waarvan in BR — 7 — — 315 4 — 

daarvan van STW — — — — — — — 

OUTPUT 

publikaties 

(aantal) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties * 

(aantal) 

lezingen 

(aantal) 

165(72) 8(3) 141 (70) 73 (47) 

In 1983 gehonoreerde beleidsruimteprojecten 

project-
nummer indtener(s) titel 

Volgens vastgestelde begroting 1983 
WM/V: wetenschappelijk medewerkers 
in vaster verband (inclusief niet-onder-
zoekers als beheerder, hoofden var 
werkplaatsen e.d.) 
WM/G: wetenschappelijk medewerkers 
in gewoon verband (voornamelijk pro
movendi in tijdelijke dienst, maar ook 
wel wetenschappelijk medewerkers in 
vaste dienst) 
TP: technisch personeel 
OP: overig personeel 
BR: beleidsruimte 

Incl. bijdrage RUG 

Deze telling bevat ook publikaties, con-
ferentiebijdragen en lezingen die niet of 
niet alleen met FOM-middelen tot stand 
zijn gekomen. De gegevens zijn ontfeend 
aan het 'output-boekje' FOM-58820. 
* Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 
Tussen haakjes: KVI. 

affi
liatie 

werk-
groen 

79.83.60 Prof.dr. R.H. Siemsson 
Dr. H.W. Wilschut 

79.83.109 Dr. H.P. Blok 
Dr. J.F.A. van Hienen 
Prof.dr. G. van Middelkoop 

Reacties met zware ionen KVI-RUG K III 

Kerngolffuncties met elastische verstrooiing elektronen VU K II 

5. Commissies 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Kernfysica was op 
31 december als volgt samengesteld: 
prof.dr. J. Blok, voorzitter, 
leider werkgroep KII 
prof.dr. P.J. Brussaard, wetenschappe
lijk secretaris, leider werkgroep K Vl-U 
dr. K. Abrahams, vertegenwoordiger 
Kernfysische Contactcommissie, 
dagelijks leider werkgroep K IX 
prof.dr. P.M. Endt, 
prof.dr. P.W.M. Glaudemans 
prof.dr. SR. de Groot 
profdr.ir. A.M. Hoogenboom, leider 
werkgroep K V 
prof.dr. W.J, Huiskamp, leider 
werkgroep K/VS X-L 
prof.dr. A. Lande, leider werkgroep 
K Vl-G 
prof.dr. C, van der Leun, leider werkgroep 
KV 
prof.dr. G. van Middelkoop 

prof.dr. O.J. Poppema, leider 
werkgroep K VIII 
prof.dr. R.H. Siemssen, leider 
werkgroep K III 
prof.dr. H. Verheul 
prof.dr. C. de Vries 
prof.dr. H. de Waard, leider werkgroep 
K/VS X-G 
prof.dr. R, van Wageningen, leider 
werkgroep K II 
prof.dr. A.H. Wapstra, leider werkgroep 
KXI 
prof.dr. A. van der Woude, leider 
werkgroep K III 
drs. H.G. van Vuren vervulde de taak 
van secretaris. 

Prof.dr. H. Postma was een vaste gast 
van de Commissie. De vergaderingen 
werden voorts bijgewoond door dr. A.A. 
Boumansen drs. F.R. Diemont (directie 
FOM), dr. E.W.A. Lingeman (vertegen
woordiger COR), R.J. Pleijsier (hoofd Per
soneelszaken FOM), C. Westland (hoofd 

Financiële Zaken FOM), T. van Egdom en 
C.M. Visser (medewerkers FOM-bureau) 
en ór.ir. B.M. Geerken als adjunct-
secretaris. 

Overeenkomstig zijn verzoek werd 
prof.dr. F. lachello ontheven van het lid
maatschap van de Commissie. Prof.dr. 
P.W.M. Glaudemans werd benoemd tot 
lid van de Commissie a titre personnel. 

Met ingaig van 1 januari 1983 werd drs. 
F.R. Diemont als secretaris van de Com
missie opyevolgd door drs. H.G. van Vu
ren. 

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

De taak van de Commissie is omschre
ven in het stuk 'Bestuurstaken van de 
Commissies van de Werkgemeenschap
pen'. 

42 Kernfysica 



In de loop van 1978 is uit de leden van 
de Commissie een Kerncommissie 
gevormd met de bedoeling de zakelijk-
organisatorische besluitvorming binnen 
de Commissie efficiënter voor te berei
den en te doen verlopen. Het streven 
daarbij is erop gericht de Commissie 
van de Werkgemeenschap daardoor 
meer gelegenheid te geven als weten
schappelijk klankbord te fungeren, 
waardoor meer nog dan voorheen regel
matig aandacht aan het wetenschappe
lijke onderzoekprogramma zal kunnen 
worden besteed. 
De leden van de Kerncommissie hebben 
daarin geen zitting als vertegenwoor
diger van een of meer werkgroepen, 
maar wel is er met de samenstelling 
rekening mee gehouden dat via de leden 
zoveel mogelijk alle bij de werkgroepen 
levende gedachten naar voren worden 
gebracht. 
Op 31 december was de Kerncommissie 
als volgt samengesteld: 
prof.dr. J. Blok (namens K II), 
voorzitter 
prof.dr. P.J. Brussaard (namens K VI), 
wetenschappelijk secretaris 
prof.dr. C. van der Leun (namens K V) 
prof.dr. G. van Middelkoop (namens 
NIKHEF-K) 
prof.dr. O.J. Poppema (namens K VIII, 
K IX en K/VS X) 
prof.dr. R.H. Siemssen (namens K III) 
Het secretariaat berustte bij drs. H.G. 
van Vuren. 

In de loop van het verslagjaar namen 
prof.dr. C. van der Leun en prof.dr. G. van 
Middelkoop de plaatsen in van prof.dr.ir 
A.M. Hoogenboom resp. prof.dr. A.H. 
Wapstra. 

De Kernfysische Contactcommissie is 
de begeleidingscommissie van de bij het 
ECN gehuisveste werkgroep K IX. 
Zij bestaat uit: 
voor ECN: 
prof.dr. J.A. Goedkoop, voorzitter 
dr. K. Abrahams 
drs. M. Bustraan 
voor FOM: 
prof.dr. P.M. Endt 
prof.dr. P.W.M. Glaudemans 
prof.dr. W.J. Huiskamp 
prof.dr. H. Postma 
Het secretariaat werd verzorgd door 
drs. H.G. van Vuren. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door prof.dr. O.J. Poppema, die in de 
Kerncommissie o.a. KIX vertegen
woordigt en door drs. F.R. Diemont 
(adjunct-directeur FOM), die op 1 januari 
1983 het secretariaat van de Commissie 
heeft overgedragen aan drs. HG van Vu
ren. 

Dr. K. Abrahams heeft de dagelijkse lei
ding van K IX. Hij vertegenwoordigt de 
Kernfysische Contactcommissie in de 
Commissie van de Werkgemeenschap 
voor Kernfysica. 

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

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door prof.dr. R.H. Siemssen 
(directeur KVI), dr. S.Y. van der Werf 
(vertegenwoordiger Instituutsraad), 
en door dr. C. Ie Pair, die op 1 januari 1983 
in zijn functie van tweede secretaris 
werd opgevolgd door drs. H.G. «an Vuren. 

In verband met een decaanswisseling bij 
de Subfaculteit Natuurkunde van de RUG 
werd prof.dr. D. Atkinson opgevolgd door 
prof.dr. M. Winnink. 

Experimentele opstelling voor het be
studeren van reactiemechanismen die 
optreden bij botsingen tussen hoog-
energetische kernen (E= 10-30 MeV/A). 
Bundeldeeltjes komen via een bundel-
pijp (linksonder op de foto) een cilinder-
vormige 'verstrooiingskamer' binnen. 
In het centrum van de (verdraaibare) 
verstrooiingskamer bevindt zich een 
trefplaatje. Reactieprodukten die vrij
komen bij botsingen tussen bundel-
deeltjes en trefplaatkernen, worden 
gedetecteerd met een groot (1,2 m diep) 
detectiesysteem gekoppeld aan de ver
strooiingskamer en met meerdere kleine 
detectors in de verstrooiingskamer. 
De opstelling is ontwikkeld in he* 
R.J. Van de Graait laboratorium te 
Utrecht en wordt gebruikt voor experi
menten met zware-ionenbundels (Ne) 
versneld door het cyclotron van het 
KVI in Groningen. ir-oto-OMi. utrecht) 
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AMOLF 
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica 

1. Algemeen 

t.t. Doelstelling 

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

Bij de keuze van onderwerpen binnen 
deze terreinen speelt, naast de funda
mentele Interesse, het criterium van de 
toepasbaarheid van de resultaten of de 
technologie een rol. De tweede doelstel
ling van het Instituut is dan ook het bevor
deren van de overdracht van verworven 
kennis en expertise naar andere disci
plines overheidsinstellingen en bedrij
ven. 

In de derde plaats beschouwt het Insti
tuut het geven van opleidingen als een 
wezenlijk deel van zijn taak. Dit betreft 
niet alleen de begeleiding van promo
vendi, maar ook die van studenten - mo
menteel van vier universiteiten - , van 
technische medewerkers en van HTS- en 
MTS-stagiaires. Ten slotte behoort ook 
het organiseren van open cursussen op 
technisch niveau tot dit takenpakket. 

1.2. Intern nieuws 

De aanzienlijke bezuinigingen noopten 
het Instituut tot voortgaande activiteit 
op het gebied van de 'spin-off' van het 

onderzoek. Dit resulteerde in het tot
standkomen van acht nieuwe contracten 
cq. samenwerkingsverbanden met indus
triële partners. De stroom buitenlandse 
bezoekers van het Instituut was groter 
dan ooit; het aantal van diegenen, die 
gedurende een maand of langer op het 
Instituut verbleven, bedroeg ruim twintig. 

1.3. Internationale activiteiten 

In 1983 werden 107 artikelen gepubli
ceerd in internationale tijdschriften. 
Het aantal lezingen dat de wetenschap
pelijke staf gaf in binnen- en buitenland
se instituten bedroeg 53, terwijl 115 con-
ferentiebijdragen werden geleverd. 
Het Instituut organiseerde, in het kader 
van de ZWO-samenwerking met het syn-
chrotron-stralingscentrum te Daresbury 
(UK), een symposium over oppervlakte-
fysica met synchrotronstraling. Er waren 
80 deelnemers, die ook een werkbezoek 
aan het Instituut brachten. 

2. Speurwerk  

Ook in 1983 was er sprake van aanzien
lijke verschuivingen in de aandacht die 
de diverse gebieden van onderzoek kre
gen. Tegen het einde van het verslagjaar 
was de verdeling, uitgedrukt in percen
tages van het totale aantal junior-onder
zoekers, als volgt: atoom- en molecuul
fysica 22%, oppervlaktefysica 40%, fysi
ca van grote moleculen 22% en plasma
fysica 16%. De activiteiten van de plas-
magroep TN III en het onderzoek in het 
kader van de Werkgemeenschap Halfge
leiders worden beschreven in de versla
gen van de desbetreffende Werkgemeen
schappen elders in dit Jaarboek. 
Ten slotte de verdeling van de 34 projec
ten over de verschillende financierings
bronnen: 
- t i en projecten behoorden tot het nor
male programma; 
-e l f projecten werden uitgevoerd in het 
kader van de FOM-beleidsruimte; 
- voor negen werd steun verkregen van 
de STW; 
-v ier projecten werden gefinancierd 
uit externe bronnen. 

2.1. Atoom- en Molecuulfysica 

Het beleid gericht op groei van het pro
gramma-onderdeel oppervlaktefysica, 
heeft in de loop van een aantal jaren ge
leid tot een aanzienlijke reductie van de 
diversiteit van het atoom- en molecuul-
fysische onderzoek. Zo zijn onlangs de 
projecten afgesloten betreffende: disper 
sie-relaties in elektron-atoomverstrooi
ing, rovibratie-aanslag in atoom-mole
cuulbotsingen, botsingsionisatie ('de
tachment') van negatieve ionen. Daar
mee concentreerde de atoomfysische 
activiteit zich op drie gebieden: 
- Spectroscopie van moleculen en 
molecuulionen, uitgevoerd met technie
ken als translatie- en fragmentatiespec-
troscopie en muftifotoionisatie. Elk van 
de drie genoemde technieken is geba
seerd op de analyse van 'halve botsin
gen'; hierbij kan de initiële toestand 
doorgaans met spectroscopische pre
cisie worden vastgelegd. De fundamen
tele belangstelling gaat uit naar het ont
rafelen van de verscheidenheid van 
koppelingen tussen discrete toestanden 
en continua, waarbij zowel gedoeld 
wordt op vibratie- als op ionisatieconti-
nua. De experimenten registreren respec
tievelijk het impulsspectrum van frag
menten en het energiespectrum van uit
geworpen elektronen. 
- Elektron-atoombotsingen onder spe
ciale condities. Enerzijds gaat het om 
de bestudering van 'drempel'problemen, 
dat wil zeggen gevallen waarin een pro
jectiel en een atomair elektron met 
elkaar over een zeer lange afstand wis
selwerken (correlatie op de 'Wannier'-
potentiaalrichel). Anderzijds wordt aan
dacht besteed aan botsende systemen 
in zeer intense laservelden, waarbij de 
energieoverdracht van laser naar elek
tronen voorop staat. 
- Ladingsuitwisseling tussen hoogge-
laden ionen en atomen, processen die 
een belangrijke rol spelen in hete plas
ma's en steratmosferen. De ECRIS-bron 
van het KVI (Groningen) biedt uitsteken
de mogelijkheden voor dit onderzoek; 
in het verslagjaar is o a verder gewerkt 
aan realisering van de plannen voor in-
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Deze toto toont de zogenaamde twee
deeltjes detector, gemonteerd op een 
manipulator in een vacuümpot. Met deze 
detector kunnen tegelijkertijd van twee 
deeltjes - bijvoorbeeld afkomstig van een 
uiteengevallen molecuul • depositie en 
tijd van aankomst nauwkeurig (resp. 
25 ftm en 25C p*) gemeten worden. 
Zichttaaris voornamelijk een diafragma 
mot twee openingen voor de deeltjes. 
Daarachter zijn micokanalenplaten 
gemonteerd voor deeltjesvermenigvuldi
ging en een multi-anodeplaat (de gedeel
telijk zichtbare printplaat) voor de posi
tiebepaling. In het centrum van de detec
tor is een 'Faraday cup'zichtbaar, waar
mee de primaire-ionenbundel wordt 
gemeten. 

voering van coïncidentietechnieken en 
van atomaire waterstof ais doelwit. 

2.2. Opperviaktefysica. 

De onderzoekingen op dit sterk groeien
de gebied van onderzoek laten zich inde
len naar drie categorieën: 
- de karakterisering van de structuur 
van oppervlakken en adsorbaten; 
- de modificatie van oppervlakken en 
dunne lagen; 
- de dynamica van botsingen van ato
men en moleculen met oppervlakken. 
De activiteiten op elk van deze gebieden 
zijn inmiddels van een dergelijke omvang 
geworden, dat een eigen theoretische 
inbreng zeer wenselijk wordt. Om die 
reden is gewerkt aan de totstandkoming 
van samenwerking met quantumchemici. 
Deze zijn momenteel, dankzij de komst 
van de vectorprocessor, in staat voor 
oppervlakteonderzoek realistische sys
temen aan te pakken. Gedetailleerde 
ab-initio berekeningen aan structuur, 
elektronendichtheden en potentialen 
worden hiermee mogelijk. 

Structuur 

Elastische verstrooiing van 100 keV-
protonen blijft voorlopig, naast lage-
energie elektronendiffractie en Auger-
elektronspectroscopie, het belangrijkste 
hulpmiddel bij de kristaiiograf ie van 
grensvlakken. Hierbij' dient onaer grens
vlak verstaan te worden zowel de schei

ding tussen vaste stof en vacuüm als 
tussen twee vaste stoffen. 

Een nieuwe mogelijkheid komt binnen
kort beschikbaar in de vorm van een 
(nu vrijwel voltooide) opstelling voor 
'surface-EXAFS', met als röntgenbron 
een iasergeïnduceerd plasma. De analy
se van absorptiestructuren in het zachte 
röntgengebied heeft als specifieke voor
delen dat ook niet-kristallijne oppervlak
ken bestudeerd kunnen worden, terwijl 
ook een groot massaverschil vereist is 
tussen substraat en adsorbaat. 
Ten slotte zijn gedetailleerde plannen 
ontwikkeld voor introductievan röntgen-
diffractie aan oppervlakken en adsorba
ten, bij zeer scherende inval. 
Deze geheel nieuwe, zeer veelbelovende 
methode zal gebruik van synchrotron-
straling (de Nederlandse bundellijn in 
Daresbury) vergen. 

In het kader van genoemde uitbreidingen 
is het werk aan de elektronische struc
tuur van oppervlakken en grensvlakken 
tot afronding gebracht. Daarmee komt, 
in elk geval voorlopig, een einde aan het 
UV-fotoemissie-onderzoek alsmede aan 
dat van door elektronen gestimuleerde 
desorptie van adsorbaten. 

Modificatie 

Af verscheidene /aren wordt op drf gebied 
onderzoek gedaan aan ionen-implanta

tie en laser-annealing. Hierbij gaat het 
vooral om het beheersen van het diepte
profiel van geïmplanteerde onzuiverhe-
den en om het herstel van de stralings
schade door middel van de laser. Recent 
is hieraan toegevoegd het onderzoek aan 
menging door ionenbundels en laserbe
schieting, waarbij gezocht wordt naar 
metastabiele legeringen die geheel 
nieuwe eigenschappen vertonen op het 
punt van bijv. corrosievastheid en slijt
vastheid. Daarnaast wordt het depone
ren van epitactisch groeiende laagjes, 
de zgn. molecuulbundelepitaxie, steeds 
belangrijker. Enerzijds gaat het om het 
prepareren van perfecte oppervlakken 
in een UHV-systeem; anderzijds is het 
maken van 'superroosters' van afwisse
lend p- en n-gedoteerde laagjes silicium 
reeds gerealiseerd. Het uitzicht is dat 
deze ontwikkeling zal leiden tot structu
ren met geheel nieuwe elektrische 
eigenschappen. 

Ook is een activiteit gestart om, op basis 
van een zeer precies gecontroleerd 
opdampproces, veellaags-structuren 
te bouwen met laagdikten van enkele 
atomen per laag, die een goede ref lec-
tiviteit voor röntgenstraling vertonen, 
ook bij niet-scherende inval. De toepas
singen van dit werk liggen in de astrono
mie, de lithografie en microscopic. 

Ten slotte zijn, uitgaande van onze 
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atoom fysische expertise, plannen gefor
muleerd voor onderzoek aan door lasers-
geïnduceerde reacties in gas/oppervlak-
systjmen. Met deze laser-reacties kan 
elk van de processen, nodig bij de pro-
duktie van microelektronica, te weten 
deponeren, etsen, dopen en annealen, 
uitgevoerd worden. 

Botsingsdynamica 

Bij het onderzoek aan atoomoppervlak 
interacties is het werk aan adsorptie- en 
diffusieverschijnselen afgerond. Hier
voor in de plaats is gekomen de studie 
van inelastische verstrooiing van ato
men, waarbij zich spectaculaire ver
strooiingspatronen, zgn. 'superregen
bogen', voordoen. Deze patronen geven 
uiterst verfijnde informatie over enkele 
aspecten van de wisselwerkingspoten-
tiaal, die op andere wijze nauwelijks is 
te verkrijgen. 

Het project betreffende oppervlakte
neutralisatie en ionisatie van H*-ionen 
(H+ - H~) heeft geleid tot inzicht in het 
mechanisme en tot de ontwikkeling van 
bruikbare modellen. Op basis hiervan is 
overgeschakeld op de vorming van L i 

en C -ionen, waarvan intense bundels 
interessant zijn voor zowel diagnostiek 
als verhitting van plasma's. 

Ook voor onderzoek aan aanslagver
schijnselen van moleculen bij of op een 
oppervlak, onder de noemer van kataly 
tische dissociatie, is een belangrijk deel 
van de opbouw van een UHV-systeem 
gerealiseerd. 

Als laatste vond bij de bestudering van 
verstuivingsverschijnselen een ombui
ging plaats naar systemen die van be
lang zijn voor diverse toepassingen. 
Zo worden bevroren gasmengsels be
schoten, om na te gaan of er nieuwe 
moleculen of radicalen gevormd worden, 
ter verifiëring van modellen voor vorming 
van moleculen in de interstellaire ruimte. 
Daarnaast krijgt reactief etsen van op
pervlakken grote aandacht, in verband 
met het mechanisme van ionenbundel-
en plasma-etsen in de halfgeleidertech
nologie. 

2.3. Fysica van grote moleculen 

Deze tak van onderzoek onderscheidt 
zich van het eerder genoemde molecuul-

fysische onderzoek door de grootte en 
het gevarieerde karakter van de onder
zochte systemen. Doel is het bestuderen 
van intra- en intermoleculaire wissel
werkingen in de gas- of vaste-s'of-fase. 
met behulp van aan de atoomfystca ont
leende bundelmethoden. 
Voor analyses van deze complexe mate
rialen zijn op het Instituut methoden 
ontwikkeld die in chemische en biolo
gische centra niet of nauwelijks voor
handen zijn. Naast de eigen interesse, 
zal daarom de intensieve samenwerking 
met genoemde disciplines gecontinu
eerd worden. 

- Fundamenteel 

Voor de massaspectrometer voor bot 
singsgeïnduceerde dissociatie blijft het 
hoofdonderwerp het bestuderen van de 
structuur en het unimoleculaire verval 
van grote ionen. Na uitvoerig werk met 
standaard-ionenbronnen aan organische 
ionen, zal de komende tijd gekeken wor
den naar de structuur van produkten zo
als gevormd bij Curie-puntpyrolyse en bij 
diverse desorptiemethoden. Wat het 
desorptie-onderzoek betreft, is het laser-
werk afgesloten en zal ook dat aan bom-

*^C" 

De transportsectie van het MEOALAC-
experiment. Vier parallelle bundels van 
geladen deeltjes worden overeen lengte 
van ±50 cm getransporteerd. Om te 
voorkomen dat de bundels opblazen, 
wordt een array van elektrostatische 
quadrupooiiemen gebruikt. 

* / / ; 
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bardement met snelle atomen binnen
kort worden afgerond- Nadat er een rede
lijk inzicht in het overall-mechanisme 
van desorptie en ionisatie is verkregen, 
wordt nu gestreefd naar detaillering van 
deze kennis aan de hand van een model
reactie; hiervoor is de keuze gevallen op 
het werken met bundels van clusters 
grote moleculen, die gekruist worden 
met bundels ionen (protoneringsreactie) 
of fotonen. 

- Toegepast onderzoek 

De pyrolysetechniek heeft reeds vele 
jaren zijn nut bewezen als snelle linger 
print-methode voor het analyseren van 
zeer uiteenlopende monsters. Uitgangs
punt voor de komende jaren is om, ten 
koste van de kwantiteit van de analyses, 
meer nadruk te leggen op de kwaliteit, 
in de zin van beter begrip van wat de 
pieken in de pyrolyse-spectra represen
teren. In dat kader vindt bovengenoemde 
ontwikkeling plaats van een Py-GC-MS-
systeem. In de grote reeks materialen 
die reeds onderzocht zijn, verschuift 
de aandacht naar lepra-bacterien en 
naar recente en oude sedimenten, met 
name kolen, terwijl ook een bijdrage aan 
de kwaliteitscontrole van voedings
middelen geleverd zal worden. 

Andere ZWO-stichtingen blijven de 
mogelijkheid houden om onderzoekpro
jecten op de pyrolyse massaspectro-
metrieapparatuur uit te voeren in een 
samenwerkingsverband. Uitgangspunt 
hierbij is dat dit (bio>-chemisch, biolo
gisch, medisch en geochemisch gerichte 
onderzoek grotendeels extern gefinan
cierd wordt. 

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

Voor elk van deze projecten geldt dat er 
een nauwe relatie bestaat met één van de 
gebieden van fundamentele belangstel
ling in het Instituut. 
Het onderzoek aan de modificatie van 
materialen omvat momenteel: 
- het al eerder genoemde silicium-MBE-
werk; 
- het vervaardigen van speciale, thermo-
dynamisch niet stabiele legeringen 
door middel van ionenbeschieting of 
laser behandeling; 
- laser-annealing van polykristallijn 
silicium voor toepassing in zonnecellen; 
- het opdampen van veellaagsspiegels 
voor reflectie van zachte röntgenstraling, 
waarbij een eerste toepassing inmiddels 
gerealiseerd is. 

Het ontwikkelingswerk aan een intense 
uron van H -ionen, op basis van H+-
oppervlakverstrooiing, wordt uitgebreid 
naar produktie van andere lichte ionen, 
met voortgaande steun van Euratom, 

vanwege het belang voor diagnostiek en 
verhitting van plasma's. Een RF-versnel-
systeerr van een nieuw type (MEQALAC), 
dat ionenbundels van zeer hoge helder
heid zal leveren, nadert zijn voltooiing. 

Aan de activiteit rond de massaspectro-
meter voor selectieve foto-ionisatie is 
onlangs toegevoegd een contractonder
zoek naar onzuiverheden in procesgas-
sen voor 'chemical vapour deposition'. 
De inspanning aan routine-analyses met 
de f lashpyrolyse-methode is enigszins 
gereduceerd ten opzichte van vorige 
jaren. De financiering van deze analyses 
kwam van het Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en van diverse andere instel
lingen. 
De samenwerking met High Voltage 
Engineering Europe BV. (Amersfoort) 
werd gecontinueerd, door een begin te 
maken met het ontwerp voor een nieuw 
type 2MeV versneller voor ionenimplan-
tatieen analyse-
Ten slotte is, met steun van de STW, 
het Laser-Applicatie- en -Informatie 
Centrum Amsterdam, een samenwerking 
tussen AMOLF, UvA en VU, van start 
gegaan. Diverse haalbaarheidsonder
zoeken voor industriële lasertoepassin
gen zijn uitgevoerd; ook heeft LAICA 
inmiddels enkele eerste betaalde op
drachten voor ontwikkeling van optiek 
en nieuwe applicaties van lasers uitge
voerd. 

3. Onderwerpen van onderzoek  

1. Kristallografie van oppervlaktelagen 
en grensvlakken 
1.1. Metaal-siliciumgrensvlakken 
1.2. Structuur van halfgeleideropper-
vlakken 
1.3. Structuur en dynamica van metaal
oppervlakken 
1.4. Verbetering van ionenverstrooiings-
apparatuur 
1.5. Oppervlaktefysica met synchrotron-
straling 
1.6. MBE-kristalgroetkamer 
2. Excitatie en ionisatie van gassen 
2.1. Elektronvangstprocessen bij bot
singen tussen meervoudig geladen ionen 
en atomen (emissie van fotonen) 
2.2. Verstrooiing onder kleine hoeken 
van elektronen aan gassen 
3. Molecuulfysica 
3.1. Verstuivingsexperimenten 
3.2. Fotodissociatie 
3.3.1. Interne energie van verstoven 
moleculen 
3.3.2. Zelfbouw dye-lase» 
4. Atomaire botsingen 
4.1. Katalytische dissociatie 
4.2. Differentiële verstrooiingsmetingen 
en vibratie-(de)-excitatie in atoom-
molecuulbotsingen 
4.3. Oppervlakte-onderzoek met behulp 

van atoom- en ion-bundels 
4.4. Translatiespectroscopie 
4.5. 'Electron detachment' bij de ver
strooiing van H aan de edeigassen 
4.6. Onderzoek van vaste-stofoppervlak-
ken met behulp van elektronen 
5. Wisselwerking foton-materie 
5.1. 'Free-free'-overgangen 
5.2. Moleculaire autoionisatie 
5.3. 'Surface EXAFS' 
5.4. Opdampen van 'multiple layer'-
microstructuren 
6. Theoriegroep 
6.1. Atomen in sterke stralingsvelden 
6.2. Botsingen tussen zware deeltjes 
en vaste stoffen 
6.3. Het adiabatisch theorema in reso
nanties 
6.4. Het proces H + H e - H + He + e 
7. Biomolecuulfysica 
7.1. Macromolecuulonderzoek met be
hulp van pyrolyse 
7.1.1. Projecten 
7.1.2. Analytische pyrolyse van kool
hydraten 
7.1.3. Analyse van glycoconjugaten 
7.2. Multivarianten gegevensverwerking 
7.3. Botsingsgeïnduceerde dissociatie-
massaspectrometrie 
7.3.1. instrumentatie 
7.3.2. Pyrolyse-velddesorptie-massa-
spectrometrie 
7.3.3. Botsingsenergie als parameter 
in botsingsgeïnduceerde dissociatie 
7.3.4. Translatiespectroscopie aan 
aceton 
7.4. Desorptie van grote moleculen 
8. STW-projecten, inclusief het Program
ma voor Technische Natuurkunde en 
Innovatie 
8.1. 'The scattering of alkali ions from 
cesiated tungsten (110)' 
8.2. Zonnecelprogramma 
8.2.1. lonenimplantatie en laser annea
ling 
8.2.2. Elektrische metingen aan zonne
cellen 
8.2.3. TiN als diffusiebarrière 
8.3. Molecuulbundelepitaxie (MBE) 
8.4. Oppervlaktemodificatie 
8.4.1. lonenbundelmenging van Cu en W 
8.4.2. Werkzaamheden aan de 'SPIN' 
8.4.3. Lasermenging van Cu en Cr 
8.5. Selectieve fotoionisatie-massa-
spectrometrie 
8.6. Opdampen van 'multiple layer'-
microstructuren 
8.7. Een tandem-massaspectrometer 
voor botsingsgeïnduceerde dissociatie 
van biomoleculen in het hoge massa
gebied (m/z tot 5000) 
8.8. Gaskernreactor 
8.9. LAICA 
9. Technische werkgroepen 
9.1. Constructiebureau 
9.2. Mechanische afdeling 
9.3. Elektronische afdeling 
9.4. Datagroep 
9.5. Vacuumtechnisch laboratorium 
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4. Enkel* gegevens over in- en output 

INPUT (incl. TN III, excl. THFE-F) 

Personeelsaantallen 

WMfViWWG TP OP 

Exploitatiebudget 
(in k/) 

personeel materreef 

Investerings-
krediet 
(in kf) 

13 45 63,5 18 9.055,7 4.517,3 570 

waarvan in BR — 16 1 — 878 261 

daarvan van STW — 8 1 
,,. 

444 166 

Volgens vastgestelde begroting 1983 
WM/V: wetenschappelijk medewerkers 
in vaster verband (inclusief niet-onder-
zoekers als beheerder, hoofden van 
werkplaatsen, e.d.) 
WM/G: wetenschappelijk medewerkers 
in gewoon verband {voornamelijk pro-
movendi in tijdelijke dienst, maar ook 
wel wetenschappelijk medewerkers in 
vaste dienst) 
TP: technisch personeel 
OP: overig personeel 
BR: beleidsruimte 

OUTPUT (incl. TN III en THFE-F) 

publikaties 

(aantal) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties 

(aantal) 

lezingen 

(aantal) 

112 5 115 53 

In 7983 gehonoreerde beleidsruimteprojecten 

project-
nummer indiener(s) titel 

werk
groep 

83.83.371 

83.83.370 

79.83.25 

FAM33.0422 

FAM33.0397 

Dr. A.W. Kleyn 
Prof.dr. J. Los 
Prof.dr. J. Los 
Dr. F.J. de Heer 
Dr. A.E. de Vries 
Prof.dr. F.W. Saris 
Dr. A.E. de Vries 
Prof.dr. F.W. Saris 
Prof.dr. M.J. van der Wiel 
Dr. A. Dönszelmann 
Dr. W. Hogervorst 
Dr. J. Langelaar 
(AMOLF, VU, UvA) 

Harpoen-reactie aan oppervlakken 

Wannier Ridge 

Radiolyse en verstuiving bevroren gassen onder invloed van 
ionenbombardement 
Reactief etsen van Si 

LAICA: Laser Applicatie en Informatie Centrum Amsterdam 

A I 

A I 

A I 

A I 

A I 

5. Beleidscommissie 

Op 1 januari 1975 trad het Instituut uit 
de Werkgemeenschap voor Atoomf ysica. 
De Beleidscommissie voor het FOM-
Instituut voor Atoom- en Molecuul-
fysica kreeg per die datum eveneens 
een anuere functie. 
De samenstelling werd geënt op de 
diverse onderzoekgebieden waarop het 
Instituut werkzaam is. 
Globaal gesproken vervult de Beleids
commissie thans dezelfde functie, 
verricht zij dezelfde taken en draagt zij 
dezelfde verantwoordelijkheden ten 
aanzien van het FOM-Instituut voor 
Atoom- en Molecuulfysica als een werk
gemeenschapscommissie ten aanzien 
van haar werkgemeenschap. Een en 
ander is vastgelegd in het 'Reglement 
Beleidscommissie voor het FOM-Insti
tuut voor Atoom- en Molecuulfysica'. 
Deze commissie was op 31 december als 
volgt samengesteld: 
prof.dr. J.H. van o'er Waafs, voorzitter 
dr. AA. Holscher 

prof.dr. H. de Kluiver 
prof.dr.ir. K.D. van der Mast 
prof.dr. A.R. Miedema 
prof.dr. N.M.M. Nibbering 
pro'.dr. A. Niehaus 
drs. H.G. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door dr. A.A. Boumans en drs. 
F.R. Diemont (directie FOM), prof.dr. 
J. Los, dr.ir. J.G. Bannenberg, prof.dr. 
F.W. Saris, prof.dr. M.J. van der Wiel 
(directie Instituut) van wie de laatste het 
wetenschappelijk secretariaat verzorg
de, dr.ir. E.H.A. Granneman en ir. J. Ver
hoeven (vertegenwoordigers Instituuts-
raad en COR), R.J. Pleijsier en C. West
land (hoofd Personeelszaken resp. Finan
ciële Zaken FOM) en dr. H.D. Dokter als 
adjunct-secretaris. 

Met ingang van 1 januari 1983 werd drs. 
F.R. Diemonl in zijn functie van secreta-
rfs van de Commfssie opgevolgd door 
drs. H.G. van Vuren. 

In de loop van het verslagjaar namen vier 
leden afscheid van de Beleidscommis
sie: prof.dr. J. Drenth, prof.dr.ir. H.L. 
Hagedoorn, prof.dr.ir. J.B. Le Poole en 
prof.dr. M.J, Sparnaay. Hun plaatsen 
werden 'ngenomen door dr. A.A. Hol
scher, prof.dr.ir. K.D. van der Mast, prof. 
dr. A.R. Miedema en prof.dr. N.M.M. 
Nibbering. 
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De versnelsectie van het MEQALAC-
experiment. Vier parallelle bundels 
worden in deze sectie gelijktijdig ver
sneld. De totale versnelling gebeurt in 
20 stappen met behulp van radio-fre
quente velden. Gelijksoortige versnel-
systemen kunnen gebruikt worden voor 
ionenimplantatie en plasmafusieexpe-
rimenten. 
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Atoomfysica 

1.1. DoelsteNing 

De Werkgemeenschap voor Atoomfysica 
stelt zich ten doel die wisselwerkingen 
tussen atomen, moleculen, ionen, 
elektronen of fotonen met gasvormige 
of vaste doelwitten te onderzoeken, die 
van belang zijn voor een beter inzicht 
in de structuur van deze deeltjes en die 
op onderscheidene gebieden van de 
fysica en de chemie de basis vormen 
voor de beschrijving van gecompliceerde 
processen. Deze doelstelling leidt tot 
veelvuldige aanrakingspunten met 
andere deelgebieden van de fysica, 
zoals molecuulfysica, fysica van de 
hogere atmosfeer, astrofysica, spectro
scopie, vastestoffysica, gasontladings-
onderzoek. plasmafysica en de chemie. 
Daar de interacties tussen deeltjes het 
kernpunt vormen van de te entameren 
onderzoekingen, wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van geavanceerde 
bundeltechnieken. Theoretisch zowel 
als experimenteel is er overeenkomst 
met de methoden die in de kernfysica 
worden toegepast. 
Daarnaast verzorgt de Werkgemeen
schap de coördinatie tussen de 
instituten en werkgroepen waarin 
overeenkomstig werk wordt gedaan. 
De Werkgemeenschap stelt zich mede 
ten doel jonge academici de gelegen
heid te geven, in het kader van haar 
onderzoekprogramma, hun studie af te 
ronden. 

2. Speurwerk 

Voor het eerst is het de werkgroep A 11-2 
(Utrecht) gelukt alle details van de volle
dige' metingen van de excitatie van de 
autoionisererde He(2p2)'D-toestand in 
botsingen van He* + He met één enkel 
theoretisch model te verklaren. Het 
blijkt dat de variatie van de complexe 
subtoestandsbevolkingsamplituden 
met botsingsenergie en botsingspara
meter in een nuldecde-benadering door 
stapsgewijze rotatiekoppeling bij kleine 
kernafstanden kan worden verklaard. 

Dit mechanisme leidt tot een vorm van de 
elektronenverdeling van het aangesla
gen atoom die onafhankelijk is van bot
singsparameter en energie en die een 
vaste oriëntatie bezit ten opzichte van 
de asymptotische richting van de inter-
nucleaire as van het botsingssysteem. 
Kleine afwijkingen van deze vorm en 
oriëntatie kunnen worden toegeschreven 
aan een additionele rotatiekoppeling 
tussen potentiaalkrommen behorende 
bij verschillende impulsmoment-projec
ties op de molecuuias. 
Bij het onderzoek naar spontane ionisa-
tie in ion-atoombotsingen bij lage ener
gie is dezelfde groep erin geslaagd voor 
het systeem He** + Xe in een botsings
energiegebied tussen 10 en 100 eV elek-
tronenspectra in coïncidentie met de 
verstrooide He-projectielen te meten. 
Het blijkt dat niet alleen het transfer' 
ionisatieproces He** + Xe — He* + 
Xe** + e- voorkomt, maar ook het pro
ces He** + X e - He+Xe** * + e - . O p 
basis van de vormen van de coïncidente 
elektronenspectra en de gevonden ver
anderingen met botsingsenergie en 
botsingsparameter worden nu modellen 
ontwikkeld die details over de beide 
ionisatieprocessen bevatten. 

In het project 'lonenverstrooiing aan 
oppervlakken' (Utrecht AII-1) werd voor 
verschillende zilver- en koper-éênkristal-
oppervlakken de laterale variatie be
paald van de elektronendichtheid die 
bij de bovenste atoomlaag behoort. 
Deze bepaling geschiedde door inter
pretatie van hoekafhankelijke intensi-
teitsmetingen van terugverstrooide 
ionen voor speciale oriëntaties van de 
primaire ionenbundel ten opzichte van 
het kristal, waarbij gebruik gemaakt 
werd van een neutralisatiemodel. Het 
blijkt dat tussen twee oppervlakte-
'strings' de parallelle variatie van de bij 
deze strings behorende elektronendicht
heid grote waarden (tot - 50%) kan aan
nemen. Door simultane metingen van 
ionen- en neutralen worden de resultaten 
nu aan een nadere toetsing onderwor
pen. 

Door een platinaoppervlak waarop zich 
waterstof bevindt, te beschieten met 
10 r\eV Ne- of Ar-ionen en de recoil-
waterstof atomen te selecteren naar 
energie met een vluchttijdspectrometer, 
blijkt het in Groningen in A Hl-verband 
mogelijk te zijn via dit directe proces de 
aanwezigheid van waterstof op de terras
sen en op de stapranden aan te tonen. 
Door variatie van de kristaloriëntatie zijn 
beide bindingsplaatsen te onderschei
den. De opbrengst van 'recoil-waterstof 
wordt gemeten als functie van de tempe
ratuur en bij een constante waterstof-
druk. Door bij verschillende drukken te 
meten, wordt een stel isobaren bepaald, 
waaruit isosteren (dit is een relatie tus
sen de waterstofdruk en target-tempera-
tuur bij constante waterstofbedekking) 
worden afgeleid. Het blijkt nu dat bij elke 
isosteer de waterstofdruk uitgezet tepon 
de inverse temperatuur een rechte ople
vert, waaruit (via Claiisi'>£ Ciapeyron) 
de isostere bindingsenergie direct afge
leid kan worden. Gezien de toenemende 
belangstelling voor het gebruik van 
alkali's als projectiel voor laag energe
tische ionenverstrooiing, is de ionfractie 
van lithium en kalium gemeten die over 
30c verstrooid wordt aan een platina
oppervlak. De lithium-ionfractie, ver
strooid aan Pt(111), blijkt niet alleen af te 
hangen van de normale component van 
de snelheid van het uitgaande deeltje, 
maar tevens van de parallelle compo
nent. Met behulp van een model (beschre
ven in de dissertatie van J.N.M, van 
Wunnik AMOLF '83) wordt getracht dit 
gedrag te verklaren. Tevens blijkt de 
ionfractie ervan afhankelijk te zijn of er 
bij een gestapt Pt-oppervlak in de stap-
op- of in de stap-af-richting wordt ge
schoten. 

In A IV-verband (Utrecht) is (voor het 
eerst) aangetoond dr" er bij 'post colli-
sion'-interactie baanimpulsmoment uit
gewisseld wordt. Dit is gerealiseerd door 
de hoekverdefing van elektronen te me
ten, die «orden uitgezonden door 
de autoioniserende He**(2s2)1S-toe-
stand (ontstaan via een He (2s2p2)2D-
resonantie die wordt geëxciteerd door 
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elektronen op heliumgas te schieten). 
De gemeten hoekverdeling geeft sterke 
aanwijzingen voor uitwisseling van baan-
impulsmoment tussen het door de auto-
ioniserende toestand uitgezonden elek
tron en het verstrooide elektron gedu
rende de 'post collision-interactie. 

Binnen de werkgroep A VI (Utrecht) 
leidden de experimentele resultaten bij 
verstrooiing van Na(3p2P3y2) aan Ne in 
gekruiste bundels tot een herziening van 
de theorie voor elastische botsingen. 
Hierbij is gebleken, dat een betere over
eenstemming met de experimentele 
resultaten wordt verkregen door een 
ontkoppeling van de elektronspin ten 
opzichte van de quasimoleculaire as 
tijdens de botsing in te voeren. Deze 
gemodificeerde theorie is vervolgens 
met succes toegepast op verstrooiings
experimenten aan de systemen 
Na(3p2P3,2) + Ar en K(4p2P3,2) + Ar. 
Het project betreffende botsingsver
breding en -verschuiving van rotatie-
lijnen alsmede van energierelaxatie van 
moleculen door middel van dubbelinstra
ling is voltooid. 

Uit een aantal onderzoekingen in Nijme
gen (A VII) komen de volgende interes
sante punten naar voren: 
i. Dankzij de gevoelige meetopstelling 
konden uit het volledige Raman-spec-
trum van C2H4 zwakke combinatie- en 
boventonen vertaald worden naar anhar-
moniciteiten van de verschillende vibra-
tiemodi van C2H4-
ü. Een 20 keer gevoeligere foto-akoesti
sche meetcel werd ontwikkeld en in ge
bruik genomen. In samenwerking met de 
groep van prof. Burger (Wuppertal) 
wordt een drievoudige boventoon van 
CF3Br geanalyseerd. 
iii. Dankzij een grote verbetering van 
bundeldetectie (ondergrens 1000 neutra
le moleculen/s) werden de magnetische 
overgangen van de combinatie Oz-Ar ge
vonden. 
iv. Focussering van N20-bundels leidde 
tot toestandselectie van dit soort mole
culen; de reactie met Ba werd bestu
deerd. 
v. De onderling sterk verschillende struc
turen van LiCN, KCN en NaCN werden 
bepaald. 
vi. Een ringlaser werd gebruikt voor 
produktie van cw-straling rond 300 nm; 
spectra van OH, SH, NH, Van der Waals
complexen Ar-fluoreen enz. werden ge
meten. 

In een studie, uitgevoerd in Amsterdam 
(VU, A VIII), betreffende de invloed van 
elektrische velden op de Rydberg-
toestanden van de twee-elektron-atomen 
calcium en barium is aangetoond dat het 
Stark-effect op een unieke wijze gebruikt 
kan worden om betrouwbare informatie 

te verzamelen over onbekende Rydberg-
series. Meting van het Stark-effect in de 
6snd 1Dz-serie van barium heeft geresul
teerd in de vaststelling dat de niet eerder 
gemeten ^ - s e r i e sterk gestoord wordt 
door dubbei-geëxciteerde elektronconfi
guraties, hetgeen een ander licht werpt 
op de interpretatie van de hyperfijn-
structuur van de 3F-series met behulp van 
veel-deeltjeseffecten. De onlangs ver
richte directe meting van de 'Fj-energie-
niveaus bevestigt heel fraai de voorspel
lingen gedaan met behulp van het Stark-
effect. 

In de infraroodspectra van gas- en stof
wolken in de onmiddellijke omgeving van 
een sterke ultraviolette bron (een hete 
ster) worden veel sterke emissielijnen 
gezien, die onmiskenbaar met de stof-
componenten zijn geassocieerd. Het is 
de Leidse werkgroep A X, gehuisvest in 
het Laboratorium voor Astrofysica, ge
lukt om met behulp van 300 nm-laserpul-
sen in een matrix van stikstof en H2CO 
bij 10 K infraroodemissie te stimuleren. 
De gemeten levensduur van enkele mili-
seconden impliceert dat de koppeling 
tussen de aangeslagen vibratiemodes 
in H2CO en het kristalrooster gering 
is. De energieconversiefactor van de 
ultraviolet- naar de infraroodstraling 
blijkt voldoend groot te zijn om de waar
genomen infraroodflux in de bron 
HD 97048 te kunnen verklaren. 

In de groep A XI (Universiteit van Amster
dam) werd configuratie-interactie waar
genomen in Rydberg-series van de spec
tra van neutraal indium en gallium door 
karakteristieke grootheden ais quantum-
defecten en fijnstructuren met laser-
spectroscopische methoden te meten. 
Het onderzoek wordt voortgezet met het 
element aluminium, waar dezelfde inter
acties een grote rol spelen. Daarnaast 
wordt het genereren van ver-ultraviolette 
straling door middel van 4-wave-mixing 
in indium onderzocht; mogelijkheden 
vooreen laser in dat golf lengtegebied 
worden nagegaan. 

Nauwkeurige metingen, uitgevoerd door 
de groep A XII in Eindhoven, van de totale 
werkzame doorsnede voor ionisatie van 
edelgassen met naar toestand geselec
teerde metastabiele Ne*(3s, J = 2 of 
J = 0)-atomen in een breed energiegebied 
(0,05-10 eV) hebben definitief aange
toond dat de repulsieve tak van de inter-
moleculaire potentiaal een duidelijke 
structuur bevat, die afkomstig is van de 
geleidelijke overgang van de atoom-
atoomwisselwerking op grote afstand 
naar een wisselwerking met een karakter 
van een ion-atoomwisselwerking op 
kleine afstand. 
Voor experimenten met korllevende 
geëxciteerde atomen is een goed inzicht 

in het proces van optisch pompen ver
eist. Snelheidsanalyse van de atoombun
del na de wisselwerking met een conti
nue dye laser levert hierover gedetail
leerde informatie als functie van de inter
actietijd. Nauwkeurige metingen aan 
Rabi-oscillaties (vlakke golffronten in de 
taille van de laserbundel) en het proces 
van adiabatisch volgen (één Rayleigh-
lengte buiten de taille, sterk gekromde 
golffronten) zijn verricht. Vooral de 
laatste methode is veelbelovend voor 
toepassing bij verstrooiingsexperimen
ten. 

De werkgroep A XIII te Leiden is op 1 okto
ber 1983 gestart met het beleidsruimte
project 'Laserspectroscopie van quasi
moleculaire overgangen in het systeem 
Na-H Hg' (dat ondergebracht is in het 
FOM programma voor Technische Na
tuurkunde en Innovatie). Naast de weten
schappelijke vraagstelling heeft het pro
ject een duidelijk toepassingsaspect: 
verdere optimalisatie van de hogedruk-
natriumlamp. Er is een begin gemaakt 
met de opbouw van de experimentele 
opstelling. Daarnaast zijn berekeningen 
van spectra van Na + Hg uitgevoerd; het 
blijkt dat bestaande theorieën geen 
goede beschrijving geven van het spec
trum van de hogedruk-natriumiamp. 

3. Onderwerpen van onderzoek  

WERKGROEP A l ien A IV 
Utrecht - Fysisch Laboratorium, prof .dr. 
A. Niehaus 
1. Interacties tussen elektronen, ionen 
of atomen met atomen of moleculen 
1.1. Elektroncorrelatie-effecten bij 
elektron-atoombotsingen 
1.2. Elektron-fotoncoïncidentie-experi-
ment 
1.3. Foton-fotoncorrelaties bij botsingen 
tussen identieke atomen 
1.4. Toestand geselecteerde ion-mole
cuulreacties bij thermische energieën 
2. Studie van ionisatieprocessen bij 
ion-atoombotsingen 
2.1. lon-elektronhoekcorrelaties 
2.2. Elektronenspectroscopie onder 
0° en 180° 
2.3. Spontane ionisatie 
2.4. Ionisatie bij laagenergetische 
botsingen tussen atomen en hoogge-
laden ionen 
3. Interacties tussen ionen en metaal
oppervlakken 
3.1. lonenverstrooiing en oppervlakte
structuur 
3.2. Ad- en desorptieverschijnselen aan 
monokristallijne metaaloppervlakken 
3.3. Diffusie in grensvlakken, onder
zocht met MeV-ionenbundels (gedeelte
lijk buiten FOM-verband) 

WERKGROEP A III 
Groningen- Kernfysisch Versneller 
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Instituut, prof-dr. A.L. Boers 
1. Bindingsenergie van waterstof aan 
een gestapt Pt(997)-oppervlak, als functie 
van de bedekking 
2. lonfractie van lithium, verstrooid aan 
Pt, voor verschillende kristaloriëntaties 
en energieën (keV-gebied) 
3. Detectie-ef ficiëntie van een 'channel-
tron' en een 'Bendix multiplier' voor 
waterstofatomen met een energie tussen 
0,5 en 1,5 keV (buiten FOM-verband) 
4. Bouw van een verstrooiingskamer 

WERKGROEP A V 
Eindhoven - Technische Hogeschool, 
Afdeling der Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. HL . Hagedoorn 
1. Koppelingseffecten tussen synchro
tron- en betatronbeweging in circulaire 
versnellers, gebruikmakend van het zgn. 
Hamilton-formalisme 
2. Beschrijving van langzaam in de tijd 
veranderende magneetvelden en van HF 
versnellende elektrische velden in de 
Hamilton-theorie 
3. De rol van sextupool- en octupool-
magneten in de voorgestelde Duitse 
protonenring IKOR 
4. Faseruimtebeschouwingen van twee
dimensionale betatronresonanties 

WERKGROEP A VI 
Utrecht - Fysisch Laboratorium, prof.dr. 
C.Th.J. Alkemade 
1. Botsingsverbreding en-verschuiving 
van rotatielijnen 
2. Energierelaxatie in moleculaire gas
sen met behulp van dubbelinstraling 
3. Botsingsrelaxatie van elektronisch 
geëxciteerde metaalverbindingen 
4. Verstrooiing van geëxciteerde alkali
atomen door botsingen met edelgas-
atomen 
5. Associatieve ionisatie van geëxciteer
de alkaliatomen in een atomaire bundel 
(buiten FOM-verband) 

WERKGROEP A VII 
Nijmegen - Fysisch Laboratorium, 
prof.dr. J. Reuss 
1. Raman-spectroscopieaan bundels en 
in bulk 
2. FCL-absorptiemetingen aan bundels; 
dubbelresonantie-metingen aan NH3 
3. 'Magnetic beam resonance'-metingen 
aanOïen Ar-02 
4. Reactieve verstrooiing en chemilumi-
nescentie 
5. Multifoton-effectert (buiten FOM-
verband) 
6. Laser-fluorescentie-onderzoek aan 
radicalen (buiten FOM-verband) 
7. Structuur van 'floppy' moleculen 
8. Laserspectroscopie aan clusters 
9. Inelastische botsingen (buiten FOM-
verband) 

WERKGROEP A VIII 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato

rium der Vrije Universiteit, dr. W. Hoger-
vorst 
1. Hoge-resolutiespectroscopie met la
sers (gedeeltelijk buiten FOM-verband) 
1.1. Laserspectroscopisch onderzoek 
naar de structuur van Rydberg-toestan-
den met de twee-elektronotomen cal
cium en barium 
1.2. Laserspectroscopisch onderzoek 
naar de invloed van elektrische velden 
(het Stark-effect) op Rydberg-toestanden 
van calcium en barium 
1.3. Collineaire laserspectroscopie aan 
ionen 
1.4. Niet-lineaire optica (frequentie-
verdubbeling dye lasers) 

WERKGROEP A X 
Leiden - Huygens Laboratorium, prof.dr. 
J.M. Greenberg 
1. Laboratoriumonderzoek naar de foto-
chemische evolutie van interstellaire 
stofmantels en de invloed hiervan op de 
chemie van de interstellaire gasfase en 
samenstelling van de stofmantels 
2. Laserspectroscopie aan geïsoleerde 
radicalen in een vaste-stofmatrix door 
middel van LIF-technieken 
3. Het meten van laser-geïnduceerde 
infraroodfluorescentie in gefotolyseerde 
moleculaire lagen bij 10 K 
4. Modelberekeningen aan schema's 
van gasfasereacties in moleculaire wol
ken, waarbij ook de accretie en explosie
ve verdamping van moleculen op stof
deeltjes in rekening wordt gebracht 

WERKGROEP A XI 
Amsterdam - Zeeman-laboratorium, 
dr. A. Dönszelmann 
1. Foto-ionisatie in gallium (gedeeltelijk 
buiten FOM-verband) 
2. Levensduurmetingen in gallium, 
indium en thulium (gedeeltelijk buiten 
FOM-verb£.,d) 
3. Het spectrum van neutraal aluminium, 
gallium en indium (gedeeltelijk buiten 
FOM-verband) 

WERKGROEP A XII 
Eindhoven - Technische Hogeschool, 
Afdeling der Technische Natuurkunde, 
dr. H.C.W. Beijerinck 
1. Reactieve, inelastische en elastische 
botsingen van edelgasatomen in meta-
stabiele (R*)- en kortlevende (R* "Hoe-
standen met moleculen in de grondtoe
stand (0,05-10 eV) (gedeeltelijk buiten 
FOM-verband) 
1.1. Penning-ionisatie 
1.2. Excitatie-overdracht binnen het 
Ne"(3P)-multiplet door middel van 
botsingen 
1.3. Excitatie-overdracht bij botsingen 
met atomen (elektronisch) en moleculen 
(elektronisch, vibratie, rotatie) 
1.4. Totale werkzame doorsnede in het 
glory- en overgangsgebied 

WERKGROEP A XIII 
Leiden - Huygens Laboratorium, prof.dr. 
J.P. Woerdman 
1. Laserspectroscopie van het systeem 
Na + Hg 

Een zelfgebouwde helium-neon-laser, op jodium-moleculen 
gestabiliseerd (werkgroep A VIII, VU). Deze laser doet dienst 
als absolute fre<juentiestandaard {nauwkeurigheid ten 
minste 1:10w). 
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4. Enkel» gegevens over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen 

WM/V WM/G TP OP 

Exploitatiebudget 
(in k/) 

personeel materieel 

Investerings
krediet 
(in kO 

2 23 9 — 2.074 585,8 — 

waarvan in BR — 10 — — 370 181,1 — 

daarvan van STW — 1 — — 8 86,5 — 

Volgens vastgestelde begroting 1983 
WM/V: wetenschappelijk medewerkers 
in vaster verband (inclusief niet-onder 
zoekers als beheerder, hoofden van 
werkplaatsen e.d.) 
WM/G: wetenschappelijk medewerkers 
in gewoon verband (vooinamelijk pro
movendi in tijdelijke dienst, maar ook 
wel wetenschappelijk medewerkers in 
vaste dienst) 
TP: technisch personeel 
OP: overig personeel 
BR: beleidsruimte 

OUTPUT 

publikaties 

(aantal) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties * 

(aantal) 

lezingen 

(aantal) 

88 7 95 32 

In 1983 gehonoreerde beleidsruimteprojecten 

Deze teiUng bevat ook publikaties, con-
ferentiebijdragen en lezingen die niet of 
niet alleen met FOM-middelen tot stand 
zijn gekomen. De gegevens zijn ontleend 
aan het 'output-boekje' FOM-58820. 
* Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 

project-
nummer indiener(s) titel 

affi
liatie 

werk
groep 

79.83.82 

GNS33.0423 

83.83.397 

83.83398 

LNS33.0409 

Dr. W.L. Meerts 
Prof.dr. A. Dymanus 
Prof.dr. A.L. Boers 
Dr. A.G. Drentje 
Dr. W.L. Meerts 
Prof.dr. A. Dymanus 
Dr. S. Stolte 

Prof.dr. J.P. Woerdman 
Dr. J. Korving 

Structuur en interne potentiaal 'floppy mo'ecules' KUN A VII 

Interactie meervoudig geladen ionen met vaste-stof-targets; KVI-RUG A III 
Coulomb-explosie 
Laserspectroscopie van moleculaire clusters KUN A VII 

Reactieve verstrooiing met toestandsgeselecteerde en KUN A VII 
georiënteerde moleculen 
Laserspectroscopie van quasimoleculaire overgangen RUL A XIII 
in het systeem Na + Hg 

5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Atoomfysica was op 
31 december samengesteld uit: 
prof.dr. G. Nienhuis, voorzitter 
dr. J. van Eek, wetenschappelijk secre
taris, adjunct-leider werkgroep A IV 
prof.dr. C.Th.J. Alkemade, leider werk
groep A VI 
dr. H.C.W. Beijerinck, leider werkgroep 
A XII 
prof.dr. A.L. Boers, leider werkgroep A III 
dr. A. Dönszelmann, leider werkgroep 
A XI 
prof.dr. J.M. Greenberg, leider werkgroep 
AX 
prof.dr.ir. H.L. Hagedoorn, leider werk
groep A V 
dr. W. Hogervorst, leider werkgroep A VIII 
prof.dr. J. Los 
prof.dr. C.J.N, van den Meijdenberg 
prof.dr. A. Niehaus, leider werkgroepen 
Allen A IV 
prof.dr. J. Reuss, leider werkgroep A VII 
prof.dr. M.J. van der Wiel 
prof.dr. J.P. Woerdman, leider werkgroep 
A XIII 

drs. H.G. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. AA. Boumans en drs. F.R. Die-
mont (directie FOM), dr. H.A. Dijkerman 
(adjunct-leider A VI), prof.dr. N.F. Verster, 
drs. C.A.M. Veeken (vertegenwoordiger 
COR), R.J. Pleijsier (hoofd Personeels
zaken FOM), T. van Egdom en C.M. Visser 
(medewerkers FOM-bureau) en drs. H. 
Benschop als adjunct-secretaris. 

Prof.dr. J. Los werd overeenkomstig zijn 
verzoek ontheven van het voorzitter
schap van de Commissie. 
Prof.dr. G. Nienhuis werd benoemd tot 
lid è titre personnel en tevens tot voor
zitter van de Commissie. 

Als werkgroepleiders van de nieuwe 
werkgroepen A XII en A XIII, en daarmede 
als leden van de Commissie, werden dr. 
H.C.W. Beijerinck resp. prof.dr. J.P. 
Woerdman benoemd. Prof.dr. N.F. Ver
ster werd op eigen verzoek ontheven van 
het lidmaatschap van de Commissie. 

Met ingang van 1 januari 1983 werd drs. 
F.R. Diemont in zijn functie van secreta
ris van de Commissie opgevolgd door 
drs. H.G. van Vuren. 

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

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

1. Algem—n 

1.1. Doelstelling 

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

2. Speurwerk  

Met onderzoek in Amsterdam in de 
werkgroep Mt V aan puntfouten, ontorde 
ning, kinetiek en de invloed daarvan op 
supergeleiding in intermetallische ver
bindingen werd in 1983 voortgezet door 
de supergeleider VjGa af te schrikken 
van verschillende temperaturen. 
Hoewel in deze verbinding grote hoeveel
heden onbezette roosterplaatsen zijn 
gepostuleerd om de anomale eigen
schappen bij lage temperaturen te ver
klaren, werden geen vacatures gemeten. 
Dit is geheel in overeenstemming met 
het model van Miedema voor vacature
vorming. Wel blijkt de supergeleidende 
overgangstemperatuur systematisch af 

te nemen met hogere 'afschrik'-tempera-
tuur. Met gebruikmaking van elektron-
fononkoppeling als mechanisme van 
supergeleiding, konden de resultaten 
kwantitatief beschreven worden door 
atomaire ontordening. Hoewel tegen
woordig wel eens betwijfeld wordt of 
elektron-fononkoppeling het mechanis
me van de supergeleiding in deze verbin
dingen is, zijn de resultaten aan V3Ga 
wel degelijk in overeenstemming met een 
dergelijk mechanisme. Dat de vorming 
van grote hoeveelheden thermische 
vacatures in intermetallische verbindin
gen geen unieke eigenschap van CoGa 
en aanverwante verbindingen is, werd 
aangetoond door afschrikexperimenten 
aan VjGas. Deze verbinding bleek ruim 
4% vacatures te bevatten bij 900°C (ver
gelijk zuivere metalen met 0,01% vacatu
res bij het smeltpunt), wat 15% onbezet
te roosterplaatsen op het vanadium-
subrooster betekent. Deze grote vacatu
reconcentraties in deze verbinding zijn in 
goede overeenstemming met voorspel
lingen van het Miedema-model 

In de werkgroep Mt II (Delft) is het eerste 
deel van een onderzoek naar de structuur 
en symmetrie van kristalgrenze.i, be
paald door middel van convergentbeam-
elektronendiffractie, met succes afge
rond. Er is een complete symmetrie-
classificatie van bikristallen opgesteld, 
met behulp waarvan de symmetrie van 
een willekeurig bikristal (en daarmee 
van de kristalgrens) bepaald kan worden 
uit een aantal convergent-beatn-diffrac-
tiepatronen. Voor een vertweelingd Au-
kristal werd een symmetrie gevonden 
die overeenstemt met die van de bekende 
structuur van een tweelinggrens in Au. 
Op ijzersubstraten met verschillende 
koolstofgehaltes werden (door Philips 
CFT) met Chemical Vapour Deposition 
slijtvaste TiC-lagen aangebracht. Met 
röntgendiffractie en z.g. sinty methode 
werden de C-gehaltes van en de spannin
gen in de lagen bepaald. Beide vertonen 
een duidelijke samenhang met het 
C-gehalte van het substraat. De samen
werking met diverse onderdelen van het 
Philipsconcern (S&l Almelo, CFT Eind

hoven) met betrekking tot de utilisatie 
van de in Delft ontwikkelde software en 
analysemethoden is in het afgelopen 
jaar uitgebreid. Een omvangrijk analyse-
en meetoptimaliseringspakket voor 
röntgendiffractie aan niet-kristallijne 
stoffen is gereed gekomen. 

In Mt l i l (Delft) is de bouw van apparatuur 
om heliumdesorptie aan plastisch ver
vormde metalen te meten voltooid. Een in 
Mt III ontwikkeld model voor de kinetiek 
van de structut-rrelaxatie (zowel che
misch als topologisch) is met succes ge
toetst aan experimentele resultaten van 
de verandering van volume, soortelijke 
weerstand, elastische modulus en Curie-
temperatuur ten gevolge van structuur
relaxatie. 
Het onderzoek aan statische en dynami
sche veroudering van legeringen werd 
vrijwel afgesloten. Een model werd ont
wikkeld waarin de verkregen meetresul
taten goed beschreven kunnen worden. 
Berekeningen aan de kinetiek van ont-
menging en ordening in een fsing-lege-
ring, die in één richting inhomogeen is, 
werden afgerond. 

Het nitreren van ijzer, ijzerlegeringen en 
staalsoorten is onderwerp van onder
zoek in Mt XII (Delft). Gedurende het 
nitreren van FeCr- en FeCrC-legeringen 
werd het opnemen van excess' stikstof-
atomen vastgesteld. In latere nitreer-
stadia trad een discontinue precipitatie-
reactie op, gepaard gaande met een 
macrospanningsreiaxatie aan het opper
vlak. De kristallografie van FeN-marten-
siet werd onderzocht met TEM. Met DTA 
werd het ontlaatgedrag van FeN- en FeC 
martensieten bij kamertemperatuur be
studeerd, ien einde de kinetiek van de 
(pre)precipitatieprocessen vast te stel
len. Voorts werden de macro- en micro 
spanningsontwikkeling in op diverse 
wijzen genitreerde staalsoorten geana
lyseerd, hetgeen tot uitspraken over de 
effectiviteit van verschillende techni
sche nitreerprocessen heeft geleid. Er 
werd een model voor de vermoeiings-
weersland van een thermochemisch 
aan het oppervlak behandeld (bijv. ge-
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nitrttrd) werkstuk opgesteld, dat de 
experimentele resultaten met succes 
kan verklaren. De warmtebehandeling 
en het compacteren van snel uit de smelt 
afgeschrikte aluminiumlegeringen vor
men een tweede onderwerp van onder
zoek in Mt XII. De structuur- en samen
stellingsvariaties in gespingiet AlSi- en 
AIMg-materiaal werden geanalyseerd 
en gerelateerd met het optredende stol-
gedrag. Verder werd de kmetiek van de 
precipitatie in AlSi- en AIMg-legeringen 
onderzocht. De oxidelagen die aan op
pervlakken van At-. AlSi- en AiMg-mate-
riaal kunnen optreden, werden o a gea
nalyseerd met TEM-. Auger- en ESCA-
technteken. Dit leidde tot de karakteri-
sing van tot heden onbekende oxides en 
inzicht in de overgang van amorfe naar 
kristaliijne oxidehuiden. Ten slotte wer
den de mechanische eigenschappen van 
geextrudeerd. gespingiet AlSi- en AIMg-
materiaal onderzocht. De verschillen 
met het op conventionele wijze gegoten 
materiaal werden vastgesteld. Met name 
de AlSi-legeringen lijken voor de praktijk 
interessante eigenschappen te bezitten. 

Bij het onderzoek van de groep Mt V I A 
(Groningen) ligt de nadruk op de reversi
on iteit van dislocatiebeweging, en op 
geheugeneffecten die zich bij precipi-
taathoudende legeringen voordoen. 
Langs experimentele weg kon worden 
aangetoond, dat de ingesnoerde span-
nmg-rekiussen die in lamellaire precipi-
taathoudende legeringen kunnen voor
komen een rek-geheugeneffect consti
tueren. Een model, een verdere uitwer
king van dat van Russell en Ashby. is als 
verklaring opgesteld. Bij voortgaande 
cyclische deformatie wordt in verzadi
ging in dit soort materiaal een tweede 
geheugeneffect geconstateerd: bij 
amplitudeverlaging wordt de lage-
amplitudelus gevormd uit de initiële 
delen van de hoge-amplitudelus. Een ge
volg is dat de maximale spannngs-
«aarden na rek-ampiitudeverlag ng in de 
eerste cycli als het ware versch jven zijn 
in spanning naar de laatste hoge span
ningswaarde bij hoge amplitude. Ge
bruik makende van het fenomeen van 
verzadiging, is onderzocht of het plas
tisch deformeren, dat wil zeggen het 
bewegen van dislocaties, invloed heeft 
op de gestoorde hoekcorrelatie (Pertur
bed Angular Correlation). Verzadiging, 
dat wil zeggen het honderden malen 
doorlopen van dezelfde spanning-
reklus. maakt het mogelijk een goede 
statistiek te verkrijgen voor de nucleaire 
techniek van PAC. Tot nu toe blijkt het 
effect slechts klein te zijn. 

Het onderzoeksterrein van Mt VlB 
(Groningen) omvat de dislokatie-
dynamica en faseovergangen in binaire 
en ternaire legeringen. In 1983 is gewerkt 

aan disiokatie-precipitaat interacties in 
superlegeringen op Ni basis en in lege
ringen op Al-basis. In het bijzonder dient 
vermeld te worden dat voor het eerst in 
Nederland de superlegering OOS-MA 
6000 werd onderzocht waarin superroos 
tér-intrinsieke stapelfouten als markante 
karakteristiek met transmissie-elektro-
nenmicroscopie kon worden aange
toond. Voor het eerst werden ook Al-Li-

Eén van de dne veldir ntnmrcroscopen 
die staan opgesteld bil de groep 
Ut VlB. vakgroep Technische Fysica. 
Rijksuniversiteit Groningen. De hier 
afgebeelde veidionenmicroscoop wordt 
gebruikt om de atomaire struck jr van 
amorfe iegermgen (Fex&dnBtiSii* 
FeriBnSiHK Pdrr sCu«Sim i) te onder
zoeken 

legeringen onderzocht door de gecombi
neerde TEM/NMR-ben?dermg van Mt 
VlB. De NMfi metingen worden uitge
voerd in het kader van een interdiscipli
nair samenwerkingsproject tussen 
Ml VI B en de Universitat Dortmund. 
Met behulp van veldionenmicroscopie 
bleek h»t mogelijk naast paarcorrefaties 
ook hogere correlatiefuncties in amorfe 
metaaMegenngen vast te leggen. Dislo-

Metalen I-OM TNO 55 



Katies en stapeifouten in halfgeleider-
materialen werden in 1983 bestudeerd 
door dr. J.Y. Xu (Shanghai Institute of 
Metallurgy), die op basis van een uitwis
selingsprogramma tussen Academia 
Sinica van de Volksrepubliek China en 
de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW) gedurende 
anderhalf jaar aan de groep Materiaal-
kunde/Mt Vl-B verbonden was. 

In samenwerking m9t het Interuniversi
tair Reactor Instituut wordt in de werk
groep Mt XI (Delft) de interactie tussen 
helium en de stralingsschade in metalen 
bestudeerd. Via heliumvullingsexperi-
menten werd gevonden dat de vacature-
clusters, gevormd na implantatie van 
wolf raam met 20 keV Ag+ionen en na 
uitgloeien tot 1200 K een grootte hebben 
van maximaal 3 a 4 vacatures. Verder 
werd in Mt XI de methode van zelf inter-
stitiélen-produktie door middel van be
schieting met een laagenergetisch edel-
gas met succes toegepast, om aan te 
tonen dat zowel edelgas als metaal
atomen in een substitionele configuratie 
worden geconverteerd naar een inter-
stitiële configuratie. Dit effect is van 
belang voor redistributie van atomen 
tijdens ionenimplantatie. 
Met TEM werd waargenomen dat helium-

schijfjes in molybdeen-interstitièlen 
'loops' uitzenden tijdens bestraling met 
de elektronen. Waarschijnlijk leiden 
excitatie en ionisatie van He tot druk-
verhoging in de schijfjes. 

Aan de TH-Twente (Mt VIII) is het onder
zoek van structuur en kinetiek van korrel
grenzen en fasegrenzen in metalen en 
legeringen afgerond. Het verschil in 
anisotropic bij bepaalde riual-phase-
stalen onder trek- en drukbelasting is 
door middel van een kwantificering van 
de textuur verklaard als het gevolg van 
vertweelingd martensiet. Verschillende 
dislokatiemodellen zijn opgesteld, 
waarmee het verschil in gedrag bij trek
en drukbelasting verklaard kan worden. 
In 1983 gestart onderzoek naar de relatie 
tussen de microstructuur (en samen
stelling) en de mechanische eigenschap
pen van laag-gelegeerd ferritisch mate
riaal, heeft aangetoond dat kleine hoe
veelheden B en Ti (in het ppm-gebied) 
een gunstige invloed hebben op de me
chanische eigenschappen. Met analyti
sche elektronenmicroscopie en met de 
atom-probe wordt gezocht naar een ver
klaring hiervoor op grond van de ato
maire-en submicronstructuur. De meting 
van restspanningen in lassen (in samen
werking met Shell) is afgerond. Begon-

Schematische weergave van de plasti
sche accommodatiemechanismen bij 
een expanderend tweede-fasegebied ter 

nen is met het meten van restspanningen 
in afzonderlijke kristallieten van grof-
polykristallijnealumtniumpreparaten. 
Eveneens is een onderzoek gestart naar 
de oorzaak van de brosheid en de ver
mindering van de rekgevoeligheid van 
Nb3Sn-supergeleiders, vervaardigd vol-

- gens het ECN-procédé. 

Het stollingsonderzoek dat in Mt X 
(Delft) wordt uitgevoerd, heeft als onder
werpen op het programma: microholo-
grafie van stromende, stollende legerin
gen, roergieten, sproeigieten, flitsgieten 
en smeltbehandeling en -analyse. Uit 
microscopie, microholografie en inter-
ferometrie met pulslasers en uit visco-
simetrie (voor het eerst ook simultaan) 

> konden de belangrijkste mechanismen 
geïsoleerd worden die tijdens het roer-

- gieten van legeringen de deeltjesvorm 
en deeltjesgrootteverdeling bepalen. 
Ook kon het complexe stromingsbeeld 
(met o.a. Taylor-wervels) vastgelegd 
worden. Samenwerking werd begonnen 
of wordt besproken met o.a. het Labora
torium Apparatenbouw Procesindustrie 
aan de TH-Delft over bulkkristallisatie 
en het University College London over 

j wervelende zandbedden. Met een zestal 
metaalverwerkende bedrijven wordt 
samengewerkt aan praktische roergiet-
problemen. 

verklaring voor het verschil in gedrag bij 
trek- en drukbelasting bij bepaalde 'dual-
phase'staalsoorten (werkgroep Mt VIII). 

PROPOSED MODELS OF ACCOMMODATION OF MARi ENSITE GRAIN 
MITCHELL » CATHERINE 
LOOPS - WHEEL OF 

DISLOCATIONS 

NO PLASTIC 
ACCOMMODATION 

Schematic indication of plastic accommodation mechanisms (or an expanding second phase island In reality, the glide directions in the 
material surrounding the island approximate these indicated here. 

Fig. A. Elastic accommodation The stresses are represented by two sets of dislocation loops Plastic accommodation may be described as the 
penetration ol these dislocations into the surrounding material; the island then expands 

Fig. B. The resulting configuration of accommodation dislocations may be, in principe, symmetrical - as in this case - or antisymmetrical (Fig C) 
The expanding island punches out Mitchell loops in the matrix material 

Fig. C. Antisymmetrical configuration; a 'Catherine wheel' of dislocations is formed The expanding island rotates slightly over an angle () =2 Ce 

(Ce coefficient of expansion). 

Fig. D Asymmetrical configurations may result when the formation of accommodation dislocations is impeded over part ol the perimeter. Iwmnmg in 
the 2nd phase gram then causes the accommodation to take place on the opposite side of the grain. Half of the dislocation configuration is pan of the 
original Catherine wheel, half consists of Mitchell loops. 
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In Leiden (Mt IV) is door middel van 
'sputterdepositie' de eerste fabricage 
gerealiseerd van amorfe supergeleiden
de lagen voor het onderzoek aan collec
tieve fluxverankering. Voorts is het eer
ste supergeleidende spinglas, 
(Thi_»Ndx)Ru2, ontdekt, waarin zonder 
magneetveld supergeleiding kan worden 
onderdrukt ten gevolge van een magne
tisch geheugeneffect. Ten slotte is het 
magnetische fasediagram vastgesteld 
van de onlangs gestabiliseerde pseudo-
binaire verbinding La(Fe«Ali_,)i3, 
waarin binnen een beperkt gebied van 
x-waarden een ongewoon scherpe meta-
magnetische overgang optreedt. 

In Amsterdam (Mt V) is in 1983 de kern-
spinresonantie-apparatuur voltooid 
waarmee begonnen zal worden met het 
onderzoek naar het één-ionkarakter van 
en de intermediaire valentietoestand van 
Yb in de quasiternair verbinding 
(Yb.Y)CuAI. Theoretisch werd vooruit
gang geboekt in het beschrijven van 
magnetisatie- en susceptibiliteitsmetin-
gen aan het Kondo-systeem (Ce,La)Al2. 
In samenwerking met de TH-Darmstadt 
is het onderzoek van de magnetische 
eigenschappen in de normale toestand 
van de heavy-fermionsupergeleider 
CeCu2Si2 en daarop gebaseerde verbin
dingen voortgezet. Deze verbinding 
staat, te zamen met enkele uranium-
werkzaamheden, internationaal zeer in 
de belangstelling in verband met het 
mogelijke optreden van tripletsuper
geleiding. Ten slotte is in Amsterdam 
aanzienlijke aandacht besteed aan het 
verbeteren van bestaande en ontwikke
len van nieuwe technieken voor het ver
vaardigen van eenkristallen. 

3, Onderwerpen van onderzoek  

WERKGROEP Mt II 
Delft - Laboratorium voor Metaalkunde, 
prof.dr.ir. S. Radelaar 
1. Structuurrelaxatie in amorfe metalen 
2. Fijnkorrelige imperfecte pofykristal-
lijne materialen 
3. Structuur van kristalgrenzen 

WERKGROEP Mt III 
Delft - Laboratorium voor Metaalkunde, 
prof.dr.ir. A. van den Beukei 
1. Heliumdesorptiespectrometrie, vol
tooiing bouw apparaat 
2. Structuurrelaxatie in amorfe lege
ringen 
3. Statische en dynamische veroudering 
in legeringen (buiten FOM-verband) 
4. Statistische theorie van legeringen 
(buiten FOM-verband) 

WERKGROEP Mt IV 
Leiden - Kamerllngh Onnes Laborato
rium, prof.dr. J.A. Mydosh 

1. Elektronenspinresonantie in spin-
glazen 
2. Magnetische en atomaire ordening in 
metaallegeringen (spinglazen) met be
hulp van neutronenverstrooiing 
3. Lage temperaturen (T * 10 mK): 
supergeleidende en magnetische orde
ning en coëxistentie 
4. Magnetische en supergeleidende 
eigenschappen van ternaire intermetal-
lische zeldzame-aardverbindingen 
5. Tweedimensionale collectieve flux
verankering in lagen van amorfe super
geleiders 
6. Metallurgie: het bereiden, warmte
behandeling en analyse van bovenver
melde preparaten 

WERKGROEP Mt V 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato
rium der Universiteit van Amsterdam, 
prof.dr. P.F. de Chatel 
1. Intermetallische verbindingen 
1.1. Instabiele f-momenten in metalen 
1.1.1. Transporteigenschappen 
1.1.2. Soortelijke warmte 
1.1.3. Magnetische eigenschappen 
1.1.4. Röntgendiffractie bij lage en hoge 
temperaturen 
1.1.5. Kernspinresonantie 
1.2. Cohesie in legeringen 
2. Diffusie, ordening, puntdefecten en 
supergeleiding in intermetallische ver
bindingen 

WERKGROEP Mt VIA 
Groningen - Laboratorium voor Alge
mene Natuurkunde, prof.dr.ir. A. Wege
ner Sleeswijk 
1. Cyclische plastische deformatie en 
dtslocatiebeweging; de invloed van dis
locatiebeweging op gestoorde hoek-
correlaties 

WERKGROEP Mt VI B 
Groningen - Vakgroep Technische 
Fysica, prof.dr. J.Th.M. de Hosson 
1. Dislocatiedynamica in superlege
ringen op Ni-basis (MA 956, MA 754, 
MA 6000) 
2. Transmissie-elektronenmicroscopie 
aan astroloy MA 6000 en Ni-Cu-AI model-
legeringen 
3. Dislocatiedynamica in legeringen op 
Al-basis (Al-Zn, Al-Li, Al-Cu) met behulp 
van NMR- en TEM-technieken 
4. Veldionenmicroscopie aan amorfe 
legeringen 
5. Dislocaties en stapelfouten in half
geleidermaterialen, onderzocht met 
behulp van TEM, SEM en röntgentopo-
grafie 

WERKGROEP Mt VIII 
Enschede-Afdeling der Werktuigbouw
kunde, prof.dr.ir. CA. Verbraak ( t ) , 
prof.dr.ir. B.H. Kolster (a.i.) 
1. Structuur en kinetiek van korrelgren
zen en fasegrenzen in metalen en lege

ringen 
1.1. Ontwikkeling en transitie van defor
matie- en rekristallisatietexturen 
1.2. Relatie tussen walsparameters en 
verdeling van 'stored energy' in alumi
niumfolie voor elektrolytische conden
satoren 
2 1. Invloed van legeringselementen 
en deformatie op de -y-ot-transformatie 
in staalsoorten 
2 2. Relatie microstructuur (en samen
stelling) en mechanische eigenschap
pen van laaggelegeerd ferritisch las-
metaal (buiten FOM-verband) 
3. Röntgenografische spanningsme-
tingen 
4. Structuur en vorming van NbaSn-
supergeleiders (buiten FOM-verband) 

WERGKROEP Mt X 
Delft- Laboratorium voor Toegepaste 
Metaalkunde, Laboratorium voor Anor
ganische en Fysische Chemie en Labo
ratorium voor Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. F.J. Kievits 
1. Microholografie van stromende, stol
lende legeringen 
2. Roergieten 
3. Sproeigieten 
4. Flitsgieten 
5. Smeltbehandefing en analyse 

WERKGROEP Mt XI 
Delft - Interuniversitair Reactor Insti
tuut, dr.ir. L.M. Caspers ( t ) 
1. Interactie van vacatures met geïm
planteerde metaalatomen in wolfraam 
2. Vangst van helium door geïmplanteer
de metaaiatomen in wolfraam 
3. Interactie van zelfinterstitiëlen met 
substitutionele edelgas- en metaal-
atomen in W, Mo en Ni 
4. TEM- en HOS-onderzoek aan He-
precipitatie in metalen 
5. Positronannihilatie-metingen aan 
met protonen geïmplanteerde wolfraam-
één-kristallen 
6. Vacuüm-ultravioletspectrometrie 
aan He-bellen bevattende Al-folies 

WERKGROEP Mt X!l 
Delft - Tussenafdeling der Metaalkunde, 
prof.dr.ir. B.M. Korevaar 
1. Nitreren van ijzer, ijzerlegeringen en 
staalsoorten 
1.1. Nitreren van FeCr- en FeCrC-
legeringen 
1.2. Kristallografie en ontlaatgedrag 
van N(C)-martensiet 
1.3. Microstructuur van genitreerd staal 
1.4. Vermoeiingsweerstand van geni
treerd staal 
2. Warmtebehandeling en compacteren 
van uit de smelt afgeschrikte aluminium-
legeringen 
2.1. Precipitatie in AISi en AlMg 
2.2. Oxidatie van Al, AISi en AlMg 
2.3. Extrusie van Al, AISi en AlMg 
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4. Enkel» gegevens over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen 

WM/VIWM/G TP 1 OP 

Exploitatiebudget 
(in k/) 

personeel materieel 

Investerings
krediet 
(in k/) 

1 23,2 8 — 1.925 628,5 80 

waarvan in BR — 7,2 — — 361 361,5 — 

daarvan van STW — 6,2 — — 299 361,5 — 

Volgens vastgestelde begroting 1983 
WM/V: wetenschappelijk medewerkers 
in vaster verband (inclusief niet-onder-
zoekers als beheerder, hoofden van 
werkplaatsen e.d.) 
WM/G: wetenschappelijk medewerkers 
in gewoon verband (voornamelijk pro
movendi in tijdelijke dienst, maar ook 
wel wetenschappelijk medewerkers in 
vaste dienst) 
TP: technisch personeel 
OP: overig personeel 
BR: beleidsruimte 

OUTPUT 

publikaties 

(aantal) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties * 

(aantal) 

lezingen 

(aantal) 

90 2 115 25 

In 1983 gehonoreerde beleidsruimteprojecten 

Deze tolling bevat ook publikaties, con-
ferentiebijdragen en lezingen die niet of 
niet alleen met FOM middelen tot stand 
zijn gekomen. De gegevens zijn ontleend 
aan het 'output-boekje' FOM-58820. 
* Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 

project-
nummer indiener(s) titel 

affi
liatie 

werk
groep 

DME93.0321 

LNS33.0404 

Prof.dr.ir. S. Radelaar 
Dr. B.J. Thijsse 
Dr. P.H. Kes 
Prof.dr. J.A. Mydosh 

Amorfe metaallegeringen THD Mt II 

De rol van wanorde en plasticiteit van het fluxdradenrooster RUL Mt IV 
bij fluxpinning in technologische supergeleiders 

5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen
schap 'Metalen FOM-TNO', was op 31 
december samengesteld uit: 
prof.dr.ir. S. Radelaar, voorzitter, leider 
werkgroepen Mt II 
dr. F.R. de Boer, wetenschappelijk secre
taris, adjunctleider Mt V 
prof.dr.ir. A. van den Beukei, leider werk
groep Mt III 
dr.ir. L.M. Caspers, leider werkgroep 
Mt XI 
prof.dr. P.F. de Chêtel, leider werkgroep 
Mt V 
prof.dr. J.Th.M. de Hosson, leider werk
groep Mt VIB 
dr. M. de Jong 
prof.dr.ir. F.J. Kievits, leider werkgroep 
MtX 
prof.dr.ir. B.H. Kolster, vertegenwoor
diger van de Nijverheidsorganisatie TNO, 
tevens leider ai. werkgroep Mt VIII 
prof.dr.ir. B.M. Korevaar, leider werk
groep Mt XII 
prof.dr. A.R. Miedema 
prof.dr. J.A. Mydosh, leider werkgroep 
Mt IV 
prof.dr.ir. A. Wegener Sleeswijk, leider 
werkgroep Mt VIA 
drs. HG. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door dr. A,A. Boumans en drs. 

F.R. Diemont (directie FOM), dr. B. Knook 
(?), dr. F.H.M. Mischgofsky en dr. A. van 
Veen (resp. adjunctleider Mt IV, plaats
vervangend leider Mt X en plaatsvervan
gend leider Mt XI), drs. J. Aarts, ir. A.F.J. 
Morgownik en drs. T.T.M. Palstra (verte
genwoordigers COR), R.J. Pleijsier(hoofd 
Personeelszaken FOM), C.M. Visser (me
dewerker FOM-bureau) en dr. H.D. Dokter 
als adjunct-secretaris. 

Na het overlijden van prof.dr.ir. CA. Ver-
braak op 23 maart 1983 werd prof.dr.ir. 
B.H. Kolster benoemd als werkgroeplei
der a.i. van Mt VIII. 
Op 28 juli 1983 overleed dr. B. Knook, 
adjunctleider van de groep Mt IV. 
Dr. A. van Veen werd in de loop van het 
verslagjaar benoemd tot plaatsvervan
gend leider van de groep Mt XI. 

Met ingang van 1 januari 1983 werd drs. 
F.R. Diemont in zijn functie van secreta
ris van de Commissie opgevolgd door 

drs. H.G. van Vuren. 

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

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

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling 

De doelstelling van de Werkgemeen
schap voor Molecuulfysica is de stimu
lering en de coördinatie van het funda
mentele onderzoek naar het fysische 
gedrag van moleculaire systemen. De 
Werkgemeenschap bundelt de activitei
ten van de werkgroepen aan de univer
siteiten err hogescholen, die werkzaam 
zijn op dit onderzoekterrein. 
Het experimentele molecuul-fysische 
onderzoek maakt gebruik van een uitge
breid scala van technieken en meet
methoden. Enerzijds kunnen door de 
aanpassing van de variabelen druk en 
temperatuur zeer uiteenlopende omstan
digheden worden verkregen, variërend 
van verdunde gassen bij hoge tempera
tuur tot gecondenseerde materie bij 
zeer hoge druk en lage temperatuur. 
Anderzijds bieden moderne technieken 
als laser-, microgolf-, radiogolfspectro-
scopie, lichtverstrooiing en neutronen
verstrooiing naast de traditionele 
metingen van dichtheid, stromings-, 
warmtegeleidtngs- en diffusieverschijn
selen, de mogelijkheid om de molecu
laire eigenschappen van de materie 
over een breed front te onderzoeken, 
zowel wat betreft de evenwichts- ais de 
niet-evenwichtstoestand. 
Het experimentele onderzoek heeft voor
al zin als het systeem zich leent vooreen 
theoretische behandeling, meestal aan 
de hand van een statistisch-mechanisch 
model. De zeer algemene aard van een 
aantal van zulke modellen maakt dat 
naast systemen met eenvoudige wissel
werkingen ook systemen kunnen worden 
onderzocht, waarin de intermoleculaire 
interacties te gecompliceerd zijn om 
gedetailleerde berekeningen mogelijk te 
maken. Het blijkt soms dat in zulke 
systemen het statistische gedrag 
eenvoudige wetmatigheden volgt. 
Het gebied van onderzoek is daardoor 
in snelle ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld 
grote vooruitgang geboekt in systemen, 
waarin verschijnselen op zeer verschil
lende lengte- en tijdschalen optreden. 

Hierbij kan vooral het onderzoek van 
kritische verschijnselen genoemd wor
den. Ook is ordening aangebracht in het 
schijnbaar zeer uiteenlopende gedrag 
van systemen die soms chemisch 
uiterst gecompliceerd kunnen zijn. 
Deze ontwikkelingen hebben een grote 
impuls gegeven aan het statistisch-
mechanische onderzoek in verwante 
wetenschapsgebieden, zoals de bio
fysica en de biochemie. 
Het theoretisch onderzoek in de Werk
gemeenschap is voor een groot deel 
van fundamentele aard; daarnaast is het 
onderzoek gericht op de verklaring van 
nieuwe experimentele resultaten en op 
het geven van een leidraad voor het ex
perimentele onderzoek. Belangrijke 
thema's van onderzoek zijn: rooster-
modellen en renormalisatie-groep-
theorie van fase-evenwichten, kritische 
verschijnselen en grenslagen, niet-
evenwichtseigenschappen van fluïda en 
stochastische processen, hydrodyna-
mische interacties in suspensies, niet-
lineaire systemen en het optreden van 
chaos, transportverschijnselen waar
onder de relativistische kinetische 
theorie van verdichte plasma's en neu
trinosystemen. Er zijn ook raakvlakken 
met bijvoorbeeld de hydrodynamics, 
de astrofysica en de hoge-energiefysica. 
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling 
in de relatie van het theoretische en 
het experimentele onderzoek is de 
computer-simulatie van moleculaire 
systemen, waarmee fase-evenwichten, 
transportverschijnselen en andere 
dynamische moleculaire processen 
kunnen worden bestudeerd. Door de 
snelle groei van de rekenfaciliteiten, 
thans ook met de introductie van de 
'super-computer en door de toepassing 
van 'special-purpose'-computers, zijn 
reeds spectaculaire resultaten verkre
gen en is een stormachtige ontwikkeling 
te verwachten. 
Op het gebied van de molecuulfysica 
en de statistische mechanica heeft ons 
land een rijke traditie. Ook thans neemt 
het Nederlandse onderzoek op dit terrein 
ook internationaal een vooraanstaande 
plaats in. 

1.2. Werkwijze 

De Werkgemeenschap heeft in de 
afgelopen jaren een rol van betekenis 
gespeeld bij het stimuleren en onder
steunen van goed onderzoek, dat van 
belang is voor verdieping van het inzicht 
in moleculaire verschijnselen. 
De Werkgemeenschap is opgebouwd 
uit een tiental werkgroepen, zowel 
experimenteel- als theoretisch-fysisch, 
die gehuisvest zijn in een groot deel 
van de Nederlandse universiteiten en 
hogescholen. De Werkgemeenschap 
speelt een grote rol in de coördinatie 
van het onderzoek op het gebied van de 
molecuulfysica in de verschillende labo
ratoria, die leidt tot een zinvolle verde
ling van het onderzoekterrein en tot 
onderling aanvullende activiteiten. 
Deze coördinatie strekt zich in de 
praktijk ook uit buiten het inFOM-ver-
band verrichte onderzoek; ze heeft te
vens een groot effect op de besteding van de 
universitaire middelen. 
Een belangrijke rol in het beleid van de 
Werkgemeenschap speelt de tweejaar
lijkse evaluatie van de onderzoekresul
taten en -programma's van de afzonder
lijke werkgroepen. Op grond van de 
laatste evaluatie in het najaar van 1981 
werden een gedetailleerd twee-jarenplan 
1982-1983 en het meer-jarenplan 1984-
1988 opgesteld. 
Diverse onderzoekingen die in het 
programma van de Werkgemeenschap 
zijn opgenomen, worden gefinancierd 
uit de Beleidsruimte. 

2. Speurwerk  

De belangrijkste ontwikkelingen en re
sultaten in de werkgroepen van de Werk
gemeenschap gedurende 1983 worden in 
het volgende in beknopte worm gegeven. 

In het Van der Waals-laboratorium wordt 
onderzoek verricht aan de eigenschap
pen van moleculaire systemen onder 
hoge druk. In de werkgroep M IA is een 
nauwkeurige bepaling van de pVT-rela-
ties van zwavelhexafluoride in de omge
ving van hef kritieke punt gereedgeko-
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men. De techniek van de 'diamond-anvil 
cell' (DAC) is met succes toegepast bij 
de bestudering van faseevenwichier in 
binaire gasmengsels. Het onderzoek 
naar de ligging van het 2-flulde fase
oppervlak in het systeem Ne-Xe bij zeer 
hoge druk is vrijwel voltooid. Het kritieke 
gedrag nabij het kritieke dubbelpunt in 
dit mengsel wordt bestudeerd met be
hulp van lichtverstrooiing in de werk
groep M Ill-vdW. De resultaten wijzen 
erop dat de exponent 7. die de divergen
tie van de compressibiliteit beschrijft, 
verdubbelt in het dubbelpunt. In deze 
werkgroep is in een DAC het fasediagram 
van NH3 tot 70 kbar bepaald, gebruik 
makend van Raman spectra en van vo-
lumesprongen. Er treden aanzienlijke 
verschillen op met tot dusver gepubli
ceerde gegevens. Zo is een nieuwe over
gang tussen twee vaste fasen met het 
bijbehorend tripelpunt vastgelegd. 
In het NMR-onderzoek in de werkgroep 
M VIII is aandacht besteed aan het pro
ces van spin-conversie in de quantum 
solid methaan bij lage temperatuur en 
hoge druk. Uit het gedrag van de NMR-
lijnvorm in de geordende vaste fasen 
III en IV is vastgesteld dat snelle spin-
conversie optreedt en dat grote tunnel-
splitsingen voorkomen. Beide effecten 
wijzen erop dat op een groot aantal roos-
terplaatsen het oriënterend kristalveld 
veel zwakker is dan werd verwacht. 
Thans wordt onderzoek gedaan naar de 
quantumeffecten op de ligging van het 

<\ Gas-gasevenwichten van binaire gas
mengsels onder zeer hoge druk bestu
deerd met de 'diamond anvil cell' 
techniek (Van der Waals-laboratorium, 
Amsterdam). 
Boven: Gedrag van een neonxenon-
mengsel met een (bijna) kritische samen 
stelling 0,04°C beneden de overgangs-
temperatuur naar de homogene fase. 
De donkere plek onderaan is het robijn-
t/e, de donkere band is de meniscus. 
Onder en boven de meniscus zijn sterke 
dichtheidsfluctuat:es waarneembaar 
(t = 138°C, p=19 kbar). 
Midden: Ontmengingsgedrag van een 
neon-xenonmengsel met een niet-kriti-
sche samenstelling bij temperatuurver-
laging. Linksboven een homogeen gas
mengsel (26°C, 5 kbar). Rechtsbeneden 
twee uitgesplitste fasen (23°C); de bel 
bovenin is de fase met de laagste 
dichtheid. 
Onder: Neon-xenonmengsel in twee-
Uuïde fasetoestand bij 5 kbar (gaatje 
0,3 mm). De bei is de fase met de laagste 
dichtheid. 

pTx-fase-oppervlak tussen de vaste fa
sen II en III in CH«-CD«-mengsels 

In het laboratorium voor Fysische Che
mie te Amsterdam (M lll-FCh) wordt ex
perimenteel spectroscopisch onderzoek 
verricht aan gecondenseerde systemen; 
dit onderzoek is gericht op de waarne
ming van collectieve effecten zoals die 
optreden in systemen met gradiënten 
(toetsing hydrodynamische fluctuatie
theorie), of in metastabiele toestanden 
(toetsing percolatie- en nucleatietheo-
rie). 
De nu opgebouwde diode-iaserappara-
tuur maakt het mogelijk metingen te ver
richten in het infrarood met een zeer 
hoog scheidend vermogen en grote de
tecteerbaarheid. De ervaring die hiermee 
is opgedaan toont aan dat het mogelijk 
is zwakke interacties te meten zoals in 
Van der Waals-moleculen in de gasfase. 
De experimenten zullen worden uitge
breid naar geadsorbeerde monofagen 
aan oppervlakken, waarbij zowel de vor
ming als ook de dynamica binnen de 
geadsorbeerde monolaag bestudeerd 
kunnen worden. 
In deze werkgroep worden moleculaire 
dynamica-berekeningen aan systemen 
met meer vrijheidsgraden uitgevoerd. 
Deze betreffen in de eerste plaats grotere 
systemen met eenvoudige potentialen, 
waardoor dynamisch gedrag van grote 
golflengte zoals optreedt in de buurt van 
faseovergangen, bepaald zal kunnen 
worden en in verband gebracht met 
bestaande theorie (smeltovergangen in 
2d systemen, fluctuaties van bepaalde 
symmetrieën in 3d-systemen). Verder 
worden systemen met meer inwendige 
vrijheidsgraden bestudeerd, waarbij ver
band gezocht wordt met o.a. de spectro
scopische eigenschappen van systemen 
die percotatie-overgangen vertonen, en 
van oppervlakken met daarop geadsor
beerde lagen. 

Bij het onderzoek aan roostermodel (en 
in de werkgroep M VIA I (Instituut voor 
Theoretische Fysica te Amsterdam) is 
een compleet overzicht gegeven van alle 
bifurcaties in het 16-vertex model en de 
extra symmetrieën die daarbij optreden. 
Bij het onderzoek van integreerbare 
dynamische systemen is met behulp van 
het verband tussen de integreerbaarheid 
en de Painlevé-eigenschap een aantal 
nieuwe Integreerbare systemen gevon
den. 
In de groep M VIA II werd met behulp 
van de kinetische theorie voor een ver
dicht plasma bepaald in hoeverre het 
diffusieproces van een plasma-deeltje 
wordt vertraagd door een uitwendig mag
netisch veld. 

Van het theoretische onderzoek van het 
Instituut-Lorentz (M VIL) kunnen de vol

gende ontwikkelingen worden genoemd. 
Het gedrag van de ellipsometrische 
coëfficiënt en de reflectie aan een grens
vlak tussen twee fluïda bij het kritisch 
punt werd beschreven. Experimentele ge
gevens zijn met deze beschrijving geana
lyseerd. 
Rij het onderzoek van de transmissie van 
dunne goudlagen zijn door computer
analyse van elektronen-microscopische 
foto's correlatiefuncties gevonden. Met 
behulp hiervan is de transmissie voor 
deze films berekend als functie van de 
golflengte op basis van de in deze werk
groep ontwikkelde theorie voor grens-
laag-susceptibifiteiten. De overeen
komst met de experimentele resultaten 
is zeer goed. Een model werd ontwikkeld 
dat de anomale lichtverstrooiing van een 
groeiend ijskristal beschrijft. Het model 
is gebaseerd op een instabiliteit in de 
dichtheidsverdeling van roosterfouten 
aan het kristaloppervlak. 
Bij het onderzoek van interacties in sus
pensies kon, door hersommatie van hy
drodynamische veefboflen interacties 
en van een klasse van zgn. zelfcorrec
ties, de golfgetalaf hankelijke diffusie-
constante voor geconcentreerde suspen
sies worden berekend. Goede overeen
stemming met experimentele resultaten 
werd verkregen. 

In de werkgroep M Vl-G te Groningen 
werd een interessant resultaat betref
fende de Boltzmann-vergelijhing verkre
gen. Er werd een studie gemaakt van de 
tijd-evolutie van een gas van Fermi-
deeltjes met tweedeeltjes-wisselwerking 
(met koppelingscon'tante X) in de limiet 
t - » A - 0 zodat Xzt - T. Het bleek, dat 
onder milde veronderstellingen betref
fende de begintoestand, de limiet geheel 
bepaald wordt door de één-deeltjes
distributiefunctie, die als functie van r 
voldoet aan de Boltzmann-vergelijking. 
Hiermee is een vaak geuite veronderstel
ling dat afwezigheid van correlaties op 
elk tijdstip geëist moet worden, ontze
nuwd. 
Van verschillende benaderingsmetho
den welke in de clustervariatiemethode 
in zwang zijn, is de convergentie in de 
thermodynamische limiet aangetoond. 
Zo werd aangetoond, dat voor klassieke 
d-dimensionale roosters met interacties 
van eindige dracht, de translatie-inva
riante evenwichtstoestanden een entro
pie per deeltje hebben welke bepaald 
wordt door de restrictie tot een subroos
ter dat oneindig Is in d-1 dimensies en 
een breedte heeft die gelijk is aan de 
dracht van de interactie in de de dimen
sie. Hiermee werd een onderbouwing 
gegeven van rekenschema's gehanteerd 
door o.a. Kikucki en Brush, op basis van 
de in de laatste jaren gegroeide inzichten 
omtrent een exacte behandeling van 
thermodynamische systemen. 
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tn het theoretische onderzoek in Utrecht 
(M VI- U II) werd begonnen met een studie 
van kinetische aspecten van aggregatie 
en gelatie. Aan het gebruikelijke model-
Smoluchowski's vergelijking voor Irre
versibele coagulatie- konden fragmen-
tatieprocessen worden toegevoegd 
zodat het model voor lange tijden de 
klassieke polymerisatietheorie van 
Flory en Stockmayer oplevert. 
Voorts werd een mode-koppelingstheo
rie ontwikkeld voor diffusieve verschijn
selen in stationaire wanordelijke syste
men, zoals het Lorentz-gas. 
Het onderzoek aan exacte oplossingen 
van de Boltzmann-vergelijking werd af
gesloten. 

In de werkgroep M Vl-T aan de TH Twente 
is met succes gewerkt aan de renorma-
lisatie-theone van het Bose-gas met 
interacties en aan de studie van de over
gang naar chaos, ergodiciteit en turbu
lentie in de niet-lineaire dynamica. 
Nieuwe beleidsruimteprojecten over de 
theoretische fysica van lipide membra
nen en van niet-lineaire stabiliteit en 
onstabiliteit zijn gestart. 

In het Huygens Laboratorium (werkgroe
pen M IL/HL en M ll-UHL) werd door de 
komst van prof.dr. J.P. Woerdman de 
optische sector aanzienlijk versterkt. 
Bij één van de onderzoeken die onder zijn 
leiding plaatsvinden, werd al een opmer
kelijk succes geboekt. Het betreft het 
beleidsruimteproject over gaskinetica 
in een resonant laserveld. Hierbij wordt 
in een gasmengsel één bepaalde snel-
heidsgroep van een van de componenten 
geëxciteerd door met een dyelaser in te 
stralen in de flank van het Dopplerpro-
fiel. Het verschil in werkzame doorsnede 
tussen de geëxciteerde snelheidsgroep 
en de rest van het gas veroorzaakt een 
drift naar één kant. De zo ontstane 'opti
sche zuiger' kan partiële drukverhoudin-
gen van meer dan 100 produceren. 
Belangrijke vooruitgang werd eveneens 
geboekt op het terrein van de transport
verschijnselen van roterende moleculen 
in het Knudsengebied. De aard van de 
impulsmomentpolarisaties, welke in 
niet-sferische molecuul-wandbotsingen 
worden gecreéerd, kon ondubbelzinnig 
worden vastgesteld door meting van de 
stromingsweerstand van een Knudsen-
gas in een magneetveld. Voor de theore
tische onderbouwing van dit verschijnsel 
werd met veel vrucht samengewerkt met 
S. Krylov (Moskou) en I. Kusöer (Ljubl
jana). 

In het Kamerlingh Onnes Laboratorium 
(M ll-L/KOL) wordt onderzoek verricht 
aan de eigenschappen van quantum-
vloeistoffen, het verkrijgen van ultra-lage 
temperaturen en thermometrie. In eerder 
onderzoek werd aangetoond dat bij het 

opvoeren van de verschilsnelheid tussen 
de normale en de superfluïde component 
in stromend helium II er bij een bepaalde 
vaste waarde van deze relatieve snelheid 
een vrij steil verlopende overgang van 
een laag-turbulente naar een sterk-
turbulente stromingstoestand optreedt. 
In het overgangsgebied doen zich syste
matisch niet-stationaire stromingsver-
schijnselen voor, die met de beweging 
langs de stroombuis van gebieden van 
verhoogde turbulentie blijken te cor
responderen. In dit jaar is veel experi
menteel onderzoek naar de systematiek 
van deze verschijnselen verricht. 
Met een vierde-geluids-Helmholtz-
oscillator van instelbare frequentie is 
een complete serie akoestische en stro-
mingsmetingen verricht. 
Bij het onderzoek aan de superfluïditeit 
van helium-lagen zijn fraaie meetresul
taten verkregen van de snelheid en de 
demping van het derde geluid, waaruit 
het verloop van de superfluïde massa bij 
afnemende bedekkingsgraad en het ont
staan van intrinsieke wrijving in de laag, 
kon worden afgeleid. 
Het ultra-lagetemperaturen-laborato-
rium werd met succes voltooid. Met be
hulp van een continue mengkoelmetho-
de van de heltum-isotopen werd een 
wereldrecord met laagste temperatuur 
van 1,91 mK en een koelend vermogen 
van 30 >tW continu bij 1" .iK bereikt. 
Het doel, de ontwikkeling van alle nood
zakelijke technieken voor de bestudering 
van gepolariseerd vloeibaar en vast 3He, 
het onderzoek naar de mogelijke super
fluïditeit ven 3He verdund in 4He en het 
vinden van de eigenschappen van super
fluïde 3He in sterke magneetvelden is 
vervolgd. In dit extreme gebied van lage 
temperaturen en sterke magneetvelden 
(10-15 T) is in het verleden nog weinig 
gedaan, in het bijzonder wat betreft de 
thermometrie. 

De werkgroep M V in het Van 't Hoff 
laboratorium te Utrecht verricht onder
zoek aan de eigenschappen van gedis-
pergeerde systemen. De bestudering 
van de afhankelijkheid van de diffusie
coëfficiënt in colloïdale dispersies van 
concentratie, deeltjesdistributie en golf
lengte was dit jaar gericht op het in

fer) lichtend front van vervallende 
natriumatomen wordt door een laser
straal 'vooruitgeschoven'. De serie 
toont één experiment, de foto's zijn om 
de vijf seconden genomen (werkgroep 
M ll-L/HL). If-olo- Huygens Laboratorium, Leider» 
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terressante limietgeval van zeer groot 
golfgetal en korte tijd, dit naar aanleiding 
van recent theoretisch onderzoek waar
uit expliciete voorspellingen volgen voor 
de zelfdif f usiecoêf f iciënt van harde bol
len in een vloeistofmedium. Men beziet 
daarbij de dynamica van één colloïdaal 
deeltje in een 'kooi', gevormd door nabu
rige deeltjes. De in 1983 gebleken moge
lijkheid om een geschikt modelsysteem 
van grote (> 200 nm) silica-deeltjes, 
gedispergeerd in een goed oplosmiddel, 
te synthetiseren, biedt de gelegenheid 
de bedoelde theoretische resultaten met 
behulp van quasi elastische lichtver
strooiingstechnieken te toetsen. Hier
mee is een begin gemaakt in samenwer
king met dr. W. van Megen (Melbourne, 
Australië). Een nieuw begin werd ge
maakt met de studie van collectieve- en 
zelfdiffusie, is deeltjessystemen die nu 
naast een distributie in brekingsindex 
een distrit j t ie in grootte vertonen. 
Daarnaast wordt gewerkt aan de invloed 
van multipele verstrooiing op de intensi-
teitsautocorrelatiefunctie van een sys
teem van colloïdale (Rayfeigh-)verstrooi-
ers. De waargenomen reversibele fase-
scheiding/ontmenging in een colloïdale 
silica-dispersie werd beschreven met 
een eenvoudig statistisch model (zgn. 
klevende harde bollen). Bij het onderzoek 
met behulp van röntgenverstrooiing bij 
kleine hoeken (SAXS) is de bepaling van 
de structuurfactor aanzienlijk verbeterd 
na de opstelling van een elektronische 
plaatsgevoelige detector. 

In het theoretisch onderzoek van de 
werkgroep M XI in Delft werden renor-
maiisatievergelijkingen voor de gas-
vloeistofovergang veralgemeend met het 
oog op de invloed van meer-deeltjes
potentialen. Bij de studie van rooster
model len is gevonden dat bepaalde 
solid-on-solid-modellen de evenwichts-
vorm van een kubisch kristal geven, 
waarbij verschijnselen als verruwing 
en facettering optreden. Een random 
walk-probleem werd exact opgelost. In 
het werk op het gebied van computer
simulaties werd in het 2-dimensionale 
Lennard-Jones systeem een eerste-orde-
smeltovergang gevonden. (Er is dus niet 
de voorspelde hexatische fase.) 

In de werkgroep M Xl-A (Van der Waals
laboratorium) is onderzoek van correla
tiefuncties en transport coëfficiënten ver
richt met behulp van computersimulaties 
aan Lennard-Jones-systemen. Ook zijn 
berekeningen gedaan aan harde-bollen-
systemen in de 3-, 4- en 5-dimensionale 
ruimte, waarbij verschillende eigen
schappen werden onderzocht, zoals de 
transportverschijnselen en faseover
gangen, de kans op zich herhalende bot
singen en de snelheidsautocorrelatie-
functies. Een belangrijke ontwikkeling is 

de plaatsing van de super-computer 
Cyber 205 bij SARA. waardoor nieuwe 
gebieden voor moleculaire-dynamica-
berekeningen zijn ontsloten. 

3. Onderwerpen van onderzoek  

WERKGROEP M I 
Amsterdam - Van der Waals laborato 
rium. prof.dr. N.J. Trappeniers 
1. Toestandsvergelijking 
L i . pVT-metingen 
1.2. IJking van drukmeetcilinders 
1.3. DSC-metingen onder druk aan 
ethaan 
2. Gasmengsels onder hoge druk 
Leiden - Huygens Laboratorium, prof.dr. 
J.J.M. Beenakker, prof.dr. C.J.N, van den 
Meijdenberg 
1. Lichtverstrooiing in gassen 
2. Dubbele breking in gassen 
3. Fluorescentiemetingen aan bundels 
gepolariseerde moleculen 
4. Experimentele bepaling van de vorm 
van de niet-evenwichtsdislributie-
f unctie in een Knudsen-gas in aanwe
zigheid van een temperat uurgradiënt 
5. Twee-staps foto-excitatie van mole
culaire (K2)Rydberg-niveaus 
6. Door laser geïnduceerde drift 

WERKGROEP M II 
Amsterdam - Van der Waals-laborato
rium, prof.dr. N.J. Trappeniers 
1. Transportverschijnselen 
1.1. Viscositeit 
Leiden - Kamerlingh Onnes Laborato
rium, prof.dr. R. de Bruyn Ouboter, 
prof.dr. G. Frossati 
1. Superfluïditeit in 4He 
1.1. Stromingseigenschappen van 
helium II 
1.2. Akoestische verschijnselen in 
helium II 
1.3. Superfluïde eigenschappen van de 
zeer dunne 4He-laag 
2. Superfluïditeit in verdunde 3He-4He-
mengsels 
2.1. Transportverschijnselen beneden 
1,2 K 
2.2. Thermodynamische eigenschappen 
(soortelijke warmte) 
2.3. Akoestische verschijnselen (tweede 
geluid) 
2.4. Stromingseigenschappen 
3. Supergeleiding 
3.1. Magnetische-fluxovergangen in 
supergeleidende ringen die zijn onder
broken door een zwak-supergeleidende 
verbinding 
3.2. Macroscopische tunnelverschijn
selen 
4. Onderzoek bij ultralage temperaturen 
4.1. Koeltechnieken voor ultralage 
temperaturen, de ontwikkeling van een 
3He-4He-verdunningskoelmachinemet 
een hoog vermogen en een zeer lage 
eindtemperatuur(2 mK) 
4.2. Het fasediagram van 3He-4He-meng-

sels bij hoge druk en lage temperaturen 
4.3. Superfluïditeit van 3He in verdunde 
mengsels *He*He 
4.4. De magnetische eigenschappen van 
superfluïde *He in zeer sterke magneet
velden 
4.5. Spinpolarisatie van vloeibaar en 
vast 3He (Castamg Nozières-effect) 
4.6. De eigenschappen van gepolari
seerd verdund vloeibaar *He 
4.7. De eigenschappen van glazen bij 
ultralage temperaturen en de toepassing 
daarvan voor thermometne 
Leiden - Huygens Laboratorium, prof. 
dr. J.J.M. Beenakker, prof.dr. C.J.N, van 
den Meijdenberg 
1. De invloed van een magnetisch veld 
op een stromend Knudsen-gas van meer-
atomige moleculen 
2. Molecuulbundels 
3. Vrije verdamping van Na 
4. Theorie van veideffecten op het ge 
drag van meeratomige gassen in grens
lagen 
5. Theoretische activiteiten 

WERGKROEPM III 
Amsterdam - Van de Waals-laborato
rium, prof.dr. N.J. Trappeniers 
1. Optisch onderzoek 
1.1. Lichtverstrooiing aan gassen in 
het kritisch gebied 
1.2. Lichtverstrooiing aan vloeistof
mengsels 
Amsterdam - Fysischchemisch Labora
torium, prof.dr. J . van der Elsken 
1. Infraroodspectroscopie van Van der 
Waals-moleculen 
2. Bepaling van dichtheidscorrelaties 
in vloeistoffen met behulp van spectro
scopie en moleculaire-dynamicabereke-
ningen 

WERKGROEP M V-U 
Utrecht - Van 't Hoft laboratorium, 
prof.dr. A. Vrij 
1. Interacties en dynamische processen 
in geconcentreerde colloïdale dispersies 
2. Synthese, structuuronderzoek en 
stabiliteit van colloïdale dispersies 
(buiten FOM-verband) 

WERKGROEP M VI THEORETISCH 
ONDERZOEK 
Amsterdam -Instituut voor Theoreti
sche Fysica, prof.dr. H.W. Cape/, prof.dr. 
J. Hijmans 
1. Integreerbaarheid en chaos in dyna
mische systemen 
1.1. Onderzoek van integreerbare sys
temen met een klein aantal vrijheids
graden die voldoen aan de Painlevé 
eigenschap 
1.2. Bifurcatieanalyse van een klasse 
van dynamische systemen die afhangen 
van een aantal parameters 
1.3. Implicaties van integreerbaarheid 
en chaos voor tijdsafhankelijke corre
latiefuncties 
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Amsterdam - Instituut voor Theoreti
sch* Fysica, prof dr SR de Groot 
1. Statistische mechanica van even-
wichts- en niet-evenwichtssystemen 
1.1. Transporteigenschappen van mas
sieve en niet-massieve neutrinosyste
men 
1.2. Kinetische theorie voor klassieke 
plasma's 
13 Boltzmann theorie voor relativisti
sche plasma's 
1.4. Relativistische quantum kinetische 
theorie 
1.5. Transportprocessen en ontwikke
lingsgeschiedenis van cosmologische 
modellen 
Enschede - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof.dr. F.W. Wiegel 
1. Renormalisatietheorie van het Bose-
gas met interacties 
2. Theoretische fysica van lipide mem
branen 
3. De overgang naar chaos, ergodiciteit 
en turbulentie in de nieMineaire dyna
mica 
4. NieMineaire stabiliteit en onstabili
teit 
Groningen - Instituut voor Theoretische 
Natuurkunde, prof.dr. N.M. Hugenholtz 
1. Euclidische veldentheorie en kritische 
verschijnselen; de overgang van een 

klassiek roostersysteem naar een con
tinu systeem 
2. Streven naar evenwicht; de afleiding 
van de Boltzmann-vergelijking 
3. Transformatie en C*-algebra-aanpak 
van Ising-achtige modellen, in het bijzon
der de structuur van fasediagrammen 
in relatie tot de verzameling mogelijke 
grondtoestanden 
4. Onderzoek van de convergentie in de 
methode van clustcrvariatie ter beschrij
ving van fasediagrammen 
Leiden - Instituut-Lorentz. prof.dr. 
P. Mazur 
1. Dièlektrische eigenschappen van 
vloeistofoppervlakken; ellipsometrie 
en reflectie bij het kritische punt; corre
latiefuncties 
2. Transmissie van dunne lagen en ruwe 
oppervlakken 
3. Anomale lichtverstrooiing van een 
groeiend ijskristal 
4. Hydrodynamische interacties in 
suspensies; de invloed op diffusie en 
zelfdiffusie; Oseen-frictie; translatie 
van een bol in een roterende vloeistof 
Utrecht - Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. N.G van Kampen 
1. Elimineren van snelle variabelen 
Utrecht - Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. M.H. Ernst 

1. Kinetische theorie van clustervor
ming 
2. Tijdcorrelaties in gassen en vloei
stoffen 
3. Theorie van de niet-lineaire Boltz
mann-vergelijking 

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

WERKGROEP M XI 
Amsterdam - Van der Waals laborato
rium, prof.dr. N.J. Trappeniers 
1. Moleculaire dynamica 
Delft - Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr. J.M.J. van 
Leeuwen 
1. Renormalisatie van de gas vloeistof
overgang 
2. Moleculaire dynamica van twee
dimensionale systemen 
3. 'Solid-on-Solid models' 
4. Evenwichtsvorm van kristallen 
5. 'Random walk problemen 

4. Enkele gegever.s over in- en output 

INPUT 

WM/V 

soneel 

WM/G 

saan tallen 

TP 1 OP 

Exploitat 
(in 

personeel 

iebudget 

materieel 

Investerings
krediet 
(in k/) 

1 42 11 1 — 2.893 424 — 

waarvan in BR 8 - | - 336 | 128 — 

daarvan van STW — 

8 

— — — — — 

Volgens vastgestelde begroting 1983 
WM/V: wetenschappelijk medewerkers 
in vaster verband (inclusief niet-onder-
zoekers als beheerder, hoofden van 
werkplaatsen e.d.) 
WM/G: wetenschappelijk medewerkers 
in gewoon verband (voornamelijk pro
movendi in tijdelijke dienst, maar ook 
wel wetenschappelijk medewerkers in 
vaste dienst) 
TP: technisch personeel 
OP: overig personeel 
BR: beleidsruimte 

OUTPUT 

publikaties 

(aantal) 

82 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

6 

bijdragen aan 
conferenties " 

(aantal) 

50 

lezingen 

(aantal) 

65 

In 1983 gehonoreerde beleidsruimteprojeclen 

project-
nummer indiener(s) titel 

Deze telling bevat ook publikaties, con-
ferentiebijdragen en lezingen die niet of 
niet alleen met FOM-middelen tot stand 
zijn gekomen. De gegevens zijn ontleend 
aan het 'output-boekje' FOM-58820. 
* Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 

affi
liatie 

werk
groep 

83.83.401 Dr. R.H.G. Helleman NieMineaire stabiliteit en onstabiliteit THT M VIT 
83.83 375 Prof.dr. M.H.J.J. Ernst Kinetiek van coagulatieprocessen met faseovergang RUU M VI U II 
80.83.206 Dr. H.J. Hilhorst Differentiële renormalisatievergelijkingen THD M Xl-D 

Prof.dr. J.M.J. van Leeuwen 
83.83.359 Prof.dr. J.P. Woerdman Gaskinetica in resonant laserveld RUL M H-HL 

Prof.dr. J.J.M. Beenakker 
83.83.345 Prof.dr. N.G. van Kampen Elimineren van snelle variabelen RUU M Vl-U I 
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5. Commissi»  

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Motecuulfysica was op 
31 december samengesteld uit: 
prof-dr. P. Mazur, voorzitter, /eider 
werkgroep M VIL 
prof.dr. N.J. Trappeniers, wetenschap
pelijk secretaris, leider werkgroep M IA, 
M HA, M Hl-VdW, M VIII en M Xl-A 
prof.dr. J.J.M. Beenakker, leider werk
groep M IL en M ll-L/HL 
prof.dr. R- de Bruyn Ouboter, leider 
werkgroep M ll-UKOL 
profdr. H.VV. Capel, leider werkgroep 
M VIA I 
prof.dr. W.J. Caspers 
prof.dr. J . van der ElskenT leider werk
groep M lll-FCh 
profdr. M.H.J.J. Ernst, leider werkgroep 
M Vl-U II 
prof.dr. G. Frossati, leider werkgroep 
M U-L/KOL 
prof.dr. S.R. de Groot, leider werkgroep 
M VIA II 
prof.dr. J. Hijmans, leider werkgroep 
M VIA l 

prof.dr. N.M. Hugenholtz, leider werk
groep M Vl-G 
prof.dr. N.G. van Kampen, leider werk
groep M Vl-U t 
dr. H.J.F. Knops, leider werkgroep 
Af W-W 
prof.dr. J.M.J. van Leeuwen, leider 
werkgroep M XI-D 
prof.dr. M. Mande! 
prof.dr. C.J.N, van den Meijdenberg, 
leider ai. werkgroep M IL en M ll-L/HL 
prof.dr. IF. Siivera 
prof.dr. G. Vertogen, leider werkgroep 
M VIN 
prof.dr. A. Vrij, leider werkgroep M V-U 
prof.dr. F.W. Wiegel, leider werkgroep 
M VIT 
drs. H G van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. A.A. Boumans en drs. F.R. Die-
mont (directie FOM), dr. D. Bedeaux, dr. 
K.O. Prins en dr. Ch.G. van Weert (ad
junct-leiders M Vl-L en M VIII resp. 
plaatsvervangend leider M VIA II), dr. 
W.A. van Leeuwen (vertegenwoordiger 

COR), R.J. Pleijsier en C. Westland 
(hoofd Personeelszaken resp. Finan
ciële Zaken FOM) en dr. H.D. Dokter als 
adjunct-secetaris. 

In de loop van het verslagjaar werd 
prof.dr. H.W. Capel benoemd tot mede-
werkgroepleider van M Vl-A I en daar
mede tot lid van de Commissie. 

Met ingang van 1 januari 1983 werd 
drs. F.R. Diemont in zijn functie van 
secretaris opgevolgd door drs. H.G. 
van Vuren. 

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

Het Dagelijks Bestuur van de Commis
sie bestaat uit de voorzitter, de secre
taris en de wetenschappelijk secretaris 
van de Commissie. 

De taak van de commissie is nader 
omschreven in 'Bestuurstaken van de 
Commissie van de Werkgemeen
schappen'. 
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Vaste Stof 

1. Algemeen  

1.1. Doelstelling 
De Werkgemeenschap voor de Vaste 
Stof heeft tot doel het inzicht in de vaste 
materie te verdiepen, zowel door experi
menteel als door theoretisch werk. 
Onder vaste materie wordt hier niet 
alleen verstaan de kristallijne fase maar 
meer in het algemeen elke vorm van 
gecondenseerde materie. Er wordt naar 
gestreefd fysische verschijnselen in de 
vaste stof zowel als materiaaleigen
schappen in verband te brengen met fun
damentele begrippen in de natuurkunde. 
De Werkgemeenschap stelt zich mede 
tot doel het fundamentele onderzoek 
van de vaste stof aan universiteiten en 
hogescholen te stimuleren en een zo 
goed mogelijke coördinatie van het 
universitaire onderzoek van de vaste 
stof in ons land tot stand te brengen. 

2. Speurwerk  

De fysica van de gecondenseerde 
materie heeft zich geleidelijk ontwikkeld 
tot een van de grootste en in veel opzich
ten belangrijkste deelgebieden van de 
natuurkunde. Met het toenemen van 
inzicht en kennis betreffende bouw en 
wisselwerkingen groeide het aantal 
toepassingen, met het beschikbaar 
komen van nieuwe methodes voor 
beheerste preparatie groeide het gamma 
van onderzochte stoffen. Daarmee, 
alsmede met de vergroting van de mar
ges in beschikbare experimentele condi
ties als temperatuur, druk en veldsterkte, 
kwamen nieuwe verschijnselen binnen 
bereik. De ontwikkelingen blijven in een 
zodanig tempo verlopen dat er geen 
reden is om te verwachten dat het hoog
tepunt gepasseerd is of spoedig bereikt 
zal worden. 
In de vaste-stoffysica komen de grote 
deelgebieden van de theoretische na
tuurkunde: statistische mechanica, 
elektrodynamica en quantummechanica 
samen, terwijl ook bij de experimentele 
methoden en bij het prepareren en karak
teriseren van preparaten een duidelijke 
aansluiting aanwezig is naar de techni

sche wetenschappen en naar de chemie. 
Omgekeerd wordt in andere deelterrei
nen van de natuurkunde zowel als in 
techniek, chemie en andere vakgebie
den, veelvuldig gebruik gemaakt van 
methodes en kennis die voor en door 
vaste-stofonderzoek zijn ontwikkeld. 
In de vaste-stoffysica kunnen kleine 
groepen zonder excessieve investerin
gen fundamenteel speurwerk op inter
nationaal niveau verrichten. Daardoor 
leent de vaste-stoffysica zich uitstekend 
voor het opleiden van jonge fysici tot 
zelfstandig onderzoeker. 
Aan alle Nederlandse universiteiten en 
hogescholen bestaan secties vooronder
zoek aan de vaste stof, welke vrijwel 
zonder uitzondering worden gesteund 
door de FOM-Werkgemeenschap voor de 
Vaste Stof. In de coördinatie van de 
Nederlandse vaste-stoffysica speelt de 
Werkgemeenschap dan ook de centrale 
rol. Dit betreft niet alleen het direct door 
FOM gesteunde onderzoek; door het sti
muleren van persoonlijke contacten en 
samenwerking tussen groepen wordt op 
indirecte wijze ook het andere onderzoek 
beïnvloed. In het belang van de coördi
natie van het speurwerk onderhoudt de 
Commissie van de Werkgemeenschap 
via de leden a titre personnel bovendien 
intensieve contacten met buiten-univer-
sitaire instituten en industrie. 

De vaste-stoffysica is gekenmerkt door 
een zeer grote verscheidenheid aan 
onderzochte stoffen, bestudeerde eigen
schappen en toegepaste methodes. 
Sommige van die eigenschappen zijn 
van zuiver fundamenteel belang, waarbij 
de vaste stof wordt gebruikt om alge
mene fysische principes te onderzoeken. 
Andere eigenschappen zijn van groot 
belang voor de vele belangrijke toepas
singen van de vaste stof. Sommige deel
gebieden van de vaste stof zijn in Neder
land in verhouding sterk vertegenwoor
digd, andere minder, maar gezamenlijk 
bestrijken de groepen een zeer breed 
terrein. Voor wat de experimentele 
methodes betreft wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van eikaars apparatuur 
en expertise. 

Een belangrijke rol speelt de tweedaagse 
wetenschappelijke bijeenkomst van de 
werkgemeenschap. Op deze jaarlijkse 
gebeurtenis waar alle Nederlandse 
vaste-stoffysici aanwezig zijn, wordt een 
duidelijk beeld gegeven van de resulta
ten van onderzoek via posters en voor
drachten. Ook werk van buiten de FOM-
groepen is vertegenwoordigd. Voor de 
jongere medewerkers is de wetenschap
pelijke bijeenkomst een voortreffelijke 
gelegenheid om door gesprekken met 
onderzoekers uit andere steden de blik 
te verruimen. In het verslagjaar 1983 vond 
de bijeenkomst plaats in Veldhoven op 
13 en 14 december. Een 250 deelnemers 
woonden 17 voordrachten bij en discus
sieerden bij 102 posters. 

Knelpunten voor het onderzoek in 1983 
waren het geringe aantal goede afge
studeerde fysici die promotiewerk kozen 
boven een directe overgang naar een 
andere werkkring in industrie of elders, 
de teruglopende financiële middelen en 
de daarmee omgekeerd evenredig toene
mende administratieve verplichtingen. 
Desondanks werden ook in het verslag
jaar goede resultaten behaald, waar
over in het volgende per werkgroep 
wordt bericht. 

In de werkgroep VS-A I (Amsterdam) 
werd onderzoek gedaan aan het buiten
gewone materiaal UPt3. Hierin wijzen 
grote spinf luctuatie-effecten in de soor
telijke warmte, de elektrische weerstand 
en de magnetische susceptibiliteit op 
een bijna-magnetische ordening van de
ze verbinding. Niettemin is supergelei
ding gevonden beneden 0,5 K. Dit 'heavy 
Fermion'-systeem stond ook internatio
naal sterk in de belangstelling. In samen
werking met het IRI in Delft werden neu-
trondepolarisatiemetingen onder druk
ken tot 5 kbar uitgevoerd aan UPt tussen 
4,2 en 30 K en de verschillende typen van 
magnetische ordening onderzocht. 
Bij het onderzoek aan atomaire waterstof 
lukte tiet met een compressiemethode 
de dichtheid van dubbelgepolariseerde 
deeltjes Hl t met een orde van grootte 
op te voeren tot 2 x 1018 per cm3. Bij deze 
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dichtheden beginnen driedeeltjespro-
cessen een belangrijke rol te spelen, 
zodat voor het eerst driedeeltjesrecom-
binatie in zuiver H11 waargenomen kon 
worden. Tevens werd voor het eerst dipo-
laire relaxatie van de elektron-spin in 
HU waargenomen en theoretisch be
schreven. De groep slaagde er voorts in 
het Bose-karakter van Ht op bijzondere 
wijze aan te tonen, door analyse van 
reeds beschikbare metingen van de 
kernspinrelaxatietijd Ti. 
Bij het opzetten van het onderzoek op het 
gebied van de niet-lineaire optica werd 
het gestimuleerde Raman-effect geme
ten in benzeen en CS2 en werden de eer
ste defaseringsmetingen op pico-
secondetijdschaal uitgevoerd. Voorts 
werden bij het onderzoek van vast zuur
stof libron- en vibronfrequenties geme
ten tot 6 GPa (60 kbar) in een diamantcel. 
Een nieuwe faseovergang is gevonden 
bij 0,9 GPa en lage temperatuur. Bij de 
computersimulatie van quantumsyste-
men bleek het mogelijk om een twee
dimensionaal XY-model te simuleren. 
Het bestaan van een faseovergang werd 
aangetoond. Het onderzoek aan mole
culaire waterstof is afgesloten. 

In het verslagjaar is het de werkgroep 
VS-A II (Amsterdam) gelukt voor het 
eerst een nieuw effect, het proton-Hal!-
effect te meten. Hierbij wordt een Hall
spanning opgewekt door snel diffun
derende protonen in een metaal. De 
resultaten zijn van groot belang voor de 
theoretische beschrijving van elektro-
migratie, een verschijnsel dat onder 
andere tot het sneuvelen van geïnte
greerde schakelingen kan leiden. 
Een model is ontwikkeld voor de vor-
mingswarmte van binaire en ternaire 
hydrides, dat zowel op kristallijne mate
rialen als op wanordelijke of amorfe 
legeringen kan worden toegepast. Naast 
interessante fundamentele problemen 
in relatie met het kritische punt van 
metaal-waterstof systemen (random-
f ield-theorie) is dit model ook zeer bruik
baar om voor energieopslag geschikte 
metaalhydrides te selecteren. 
Theoretische studies van het puntcon-
tactspectrum van koper hebben geleid 
tot het inzicht dat de spectrale intensi
teiten bijzonder gevoelig zijn voor de 
potentiaal in het metaal. Derhalve is 
toepassing van puntcontactspectrosco-
pie van groot belang voor de nauwkeu
rige bepaling van deze potentiaal. 
Ab-initio-berekeningen van verstrooiing 
aan waterstof in mstaalhydriden hebben 
voorts aangetoond dat deze verstrooiing 
sterk afhankelijk is van de eigenschap
pen van het metaal waarin het waterstof 
is opgelost. Het grote verschil tussen 
verstrooiing in edele metalen en over
gangsmetalen is nu op basis van deze 
berekeningen in principe begrepen. 

In de werkgroep VS-D II (Delft) werden 
met behulp van de minimumfrequentie 
voor microgolfstimulatie metingen van 
inelastische verstrooiingstijden van 
elektronen in zeer dunne lagen verricht. 
De mate van verstrooiing blijkt sterk 
toe te nemen bij afnemende laagdikte 
en toenemende vierkantsweerstand, het
geen wijst op versterkte elektron-elek
tronwisselwerking. 

In het Delftse, experimentele, deel van de 
gecombineerde werkgroep VS-DN op het 
gebied van incommensurabele kristallen 
werd de opstelling operationeel om de 
tweede harmonische van een ingestraald 
lasersignaal te genereren en deze te 
bepalen als functie an de temperatuur 
van het te onderzoeken kristal. Het 
temperatuurinterval loopt van 100 K tot 
900 K. Bij testmetingen kon de incom
mensurabele faseovergang van K2ZnCI4 

goed bepaald worden met de bijbehoren
de thermische hysterese. 
Een vergelijking van structuren van com-
mensurabele en incommensurabele 
superstructuren van A2BX4-verbindingen 
laat een grote overeenkomst zien in de 
modulatie van de oriëntatie van de BX4-
tetraëders. Deze overeenkomst blijkt 
aanwezig te zijn ondanks verschillen in 
de modulatiegolflengte en de symmetrie 
van de vergeleken structuren. 
In het Nijmeegse deel van VS-DN, dat 
zich met de theorie bezighoudt, werd een 
symmetriebeschrijving van de incom
mensurabele structuren gegeven. 
Microscopische modellen geven inzicht 
in het verband met niet-lineaire effecten 
en in de bijzondere eigenschappen van 
het fasediagram, zoals het optreden van 
chaos en van een 'devil's staircase'. 
De symmetriebeschouwingen zijn toege
past op fysische verschijnselen zoals 
het gedrag van elektronen en fononen, 
de kristalvorm en het kristalveld. 
De bijzondere eigenschappen van in
commensurabele structuren hebben de 
aandacht getrokken van chemici en wis
kundigen. 

Het belangrijkste resultaat in de werk
groep VS-E (Eindhoven) was het voor de 
eerste maal aantonen van dominante 
solitonexcitaties in een (S= 1/2) XY-
quantumsysteem door middel van Cm en 
spin-roosterrelaxatiemetingen. Daar
naast is als nieuw onderwerp het onder
zoek aan fabricage en eigenschappen 
van in compositie gemoduleerde metalli
sche superroosters gestart, in samen
werking met Philips' Natuurkundig 
Laboratorium. Het is de bedoeling in het 
bijzonder de magnetische eigenschap
pen te bestuderen. 

Binnen de werkgroep VS-G (Groningen) 
is een belangrijke ontwikkeling voor het 
structuuronderzoek aan amorfe legerin

gen de vrijwel voltooide bouw van de 
EDXD-apparatuur. Nieuwe inzichten aan
gaande isomerieverschuiving en qua-
drupoolsplitsing hebben geleid tot een 
beter beeld van de atomaire pakking en 
chemische effecten in amorfe legerin
gen. Het onderzoek aan ionogene mate
rialen is de afgelopen periode uitgebreid 
in de richting van de superionisch gelei
dende glazen. Er zijn sterke overeen
komsten tussen deze materialen en de 
kristallijne superionics' die eveneens 
in Groningen bestudeerd worden. 
In metallische vloeistoffen (Na-Sn, K-Pb) 
zijn sterke aanwijzingen gevonden voor 
het optrede,-, van anion-clusters (tetraë-
ders, 'Zintlionen'). Een tightbinding-
model is ontwikkeld om de eigenschap
pen van deze vloeistoffen te interprete
ren. Het onderzoek aan de oriëntatie
distributie in nematische vloeibare kris
tallen is in principe afgesloten, waarbij 
een verklaring gevonden is voor anomaal 
lage ordeparameters in termen van asso
ciatie van sterk polaire vloeibaar-kristal-
lijne moleculen. Inmiddels vindt in het 
programma een verschuiving plaats van 
de studie van fysische eigenschappen 
van vloeibare kristallen op zichzelf naar 
de studie van vloeibare kristallen als 
modelsystemen voor laagdimensionale 
fysica, in het bijzonder met betrekking 
tot faseovergangen. 

Bij het onderzoek van de werkgroep 
VS-L I (Leiden) is het mechanisme van de 
dynamische polarisatie met behulp van 
optisch geëxciteerde triplettoestanden 
in het systeem phenanthreen-fluoreen 
nu grotendeels verklaard. De voor de 
uitbreiding van deze experimenten 
naar 4 mm gebouwde opstelling is vol
tooid- Het is de hoop hiermee hoge kern-
spinpolarisaties te bereiken. Bij het 
onderzoek van de magnetische ordenin
gen van kernspins in Ca(OH)2 is een 
thermometer ontwikkeld om spintempe-
raturen beneden 1 jiK te meten. De tem
peratuur waarbij de faseovergang naar 
de transversale helicoidale toestand 
optreedt, is gemeten. 
Voor de bestudering van de dynamische 
eigenschappen van 1d-Heisenberg-
antiferromagneten is een 3He-4He-
mengkoelmachine gebouwd. De effecten 
van de indirecte interactie tussen kern-
spins in de 1d-Heisenberg-antiferro-
magneet zijn uitgebreid bestudeerd. 
De opbouw van een opstelling voor het 
onderzoek aan halfgeleiders bij lage 
temperaturen door middel van optische 
absorptie en luminescentie in het infra
rode en ver-infrarode gebied vordert 
gestaag. Het onderzoek naar de invloed 
van H/D-absorptie op de elektronische 
eigenschappen van C15-supergefeiders 
heeft zich vooral gericht op het ontwik
kelen van methodes om betrouwbare 
preparaten te produceren. De bestude-
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Op de /o/o z/en we dr. DJ. Singel (links) 
en dr. itoen nog drs.) W.A.J.A. van der 
Poel (rechts) die een elektron-spin-echo-
experiment uitvoeren aan de optisch 
geëxciteerde triplet toestand van por-
line vrije base opgelost in een Éénkristal 
van noctaan. Het preparaat bevindt 
zich in een microgolf-trilholte bij 1,2 K 
in de cryostaat die in de elektromagneet 
links op de foto zichtbaar is. De drie 
rekken bevatten de microgolf bron, scha
kelaars, versterkers, de microgolf-ont
vanger en het signaalverwerkingssys
teem. Midden in het rechterrek ziet men 
op het scherm het elektronspin-echo-
signaal dat optreedt na twee intense 
microgolfpulsen die de ontvanger ver
zadigen. 

A |, a f 

Dit experiment vormt een deel van het 
onderzoek in de werkgroep VS-L II en 
heeft als algemene titel 'De fysica van 
optisch geëxciteerde moleculen'. Het 
elektronspin-echo-onderzoek dat op 
deze foto te zien is, heeft het mogelijk 
gemaakt voor de eerste keer een volle
dige bepaling te doen van de hyper fijn
interactie met de stikstofkernen in de 
optisch-geëxciteerde triplettoestand 
van een aromatisch molecuul. 
Voor dit werk is aan Singel en Van der 
Poel in 1984 de C.J. Kok-prijs toegekend. 

(Foto L Zuytferdwn, Leiden) 
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ring «an de oriëntatieorde-disorde-
overgang van NH«-moleculen in 
(NH)TCUCI4.2HJO is uitgebreid tot ver-
dur Je systemen (NH4h .K.CuCI^HjO. 
ten einde meer informatie met betrekking 
tot de interacties tussen de NH< mole
culen te verkrijgen. 
Bi| het onderzoek aan de verstrooiing 
van triplet-excitonen is hel in de werk
groep VS-L II gelukt aan te tonen dat die 
verstrooiing geheel beheerst wordt door 
structurele fouten in het moleculaire 
kristal, waarbij de translatiesymmetrie 
van de exciton-fononkoppeling verbro
ken wordt- Het is gelukt, via Fourier 
transformatie van het moduiatiepatroon 
van het eiektron-spin-echosignaal. voor 
de eerste keer een volledige bepaling te 
doen van de hyperf ijntensor en de qua-
drupoolsplitsingstensor van "N-kernen 
in een fotogeèxciteerde triplettoestand. 
Bij de studie van de defasering van elek
tronische overgangen van gastmolecu-
len in amorfe systemen (glazen en poly
meren) werd voor een groot aantal sy$-
t«Ti*n in het gebied tussen 1.3 en 20 K 
een uniforme temperatuurafhankelijk
heid voor de homogene iijnbreedle 
gevonden: Thom <T) - r*hom<0) = AT'3. 
Voor twee systemen werd bij metingen 
in een }He-cryostaat de limiet l'hom(0) 
benaderd, waarbij de temperatuur
afhankelijkheid uiteindelijk in een line 
aire verandert. Er is een levendige be
langstelling van de theoretici: Lyo en 
Orbach. bijvoorbeeld, geven een inter
pretatie waarbij ze de thermische exci
taties in het amorfe medium via 'frac-
tonen' beschrijven. 

In de werkgroep VS-L III (Leiden) werd 
het onderzoek van met lineaire ver
schijnselen (solilonen) door middel van 
Mössbauer-relaxatiemeiingen, van de 
veldgeïnduceerde faseovergangen in 
spin-Peierls-systemen. van de quadru-
polaire ordening aan intermetaltische 
verbindingen met een met-magnetische 
doubletgrondtoestand en van transport-
eigenschappen van organische halfge
leiders in dit verslagjaar krachtig ter 
hand genomen. 

Het onderzoek in de werkgroep VS-N 
(Nijmegen) toonde als gewoonlijk een 
grote verscheidenheid. Met een nieuwe 
methode, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van puntcontacten. kunnen hoog
frequente fononen in een isolator gege
nereerd worden. De generator heeft zeer 
kleine afmetingen (< 100 nm) en gene
reert op eenvoudige wijze fononen met 
een hoge effectieve temperatuur. 
Met behulp van absorptiemetingen in het 
verre infrarood zijn plasmaresonanties 
waargenomen in dunr.e bismuthlagen. 
Deze resonanties verdwijnen als de lagen 
dunner zijn dan 200 nm. 
Met behulp van puntcontacten in de 
buurt van een grensvlak tussen een nor

maal en een supergeleidend metaal is 
met grote nauwkeurigheid direct waar
genomen dat de snelheid van een qur.si-
deeltie 180* draait (retroretlectie) bi| een 
Andreev-reflectie. Door het variëren van 
de puntcontactspanning werd de An
dreev-reflectie bestudeerd ais functie 
van de excitatie energie van de qjasi-
deeltjes. 
Een theoretisch model verklaart het oude 
probleem van de lineaire magneto-
weerstand m eenvoudige metalen bij 
hoge magneetvelden door rekening te 
houden met geometrische effecten, 
die experimenteel altijd voerkomen m 
de vorm van oneffenheden aan het opper
vlak van een preparaat. 

In de werkgroep VS P (Petten) werd het 
onderzoek van positronenanmhiiatie 
voortgezet. 

In de werkgroep VS-U I (Utrecht) is het 
mogelijk gebleken met puntcontacten 
akoestische fononen met zeer hoge fre
quentie, tot op de Brillouin zone. te infec
teren in isolatoren. De puntcontaclgene-
rator is daarmee de heetste' fononbron 
die tof nu toe bekend is. Door verschil
lende experimenten met door optisch 
pompen en puntcontacten gegenereerde 
fononen, is aangetoond dat fononen aan 
de rand van de Bnlloum-zone een verras
sende, en tot nu toe onverklaarde, lange 
levensduur hebben (in de orde van 1 ps). 
Een uitwendig veld op een verdur Je 
antiferromagneet werkt als een lokaal 
'random' veld. Aangetoond is dat de orde 
in de derde dimensie van verdunde quasi-
tweedimensionale systemen vrijwel 
onmiddellijk opbreekt. De orde binnen de 
lagen verdwijnt boven 5 tesia. Onzuiver-
heidsmodes in tweedimensionale anti-
ferromagneten blijken zeer lokaal te zijn. 
ook wanneer zij resonant zijn met de 
spingolfband. 

in de werkgroep VS-U II (Utrecht) werd 
van een aantal TGNO-zouten met sterk 
anisotrope elektrische geleiding de ruis 
in de stroom gemeten als functie van de 
frequentie en de temperatuur. Naast 
thermische en 1/f-ruis werd ruis van het 
general ie-recombinatietype waargeno
men. Deze laatste bleek niet samen te 
hangen met overgangen van individuele 
ladingdragers, maar met die van groepen 
van ladingdragers. Onderzoek van de 
fotonslatistiek van aan enkele nemati-
sche vloeibare kristallen verstrooid 
laserlicht toonde aan dat de director 
fluctuaties, die verantwoordelijk zijn 
voor lichtverstrooiing, zich over hei 
gehele nematische gebied gedragen 
als een Gauss-Lorentz-proces. Een 
Monte Carlo simulatiestudie aan een 
systeem van harde plaatjes liet zien dat 
zich in dit systeem een zwakke isotroop-
nematisch faseovergang van de f e-orde 
voordoet. Er werden aanwijzingen gevon

den dat de Landau expansie van de vrije 
energie zich in de omgeving van de fase
overgang anders gedraagt dan door
gaans wordt aangenomen 

Een nieuwe theoretische groep VS-th-A 
f Amsterdam) begon in de loop van dit jaar 
met haar werk. 

De theoriegroep VS-th L (Leiden) behaal
de de volgende resultaten: Op grond van 
de Landau-ontwifckeiing in termen van 
18 reële ordeparameters voor vloeibaar 
JHe is het aannemelijk dat de experimen
teel gevonden A-fase overeenkomt met 
een ingewikkelder type van ordening dan 
de zogenaamde ABM (Anderson. Brink
man. Moret)-fase. Een nieuw verband is 
gevonden tussen de Bianchi identiteiten 
voor de commutatmleit van Backiund-
transformaties en integreerbare dif teren-
tie-d«fferenlie»ergeli|kingen in termen 
van velden u(n.m) gedefinieerd op de 
plaatsen (n.m) van een ?-dimensionaal 
rooster. Voor willekeurige stochastische 
wandelingen op een d-dimensionaatl 
rooster (d = 1.2.3.4 en 5 of meer) met 
random verdeelde vallen werden asymp-
totische ontwikkelingen afgeleid voor 
het gemtddeide aantal stappen tot 
vangst bij kleine valconcentratie. In 
samenwerking met btofysici werd ge
werkt aan een model van stochastische 
wandelingen ter beschrijving van vangst, 
verlies en annihilatie van excitaties in 
een fotosynthetisch systeem 

De Nijmeegse groep voor bandenstruc-
tuurberekeningen VS-BSB zette zijn 
werkzaamheden, in samenwerking met 
vele andere groepen van de werkge
meenschap, voort. De ontdekking van 
een systeem dat gekarakteriseerd wordt 
als een hal f metallische Ier. magneet, 
trok sterk de aandacht. 

In de werkgroep VS-th-U (Utrecht) werd 
bij het onderzoek van de biaxiale fase van 
nematische vloeibare kristallen reeds 
eerder aangetoond dat biaxiale mole
culen als SU(3)-spins opgevat kunnen 
worden. Thans werd onderzocht of er een 
biaxiale faseovergang plaatsvindt als 
deze spins op een tweedimensionaal 
rooster geplaatst worden. Tevens werd 
de anti-nematische fase. waarin de 
assen van naburige moleculen loodrecht 
op elkaar slaan, nader bestudeerd. 
Mei behulp van Monte Carlo simulatie 
voor constante druk werd voor het eerst 
een indruk verkregen van het tasedia-
gram van een systeem van harde om 
wentslingsellipsoïden Zowel vloeibaar-
knslallijne als kristallij."e fasen werden 
geïdentificeerd. De Monte Carlo-resul-
talen werden vergeleken met een recente 
theorie voor de isotroop nematische 
overgang. 
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3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP VS-A I 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato
rium der Universiteit van Amsterdam, 
prof.dr. I.F. Silvera, prof.dr. G. de Vries 
1. Magnetische eigenschappen van 
inlermetallische uranium verbindingen 
2. Thermische uitzetting en magneto-
strictievan uraniumverbindingen 
3. Interacties in harde magnetische 
materialen 
4. Coëxistentie van supergeleiding en 
magnetische ordening in d-metalen 
5. Eenkristalgroei van zeldzame aard
en uraniumverbindingen 
6. Transporteigenschappen van verdun
de legeringen van Cu ol Au met 3-, 4- of 
5d-onzuiverheden 
7. De Haas-van Alphen-effect in sterke 
magneetvelden aan bijna-ferromagneti-
sche itinerante paramagneten, i.ranium-
verbindingen en legeringen van edele 
metalen 
8. Vast zuurstof: stuctuur en magneti
sche eigenschappen onder druk 
9. Onderzoek atomaire waterstof in de 
gecondenseerde fase 
10. Ontwikkeling van hogedrukappara-
tuur voor gecondenseerde gassen 
11. Berekening van roosterdynamica 
en gerenormeerde interacties in quan-
tumstoffen 
12. Bepaling van intermoleculaire wis
selwerking en thermodynamische 
eigenschappen van waterstof 
13. Ontwikkeling van 'diamond anvil 
cell' voor bepaling van toestands
vergelijkingen in vaste stoffen 
14. Theorie van zwak-wisselwerkende 
Bose-gassen 
15. Niet-lineaire optica 
16. Computersimulatie en quantum-
systemen 

WERKGROEP VS-A II 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato
rium der Vrije Universiteit, prof.dr. R. 
Griessen 
1. De Haas-Van Alphen-spectroscopie 
2. Protonafscherming, elastische en 
magneto-elastische effecten in metaal-
hydriden 
3. Electronverstrooiing in overgangs-
metalsn 
4. Elektrormgratie en diffusie van 
waterstof in overgangsmetalen; 
proton-Hall-effect 
5. Kritische verschijnselen in metaal-
hydriden 

WERKGROEP VS-D II 
Delft - Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. J.E. Mooij 
1. Elektronengeleiding in systemen met 
begrensde afmetingen 
2. Kunstmatig gefabriceerde inhomo-
gene materialen 
3. Niet-evenwichtssupergeleiding 
4. Josephson-juncties 

WERKGROEP VS-DN 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. F. Tuinstra, 
prof.dr. A.G.M. Janner 
1. Structuuronderzoek aan incommen-
surabele superstructuren 
Nijmegen - Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. A.G.M. Janner, prof.dr.ir. 
F. Tuinstra 
1. Gemoduleerde kristalstructuren 
1.1. Symmetrie 
1.2. Spectroscopie 
1.3. Elektronen en fononen 
1.4. Stabiliteit 
1.5. Faseovergangen 
1.6. Morfologie 
2. Mathematische fysica 
2.1. Op de vaste-stoffysica gerichte 
groepentheoretisch onderzoek 
2.2. Coherente toestanden 
2.3. Niet-lineaire dynamica en chaoti
sche toestanden 

WERKGROEP VS-E 
Eindhoven - Technische Hogeschool, 
Afdeling der Technische Natuurkunde, 
prof.dr.ir. W.J.M, de Jonge, prof.dr. 
H.H. b:ongersma 
1. Coöperatieve verschijnselen 
1.1. Thermodynamische eigenschappen 
van laagdimensionale systemen 
1.2. Faseovergangen en kritieke ver
schijnselen (gedeeltelijk in samenwer
king met ECN) 
1.3. Excitaties 
1.4. Verontreinigde systemen 

1.5. Niet-magnetische verschijnselen 
1.6. Eindige systemen en in compositie 
gemoduleerde superroosters (gedeelte
lijk in samenwerking met Philips Nat. 
Lab) 
2. Fysica van oppervlakken er grens
lagen 
2.1. Segregatie 

WERKGROEP VS-G 
Groningen- Laboratorium voor Vaste 
Stof, prof.dr. A.J. Dekker 
1. Amorfe legeringen 
1.1. Mössbauer-spectroscopie 
1.2. EDXD 
1.3. Theoretisch onderzoek 
2. lonenkristallen 
2.1. Kristallijne'superionics' 
2.2. Superionische geleidende glazen 
2.3. 'Kleine' magnetische verontreini
gingen in ionenkristallen 
3. Vloeibare metalen 
3.1. Eigenschappen van geleidings
elektronen 
3.2. Vloeistofstructuren 
3.3. Theorie van vloeibare legeringen 
4. Vloeibare kristallen 
4.1. Visco-elastische eigenschappen 
van nematische vloeibare kristallen 
4.2. Oriëntatie-distributie in nematische 
vloeibare kristallen 
4.3. Smectische vloeibare kristallen 
en faseovergangen 
4.4. Theoretisch onderzoek 
4.5. Synthese van nieuwe mesomorfe 
materialen 

1UK SMtM ItO t « t f / M CtT 
i 

Een rij (array) van supergeleidende eilan
den, zwak gekoppeld met Josephson-
juncties van submicronafmetingen. Het 
doel is KosterlitzThoulesslaseovergan-
gen te onderzoeken (werkgroep VS-D II). 
De fabricage is verricht met het Centrum 
voor Submicrontechnologie in Delft. 
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Eén van de twee positiegevoelige dra-
denkamerdetectors van de door ECN 
met steun van FOM gebouwde opstel
ling voor het meten van de hoekcorre-
latie van positron-annihilatiestraling 

(511 keV) in twee dimensies. Aan de 
bovenzijde zijn de weerstandketens die 
de hoogspanning over de folies van de 
loodconverters verdelen, duidelijk 
zichtbaar. 

'Exploded view'('piottekening') van de 
dradenkamerdetector. Deze bestaat uit 
twee achter elkaar geplaatste en van 
loodconverters voorziene dradenkamers 
I en II. 

WERKGROEP VS-L I 
Leiden - Kamerlingh Onnes Laborato
rium, prof.dr. N.J. Poulis 
1. Dynamische polarisatie met behulp 
van optisch geëxciteerde paramagne-
tische centra in moleculaire kristallen 
en halfgeleiders 
2. Statische en dynamische eigen
schappen van magnetische ordeningen 
van kernspins 
3. Dynamische polarisatie, ENDOR, 
kern- en elektronspin-roosterrelaxatie 
in verdunde paramagneten 
4. Invloed van waterstofabsorptie 
op de elektronische eigenschappen van 
intermetaiiische legeringen met de 
C15structuur 
5. Statische en dynamische eigen
schappen van fd-Heisenberg-'(antt)-
ferromagneten 
6. Optisch onderzoek aan halfgeleiders 
7. Lineaire dubbele breking en de 
oriëntatie van de orde-disorde-fase
overgang in (NH4)2CuCl4.2HjO. 

WERKGROEP VS-L II 
Leiden - Huygens Laboratorium, prof.dr. 
J. Schmidt 
1. Fysica van optisch geëxciteerde 
moleculen 
1.1. Dynamica van triplet-excitonen 
1.2. Elektronspin-echo spectroscopie 

van geëxciteerde moleculen 
1.3. Kernspinoriëntatie via optisch 
pompen van triplet-elektron-spins 
2. Laserspectroscopie met hoge resolu
tie 

WERKGROEP VS-L III 
Leiden-Kamerlingh Onnes Laboratorium, 
prof.dr. W.J. Huiskamp 
1. Niet-lineaire excitaties 
2. Magnetische faseovergangen bij zeer 
lage temperaturen 
3. Fononen 

WERKGROEP VS-N 
Nijmegen- Fysisch Laboratorium, 
prof.dr. P. Wyder 
Elektronen en fononen 
1. Metalen 
1.1. Transporteigenschappen van 
'eenvoudige' metalen 
1.2. Puntcontacten tussen normale 
metalen 
1.3. Ver-infraroodspectroscopie in 
magneetvelden aan melalen en half
metalen 
1.4. Kleine deeltjes; submikronfysica 
1.5. Anüreev-reflecties aan grens
lagen tussen normale metalen en super
geleiders 
1.6. Nietevenwichtssupergeleiding 
1.7. Josephson-effect in supergelei

ders met dubbele puntcontacten 
2. Halfgeleiders 
2.1. Fotogeleiding in ultrazuiver ger
manium 
2.2. Cyclotronresonantie i.i superroos
ters 
2.3. Grenslagen in heterojuncties 
2.4. Quantum Hall-effect 
3. Isolatoren 
3.1. Ver-infrarood-en Raman-spectro-
scopie aan gemoduleerde structuren 
3.2. EPR in het submillimetergebied 
3.3. Vloeibare kristallen 
4. Instrumentatie 
4.1. Ver-infraroodspectroscopie 
4.2. Spectroscopie met tijdresolutie 
4.3. Inelastische röntgenverstrooiing 

WERKGROEP VS-P 
Petten - Energieonderzoek Centrum 
Nederland, dr.ir. P.E. Mijnarends 
1. Positronenannihilatie in metalen, 
intermetaiiische verbindingen en lege
ringen 
1.1. Bouw van een opstelling voor twee
dimensionale positronenannihilatie 
1.2. Berekening van impulsdichtheden 
en tweedimensionale hoekcorrelatie-
verdelingen in K en Li (buiten FOM-
verband) 
1.3. Berekeningen van elektronen
structuur, Fermi-oppervlakken, impuls-
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dichtheid en positrontoestand in onge
ordende legeringen (buiten FOM-ver-
band) 

WERKGROEP VS-U I 
Utrecht - Fysisch Laboratorium, prof.dr. 
H.W.deWijn 
1. Twee-dimensionaal magnetisme 
1.1. Lokale magnetisatie in gedoteerde 
antiferromagneten 
1.2. Dynamische processen in gedoteer
de antiferromagneten 
1.3. Verdunde antiferromagneten: 
'random'-velden 
1.4. Gemengde antiferromagneten met 
concurrerende anisotropieën (in samen
werking met ECN) 
2. Fononen 
2.1. Dynamica van hoog-frequente fono
nen in optisch aangeslagen systemen 
2.2. Optisch geïnduceerde Raman- en 
Orbach-relaxatie 
2.3. Gestimuleerde emissie van fononen 
2.4. Theorie van het verval van sterk 
geëxciteerde fononmodes 

2.5. Brillouïn-verstrooiing aan incom-
mensurabele kristallen (in samenwer
king met VS-DN N) 
3. Snelle-ionengeleiders 
4. Luminescentie van Bi3+-verbindingen 

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

WERKGROEP VS-THEORIE 
Amsterdam - Instituut voor Theoreti
sche Fysica, prof.dr. H.W. Capel 
Leiden - Instituut-Lorentz, prof.dr. P.W. 
Kasteleyn 
1. Exacte theorieën voor veeldeeltjes-
systemen met interacties 
1.1. Systemen met separabele inter
acties en quantumvloeistoffen 
1.2. Systemen met interacties van korte 
dracht (niet-evenwichtseigen schappen 

van één-dimensionale spinmodellen) 
1.3. Stochastische wandelingen op kris
talroosters met defecten (buiten FOM-
verband) 
Utrecht - Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. Th.W. Ruijgrok 
1. De biaxiale fase van nematische 
vloeibare kristallen 
2. Een mogelijk anti-nematische fase 
van vloeibare kristallen 
3. Fasediagram van vloeistoffen van 
niet-sferische harde deeltjes 

WERKGROEP VS-BSB 
Nijmegen - Fysisch Laboratorium, 
prof.dr. F.M. Mueller 
1. Bandstructuur van vaste stoffen 
2. Eïektron-fononinteractie 
3. Elektronenstructuur van niet-com-
mensurabele verbindingen 
4. Supergeleiding 
5. Puntcontacten (in samenwerking 
met VS-N) 
6. Magnetisme 
7. Halfmetallische svstemen 

4. Enkel* gegevens over in- en output 

INPUT 

Pet 

WM/V 

soneel 

WM/G 

saantal 

TP 

len 

OP 

Exploitat 
(in 

personeel 

iebudget 
k/) 
materieel 

Investerings
krediet 
(in kt) 

4 64 21 — 4.860 1.090,8 175 

waarvan in BR — 18 — — 588 194,8 — 

daarvan van STW — 1 — — 8 59 — 

OUTPUT 

publikaties 

(aantal) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties * 

(aantal) 

lezingen 

(aantal) 

187 13 219 101 

Volgens vastgestelde begroting 1983 
WM/V: wetenschappelijk medewerkers 
in vaster verband (inclusief niet-onder-
zoekers als beheerder, hoofden van 
werkplaatsen e.d.) 
WM/G: wetenschappelijk medewerkers 
in gewoon verband (voornamelijk pro
movendi in tijdelijke dienst, maar ook 
wel wetenschappelijk medewerkers in 
vaste dienst) 
TP: technisch personeel 
OP: overig personeel 
BR: beleidsruimte 

Deze telling bevat ook publikaties, con-
ferentiebijdragen en lezingen die niet of 
niet alleen met FOM-middelen tot stand 
zijn gekomen. De gegevens zijn ontleend 
aan het 'output-boekje' FOM-58820. 
* Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 

In 1983 gehonoreerde beleidsruimteprojecten 

project-
nummer indiener(s) titel 

affi
liatie 

werk
groep 

83.83.380 
83.83.379 

83.83.350 

79.83.10 
83.83.343 
DTN33.0420 

Dr. J.T.M. Walraven 
Dr. J.J.M. Franse 
Prof.dr. G.A. de Vries 
Prof.dr. R.P. Griessen 
Dr. D.G. de Groot 
Dr.ir. P.E. Mijnarends 
Prof.dr. A. Lagendijk 
Prof.dr.ir. J.E. Mooij 
Ir. R. Kaarls 
Dr. C.J.P.M. Harmans 
Dr. R.G. van Welzenis 

Atomair H en oppervlak vloeibaar He 
Interacties in harde magnetische materialen 

Superconducting metal hydrides 

2D-positronenannihilatie 
Optische ps dunnelaagdynamica 
Absolute standaard van elektrische weerstand, gebaseerd 
op gequantiseerd Hall-effect 

UvA 
UvA 

VU 

VS-A I 
VSA I 

VS-A II 

ECN VS-P 
UvA VS-A I 
THD/THE VS-D II 
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5. Commissi»  

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor de Vaste Stof was op 31 
december samengesteld uit: 
prof.dr. H.W. de Wijn, voorzitter, leider 
werkgroep VS-U J 
prof.dr.ir. J.E. Mooij, wetenschappelijk 
secretaris, leider werkgroep VS-DII 
dr. J. Bergsma 
prof.dr. H.H. Brongersma, leider werk
groep VS-E 
prof.dr. H.W. Capel, leider werkgroep 
VS-th-A 
prof.dr. A.J. Dekker, leider werkgroep 
VS-G 
prof.dr. B.P. Griessen, leider werkgroep 
VS-A II 
prof.dr. C. Haas 
prof.dr. W.J. Hulskamp, leider werk
groep VS-L III 
prof.dr. A.G.M. Janner, leider werkgroep 
VSDNN 
prof.dr. W.J.M, de Jonge, leider werk
groep VS-E 
prof.dr. P.W. Kasteleyn, leider werk
groep VS-tfi-L 
prof.dr. J.J. van Loef, leider werkgroep 
VS-D-I 
prof.dr. A.R. Mtedema 
dr.ir. P.E. Mijnarends, leider werkgroep 
VS-P 
prof.dr. F.M. Mueller, leider werkgroep 
VS-BSB 
prof.drs. D. Polder 
prof.dr.ir N.J. Poulis, leider werkgroep 
VS-LI 
prof.dr. Th.W. Buijgrok, leider werkgroep 
VSth-U 
prof.dr. Sawatzky 
prof.dr. J. Schmidf, leider werkgroep 
VSL II 

prof.dr. I.F. Silvera, leider werkgroep 
VS-AI 
prof.dr. M.J. Sparnaay 
prof.dr.ir. F. Tuinstra, leider werkgroep 
VS-DN-D 
prof.dr. J.F. Verwey 
protór, G. de Vries, leider werkgroep 
VS-AI 
prof.dr. A.R. de Vroomen 
prof.dr. P. Wyder, leider werkgroep VS-N 
prof.dr. J.J. Zijlstra, leider werkgroep 
VS-U II 
drs. H.G. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. A.A. Boumans en drs. F.R. Die-
mont (directie FOM), dr. T. Janssen en 
dr. W.Th. Wenckebach (adjunct-leiders 
VSDNN resp. VS-L I), drs. J.C. Voor
hoeve en drs. C.M.B, van der Zon (verte
genwoordigers COR), T. van Egdom en 
C.M. Visser (medewerkers FOM-bureau) 
en dr.ir. B.M. Geerken als adjunct-secre
taris. 

In de loop van het verslagjaar werden 
- op eigen verzoek - prof.dr. G. Blasse 
en prof.dr. P.M. de Wolff ontheven van 
het werkgroepleiderschap van VS-U I 
resp. VS-DN-D, en daarmede tevens van 
het lidmaatschap van de Commissie. 
Prof.dr.ir. F. Tuinstra werd in de plaats 
van prof. De Wolff benoemd tot werk
groepleider van VS-DN-D en tot lid van 
de Commissie. 
Prof.dr. M.J. Steenland werd op eigen 
verzoek ontheven van het plaatsvervan
gend leiderschap van de wei kgroep VS-E 

In verband met de benoeming van prof. 
dr. H.W. Capel tot hoogleraar in Amster

dam is de werkgroep VS-th-L gesplitst 
in een werkgroep VS-th-L onder leiding 
van prof.dr. PW. Kasteleyn en een werk
groep VS-th-A onder leiding van prof.dr. 
H.W. Capel. Laatstgenoemde is daar
mede tevens benoemd tot lid van de 
Commissie-
In het Dagelijks Bestuur van de Commis
sie is prof.dr. A.R. Miedema opgevolgd 
door prof.dr. R.P. Griessen. 

Met ingang van 1 januari 1983 werd drs. 
F.R. Diemont in zijn functie van secre
taris van de Commissie opgevolgd door 
drs. H.G. van Vuren. 

Dr. J. Bergsma vertegenwoordigt de 
Commissie in de Werkgemeenschap 
voor Kristal- en Structuuronderzoek van 
de Stichting SON, en omgekeerd. 
Prof.dr. G.A. Sawatzky vertegenwoordigt 
de Commissie in de SON-Werkgemeen-
schap voor Chemie van de Vaste Stof, 
prof.dr. C. Haas vertegenwoordigt deze 
SON-Werkgemeenschap in de FOM-
Werkgemeenschap voor de Vasfe Stof. 
Het Uitvoerend Bestuur wordt in de 
Commissie vertegenwoordigd door prof. 
dr. J.J. van Loef. 
Prof.dr. G. de Vries vertegenwoordigt 
de Commissie in de C-WGM-Metalen van 
FOM en omgekeerd. 

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

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

1 Algemeen 

1.1. Doelstelling 

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

12. Toelichting 

De twee in de naam van de werkgemeen
schap genoemde vakgebieden, het ther
monucleaire onderzoek en de plasma

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

1.3. Werkwijze 

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

2. Speurwerk  

In SPICA II is het poloïdale stroomsys-
teem getest. Hierbij is de implosiebank 
bedreven op volle spanning (45 kV) en de 
powercrowbar-bank op de spanning 
(240 V) d'e nodig is om gedurende 1 ms 

een constante stroom te handhaven. 
Tijdens de tests is duidelijk geworden 
dat door de toevoeging van de power
crowbar-bank aanzienlijk hogere eisen 
worden gesteld aan de technische uit
voering van het project dan het geval was 
in SPICA. Dit komt onder meer tot uiting 
in een hogere belasting op de metaal-
metaalschakelaars, die daardoor meer 
zorg en onderhoud vergen. Door het 
parallel schakelen van hoge druk vonk-
bruggen kan de belasting iets vermin
derd worden. Het systeem van 24 varia
bele impedanties in de toevoerflens van 
de poloïdale stroom, bedoeld om deze 
stroom gelijkmatig over de toroïdale 
omtrek te verdelen, blijkt goed te vol
doen. Enkele kleine correcties bleken 
voldoende om de stroom binnen enkele 
procenten constant te maken als functie 
van de positie. 
Het meest zorgwekkende probleem trad 
op bij de stroomcontacten in de 90°-
verbindingsstukken in de plaatsystemen 
en op de beide schildhelften. Hier bleken, 
in tegenspraak met uitgevoerde tests, 
al na enkele honderden schoten erosie-
verschijnselen op te treden. Een theore
tische analyse van het proces van 
stroomindringing en lokale verhitting 
toonde vervolgens aan dat combinatie 
van snelle stijgtijd en hoge stroomdicht
heid tot verdamping leidt van microsco
pische contactgebiedjes. Het probleem 
werd opgelost door een verbe* ?rde voor
behandeling van de contactoppervlak
ken, waardoor oxydevorming van het 
aluminium onmogelijk is geworden en 
een aanzienlijke reductie van de contact
weerstand werd bereikt. 
Een groot deel van het toroïdale systeem 
werd eveneens vervaardigd en getest op 
70 kV houdspanning. Bij de gecombi
neerde mechanische en elektrische tests 
bleek dat de buitenste spoelen voor de 
primaire toroïdale stroom onvoldoende 
sterk waren om de lokale trekspanning 
in de gap op te kunnen vangen. Hiervoor 
bleek een nieuw ontwerp nodig te zijn. 
Voorlopig worden de bestaande spoelen 
in het experiment met 70% van de maxi
male stroom (equivalent met 50% van de 
Uekbelasting) belast. 
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Tijdens de proeven met het poloïdale 
circuit werden enkele diagnostische 
methodes op hun betrouwbaarheid 
getoetst. Modificaties bleken nodig aan 
de He-N«-iaser (ten aanzien van de stabi
liteit), de diagnostische lus (meet-nauw-
keurigheid) en Rogowski-spoelen (sto
ringsgevoeligheid). Het Thomson-
verstrooiingssysteem is iets vertraagd 
ten gevolge van leveringsproblemen 
met de CCO-detectors. 
Theoretisch onderzoek in samenwerking 
met de Universiteit van Innsbruck heeft 
geleid tot verdere verdieping van het 
inzicht in de variatieprincipes die ge
bruikt worden om evenwichten van 
minimale energie te bereiken. Toepas
singen zijn gevonden voor plasma's 
met niet-cirkelvormige doorsnede en 
voor het plasma in TORTUR II. 

Metingen aan het TORTUR-plasma zijn 
verricht waarbij van een groot aantal 
verschillende instrumenten gebruik 
werd gemaakt. Voor de bepaling van de 
elektronen-temperatuurprofielen als 
functie van de tijd werd gebruik gemaakt 
van Thomson-lichtverstrooiing van laser
pulsen, van de plasma-emissie bij de 
elektron-cyclotronfrequenties (8-kanaals 
polychromator in het millimetergebied), 
en van zachte röntgen-metingen (folie-
spectrometer met channeltrons en 
halfgeleiders voor de zeer lage tempe
raturen nabij de plasmarand; gekoelde 
Si-Li-detector voor de temperatuur 
nabij het centrum). De lokale ionentem-
peraturen werden gemeten door energie
analyse van door ladingruil ontstane 
neutralen - gevormd door het inschake
len van een 25keV-waterstof-testbun-
del - door middel van een 8-kanaals 
elektrostatische analysator. Plasma-
dichtheden werden verkregen uit zowel 
laser-lichtverstrooiing als uit metingen 
met een 2mminterferometer. Het fluc
tuatiespectrum van de plasmadichtheid 
werd bepaald door spectrale analyse van 
verstrooide 4 mm-straling (Fourier-
analyse van de autocorrelatiefunctie). 
Bepaling van de verontrein gingsatoom-
soorten geschiedde met vacuüm-uv-
spectroscopie. 

De resultaten betreffende de propor
tionaliteit van Te en T, met de plasma-
stroom lp tijdens de stationaire ontladin
gen van 30 ms en de bereikte hoge ener-
giedichtheden voor een tokamak, zoals 
vermeld in de vorige verslagperiode, 
zijn in detail geverifieerd. De extra 
verhitting ten gevolge van één of twee 
extra, ca. 10 microseconden durende, 
stroompulsen (, ,lp) uit een exlra hoog
spanningsbatterij gesuperponeerd op 
het stroomplfteau, geeft aanleiding tot 
verdere verhoging van Te en T,, evenredig 
met ( lp)2 . De temperat uurverhoging 
treedt merkwaardig genoeg 1,5 - 2 ms né 
het toedienen van de exlra pulsen op. 

Een aantal voorlopige waarnemingen 
(X-rays en laserverstrooiing, super-
thermische elektron-cyclotror.emissie) 
onmiddellijk né de puls geven aanleiding 
tot de veronderstelling dat de energie 
uit de pulsen aanvankelijk opgeslagen is 
in een zgn. hot-tail'(effectieve tempe
ratuur 2 - 5 keV. 30 - 50%)bevolking van 
de elektronen in het gehele plasma. 
De elektronen worden vervolgens effec
tief geremd door verstrooiing op de tur
bulente fluctuaties in het plasma. Het 
ziet ernaar uit dat dit de eerste duidelijke 
metingen zijn die dergelijke (theoretisch 
voorspelde) effecten aantonen! 
De superthermische elektronengroep 
draagt daarna door thermalisatie en 
excitatie van magnetosonische golven 
de energie aan het hele plasma over. 
De tot nu toe gevonden verschijnselen 
dienen in de toekomst meer gedetail
leerd geverifieerd te worden. 

Een nieuw onderzoekprogramma met 
betrekking tot elektronencycfotron-
resonantie-verhitting (ECRH) van plasma 
werd gelanceerd als een gezamenlijke 
inspanning van de Associaties Eura-
tom-FOM en Euratom-CEA, Fontenay-
aux-Roses (Frankrijk). 
De experimenten zullen worden uitge
voerd op de TFR-tokamak door het injec
teren van hoog-frequent vermogen van 
ca. 600 kW met een frequentie van 
60 GHz. De golven zullen van de iaag-
magnetisch-veid-zijde lineair gepolari
seerd in de zgn. 'ordinary' mode in 
100 ms pulsen worden ingestraald. 
Bij een elektronentemperatuur T^O), 
op de as van ca. 1 keV, door ohmse' 
verhitting te bereiken in de TFR-tokamak 
(met grote straal R = 1 m) zal, naar theore
tische verwachting, ongeveer 75% van 
het vermogen reeds in de eerste door
gang door het plasma geabsorbeerd 
worden. Bij toepassing van 600 kW 
met resonantie op de as is een verdubbe
ling van de elektronentemperatuur te 
verwachten. Bij lokale verhitting buiten 
het centrum in plasma van lagere tempe
ratuur is de absorptie wel minder effi
ciënt, maar is een beheersing van het 
temperatuur- (en daarmee stroomdicht-
heids-l profiel mogelijk, waardoor zaag
tandoscillaties en ernstiger plasma 
instabiliteiten tegengegaan kunnen 
worden. Verder zullen inductieloze netto-
stroomaandrijving en lokale directe 
inductieloze verandering van het 
stroomdichtheidsprofiel worden bestu
deerd. Ook kan ECRH met succes wor
den gebruikt om het plasma te formeren. 
Theoretisch werk op het gebied van 
'ray-tracing- en transportcodes werd 
begonnen te Rijnhuizen, in samenwer
king met CEA. met de Universitè di 
Milano en met Princeton. 
De experimentele opstelling aan TFR 
zaJ bestaan uit de volgende belangrijke 

componenten, die gedurende 1983 
besteld en gedeeltelijk binnen het Insti
tuut gebouwd zijn en die in 1984 in 
Frankrijk geïnstalleerd zullen worden 
om een experimentele campagne in 
1985 te kunnen uitvoeren: 
(1) Gyrotrons 
Als hoogfrequent vermogensbronnen 
zullen drie Varian gyrotrons 200 kW, 
60 GHz, 100 ms worden gebruikt. 
Deze vereisen een aanzienlijke koel
installatie met een doorstroming van 
700 titer per minuut aan gedeminerali-
seerd water. 
De gyrotrons zullen werken met super
geleidende magneten (2,2 T). 
(2) Hoogspanningsvoedingen 
Een PSA van 100 kV, 50 A is speciaal voor 
dit experiment gekocht (Alsthom). Een 
moduJator-regufator-eenneid met een 
stabiliteit van ca. V>% is besteld bij 
Universal Voltronics. Ter beveiliging 
van de gyrotrons, bijv. bij overslag, is een 
snelle kortsluitschakeling (binnen 10 ps) 
in deze regulator voorzien. 
De gyrotrons zullen worden gemonteerd 
op olie-tanks waarin zich de individuele 
schakelcircuits bevinden. Deze opstel
ling werd gebouwd door de elektro
technische afdeling op Rijnhuizen. 

(3) Transmissielijnen 
Het hoogfrequent vermogen wordt in de 
gyrotrons geproduceerd in de circulaire 
TEoz-mode, en moet voor ECRH-toepas-
sing in de lineaire TEn (of HEn) gecon
verteerd worden. 
Een systeem van drie aparte transmissie-
lijnen met mode converters, koppelaars, 
overslag-beveiliging, gecorrigeerde 
bochten enz., onder verantwoordelijk
heid van onze partner (CEA) ontwikkeld 
bij Thomson-CSF, zal gebruikt worden 
om het vermogen van de drie gyrotrons 
naar één toegangspoort in TFR te leiden. 
De antennes in TFR met een goede 
directiviteit moeten nog ontwikkeld 
worden. 
(4) Dataverwerking en stuursysteem 
Een uitgebreid systeem voor dataver
werking en sturing van de apparatuur is 
ontworpen, gebaseerd op een DAVID 
mini-computer (met als hart een PDP 
11/23+) en een MIDAS microprocessor
systeem. 

Het onderzoek van de theoretische 
afdeling van het FOM-Instituut voor 
Plasmafysica betreft de magnetohydro-
dynamica, golfverschijnselen en trans
porteffecten van toroïdale plasma's. 
De code HBT wordt gebruikt om de 
magnetohydrodynamische stabiliteit 
zowel van globale ('kink')verstoringen 
ais van gelokaliseerde ('ballooning') 
modes in tokamak-plasma's met cirkel
vormige doorsnede te bestuderen. Ook 
aan effecten van een 'limiter' op de 
stabiliteit van kink-modes is aandacht 
besteed. Verder is het stabiliteits-
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criterium van Mercier voor plasma's 
met hoge kinetische druk onderzocht. 
Aangetoond is dat onder zeer algemene 
omstandigheden aan dit criterium is 
voldaan. De studie van toroïdale drift-
golven in het botsingsloze regime is 
voltooid. Thans worden door botsingen 
gedomineerde regimes onderzocht. Ver
der is onderzoek gaande naar resistieve 
modes. Hierbij wordt van de 'ballooning-
representatie' gebruik gemaakt. Voor 
vlakke geometrie is een benaderde 
oplossing van de eigenmode-vergelijkin
gen gevonden, die zeer algemeen bruik
baar is. De studies met betrekking tot de 
propagatie van elektron-cyclotrongolven 
worden voortgezet. In dit verband is het 
energietransport van elektrostatische 
golven opnieuw bekeken, om de rol van 
tweede-orde-effecten en van resonante 
elektronen duidelijk te maken. Een begin 
Is gemaakt met een studie van niet-
thermische effecten, die bij elektron-
cyclotronverhitting van de plasma
elektronen kunnen optreden. Ook is 
begonnen met het ontwikkelen van een 
één-dimensionale code voor de beschrij
ving van elektron-cyclotronverhitting 
van tokamak plasma's. Het onderzoek 
(in samenwerking met JET, en de labo
ratoria in Culham en Garching) naar 
transportverschijnselen in de randlaag 
van tokamak-plasma's is gecontinueerd. 
Toepassingen van een eerder ontwikkeld 
tweedimensionaal model voor de plas-
marand zijn uitgewerkt voor het toekom
stige experiment ASDEX-Upgrade en 
voor NET/INTOR. De medewerking aan 
de INTOR-reactorstudie vindt sinds 
1 maart 1983 plaats in het kader van de 
werkzaamheden van het NET Team 
(Garching). 

Het experiment DENISE van de werk
groep TN III in Amsterdam heeft bewe
zen een bundel negatieve waterstof
ionen te kunnen leveren. Er werd een 
stroomdichtheid van 3 mA/cm2 behaald. 
Bij deze metingen wordt een bundel 
positieve ionen (H+) geëxtraheerd uit 
een bucketbron bij 20 keV. Deze bundel 
van 150 mA/cm2 wordt afgeremd tot 
1 keV alvorens te worden omgeladen 
aan vers gecesiëe'de oppervlakken. 
De levensduur van de monolaag cesium 
blijkt 2 s te bedragen en is in overeen
stemming met een tijd die is berekend 
op basis van sputteren door waterstof. 
Na het beëindigen van het fundamentele 
werk aan H wordt het onderzoek aan 
gecesiëerde oppervlakken voortgezet 
met alkali-ionen <Li,K). Zowel neutralisa
tie als negatieve ionisatie worden 
bestudeerd. Interessant is de meting van 
de hobbeligheid van de potentiaalvlak-
ken op ca. 0,5 nm boven het oppervlak 
bij ijle cesium-bedekking (<0,1 mono-
laag). 

De bouw van het experiment MEQALAC 
vordert voorspoedig. Tests met de He+-
bron zijn beëindigd. De vier geprodu
ceerde bundeltjes (40 keV, 10 mA, 12 ir 
mm mrad) voldoen aan specificaties, 
bepaald door de rf-versneller. De sectie 
die de quadrupool-transportkanalen 
bevat, alsmede de buncher en aanpas-
module staan klaar om getest te worden. 
Voor de versneller zelf (40 MHz, AE = 60 
keV) is het definitieve ontwerp gereed
gekomen. Ook het elektronische regel
systeem voor buncher en versneller 
nadert zijn voltooiing. Van de opper
vlakte plasmabron worden alle onder
delen successievelijk getest. De holle-
kathode ontlading functioneert goed. 

Tot de belangrijkste ontwikkelingen in 
de werkgroep TN VI aan de TH-Twente 
behoort dat op het gebied van COHasers 
een 10atmosfeerlaser is gerealiseerd 
die zal worden gebruikt voor de bestude
ring van injectie-modelocking met nano-
secondepulsen. Voorts is de enkelvou
dige ontladingstechniek voor atmosfe
rische C02-lasers verder ontwikkeld 
voor snel repeterende systemen. Een 
herhalingsfrequentie van 30 Hz voor een 
klein systeem van ca. 3 joule is mogelijk 
geworden. Een combinatie van experi
menteel en theoretisch onderzoek aan 
KrF-lasers heeft, afhankelijk van de 
stroomdichtheid van de elektronen
bundel, geleid tot de voorspelling van de 
optimale gassamenstelling en uitkop-
peling. Een maximale energie van 40 
joule per liter in een puls van 150 è 200 
nanoseconden is gemeten. Op het ge
bied van de utilisatie kan worden vermeld 
dat de werkgroep participeert in het 
project 'TNO-laserfaciliteit voor bewer
kingstechnieken'. 

In de werkgroep TN VII, tevens Inter
afdelingscommissie van de THE voor 
plasmaonderzoek en plasmatechnolo
gie, is in 1983 in sterk toegenomen mate 
aandacht geschonken aan toepassingen 
in nauwe relatie met het fundamenteel 
onderzoek. In het project 'Plasma-etsen 
en -depositie' is een begin gemaakt met 
de diagnostiek van een 'single-wafer'-
etsplasma voor optimalisering van dit 
proces en met het bouwen van een flexi
bele plasmadepositie-opstelling. In het 
project 'Corona-ontladingen in lucht' 
zijn goede vorderingen gemaakt met de 
analyse van de stroompulsen en van de 
resulterende ionenproduktie welke kun
nen bijdragen tot aantasting van foto-
gevoelige lagen in gebruik bij kopieer
machines. Hierbij is steun ondervonden 
van de studies aan lawines in isolerende 
gassen (1g) en de daarbij gebruikte 
snelle meetmethoden. Deze laatste zijn 
van belang in de hoogspanningstech
niek. In het MHDenergieconversie-
onderzoek is veel aandacht geschonken 

aan de eigenschappen van de ontla
dingsstructuren, de zgn. streamers, 
zowel in het schokbuis- als in het blow-
down-experiment. In de laatste zijn 
'bunches' geconstateerd van streamers; 
dit leidt tot oscillerend generatorgedrag. 
Plasmaparameters zijn bepaald, welke 
goed verklaarbaar zijn met ontwikkelde 
modellen. Met behulp van collectieve 
verstrooiing is de afmeting van de sub
structuren gemeten in goede overeen
stemming met theoretische voorspellin
gen. Verdere toepassingsgerichte onder
zoeken betreffen spectrochemie met 
behulp van ICP-plasma's, vacuüm-
schakelaars en plasmaspuiten; deze 
studies hebben geleid tot een modelle
ring van de gebruikte plasma's. Het 
onderzoek aan de excitatie van plasma's 
en van excitatie-evenwichten is van groot 
belang gebleken voor de modellering en 
diagnostiek van plasma's in toepassin
gen. Een algemene analytische formu
lering, getoetst door gedetailleerde 
botsingsstralingsmodellering, is daarbij 
gereedgekomen. Deze blijkt goed toepas
baar voor de beschrijving van o.a. de 
energiebalans en voor modellering van 
transport. Een zorgvuldige analyse is 
gereedgekomen van het zeer dichte en 
hete plasma van een 'gepulste' statio
naire boog, welke tevens als medium 
voor fundamenteel onderzoek naar de in 
MHD aangetoonde ontladingsstructuren 
zal dienen. De genoemde analyse leidde 
eveneens tot toegenomen inzicht ten 
aanzien van de dynamiek van het plasma 
in bogen, met name betreffende de 
supersone uitstroming van ionen en van 
de rotatie. Deze laatste gegevens zijn 
weer van belang voor deeltjesbronnen 
ten behoeve van atomaire botsings
studies, waar tevens metingen zijn 
verricht met behulp van fluorescentie. 
Hierbij zijn de eigenschappen als ionen
bron vastgelegd. Tevens is naast de 
lineaire theorie van conversie van e.m.-
golven naar plasmagolven in inhomo-
gene plasma's ook aandacht geschon
ken aan niet-lineaire theorie met name 
ten aanzien van profielwijziging, mode
conversie, afhankelijkheid van hoek 
tussen voortplantingsrichting en plas
magradiënt, invloed extern magnetisch 
veld en generatie van solitonen en cavi-
tonen. Ten slotte is hij kinetische theorie 
gewerkt aan niet-ideale plasma's en zijn 
vorderingen geboekt ten aanzien van 
verdelingsfuncties in etsplasma's. 

De gezamenlijke Europese tokamak JET 
werd medio 1983 in bedrijf gesteld. 
Tegen het eind van het jaar werden 
ontladingen gemaakt waarin de geïndu
ceerde stroom in het plasma gedurende 
4 seconden constant werd gehouden op 
een niveau van 2,3 MA of - gedurende 
korte tijd - een piekwaarde van 3 MA 
bereikte. De temperatuur bereikte daar-

76 Thermonucleair Onderzoek en Plasmafysica 



VluchWjdspectrometer voor de bepaling 
van de plasma tonentemperatuur. 
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bij waarden tot 2 keV. Daarmee werd 
nog voor het eind van 1983 de belang
rijkste ontwerpparameter voor JET in 
basic performance', een plasmastroom 

van 3 MA. bereikt. Er moet evenwei nog 
veel meetapparatuur worden geïnstal
leerd, alsmede een 5 MW neutrale bundel 
voor bijverhitting. en er moet verbetering 
komen in de verontreinigingsgraad van 
het plasma alvorens van een compleet 
succes kan worden gesproken. 
Intussen kan als belangrijk wetenschap
pelijk resultaat van de eerste expert 
menten met JET worden gerapporteerd 
dat de energie-behoud tijd van deze toka-
mak een waarde van 0.3s bereikte. Hier
mede wordt bevestigd dat schaalver
groting in dit opzicht het voorspelde 
effect heeft: dit is temeer bemoedigend, 
omdat de afmetingen van JET zodanig 
zijn dat de extrapolatie naar een reactor 
een kleine stap is in vergelijking met die 
van de voorgaande experimenten naar 
JET. 

In de tweede fase van het bedrijf van JET 
wordt de plasmastroom opgevoerd tot 
5 MA en het vermogen voor de bijver
warming tot 25 MW ('extended perfor
mance'). Tevens wordt de diagnostiek 
aanmerkelijk uitgebreid en worden voor
bereidingen getroffen voor het werken 
met tritium als brandstof. Het daartoe 
strekkende bouwprogramma is in volle 
gang. 
Door semi permanente en tijdelijke 
detachering van medewerkers, die in een 
aantal belangrijke posities terecht zijn 
gekomen, levert FOM een volwaardige 
bijdrage aan dit gezamenlijke project. 
Deze zal nog belangrijker worden als de 
ECE-spectrometer, waarvan de bouw in 
1983 volgens plan verliep, in 1984 in 
gebruik is gesteld en een overeenkomst 
over het gebruik van dit diagnostische 
systeem is afgesloten. 

3. Onderwerpen van onderzoek  

FOM-INSTlTUUT VOOR PLASMAFYSICA 
Nieuwegein-Rijnhuizen, prof.dr. C.M. 
Braam s 
1. Toroïdaie pinches 
1.1. Opbouw van SPICA II 
1.2. Ontwikkeling van diagnostische 
systemen ten behoeve van SPICA II 
1.3. Theoretische ondersteuning 
2. Turbulente verhitting 
2.1 Het toroïdaleexperiment TORTUR III 
2.2. Ionen-diagnostiek aan TORTUR 
2.3. Ver-infraroodspectroscopie aan 
TORTUR III 
3. Ontwikkeling van diagnostische 
systemen 
3 1 . Ver-infraroodspectroscopie (ECE) 
3.2. Diagnostiek met behulp van neutra
le bundels 
4. Numerieke berekeningen aan koude 
plasmadekens 
5. Elektronen-Cyclotron-Resonantie-

Verhitting (ECRH) 
6. Diagnostiek - algemeen 
6 1 Spectroscopie 
6.2. Interferometrie 
6.3. Thomson-verstrooiing 
7. Elektronische en mechanische 
techniek 
7.1. Elektrotechniek 
7.1.1. Bijzondere ontwerpstudies 
7.1.2. Vermogenselektronica 
7.1.3. Ontwerpgroep analoge en digitale 
elektronica 
7.1.4. Elektronica service, onderhoud, 
chemie en montage 
7.1.5. Centrale computerfaciliteiten 
7.2. Mechanische techniek 

WERKGROEP THEORIE 
Nieuwegein - Ri/nhuizen, proi.dr. 
F. Engeimann 
1. Magnetohydrodynamica 
1.1. Sigma stabiliteit van diffuse 
pinch-configuraties in de hoog-bèta-
tokamakordening 
1.2. Stabiliteit van de zero-beta-tokamak 
1.3. Mercier-criterium voor hoog bèta 
tokamaks 
1.4. Stabilisatie van externe kink-modes 
door middel van een Eimiter 
1.5. Raleigh Taylor instabiliteit in aan
wezigheid van een obstakel 
1.6. Lokale dispersievergelijkingen, 
WKB-analyse en cluster spectra in de 
ideale MHD 
2. Dynamica van golven 
2.1. Elektrostatische drift-modes in een 
toroïdaie geometrie 
2.2. Door botsingen bepaalde en kineti
sche effecten op laagfrequente modes 
2.3. Toepasbaarheid van geometrische 
optica voor golfvoortplanting in de nabij
heid van elektronen-cyclotronresonan
ties 
2.4. Simulatie en tokamakontladingen 
met elektronen-cyclotronverhitting 
2.5. Niet-thermische effecten, geïndu
ceerd door de absorptie van elektronen-
cyclotrongolven 
2.6. Toroïdaie correcties bij cyclotron
emissie en -absorptie 
2.7. Stralingstransport in Vlasov-
plasma's 
2.8. Niet lineaire golven in een Vlasov-
piasma 
3. Transportverschijnselen 
3.1. Tweedimensionale modellen van de 
plasmarand in tokamaks 
3.2. Multigndmethoden voor berekening 
van toroïdaie evenwichten 
3.3. Limiter simulatie voor JET 
4. Diversen 
4.1. Depolarisatie van de kernspin in 
fusieplasma's 
4.2. Symmetrische gegeneraliseerde 
functies 
4.3. Reactorproblemen 

WERKGROEP TN III 
Amsterdam - FOMInstituul voor Atoom-

en MolecuulfySica, prof.dr. J. Los 
1. Bron voor een intense bundel nega
tieve waterstofionen (DENISE) 
2. Verstrooiing van alkali-ionen aan 
gecesieerd wolfraam (110) (NIOBE) 
3. MEQALAC 
3.1. He+-bron 
3.2. Aanpassingssectie 
3.3. RF versneller 
3.4. Bunker 
3.5. RF elektrisch systeem 
3.6. Bron voor negatieve ionen 

WERKGROEP TN VI 
Enschede - Technische Hogeschool 
Twente. Afdeling der Technische Na
tuurkunde, prof.dr.ir. W.J. Witteman 
1. Pulserende CO^Iasers voor hoog 
vermogen 
1.1. Onderzoek aan enkelvoudige glim
ontladingen in atmosferische C02-lasers 
met een herhalingsfrequentie tot 30 Hz 
1.2. Injectie-mode-locking van CO2-
laserpulsen 
1.3. Multiline-nanosecondepulsen 
1.4. Multi-atmosferische COï-lasers 
2. Excimeerlasers 
2.1. Compacte excimeer-UV-laser met 
elektronenexcitatie 
2.2. Excimeerlasers met hoge stroom
dichtheid 
2.3. Gasontladingsexcimeerlasers 
3. CO-lasers (TH-onderzoek) 
3.1. Continue CO-lasers met afgesloten 
systeem 
3.2. Pulserende CO-laser 

WERKGROEP TN VII 
Eindhoven - Technische Hogeschool, 
Afdeling der Elektrotechniek, Afdeling 
der Technische Natuurkunde, prof.dr.ir. 
D.C. Schram, prof.dr. M.P.H. Weenink 
1. Tu'bulentieen transport in botsings-
arme plasma's 
1.1. Energie- en deeltjestransport van 
ionen; rotatie 
1.2. Ontwikkeling van botsingsstralings-
modellen 
1.3. Turbulentie, een studie van niet-
evenwichtssystemen 
2. Energietransport in botsingsarme 
plasma's 
2.1. Algemene theorie van golfvoort
planting in inhomogene media, 'full 
wave-oplossingen 
2.2. Resonanteenergieabsorptie, reflec
tie en transmissie van elektromagneti
sche golven, mode-conversie 
2.3. NieMineaire effecten, te weten 
excitatie van harmoniseren, profiel
modificatie 
2.4. Stralingseigenschappen van anten
nes in plasma's omgeven door een ionen-
laag, inclusief verre-veldberekeningen, 
lekstralen, geleide golven en stralings-
impedantie 
2.5. Variatieprincipes voor magneto-
hydrodynamische evenwichten (in sa
menwerking met het FOMInstituul voor 
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Plasmafysica) 
3. Turbulentie in MHD-generatoren 
3.1. Gasdynamische effecten in MHD-
generatoren 
3.2. Ontladingsstructuren in MHO-
generatoren 
3.3. 5 MWm-MHD blow-down experiment 
(buiten FOM-verband) 

3.4. Discus MHD-generatoren (buiten 
FOM-verband) 
4. Kinetische theorie 
4.1. Kinetische theorie van zwak geïoni
seerde gassen 
4.2. Kinetische theorie van niet-ideale 
plasma's 

5. Corona-ontlading in lucht 
6. Plasma-etsen en plasmadepositie 
7. Hoogspanningsonderzoek 
7.1.Lawines in isolerende gassen 
7.2. Partiele ontladingen en meettech
nieken (gedeeltelijk buiten FOM-ver
band) 

4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT (incl. Rijnhuizen en TN III) 

Per 

WM/V 

soneel 

WM/G 

saantal 

TP 

(en 

OP 

Exploitat 
(in 

personeel 

iebudget 
kf) 
materieel 

Investerings
krediet 
(in kf) 

15 52,2 89 22 11.349 4.757,5 2.462 

waarvan in BR — 15,7 1 — 794 55 — 

daarvan van STW — 9,7 — — 438 37,5 — 

FOM-Instituut voor Plasmafysica (Rijnhuizen) 

Per 

WM/V 

soneel 

WM/G 

saantallen 

TP I OP 

Exploitat 
(in 

personeel 

iebudget 
kf) 
materieel 

Investerings
krediet 
(in kf) 

13 31 72 22 9.417 3.576,5 2.422 

waarvan in BR — 5 1 — 241 55 — 

daarvan van STW — 1 — — — 37,5 — 

OUTPUT (incl. TN III] 

publikaties 

(aantal) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties ** 

(aantal) 

lezingen 

(aantal) 

113* (67)* 7 ( - ) 81 (32) 35 (16) 

Volgens vastgestelde begroting 1983 
WM/V: wetenschappelijk medewerkers 
in vaster verband (inclusief niet-onder-
zoekers als beheerder, hoofden van 
werkplaatsen e.d) 
WM/G: wetenschappelijk medewerkers 
in gewoon verband (voornamelijk pro
movendi in tijdelijke dienst, maar ook 
wel wetenschappelijk medewerkers in 
vaste dienst) 
TP: technisch personeel 
OP: overig personeel 
BR: beleidsruimte 

Deze telling bevat ook publikaties, con-
ferentiebijdragen en lezingen die niet of 
niet alleen met FOM-middelen tot stand 
zijn gekomen. De gegevens zijn ontleend 
aan het 'output-boekje' FOM-58820. 
* waarvan 35 interne rapporten Rijnhui
zen 
* * Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 
Tussen haakjes: FOM-Instituut voor 
Plasmafysica. 

In 1983 gehonoreerde beleidsruimteprojecten 

project-
nummer indiener(s) titel 

werk
groep 

80.83.251 Dr. C. Bobeldijk 
Dr. A.A.M. Oomens 

FOP33.0416 Prof.dr.ir. P.C.T. van der Laan 
Dr. A.A.M. Oomens 
Dr. C. Bobeldijk 

83.83.411 Dr. H.J. Hopman 
Prof.dr. H. de Kluiver 
(AMOLF/Rijnhuizen) 

Diagnostieken SPICA II Rijnhuizen 

Het ontwikkelen van een magneto-optische methode voor Rijnhuizen 
stroommeting in het SPICA II experiment 

Ontwikkeling van een detector voor laagenergetische Rijnhuizen 
waterstofatomen (2-200 eV) 

5. Commissies 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Thermonucleair Onderzoek 
en Plasmafysica was op 31 december 
samengesteld uit: 
prof.dr.ir. W.J. Witleman, voorzifter, 
leider werkgroep TN VI 

prof.dr. C.M. Braams, wetenschappelijk 
secretaris, directeur FOM-Instituut voor 
Plasmafysica 
drs. M. Bustraan 
prof.dr. F. Engelmann, adjunctdirecteur 
FOM-Instituut voor Plasmafysica, leider 

theoretische afdeling 
prof.dr. J. Los, leider werkgroep TN III 
prof.dr.ir. P.C.T. van der Laan 
dr. J. Polman 
prof.dr.ir. D.C. Schram, leider werkgroep 
TNVII 
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prof.dr.ir. J.A. Steketee 
ir. A.C. Timmers 
prof.dr. M.P.H. Weenink, leider werk
groep TN VII 
prof.dr.ir. L. van Wijngaarden 
drs. H.G. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. A.A. Boumans, drs. F.R. Diemont 
en dr. C. Ie Pair (directie FOM), drs. J. 
Hovestreijdt (beheerder FOM-Instituut 
voor Plasmafysica), dr. B. Brandt (Eura-
tom-medewerker, FOM-Instituut voor 
Plasmafysica), dr. HJ. Hopman (adjunct
leider werkgroep TN III), ir. P.J.M, van 
Bommel en dr. A.A.M. Oomens (vertegen
woordigers COR) en drs. H. Benschop als 
adjunct-secretaris. 

Dr. R, Bleekrode werd op eigen verzoek 
ontheven van het lidmaatschap van de 
Commissie. 

Met ingang van 1 januari 1983 werd drs. 
F.R. Diemont in zijn functie van secreta
ris van de Commissie opgevolgd door 
drs. H.G. van Vuren. 

Het Dagelijks Bestuur van de Commissie 
bestaat uit de voorzitter, de secretaris 
en de wetenschappelijk secretaris van 
de Commissie-
De taken van de Commissie zijn nader 
omschreven in 'Bestuurstaken van de 
Commissies van de Werkgemeenschap
pen'. 

De Beleidscommissie voor het FOM-
Instituut voor Plasmafysica had aan het 
eind van het verslagjaar de volgende 
samenstelling: 
prof.dr.ir. W.J. Witteman, voorzitter 
dr. A.A. Boumans 
drs. M. Bustraan 
dr. J. Polman 
ir. A.C. Timmers 
drs. H.G. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door prof.dr. C.M. Braams en prof.dr. 
F. Engelmann (directie FOM-Instituut 

voor Plasmafysica), drs. F.R. Diemont 
(directie FOM), prof.dr. C. van der Leun 
(namens het Uitvoerend Bestuur van 
FOM), prof.dr. J. Los (leider werkgroep 
TN III), dr. R. Bleekrode (gast) en drs. 
H. Benschop als adjunct-secretaris. 

Op 1 januari 1983 werd dr. R. Bleekrode 
op eigen verzoek ontheven van het lid
maatschap van de Commissie. Dr. J. Pol
man werd in zijn plaats benoemd. 

Met ingang van 1 januari 1983 werd drs. 
F.R. Diemont in zijn functie van secreta
ris van de Commissie opgevolgd door 
drs. H.G. van Vuren. 

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

Het Beheercomité, dat in het kader van 
het associatiecontract Euratom-FOM is 
opgericht, was op 31 december samen
gesteld uit: 
voor Euratom: 
prof.dr. D. Palumbo, voorzitter 
G. de Sadeieer 
dr. F. Valckx 
voor FOM: 
dr. A.A. Boumans 
prof.dr. J.A. Goedkoop 
dr. H. Weijma 
prof.dr.ir. W.J. Witteman 
drs. H.G. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door drs. F.R. Diemont (directie FOM), 
prof.dr. C.M. Braams (directeur FOM-
Instituut voor Plasmafysica), prof.dr. 
J. Los (leider werkgroep TN III), dr. Ch. 
Maisonnier (Euratom, vaste gast), drs. 
J.D. Elen (ECN), dr. B. Brandt (Euratom-
medewerker, FOM-Instituut voor Plasma
fysica), dr. H.J. Hopman (adjunct-leider 
werkgroep TN III) en drs. H. Benschop 
als adjunct-secretaris. 

Met ingang van 1 januari 1983 werd drs. 
F.R. Diemont in zijn functie van secreta
ris van het Comité opgevolgd door drs. 
H.G. van Vuren. 

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

De Coördinatiegroep Kernfusie FOM-
ECN was op 31 december als volgt 
samengesteld: 
voor ECN: 
prof.dr. J.A. Goedkoop, voorzitter 
drs. M. Bustraan 
ir. A.C. Timmers 
voor FOM: 
prof.dr. C.M. Braams 
ir. J. Lisser 
prof.dr. J. Los 
prof.dr.ir. W.J. Witteman 
drs. H.G. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. A.A. Boumans, drs. F.R. Die
mont en dr. C. Ie Pair (directie FOM), 
prof.dr. C. van der Leun (namens het 
Uitvoerend Bestuur van FOM), prof.dr. 
F. Engelmann (adjunct-directeur FOM-
Instituut voor Plasmafysica), dr. B. 
Brandt (Euratom-medewerker, FOM-
Instituut voor Plasmafysica), dr. A. Ge
vers (Economische Zaken), drs. J.D. Elen 
(ECN), dr. R. Bleekrode (gast) en drs. 
H. Benschop als adjunct-secretaris. 

In de loop van het verslagjaar werden 
- op eigen verzoek - prof.dr. H.G. van 
Bueren (voor ECN) en dr. R. Bleekrode 
(voor FOM) ontheven van het lidmaat
schap van de Coördinatiegroep. Voor 
FOM werd ir. J. Lisser benoemd, voor 
ECN werd de vacature in 1983 nog niet 
vervuld. 

Met ingang van 1 januari 1983 werd drs. 
F.R. Diemont in zijn functie van secreta
ris van de Coördinatiegroep opgevolgd 
door drs. H.G. van Vuren. 

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

1. Algemeen 

11 Doelstelling 

Het doel van de Werkgemeenschap voor 
Theoretische Hoge-Energiefysica is het 
verrichten van theoretisch onderzoek 
op het gebied van de eigenschappen en 
wisselwerking van elementaire deeltjes. 
Dit onderzoek is deels van fundamentele 
aard, deels ook meer direct gericht op 
de interpretatie van nieuwe experimen
tele resultaten. Door de gecompliceerd
heid van de te analyseren experimentele 
gegevens en de omvangrijkheid van de 
wiskundige apparatuur is het gebruik 
van de meest geavanceerde reken-
automaten noodzakelijk geworden. 
Steeds meer wordt in het theoretisch 
onderzoek in groepen gewerkt. Ook de 
onderlinge samenwerking van de theo
retische groepen in Nederland neemt 
toe en er wordt een nauw contact met 
experimentele groepen nagestreefd. 
Een goed contact met CERN is een 
belangrijk aspect van de internationale 
samenwerking. 

2. Speurwerk  

Het onderzoek in de werkgemeenschap 
beslaat een breed scala van onderwer
pen: van zuiver theoretisch onderzoek en 
mathematische fysica tot werk dat in 
nauw contact staat met experimenten 
in de hoge- en intermediaire-energie-
fysica. Een heel sterke stimulans voor 
het onderzoek was de ontdekking van het 
W*- en Z-boson. Een belangrijk onder
zoeksthema in de theoretische hoge-
energiefysica is de veldentheorie; hier
van worden zowel quantum- als klassieke 
aspecten bestudeerd. Het vormt de basis 
van vrijwel alle realistische theoretische 
modellen. 

Een uitdagend theoretisch probleem is 
de formulering van een consistente 
quantum-theorie van de gravitatie. Langs 
verschillende wegen werd geprobeerd 
hier meer inzicht in te krijgen Het 
onderzoek aan supergravitatie in 10 en 11 
dimensies en aan quantumaspecten 

van zwarte gaten in de algemene relati
viteitstheorie zijn hier voorbeelden van. 

Verder onderzoek werd verricht aan: 
infrarood-problemen in 2- en 3-dimen-
sionale modellen, twee-lusdivergenties 
in willekeurige ijktheorieèn en differen
tiaal meetkundige aspecten van ijktheo
rieën. Het onderzoek aan de convergen
tieaspecten van planaire veldentheo
rieën werd afgerond. Van meer wiskun
dige aard was het onderzoek naar anti-
commuterende c-getallen met behulp 
van 'graded-modules'. Quantum-chromo-
dy namica (QCD) ais theorie van de sterke 
wisselwerking geeft weliswaar een 
goede kwalitatieve beschrijving van veel 
waargenomen verschijnselen, het blijft 
moeilijk om ook kwantitatieve voor
spellingen te doen van voldoende nauw
keurigheid. 

Een belangrijke methode om tot kwan
titatieve resultaten te komen is de roos
terformulering van QCD. Met behulp 
hiervan werd een effectieve actie voor 
baryonen en mesonen afgeleid, geba
seerd op een sterke-koppelingsexpansie. 
Verder werd onderzoek verricht aan het 
Twisted Eguchi-Kawai Model' (eindige 

temperatuur). Naast de roostermethode 
kan men ook gebruik maken van conti-
nuümtechnieken om inzicht te krijgen 
in het lange afstandsgedrag van QCD. 
Uitgaande van afgekapte Schwinger-
Dyson-vergelijkingen werd het infra-
roodgedrag van de gluonpropagator 
onderzocht. 
Naast de hierboven genoemde zuiver 
theoretische onderzoekingen werd veel 
aandacht besteed aan het vergelijken 
van theorieën en modellen met experi
mentele gegevens. Er werden straling,.-
correcties berekend op de productie van 
W- en Z-bosonen in pp-botsingen dit 
o.a. in verband met het relatief grote 
aantal waargenomen events met een 
extra foton. Verder werden hogere-orde-
correcties bestudeerd voor de reacties 
e*e- - e*e~n*)i- ene*e- - n+p~y 
Nauw hiermee verbonden was de ont 
wikkeling van MonteCarloprogrammas 
voor evenl-generatie 

Binnen het GWS-model voor elektro-
zwakke interacties is een spin-o-deeltje 
gepostuleerd; het Higgs-boson. Het is 
niet duidelijk of dit deeltje bestaat of 
niet. In verband hiermee werd een onder
zoek begonnen naar mechanismen waar
mee dit vooralsnog hypothetische deel
tje kan worden geproduceerd; in het 
bijzonder werd gekeken naar de moge
lijkheden van toekomstige e+e_- en 
e-p-opslagnngen. Uitgaande van de 
quantumchromodynamica is het nog 
niet mogelijk om het hadronspectrum 
in detail te voorspellen. Het Dlijkt wel 
mogelijk om een goede beschrijving te 
geven van het spectrum van cc- en bb-
mesonen op basis van potentiaal-
modellen. In dit kader werd onderzoek 
verricht aan het geometrische quark-
gluonmodel. Hiermee is een beter in
zicht verkregen in de aard van overgangs
potentialen die mesonverval bewerk
stelligen. Op h ° i gebied van de sterke 
interacties werd het onderzoek aan 
NN- en NN-interacties voortgezet. Het 
bleek mogelijk om een verbeterde NN-
potentiaal te construeren. 

pp-Verstrooiing bij lage energie in de 
'So-fase kon met behulp van de P-matrix 
methode goed worden beschreven. 
Pionproduktie in NN-interacties werd 
onderzocht in een model waarin de 
effecten van de.,-resonantie in rekening 
werden gebracht; hiermee konden 
experimenteel waargenomen structuren 
worden verklaard. 

3. Onderwerpen v n onderzoek  

WERKGROEP H-th-A 
Amsterdam - Instituut voor Theoreti
sche Fysica, prof.dr. K.J.F. Gaemers, 
prof.dr. S.A. Wouthuysen 
1. Fenomenologie van het standaard
model 
1.1. Produkliemechanismen voor Higgs-
deeitjes 
1.2. Eigenschappen van W- en Z-
bosonen 
1.3. QCD-storingstheorie 
2. Ijktheorieèn op een roosier 
2.1. Effectieve QCD-lagrangeaan bij 
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sterke koppeling 
2.2. Eigenschappen van roosterfer-
mionen 
2.3. Dynamische symmelriebreking 
3. Geometrische aspecten van Ha mil-
ton-systemen 
3.1. Mechanica van continue en discrete 
systemen in differentiaalmeetkundige 
formulering 
3.2. Dirac-theorie van constraints 
(meetkundig) 
3.3. Toepassing van 3.1. en 3.2. op 
Yang-MiMs-vergel ijkingen 

WERKGROEP H th-G 
Groningen - Instituut voor Theoretische 
Natuurkunde, prof.dr. D. Atkinson 
1. Niet-lineaire methoden in dequan-
tumveldentheone 
2. Analyse van Dyson-Schwinger-
vergelijkingen in QED en QCD 
3. Betaverval en links-rechtssymmetrie 
4. Supergravitatie (buiten FOM-verband) 

WERKGROEP H-th-L 
Leiden - Instituut-Lorentz, prof.dr. F.A. 
Berends 
1. Mathematische aspecten van de 
quantumveldentheorie 
2. Theorie e*-e_-botsingen 
3. Quantumtheorie van de gravitatie 

WERKGROEP H-th-N 
Nijmegen - Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. C. Dullemond, prof.dr.ir. 
J.J. de Swart, prof.dr. R.Ph I. Van Royen (t) 
1. Baryon-baryon- en baryon-antibaryon-
wisselwerking en resonanties 
2. Fase-analyse van lage-energie pp- en 
np-verstrooiing 
3. 'Improved Coulomb Potential' voorde 
relativistische Schrödinger-vergelijking 
4. Gemodificeerde effectieve-dracht-
theorie en de P matrix voor gekoppelde 
kanalen 
5. Groepentheoretisch onderzoek, in het 
bijzonder de groepen Sp en SU(n), ter 
ondersteuning van het onderzoek aan 
het quark bag-model 
6. Studie van het hadronspectrum en 
hadronverval op grond van eenvoudige 
quarkpotantialen 
7. Toepassingen van de renormalisatie-
groep op faseovergangen van de tweede 
orde en aanverwante problemen 
8. Berekeningen aan hoge energie
processen met QCD 

WERKGROEP H-thU 
Utrecht - Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. G. 't Hooft, prof.dr. 
J.A. Tjon 
1. Convergentie-aspecten van de sto
ringsontwikkeling in veldentheorieën, 
in het bijzonder in planaire velden
theorieën (buiten FOM-verband) 
2. Ouantumaspecten van zware gaten 
in algemene relativiteitstheorie (buiten 
FOM-verband) 
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4. Enkel* gegevens over in- m output 

INPUT 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget 
(in kt) 

Investerings
krediet 

WM/V WM'G; TP OP personeel materieel ( ink/) 

I — 20 - — 1.097 37,6 — 

waarvan in BR ; — 6 — — 372 — — 

daarvan van STW [ — j — | — j — j — — — 

OUTPUT 

publikaties waarvan bijdragen aan | lezingen 
proefschriften conferenties * 

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

37 J 4 | 16 j 81 

In T983 gehonoreerde beleidsruimteprotecten 

project-
nummer indiener titel 

80.83.170 Prof .dr. C. Oullemond Spectrum en vervalseigenschappen had» or 

Volgens vastgestelde begroting 1963 
WM/V: wetenschappelijk medewerkers 
in vaster verband (inclusief met-onder
zoekers als beheerder, hoofden van 
werkplaatsen e.d.) 
WM/G: wetenschappelijk medewerkers 
•n gewoon verband (voornamelijk pro
movendi in tijdelijke dienst, maar ook 
wel wetenschappelijk medewerkers in 
vaste dienst) 
TP: technisch personeel 
OP: overig personeel 
BR: beleidsruimte 

Deze '„-Hing bevat ook publikaties. con 
ferentiebijdragen en lezingen die met of 
niet alleen met FOM middelen tot stand 
zijn gekomen. De gegevens zijn ontleend 
aan hel output boekje FOM 56620 
* Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 

affi
liatie 

KUN 

werk
groep 

Hth-N 

5- Commissies 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Theoretische Hoge-energie-
fysica was op 31 december samenge
steld uit: 
prof.dr. S.A. Wouthuysen, voorzitter, 
leider werkgroep H-th-A 
prof.dr. C. Dullemond, wetenschappelijk 
secretaris, leider werkgroep Hth-N 
prof.dr. 0. Atkinson, leider werkgroep 
Hth-G 
prof.dr. F.A. Berends, leider werkgroep 
HthL 
prof.dr. K.J.F. Qaemers. leider werkgroep 
H-th-A 
prof.dr. 6. 't Hooft, leider werkgroep 
H-th-u 
dr. W. Hoogland, wetenschappelijk direc
teur NIKHEF sectie H 
prof.dr. Th.W. Ruijgrok 
prof.dr. J.J. de Swart. leider werkgroep 
Hth-N 

prof.dr. JA. Tjon. leider werkgroep H-th-U 
prof.dr. R.Ph.l. Van Royen. leider werk
groep Hth-N (*) 
drs. HG van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. A.A. Boumans en drs. F.R. Di*-
mont (directie FOM), dr. H.P.C. Rood 
(namens prof.dr. D. Atkinson), prof.d» 
A.N. Diddens resp. prof.dr. B.O.P.J. de 
Wit (namens dr. W. Hoogland), dr. P.J.M. 
Bongaarts en dr. J. Smit (vertegenwoor
digers COR). T. van Egdom en C.M. Visser 
(medewerkers FOM-bureau) en dr. H.D. 
Dokter als adjunct-secretaris. 

In de loop van hel verslagjaar werd prof. 
dr. J.A.M. Cox overeenkomstig zijn ver
zoek ontheven van de leiding van H t h L 
en van het lidmaatschap an de Commis

sie. Dr. F.A. Bais werd benoemd tot lid 
a litre personnel van de Commissie en 
tot adjunct-werkgroepleider van H-th-L. 

in verband met de directeurswisseting 
van het NIKHEF sectie H nam dr. W. 
Hoogland de plaats in van prof.dr. A.N. 
Diddens. 

Met ingang van 1 januari 1983 werd drs. 
F.R. Diemont in zijn functie van secreta
ris van de OT.-nissie opgevolgd door 
drs. H G van Vuren. 

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

De taak van de Commissie is nader om
schreven in Bestuurstaken van de Com
missies van de Werkgemeenschappen'. 
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NIKHEF 
Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica 

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling, geschiedenis 

Het doel van het Nationaal Instituut 
voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica 
is het onderzoek van subatomaire deel
tjes en hun wisselwerkingen. Voorzover 
dit mogelijk is met middelgrote ener
gieën kan dit ter plaatse gebeuren met 
de eigen 500 miljoen elektronvolt elek-
ïronenversneller MEA. Indien aanmerke
lijk hogere energieën gewenst zijn, 
vereist het onderzoek gebruik van zeer 
grote versnellers in het buitenland. 
Globaal gesproken, wordt het laatste 
onderzoek verricht door de sectie Hoge-
energiefysica van het instituut, het 
eerste door de sectie Kernfysica. 
Dit neemt niet weg dat ook medewer
kers van K deelnemen aan onderzoek
projecten in het buitenland. Omgekeerd 
wensen vele buitenlanders onderzoek te 
verrichten met MEA (Medium Energy Ac
celerator) op grond van diens voortreffe
lijke eigenschappen. Bovendien omvat 
de sectie K een radiochemische afde
ling. 

De neiging om gebruik te maken van 
steeds hogere energieën in het sub
atomaire onderzoek hangt samen met 
het feit dat de schaal van de te onder
scheiden structuren omgekeerd even
redig is met de beschikbare energie. 

Het is deze verschuiving naar hogere 
energieën, die het bouwen van grote 
versnellingsmachines noodzakelijk 
heeft gemaakt. Om de processen te 
bestuderen, die zich binnen de straal 
van een proton (10-15 m) voltrekken en 1ie 
dus de structuur van het proton zouden 
kunnen onthullen, heeft men deeltjes 
van miljarden elektronvolt nodig. Het 
onderzoek heeft het bestaan aange
toond van allerlei tot voorheen niet be
kende deeltjes, die hetzij direct bij een 
hoogenergetische botsing van twee pro
tonen kunnen ontstaan, hetzij uit de ont
stane deeltjes als vervalprodukten vrij
komen. Het heeft voorts structuurele
menten binnen het nucleon blootgelegd, 

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

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

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

king OOK betrekkelijk eenvoudig; juist in 
dat gebied heeft gebruik van een elektro
nenversneller als MEA voordelen. 

Het belang dat de internationale 
gemeenschap aan dit werk hecht blijkt 
wel uit de vele aanvragen om experi
menten met MEA te mogen verrichten. 
Eind 1981 is een internationale 
commissie ingesteld om te adviseren 
over de toewijzing van bundeltijd aan 
voorgestelde onderzoeksprojecten. 

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

Het chemische werk met de versneller 
is gericht op onderzoek van de invloed 
van straling op chemische reacties 
(stralingschemie) en op produktie van 
radioactieve isotopen voor studie van 
chemische reacties met thermische en 
met snelle atomen ('hot atom' chemie» 
Als hulp hierbij wordt dosimetric bestu
deerd en worden werkzame doorsneden 
voor fotonucleaire reacties gemeten. 
Tenslotte worden chemische reacties 
bestudeerd waarin tot stilstand geko
men pionen en muonen een rol spelen, 
onder andere door meting van muon-
spinrotatie. 

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

Het kernfysisch onderzoek in Nederland 
buiten het NIKHEF wordt gecoördineerd 
door de eveneens in 1946 opgerichte 
Werkgemeenschap voor Kernfysica van 
FOM. In deze werkgemeenschap werd in 
1955 een Werkgroep Mesonenphysica 
geformeerd, die uitgroeide tot de in 1963 
opgerichte Werkgemeenschap voor 
Hoge-energiefysica. Het experimentele 
werk op dit gebied werd in 1975 naar het 
Nationaal Instituut overgebracht; in juni 
van dat jaar is een overeenkomst gete
kend tussen de Stichting FOM, de Stich
ting IKO, de Universiteit van Amsterdam 
en de Katholieke Universiteit Nijmegen, 
waarbij het Nationaal Instituut voor 
Kernfysica en Hoge-Energiefysica 
(NIKHEF) is opgericht. De Werkgemeen
schap voor Hoge-energiefysica houdt 
zich nu non uitsluitend bezig met het 
theoretisch onderzoek en veranderde 
daarom van naam. Voor de sectie H is in 
de Watergraafsmeer te Amsterdam een 
nieuw laboratorium gebouwd, dat in 
1980 werd betrokken. Het instituut vormt 

2. Speurwerk 

2.1. Sectie K 

Proton-uitstootreacties door inelasti-
sche verstrooiing van hoogenergetische 
elektronen -waarbi j zowel het verstrooi
de elektron als het uitgestoten proton 
werden gedetecteerd, elk in een magne
tische spectrometer - werden bestu
deerd voor een drietal kernen. Voor de 
kern 50Ti bijvoorbeeld werden sterk 
gebonden 2s- en 1d-proton-gattoestan-
den waargenomen met een scheidend 
vermogen corresponderend met 150 keV 
piekbreedte. 

Uit de meting van röntgenovergangen 
in pionische atomen van Au en Pt - een 
pionisch atoom wordt gevormd door de 
vangst van een langzaam negatief gela
den pion in een atomaire baan - werd 
gevonden dat absorptie van pionen door 

kernen, een gevolg van de sterke wissel
werking, tweemaal zo zwak is als theore
tisch voorspeld. Een publikatie hierover 
is inmiddels verschenen in Physics 
Letters. 

Voortgang werd geboekt met het zoge
noemde sigma-omegamodel, waarin de 
verandering van eigenschappen van 
nucleonen in een kernomgeving ten op
zichte van die voor vrije nucleonen in 
rekening wordt gebracht. Grote effecten 
werden gevonden voor elektromagneti
sche stromen in kernen. Naar verwacht 
wordt zal dit model toegepast kunnen 
worden bij de analyse van proton-
uitstootreacties. 

Met werk voor een nieuwe massatabel 
werd afgerond. In totaal werden 5006 
gegevens over 2371 atoommassa's ver
werkt. 

Met is gebleken dat grote hoeveelheden 
van het isotoop 67Cu, met een halverings
tijd van 62 uur, kunnen worden geprodu
ceerd door parasitaire bestraling bij een 
bundelstop. Via de ^Znf-y.n) reactie kan 
na één uur bestralingstijd een hoeveel
heid van 0,25 millicurie worden afge
scheiden. Bij de Landbouw Hogeschool 
te Wageningen bestaat hiervoor grote 
belangstelling in verband met biologi
sche toepassingen. 

In het verslagjaar werd een groot gedeel
te van het bundelgeleidingssysteem voor 
fotonen, ten behoeve van onderzoek met 
synchrotronstraling te Daresbury in 
Engeland, afgeleverd. Dit systeem wordt 
vervaardigd door NIKHEF-K in opdracht 
van ZWO. Het omvat opstellingen voor 
EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine 
Structure)- en SAD (Small Angle Diffrac
tion) experimenten voor Nederlandse 
onderzoekgroepen. 

2.2. Sectie H 

De sectie H van het NIKHEF voert experi
menten uit bij de grote ir ternationale 
versnellerlaboratoria CERN (Genève), 
DESY (Hamburg) en SLAC (Stanford, VS). 
Het Europese centrum CERN neemt in 
het experimentele programma de belang
rijkste plaats in. Het NIKHEF neemt hier 
deel aan experimenten bij het Super Pro
ton Synchrotron (SPS), de proton-anti-
protonbotser (SppS) en de 'Low Energy 
Antiproton Ring' (LEAR) terwijl het zich 
voorbereidt op experimenten mat de 
nieuwe machine LEP. 

Het SPS versnelt protonen tot 450 GeV. 
Deze worden gebruikt om secundaire 
deeltjesbundels te produceren. Experi
menten in de CERN-neutrinobundels 
hebben belangrijke bijdragen gegeven 
tot onze kennisvan het 'standaard
model'. Het NIKHEF neeml aan het neu

trinoprogramma deel met de experimen
ten WA18 en WA25. Secundaire bundels 
van ir-mesonen en protonen worden 
gebruikt voor de bestudering van inter
acties tussen sterk wisselwerkende 
deeltjes (hadronen). Dit gebeurt wat het 
NIKHEF betreft in experimenten met de 
ACCMOR-en EHS-spectrometer. In de 
SppS wordt deSPS-ring gebruikt om 
zeer intense bundels van protonen en 
antiprotonen op te slaan. Op twee plaat
sen worden deze in tegenovergestelde 
richting draaiende bundels met een ener
gie van 270 GeV frontaal met elkaar in 
botsing gebracht. Het NIKHEF neemt 
aan twee experimenten bij het SppS deel: 
UA4 en UA1. De in een speciale accumu-
latorring verzamelde antiprotonen kun
nen ook vertraagd worden. LEAR is ont
worpen om zeer zuivere intense bundels 
van antiprotonen te leveren. Met deze 
bundels vindt onderzoek plaats dat zich 
gedeeltelijk op het grensvlak vin kern
fysica en deeltjesfysica beweegt. Aan 
het SING-experiment wordt niet alleen 
door medewerkers van de sectie H maar 
ook door enkele fysici van de sectie K 
meegewerkt. 

De nieuwe CERN-machine LEP zal eind 
1988 gereed moeten komen. In een tun
nel met een omtrek van 30 km wordt op 
vier plaatsen een elektronbundel met een 
positronbundel in botsing gebracht. 
De bundelenergie bedraagt in de eerste 
fase maximaal 50 GeV. Op twee van de 
doorsnijdingspunten staan detectors 
waaraan het NIKHEF een belangrijke 
bijdrage levert: DELPHI en LEP3. 

Op DESY is het NIKHEF betrokken bij 
experimenten met de elektron-positron-
opslagringen DORIS en PETRA. De bun
dels van DORIS hebben een energie van 
maximaal 6 GeV. Een NIKHEF-groep uit 
Nijmegen participeert in het zogenaam
de Crystal Ball-experiment. PETRA heeft 
van alle e+e~-machines op dit ogenblik 
de grootste energie (22,5 GeV per bun
del). Een NIKHEF-team neemt deel aan 
het MARK-J-experiment. 

Bij SLAC wordt door NIKHEF-medewer-
kers geëxperimenteerd met de e+e_-
botser PEP in het experiment PEP-9. 
Dit is een machine die vergelijkbaar is 
met PETRA (16 GeV per bundel). 

De deelneming van enkele medewerkers 
aan het UA1-experiment op persoonlijke 
basis is in 1983 omgezet in een officiële 
NIKHEF-deelneming. In dit experiment 
werden begin 1983de W+- en Z-bosonen 
aangetoond, de belangrijkste ontdekkin
gen in de hoge-energiefysica van de 
laatste tien jaar. Enkele kleinere 
experimenten (WA25, NA5) zijn afgeslo
ten. De betrokkenheid met het CHARM 
experiment is, afgezien van de voltooiing 

de thuisbasis voor groepen die experi
menten uitvoeren bij hoge-energie-
versnellers; in zijn werkplaatsen wordt 
de voor deze experimenten benodigde 
detectieapparatuur gebouwd; meet
apparatuur en rekenmachines zijn 
beschikbaar voor het uitwerken van de 
gegevens die bij de versnellers worden 
verkregen. Een gedeelte van het pro
gramma wordt in Nijmegen uitgevoerd. 

In 1977 besloot de Vrije Universiteit te 
Amsterdam zich bij het NIKHEF aan te 
sluiten en een belangrijk deel van haar 
kernfysisch onderzoek in de sectie K te 
gaan verrichten. 
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van twee proe'schrüten, beëindigd. 3. Onderwerpen van onderzoek 

Al deze experimenten vinden plaats in 
grote internationale samenwerkings
verbanden. Oe NIKHEF-medewerkers 
dragen bij aan de bouw van apparatuur, 
de uitvoering van de experimenten zelf, 
de ontwikkeling van rekenmachine-
programmatuur en de analyse van expe
rimenten. Voor deze taken zijn uitge
breide werkplaats- en rekenmachine-
faciliteiten nodig. 

De experimenten moeten worden goed
gekeurd door de wetenschappelijke 
programmacommissies van de verschil
lende versnellers. Een regelmatige be
oordeling van voortgang en resultaten 
vindt bij deze zelfde commissies plaats. 
Binnen het NIKHEF beoordeelt de weten
schappelijke adviescommissie WAC 
voorstellen en resultaten ter advisering 
van het NIKHEF-bestuur. Naa^t de expe
rimentele groepen heeft de sectie H een 
kleine theoriegroap. Deze heeft een eigen 
wetenschappelijk programma en zorgt 
tevens voor de nodige theoretische on
dersteuning van de experimentele activi
teiten. 

1. Kernfysica 
1.1. Elektron verstrooiing 
1.1.1. Kernstructuur en -modellen, mag
netische overgangen en hoge-spintoe-
standen 
1.1.2. Hoge-impulscomponenten in 3He 
en diep-gebonden gattoestanden 
1.1.3. Elektro-pionproduktie 
1.2. Pionen-en muonenfysica 
1.2.1. Pionische en muonische atomen 
1.2.2. Pionverstrooiing bij lage energie 
1.2.3. Muonkemvangst en muon-geïndu-
ceerde splijting 
1.3. Theorie 
1.3.1. Coulomb-somreget 
1.3.2. Foto-kernreactiesen A-gat model 
1.3.3. Atomaire massa's 
1.4. Radiochemie 
1.4.1. "Hot atom'-chemie en muonium 
chemie 
1.4.2. Stralingschemie 
1.4.3. Isotopenproduktie 
2. Hoge-energiefysica 
2.1. Neutrino's in D2 
2.2. Neutrinoreacties met neutrale 
stromen 

2.3. PETRA, e+e-reacties bij een zwaar
tepuntsenergie van 40 GeV 
2.4. ACCMOR, pioduktie van gechar
meerde deeltjes in hadroninteracties 
2.5. EHS, dynamica lage-prprocessen 
2.6. Twee-fotonfysica (PEP) 
2.7. Microprocessors en triggersys-
temen 
2.8. Totale werkzame doorsnede bij de 
CERN-collider 
2.9. Crystal Ball, fotonfysica bij DORIS 
2.10. LEAR, antiproton-protoninter
acties bij lage energie 
2.11. Produktie en eigenschappen 
Z°, W * , parameters elektrozwakke 
wisselwerking; Higgs-deeltjes (DELPHI 
en LEP3) 
2.12. Quark(anti)quark-interacties; 
produktie van zware bosonen, zwakke 
wisselwerking (W1 , Z°), quark en gluon 
jets (UA1) 
2.13. Instrumentatieprojekten 
2.14. Theoriegroep 

4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 
Sectie K 

Pef 

WM/V 

soneel 

WM/G 

saantai 

TP 

len 

OP* 

Exploitat 
(in 

personeel 

iebudget 
kt) 
materieel 

Investerings
krediet 
(in kf) 

21 28 98 36 11.967 9.362 1.200 

waarvan in BR — 3 — — 25 82 — 

daarvan van STW — — — — — — — 

Sectie H 

Personeel 

WM/V |Wlv*/G 

saantai 

TP 

len 

OP 

Exploitat 
(in 

personeel 

iebudget 
kf) 
materieel 

Investerings
krediet 
(in kf) 

12 48 46 9 7.892 5.047,5 660 

waarvan in BR — 4 2 — 85 17 — 

daarvan van STW — — — — — — — 

Volgens vastgestelde begroting 1983 
WM/V: wetenschappelijk medewerker in 
vaster verband (inclusief niet-onder-
zoekers als beheerder, hoofden van 
werkplaatsen, e.d) 
WM/G: wetenschappelijk medewerkers 
in gewoon verband (voornamelijk pro
movendi in tijdelijke dienst, maar ook 
wel wetenschappelijk medewerkers in 
vaste dienst) 
TP: technisch personee' 
OP: overig personeel 
BR: beleidsruimte 
* Incl.eWCW-newakers 

OUTPUT 

publikaties 

(aantal) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties* 

(aantal) 

lezingen 

(aantal) 

6 

92 

Sectie K 26 1 37 

lezingen 

(aantal) 

6 

92 Sectie H 64 3 47 

lezingen 

(aantal) 

6 

92 

* Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 
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In 1983 gehonoreerde beleidsruimteprojecten 

project-
nummer indiener(s) titel 

Sectie K 
83 83.383 Dr.ir. J. Konijn Sterke en elektromagnetische wisselwerking in pionische atomen 
83.83.382 Dr.ir. J. Konijn Dubbele ladingsuitwisselingsreacties 
83.83.376 Dr. L. Lapikas (e,e'p)-reactie op atoomkernen 

Prof.dr. P.K.A. de Witt Huberts 
Prof.dr. C. de Vries 

Sectie H 
83.83.391 Prof.dr. B.Q.P.J. de Wit Supergravitatie 
83.83.393 Prof.dr. A.N. Diddens Rich-tellers voor Delphi (LEP) 

Dr. B.K.S. Koene 
Dr. D.Z. Toet 
Dr. F. Udo 

83.83.395 Prof.dr. B.Q.P.J. de Wit Precisietoetsen standaardmodel 
Prof.dr. K.J.F. Gaemers 
(NIKHEF/UvA) 

5. Commissies 

Op 1 januari 1981 was de bestuurlijke 
integratie van het NIKHEF-sectie H en 
het IKO een feit. Sindsdien bestaat het 
Interimbestuur van het NIKHEF-sectie 
H niet meer, en is het NIKHEFbestuur 
ingesteld. Het IKO is als sectie K in het 
NIKHEF opgegaan. 
Het Curatorium van de Stichting IKO 
houdt zich niet meer met de gang van 
zaken in het instituut bezig. Het 
NIKHEFbestuur bestaat uit 8 leden, 
te benoemen door FOM, de Universiteit 
van Amsterdam, de Katholieke Univer
siteit Nijmegen en de Vrije Universiteit 
Op 31 december was het bestuur als 
volgt samengesteld: 
prof.dr.ir. J.J.J. Kokkedee (FOM), 
voorzitter 
prof.dr. J. Blok (FOM), plaatsvervangend 
voorzitter 
dr. C.J.M. Aarts (KUN) 
prof.dr. D.W, Bresters (UvA) 
prof.dr. J.C. Kluyver (FOM) 
dr. K.O. Prins (UvA) 
prof.d-. R.T. Van de Walle (KUN) 
dr. J.J. Vasmel (VU) 
dr. AA. Boumans verzorgde het 
secretariaat. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door de directie van het 
NIKHEF, prof.dr. G. van Middelkoop 
(wetenschappelijk directeur sectie K), 
dr, W. Hoogland (wetenschappelijk 

directeur sectie H) en dr. J. Schutten 
(beherend directeur NIKHEF) en mevr. 
E.N.H.J. Johannes ter assistentie van 
de secretaris. 

Met ingang van 1 januari 1983 werden 
prof.dr. A.H. Wapstra (sectie K) en prof. 
dr. A.N. Diddens (sectie H) in hun func
tie van wetenschappelijk directeur 
opgevolgd door prof.dr. G. van Middel
koop resp. dr. W. Hoogland. 

Op 10 maart 1983 overleed dr. J. Schut
ten, beherend directeur van het NIK
HEF. Dr. J. Langelaar werd op 1 februari 
1984 benoemd tot zijn opvolger. 

Voor de beide secties dienen weten
schappelijke adviescommissies te wor
den ingesteld. In 1982 was dit voor de 
sectie H reeds gebeurd, in 1983 gebeur
de dit voor de sectie K. 
Op 31 december waren de commissies 
als volgt samengesteld: 

sectie K: 

prof.dr. R.H. Siemssen, voorzitter 
dr. J. Duclos 
dr. J.H. Koen 
prof.dr. C. van der Leun 
prof.dr. G. van Middelkoop 
dr. J. Mougey 
prof.dr. F. Scheck 
dr. W. Turchinetz 

sectie H: 

orof.dr. K.J.F. Gaemers, voorzitter 
prof.dr. A.N. Diddens 
dr. P. Duinker 
dr. W. Hoogland 
dr.ir. D.J. Schotanus 
prof.dr. A.G.C. Tenner 
dr. F. Udo 

Dr. J. Schutten. 
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Halfgeleiders 

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling 

De Werkgemeenschap Halfgeleiders is 
voortgesproten uit de Contactgroep 
Technische Halfgeleiderfysica en 
-elektronica'. In deze Contactgroep, 
opgericht in 1976, namen 8 universitaire 
groepen deel, die onderling informatie 
uitwisselden en hun onderzoek coördi
neerden. In mei 1981 volgde de omzet
ting in een FOM-Werkgemeenschap 
'Halfgeleiders', nadat ZWO goedkeuring 
had gegeven aan structurele steunver
lening door FOM aan het halfgeleider-
onderzoek. 
De Werkgemeenschap stelt zich ten doel 
het fundamenteel onderzoek op het 
gebied van de technische halfgeleider
fysica en -elektronica te bevorderen 
en te coördineren. 
Het onderzoek omvat een betrekkelijk 
breed spectrum van onderwerpen, 
waarbij de mogelijke toepassing van de 
onderzoekresultaten bij de fabricage 
van halfgeleidermaterialen of -elemen
ten steeds duideiijk op de achtergrond 
aanwezig is. 
De bestudeerde onderwerpen zijn ruw
weg onder te brengen in vijf gebieden, 
te weten: 
a. materiaalonderzoek; 
b. technologisch onderzoek ten behoe
ve van de fabricage van halfgeleider-
materialen en -elementen; 
c. onderzoek aan halfgele'derelemen-
ten; 
d. onderzoek aan geïntegreerde schake
lingen; 
e. onderzoek van ontwerpmethoden 
voor geïntegreerde schakelingen. 
Uiteraard is de hierboven gegeven inde
ling zeer globaal. Er bestaat eer sterke 
wisselwerking tussen de diverse aan
dachtsgebieden. 

De Werkgemeenschap beschouwt het 
mede als haar taak innoverend onder
zoek ten behoeve van de industrie te sti
muleren en waar nodig te initiëren. Een 
belangrijk deel van het onderzoek heeft 
dan ook betrekking op onderwerpen die 

kunnen leiden tot een praktische toepas
sing. Bij de beoordeling van een gedeel
te van de projecten wordt de mogelijke 
praktische toepassing, de utilisatie als 
een belangrijk criterum gehanteerd. 
Teneinde de overdracht van onder
zoekresultaten naar toekomstige gebrui
kers te vergemakkelijken, streeft de 
Werkgemeenschap naar een zo goed 
mogelijk overleg met de industrie. 
Bij vele projecten zijn of worden daartoe 
gebruikerscomm'ssies in het leven ge
roepen, die, zoals de naam aangeeft, zijn 
samengesteld uit potentiële gebruikers 
van de onderzoekresultaten 

2. Speurwerk  

Het wetenschapsgebied 'Halfgeleiders' 
omvat vele facetten, zoals de quantum-
fysica van de halfgeleiders, de fysica van 
verontreinigingen en defecten in halfge
leiders, fabricagemethoden zoals de 
submicronlithografie, ionenimplantatie 
en rekrslallisatie met behulp van laser
bundels, bouwelementen zoals transis
tors, zonnecellen, sensors, Schottky-
diodes, halfgeleiderschakelingen met 
geringe drift en temperatuurafhankelijk
heid, filters, A/D-converters en automa
tisering van het ontwerpen van schake
lingen en technieken voor het stimuleren 
van de eigenschappen van materialen, 
bouwelementen en schakelingen. 
Het vakgebied omvat vele vakdisciplines, 
en voor het bereiken van een goede 
wetenschappelijke kwaliteit en kwanti
teit is een zeer goede coördinatie 
vereist. De leden van de Contactgroep 
hebben gekozen voor aansluiting bij de 
Stichting FOM, omdat zij menen dat de 
bij FOM gebruikte procedures van coör
dinatie en kwaliteitsbewaking het meest 
geschikt zijn voor dit vakgebied. Ander
zijds heeft de Contactgroep zich gereali
seerd, dat het spectrum van fundamen
teel onderzoek wat breder is dan het bij 
FOM gebruikelijke. 

Een ander facet van het door de Werk
gemeenschap Halfgeleiders bestreken 
vakgebied is, dat het vakgebied van 
groot belang is voor de Nederlandse 
industrie en dus voor de welvaart en het 

welzijn in Nederland. 
Daar het universitaire onderzoek in de 
halfgeleiderfysica en -elektronica pas in 
1966 in Nederland werd gestart, bestaat 
er nog een relatief grote achterstand ten 
opzichte van vooral de Verenigde Staten 
en Japan. Het is daarom ook niet verwon
derlijk, dat de in de Werkgemeenschap 
samenwerkende werkgroepen aandrin
gen op een snelle groei en daartoe vele 
kwalitatief goede onderzoekonderwer-
pen hebben ingediend voor de najaars
evaluaties in 1980 en 1982. Bovendien 
werden door leden van de Werkgemeen
schap projecten ingediend voor het 
Programma voor Technische Natuur
kunde en Innovatie en bij de Stichting 
voor de Technische Wetenschappen. 
Daar vele projecten werden toegewezen, 
bestaat de Werkgemeenschap Halgelei
ders nu uit 18 werkgroepen. 
Door de sterk gesegmenteerde financie
ring van het onderzoek, gevoegd bij het 
feit dat verscheidene subsidies een tijde
lijk karakter hebben, is veel energie 
nodig om steeds in de nodige middelen 
te voorzien. Het voeren van een natio
naal-homogeen en geïntegreerd beleid 
ten aanzien van het halfgeleideronder-
zoek op langere termijn wordt daardoor 
ernstig bemoeilijkt. Te vrezen valt dat in 
deze omstandigheden Nederland ten 
opzichte van het buitenland de achter
stand voorlopig wel niet zal kunnen 
inhalen. 

In het volgende worden de belangrijkste 
ontwikkelingen en onderzoekresultaten 
van het onder de verantwoordelijkheid 
van de Werkgemeenschap Halfgeleiders 
uitgevoerde onderzoek gedurende het 
verslagjaar gegeven. 

In de werkgroep THFE-A (Amsterdam) 
wordt de invloed bestudeerd van ijzer 
dat als verontreiniging opgelost is in 
silicium. De grondtoestand van ijzer 
werd bepaald uit de hyperfijnwissel-
werking met naburige ^Si-kernen. 
Nieuwe resonantiespectra werden waar
genomen van diverse ijzer-ortdiepe 
acceptorparen in silicium. Aangetoond 
kon worden dat de uitzonderlijk grote 
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spectroscopische splitsingsfactoren 
van deze centra voortvloeien uit kristal 
veld- en spin-baankoppelir.gseftecten. 
Bij de axiale centra treedt een Jahn-
Teller-rotatie op. De analyse van de 
hyperfijnparameters voor de negatieve 
vacature in silicium werd voortgezet. 
De breking van de spiegelsymmetrie 
werd verklaard als een manifestatie van 
veel-elektroneffecten. Een experimen
teel onderzoek met behulp van dubbel
resonantie aan het boriumvacature-
comptex in silicium werd voltooid. De 
atomaire structuur van dit laagsymme-
trische trikliene centrum werd afgeleid. 

In de werkgroep THFE D I (Delft) is met 
grote voortvarendheid gewerkt aan het 
NMOS-proces. De fotolithografie werd 
zodanig verbeterd, dat 4 micron-structu
ren nu standaard mogelijk zijn. Met 
behulp van deellipsometer is een nauw
keurige controle van de laagdikten moge
lijk Ten behoeve van sensoren kunnen 
zeer dunne membranen worden geëtst. 
In het kader van het silicium-thermo-
zuifenproject is de Seebeck-coëfficiënt 
als functie van de dotering gebruikt. 
N-aluminium-zuüen blijken nu ook moge
lijk. Oppervlaktegolfcomponenten op 
basis van ZnO-lagen zijn vervaardigd 
met behulp van verstuiven ("sputteren). 
De componenten blijken uitstekend te 
werken. 

De werkgroep THFE-D I heeft verder het 
onderzoek aan gehydrogeneerd amorf 
silicium voortgezet. Het Staebler 
Wronski effect, dat voor de rendements
vermindering van a-Si:H zonnecellen ver
antwoordelijk is, is via metingen aan 
n+i-n+structuren geanalyseerd. Een 
door licht geïnduceerde verandering van 
de toestandsdichtheid in de gap in het 
intrinsieke materiaal is ook in de n+-i-n+-
structuur waargenomea. Een door 
stroom geïnduceerde verandering is in 
tegenstelling toi p-i-n-structuur niet 
gevonden. Dit wijst erop dat recombina-
tieprocessen tussen gaten en elektronen 
of injectie van gaten verantwoordelijk 
zijn voor het ontstaan van de metastabie-
le toestand. Onderzoek aan p+'i-p»-
structuren geeft hierover meer duidelijk
heid. 

Uit het onderzoek van het dynamische 
gedrag van n+i-n+stcucturen ten be
hoeve van de ontwikkeling van schake
lingselementen volgt dat een verande
ring van de ruimtelading in de intrinsieke 
laag achterloopt op r panningsverande-
rinqen over de structuur. Dit leidt tot 
verschillend gedrag bij wisselspanning 
en gelijkspanning. 
Uit de metingen aan dunne-laagtran-
sistors volgt dat de toestandsdichtheid 
aan het grensoppervlak met de isolator 
laag is. De transistors zijn geschikt voor 
de besturing van een LCD. 

Het onderzoek aan fotoreceptors voor 
elektrofotografie heeft een structuur 
opgeleverd die de injectie van de lading
dragers vanuit het onderliggende sub
straat onderdrukt. 
De elektrofotograf ische eigenschappen 
van de receptor zijn hierdoor verbeterd. 
De eerste fase (1979-1983) van het protect 
is beëindigd met de promotie van W. den 
Boer en de publikatie van het proefschrift 
'Interference effects and space-charge 
limited conduction in amorphous silicon 
devices'. 

In de werkgroep THFE-D II (Del't) worden 
polykristallijne siliciumlagen onder
zocht. In via Chemical Vapour Deposi
tion' (CVD) gegroeide polykristallijne 
süiciumlagen bleken vrijwel steeds, tot 
nu toe onverklaarbare, reflecties voor te 
komen. Onderzoek in samenwerking met 
dr.ir. Beers (KU-Nijmegen) heeft geleid 
tot een verklaring van dit verschijnsel. 
De lagen blijken een geringe hoeveelheid 
van een nieuwe, nog niet eerder waarge
nomen hexagonale Si-fase te bevatten. 
Een ander interessant en onverwacht 
effect was de anomale korrelgrootte die 
werd waargenomen in geïmplanteerd 
amorf materiaal dat in de elektronen
microscoop werd verhit na verwijdering 
van het onderliggende substraat. De 
korrels bleken zeker 100 maal zo groot 
te zijn als die van het oorspronkelijke, 
niet geïmplanteerde materiaal. 

Het onderzoekprogramma van de werk
groep THFE-D III (Delft) spitst zich toe op 
die toepassingsgebieden van de elektro
nica waar de aard van de beschikbare in
formatie of die Jer beschikbare transmis
siekanalen codering van de informatie 
vereist in de vorm van analoge signalen. 
Essentiële aspecten zijn hierbij vooral 
de bescherming van de, doorgaans zeer 
kleine, signalen tegen de invloeden van 
ruis en storingen en tegen het optreden 
van vervorming. Nadat in een eerder 
stadium van het onderzoek de nadruk 
was gelegd op de ontwikkeling van alge
meen geldende ontwerpmethodes werd 
in 1983, in het kader van een tweetal 
nieuwe door FOM ondersteunde projec-
tsn, de aandacht gericht op de relaties 
van het ontwerpen van schakelingen met 
de IC-technologieën en op de mogelijk
heden de verworven kennis in te brengen 
in technieken voor computer-aided 
design. 

In de werkgroep THFE-D IV (Delft) worden 
elektronen- en ionenbronnen voor 
patroongenerators bestudeerd. 
Er zijn twee nieuwe concepten ontwik
keld waarbij het mogelijk is met een zeer 
hoge elektronenstroomdichtheid een 
gas te beschieten om het te ioniseren. 
Hierdoor kan worden nagegaan of het 
inderdaad mogelijk is heldere gas-

ionenbronnen te ontwikkeien. 
In verband met de ionenstraat-patroon
generator zijn twee nieuwe ontwikke
lingen te melden: een sterk verbeterde 
optiek voor de liquid metal field ion 
source, waardoor de efficiency van de 
bron sterk kan worden verhoogd, en een 
nieuw 'achromatisch' massafilter dat het 
mogelijk maakt het juiste element van 
een ionenbundel te selecteren zonder 
de bundelkwaliteit nadelig te beïnvloe
den. 
Het optische concept van een veelstraals 
(1000) elektronenbundel-patroon
generator is verder bestudeerd en een 
aantal elementen en combinaties van 
elementen getest. De verwachting is dat 
hiermee een schrijfsneiheid van -10 1 0 

pixels/seconde gehaald kan worden. (Di
rect schrijven met een resolutie van 
0,1 pm op de siiiciumplak.) Dit is veel 
hoger dan welk ander elektronenbundel-
schrijfconcept dan ook. 

In de werkgroep THFE-E II (Eindhoven) 
is onderzoek gedaar naar het verband 
tussen 1/f-ruis in laserdiodes en de kwa
liteit van deze diodes. Gebleken is dat 
de 1/f-ruis in de lichtintensiteit van een 
GaAslaserdiode een goede maat is voor 
de kwaliteit en de levensduur ervan. 
De 1/f-ruis in in de keerrichting gescha
kelde p-n-diodes is onderzocht. Dit on
derzoek heeft geleid tot een dieper in
zicht in de factoren, c"ie de gevoeligheid 
van foto diodes en infrarood-de'ectors 
bepalen. Het onderzoek naardetempera-
tuurafhankel.jkheid van de 1/f-ruis in Bi, 
Ge en poly.Si is beëindigd. 
Er ie een aanvang gemaakt met het on
derzoek van de geleiding en de fluctua 
ties daarin, van met ionen geïmplanteer
de weersta.iden die gemaakt zijn door de 
werkgroep THFE-T I. 

In de werkgroep THFE-E lil (Eindhoven) 
is uit onderzoek gebleken, dat het dc-
verstuivingsproces gebruikt voor dunne 
metaallagen in MlS-dioden niet geschikt 
is als proces voor zonnecellen. Door het 
'sputteren' worden interface-toestanden 
in het siliciumoppervlak geïntroduceerd, 
die de open spanning van de cellen sterk 
beperken. 
Daarnaast treden er elektrostatische 
effecten op in de ruimteladingslaag, 
die vermoedelijk aan door het veld 
gestimuleerde diffusie van ijzerveront-
remigingen moecn worden toegeschre
ven. 

De werkgroep THFE-E IV (Eindhoven) 
heeft een begin gemaakt met het onder 
zoek aan epitactische submicronlagen 
van compound-halfgeleiders, Deze 
lagen worden in samenwerking met het 
CST te Delft gegroeid met molecuul-
bundelepitaxie op éénkristalsubstraten. 
Na ijking van de molecuulbundels is het 
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Grote-hoekkorrelgrens in polykristallijn 
silicium, gebruikt voor het maken van 
zonnecellen. Transmissie-elektronen
microscopische opname, vergroting 
WOOOOx, De lijnvormige structuur is 
afkomstig van een dislocatienetwerk 
in het grensvlak. Dergelijke korrelgren
zen beïnvloeden het rendement van een 
zonnecel ongunstig. (Werkgroep 
THFED III). 
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gelukt een aantal epitactische lagen van 
inSb op CdTe<"i 10) substraten te groeien. 
Uit de morfologie en het elektronen-
diffractiepatroon blijkt dat voornamelijk 
driedimensionale groei heeft plaatsge
vonden. De elektrische eigenschappen 
zijn nog inferieur. Uit oriënterend onder
zoek, om te komen tot een groeimodel 
voor InSb, kon geconcludeerd worden 
dat het bestaande groeimodel onvol
doende kwantitatieve nauwkeurigheid 
biedt ter bepaling van de groeiparame-
ters. Getracht wordt zowel het model ais 
de praktische groeiresultaten te verbe
teren. Er is een theoretische studie 
gemaakt van het grensvlak tnSb/CdTe 
Door zeer geringe bandbuiging aan de 
InSb-zijde, lijkt het systeem veelbelo
vend om 'quantum well-effecten te 
onderzoeken. Verder werden de elektri
sche transporteigenschappen van dit 
soort quantum wells berekend en gepu
bliceerd. 

In de werkgroep THFE-F (AMOLF) zijn 
met moiecuuibundeiepitaxie zeer dunne 
Si laagjes gegroeid op GaP. TEM-
opnamen, gemaakt in het Natuurkundig 
Laboratorium van Philips, tonen een 
vrijwel perfecte en abrupte overgang 
van het GaP rooster naar het daarop 
passende Si-rooster. 
Verder zijn de structuur en samenstelling 
van een aantal belangrijke silicium-
metaalcontacten onderzocht met ionen-
terugverstrooiing, waarbij een record-
diepte scheidend vermogen is gehaald 
van ca. 0,4 nm. Het blijkt dat de onder
zochte overgangsmetalen (Pd, Ni en Ti) 
reeds bij kamertemperatuur met Si rea
geren en dat zich veelal eilanden van 
silicide vormen. 

In het onderzoek aan ionentransport in 
SiOHagen werd in de werkgroep 
THFE-G (Groningen) in het afgelopen 
verslagjaar vooral aandacht besteed 
aan de theoretische behandeling van de 
transportverschijnselen. Onder andere 
werd het model van Anderson en Stuart, 
dat een beschrijving geeft van de acti-
veringsenergie van het transport van de 
kationen, kwantitatief uitgewerkt. 
Omtrent het gedrag van SiOz-lagen bij 
'annealing' werd gevonden dat in een 
omgeving met contaminatie annealing 
bij 700-800 °C een toename van de con
centratie van mobiele ionen tot gevolg 
heeft. Het onderzoek aan ionentrans
port in SiOz-lagen werd afgerond en vast
gelegd in een proefschrift. 
In het onderzoek aan Si02-!agon op 
polykristallijn silicium werd in het afge
lopen jaar voornamelijk de diélektrische 
geleiding door de SiO?-laag onderzocht. 
Gevonden werd een 1/dox afhankelijk
heid, die nog niet kwantitatief kan wor
den verklaard. In samenwerking met 
de groep Theorie werd een begin ge

maakt met de berekening van het veld 
aan een ruw oppervlak, met behulp waar
van dan de geleidingsstroom bepaald 
kan worden. Na voorbereidende onder
zoekingen buiten FOM-verband werd het 
onderzoek aan annihilatie van stapel 
fouten in Si in oktober ji voortgezet in 
FOM-verband. De annihilatie van stapel 
fouten vindt plaats door Cl- en F-implan-
taties. gevolgd door nastoken bij een 
temperatuur van 1000 °C. Uit het voorbe
reidende onderzoek is gebleken dat het 
effect van fluor veel groter is dan dat 
van chloor. De voortzetting van het 
onderzoek zal zich dan ook in eerste in
stantie hierop concentreren. 
Voor het onderzoek aan amorf silicium 
voor dunne-laagtransistors, dat in FOM-
verband eveneens in oktober jl. gestart 
is, zijn proefexemplaren gemaakt van 
inverted-MOS-transistors, waaraan 
veldef tect- en capaciteitsmetingen uitge
voerd zijn. Uit de ervaringen die hiermee 
zijn opgedaan, zullen definitievere) test-
structuren worden ontwikkeld. 

In de werkgroep THFE-N I (Nijmegen) 
is in de loop van 1983 een goed werkend 
MOCVD-apparaat in gebruik genomen. 
Dit apparaat is tot nu toe het enige op de 
Nederlandse universiteiten. Hiermee 
kunnen uit metaal-organische verbin
dingen dunne tot zeer dunne 0,7 nm 
epitactische lagen van lll-V-verbindingen 
gegroeid worden door chemische depo
sitie vanuit de gasfase bij hoge tempe
raturen. Dit apparaat is ingeschakeld in 
het fundamenteel onderzoek van het 
groeiproces van lll-V-verbindingen. 
Er is een staalkaart van defecten in 
GaAs gereed gekomen, terwijl methoden 
zijn ontwikkeld om deze effecten aan te 
tonen in gekocht en gegroeid materiaal. 
Hiervoor is veel industriële belangstel
ling. 
Het fundamenteel onderzoek aan half-
geleiaermaterialen is aanzienlijk ver
ruimd door het verkrijger, van inzicht 
in de oppervlakteprocessen die zich 
afspelen gedurende de depositie (onder 
andere adsorptie en oppervlakterecon
structie tijdens kristalgroei). 
Het onderzoek naar de amorfe poly-
kristallijne overgang van silicium 
gegroeid uit de gasfase, is met de pro
motie van drs. A.M. Beers afgesloten. 

In de werkgroep THFE-N II (Nijmegen) 
is het quantum-Haii-effect waargenomen 
in GaAs/AlGaAs heterojunclies. Aan 
dit tweedimensionale elektronengas 
werden gelijktijdig de transmissie en 
fotogeleiding in het verre infrarood 
gemeten, ten einde een eventueel ver
schil te zien vanwege de lokalisatie van 
de elektronen. Na correcties voor op-
warmingseffecten zijn beide metingen 
vrijwel identiek. 
Een opstelling is gereedgekomen voor 

luminescentiemetmgen met tijdresolutie 
(ps) aan heterostructuren in velden 
tot 25 tesla. 

De werkgroep THFE-T I (Enschede) ver
richt onderzoek op het gebied van de 
technologie en elektronica van geïnte
greerde schakelingen. 
Bij het technologisch onderzoek speelt 
een 500 kV-ionenimplantatiemachine 
een centrale rol. Uitgebreid onderzoek 
is gedaan naar de concentratievefdeling 
van geïmplanteerde ionen en het herstel 
van de beweeglijkheid van de lading
dragers en de activering van de ionen. 
Voor dit onderzoek is samenwerking 
gezocht en verkregen met groepen van 
de THE, TNO Apeldoorn en RUG. 
Met succes zijn de mogelijkheden van 
diepe ionenimplantatie onderzocht voor 
het maken van monolithische in serie-
geschakelde fotocellen voor de voeding 
van IC's. 

Diepe ionenimplantatie heeft ook een 
aantal grote voordelen bij de vervaardi
ging van CMOS schakelingen. Het uit dit 
onderzoek voortgekomen proces vindt 
al ruime toepassing binnen de werk
groep. 
Het onderzoek naar een nieuwe methode 
voor 'chemical vapour deposition' bij 
lage druk is afgerond. De werkgroep 
THFE-N heeft plannen voor een toepas
sing van deze methode bij III-IV-ver bin
dingen. 
In het onderzoek naar geïntegreerde 
schakelingen die logica in meertallige 
stelsels kunnen verwerken, zijn program
ma's ontwikkeld op basis van de Monte 
Carlo-methode, welke het tolerantie
gedrag van deze IC's kunnen simuleren. 
De uitkomsten hiervan zijn vergeleken 
met resultaten uit metingen die geheel 
zijn geautomatiseerd. 
De reeds eerder gerealiseerde ladings
domein Butterworth filters in PJCCD-
technologie zijn geëvalueerd, en nieuwe 
tests truc turen zijn ontworpen. 
De 'charge-transfer inefficiency' in 
oppervlakte CCDs is bepaald met be
hulp van kleine signalen, en tevens is 
het McWhorter-model gebruikt om het 
gedrag van deze CCDs tegenover kleine 
Signalen te beschrijven. 

De belangrijkste ontwikkeling in het 
project Biosensors in de werkgroep 
THFE-T III (Enschede) is het voltooien 
van een model waarmee de ISFET-
werking volledig kan worden beschreven. 
Meetresultaten ten aanzien van de pH 
gevoeligheid van diverse anorganische 
gate materialen, zowel ais ten aanzien 
van de impedantie van de gate-materiaal/ 
vloeistofovergang onderbouwen hel 
model, op basis waarvan voorspellingen 
kunnen worden gedaan ten aanzien van 
het eventueel toepassen van andere 
gate-materiaien Daarom is thans begon-
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nen met het ontwikkelen van tSFETs 
die gevoelig zijn voor andere ionen 
dan H * -ionen, alsmede met het ontwik
kelen van een systeem waarbij de a-prio
ri-kennis van de essentiële parameters 
van de gate-m&teriaai/vtoeistofovergang. 
het mogelijk maakt een in vivo calibreer-
bare pH sensor te construeren. Daar
naast is het project Biosensors uitge
breid met enige nieuwe speerpunten' 
ten aanzien van niet-chemische sensors, 
waarbij echter wel voortgebouwd wordt 
op de kennis en vaardigheden, verworven 
in het ISFET-project. Het gaat hierbij 
om het meten van bloeddruk, geluid en 
mogelijk gasconcentraties. 

De activiteiten in de werkgroep THFE-ü 
(Utrecht) met betrekking tot het onder
zoek aan oppervlakken en dunne lagen 
voor toepassing bij energieconversies 
zijn voor een zeer groot deel van instru
mentele aard. gezien het opbouwsta-
dium waarin zich de groep nog bevindt. 
Voor onderzoek aan adsorptie van kool
waterstoffen op Cu- en Ni oppervlakken 
in verband met katalyse is een viertal 
gekoppelde UHV-meetkamers met diver
se analysetechnieken praktisch gereed 
gekomen. Deze opstelling wordt verbon
den aan de 3 MV-Van de Graaf f-versnel-
ler. 
Het halfgeleideronderzoek is voorname
lijk gericht geweest op het analyseren 
van lagen van gedoteerde amorf silicium. 
Het is gelukt om fosforconcentraties 
te meten met een resonante kernreactie. 
Met eenzelfde techniek zijn waterstof
profielen onder UHV-condities bepaald 
(met behulp van 6 MV-tandem-Van de 
Graaf f-versneller). De optische trans
missie- en reflectiemetingen zijn uitge
breid met ellipsometrie. Foto-emissie-
onderzoek aan amorf silicium wordt aan 
het synchrotron te Bonn voorbereid. 
Ook deze opstelling (monochromator. 
UH V-meetkamer en elektronspectrome-
ter) is nagenoeg gereed gekomen. 
Ten slotte is de bereiding en analyse 
van luminescerende glazen voor zon 
lichtconcentrators ter hand genomen. 
Een glasoven is daartoe geïnstalleerd 
en in gebruik genomen. 

3. Onderwerpen van onderzoek  

WERKGROEP THFE-A 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato-
hum der Universiteit van Amsterdam, 
dr. C.A.J. Ammerlaan 
1. Elektronenstructuur monovacature in 
silicium 
2. Warmtebehandelingseffecten in zuur
stofrijk silicium 
3. Ondiepe acceptortoestanden in 
silicium e i diamant 
4. 3d-Ov«>rgangsmetaien in halfgeleiders 
5. Complexvorming van verontreini
gingen in silicium 

6. Dubbele donor- en acceptortoestan
den 

WERKGROEP THFE D I 
Delft - Afdeling der Elektrotechniek. 
prof.dr.ir. S. Middeihoek 
1. IC-technologie 
1.1. 4 micron-technologie 
1.2 LPCVD 
1.3. NMOS-technologie 
1.4. Membraamtechnologie 
2. Sensors 
2.1. Monolithische silicium-thermozuii 
2.2. Stripdetectors voor kerndeeltjes 
2.3. Sensors voor magnetische velden 
2.4. Sensors met kleine offset 
3. Opperviaktegolfcomponenten 
3.1. Pièzoelektrische ZnO-lagen 
3.2. Veldberekenïngen van IDT's 
4. Amorf silicium 
4.1. Metas'abiele toestanden in a-Si:H 
4.2. Dynamisch gedrag vaneen n+-i-n*-
structuur 
4.3. Enkele toepassingen van a-Si:H 

WERKGROEP THFE-D II 
Delft - Laboratorium voor Uetaalkunde, 
prof.dr.ir. S. Radelaar 
1. Microstructuur van polykristallijne 
siliciumlagen 
2. Korrelgrensstructuren en korrelgrens
diffusie bij polykristallijn silicium 

WERKGROEP THFE-D III 
Delft - Afdeling der Elektrotechniek, 
prof.dr.ir. J. Davidse 
1. Systematische ontwikkeling van ont
werp- en realisatietechnieken voor 
analoge elektronische schakelingen van 
hoge kwaliteit (buiten FOM-verband) 
2. Ontwikkeling van 'computer aided 
circuit and layout design' voor versterk-
schakelingen met voorgeschreven 
eigenschappen 
3. Aanpassing van technologische 
middelen in relatie tot het realiseren 
van analoge elektronische schakelingen 
met bijzondere eigenschappen 
4. Geïntegreerde temperatuurtrans-
ducenten en nauwkeurige referentie
bronnen (buiten FC M-verband) 
5. Geïntegreerde radicontvangsyste-
men en de daarvoor benodigde schake
lingen (buiten FOM-verband) 
6. Schakelingen voor hoogfrequente 
en optische laag-vermogen-telemetrie-
systemen (builen FOM-verband) 
7. Geïntegreerde schakelingen met 
variabele ladingsdragerdomeinen 
(buiten FOM-verband) 

WERKGROEP THFE-D IV 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. K.D. van der 
Mast 
1. Heldere gasionenbron 
2. lonenbundel-patroongenerator 
3. Veeistraais (I000)-eiektronenbundel-
patroongeneralor 

WERKGROEP THFE-E II 
Eindhoven - Afdeling der Elektrotech
niek, prof.dr. F.N. Hooge 
1. 1/f-Ruis 

WERKGROEP THFE-E III 
Eindhoven - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof.dr. F. van der Maesen 
1. Ladingstransport in MIS-dioden voor 
toepassing in zonnecellen 

WERKGROEP THFE-E IV 
Eindhoven - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof.dr. M.J. Steenland 
1. Submicronfysica van halfgeleidende 
verbindingen 

WERKGROEP THFE E V 
Einhoven - Afdeling der Elektrotechniek. 
prof dr mg. J.A.G. Jess 
1. Implementatie van gestructureerd 
ontwerpen voor klantspecifieke IC's 

WERKGROEP THFE F 
Amsterdam - FOMInstituut voor Atoom-
en Molecuulfysica. dr. J.F. van der Veen 
1. Kristallografie van halfgeleider
grensvlakken 
1.1. Metaal siliciumgrensvlakken 
1.2. Structuur van halfgeleideropper-
vlakken 
1.3. Foto-emissie van halfgeleider-
oppervlakken 
1.4. Kristalgroeikamer voor M8E 
2. Moiecuulbundelepitaxie(MBE) 

WERKGROEP THFE G 
Groningen - Technisch Fysische Labo
ratoria, prof.dr. J.F. Verwey 
1. Ionentransport in SiOj-lagen 
2. SiOz-lagen op polykristallijn Si 
3. Annihilatie van stapelfouten in Si 
4. Amorf silicium voor dunne-laag-
transistors 

WERKGROEP THFE-NI 
Nijmegen - Fysisch Laboratorium, 
prof.dr. J. Bloem 
1. Defectstudies van lll-V-verbindingen, 
gegroeid uit de gasfase met behulp van 
MOCVD (metaal-organische chemische 
depositie) 
1.1. Groeien van epitactische lagen van 
GaAs met behulp van MOCVD 
1.2. Defect-chemisch en -fysisch onder
zoek aan GaAs-substraten en epitacti
sche lagen 
1.3. Defectstudies van substraten en 
epitactische iagen 
1.4. Etsen bij hoge temperatuur met 
zoutzuurgas (buiten FOM-verband) 
2. Het groeien van silicium uit de gas
fase (buiten FOM-verband) 
3. Optische en elektrische evaluatie 
van halfgeleidermaterialen 

WERKGROFPTHFENII 
Nijmegan - Fysisch Laboratorium. 
prof.dr. P. Wyder 
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1. Halfgeleiders in sterke magneet-
velden 
2. Fotogeleiding in het verre infrarood 
3. Cyclotronresonantie 
4. Grenslagen in heterojuncties 
5. Picoseconde-spectroscopie 
6. Quantum Hall effect 

WERKGROEP THFE-TI 
Enschede - Afdeling der Elektrotech
niek, prof.dr. J. Middelhoek 
1. MOS-IC-technologie 
1.1. Diepe ionenimplantatie 
1.2. Toepassing van diepe ionenimplan
tatie 
1.3- "Low pressure CVD' van poly-Si, 
SiOï en Si }N4 (buiten FOM-verband) 
2. 'CCD devices' 
2.1. Invloed van oppervlaktetoestanden 
op ladingstransport 
2.2. 'Charge domain filters' 
2.3. Programmeerbare transversale 
CCO-filters {buiten FOM-verband) 
2.4. Meerwaardelogica 

3. CAD van complexe digitale IC's 
(buiten FOM-verband) 

WERKGROEP THFE T i l 
Enschede - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof.dr. J. Middelhoek a.i. 
1. Invloed van ionenbombardement op 
de optische en elektrische eigenschap
pen van siliciumoppervlakken 
2. Tweedimensionale elektronentrans
port in een silicium inversielaag en de 
invloed van de grenslaagstructuur 

WERKGROEP THFE-T III 
Enschede - Afdeling Elektrotechniek, 
dr.tr. P. Berg veld 
1. Ontwikkeling van elektroniscn te 
regelen ISFET/actuatorsystemen ter 
behoeve van het in vivo calibreren van de 
sensorfunctie, bijv. ter bepaling van 
bloed-pH en pCOï 
2. Ontwikkeling van multiplexsystemen 
voor het uitlezen van meerdere ISFETs 
met één versterker 

3. Onderzoek van halfgeteider-elektro-
liet systemen waarbij de halfgeleider 
van een dunne ca. 3 nm oxidehuid is 
voorzien 
4. Ontwikkeling van kathetertip-druk-
sensors op basis van het veld effect 
5. Ontwikkeling van een minimicrofoon 
op basis van het veld-effect 

WERKGROEP THrE-U 
Utrecht - Laboratorium voor Experimen
tele Fysica, prof.dr. W.F. van der Weg 
1. Groei en karakterisering van gedo
teerd amorf en polykristallijn silicium 
(buiten FOM-verband) 
2. Oppervlakteonderzoek aan metalen 
voor katalyse (buiten FOM-verband) 
3. Bepaling van doteringsconcentraties 
met resonante kernreacties (buiten 
FOM-verband) 
4. Luminescerende glazen ten behoeve 
van concentratie-systemen voor zon
licht 
5. Foto-emissie van gedoteerd amorf 
silicium met synchrotronstraling 

4. Enkele gegevtns over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget 
(in Hf) 

Investerings-
I krediet 

WM/V WM/G TP OP personeel materieel (in kt) 

40 9 1.934,5 1.763,9 430 

waarvan in BR 17 4 — 944.5 693.9 — 

daarvan van STW 15 4 — 836 693,9 — 

Volgens vastgestelde begroting 1963 
WM/V: wetenschappelijk medewerkers 
in vaster verband (inclusief niet-onder-
zoekers als beheerder, hoofden van 
werkplaatsen e d ) 
WM/G: wetenschappelijk medewerkers 
in gewoon verband (voornamelijk pro
movendi in tijdelijke dienst, maar ook 
wel wetenschappelijk medewerkers in 
vaste dienst) 
TP: technisch personeel 
OP: overig personeel 
BR: beleidsruimte 

OUTPUT 

pubiikaties 

(aantal) 

91 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties * 

(aantal) 

59 

lezingen 

(?antal) 

25 

Deze telling bevat ook pubiikaties. con-
ferentiebijdragen en lezingen die niet of 
niet alleen met FOM-middelen tot stand 
zijn gekomen. De gegevens zijn ontleend 
aan het 'output-boekje' FOM-58820. 
* Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de pubiikaties geteld. 

In 1983 gehonoreerde beleidsruimteprojecten 

project-
nummer indiener(s) 

NNS03.0042 

TEL030327 

EEL330417 

TEL33.0408 

Prof.dr. J. Bloem 
Dr. L.J Giling 
Prof.ir. OW. Memelink 
Prof.dr. J. Middelhoek 
Prof.dr ing. J.A.G. Jess 
Dr.ir. R.H.J.M. Otten 
Prof.ir. O.E. Herrmann 
Prof.ir. OW. Memelink 
Ir, J. Smit 

titel 

Defect studies of UI-V compounds 

Diepe ionenimplantaties in de transistorfabricage 

SLICE 

Innovative CAD tools for the design of Integrated Circuits 

affi werk
liatie groep 

KUN THFE-N 1 

THT THFE-T 1 

THE THFEE V 

THT THFE-T 1 
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5. Commissi* 

prof dr ing JAG Jess, leider werkgroep 
THFE-E V 
prof .dr. F.M. Klaassen, leider werkgroep 
THFEEI 
prof.dr.ir. K.B. Klaassen 
drs. R-P- Kramer 
prof dr F. van der Maesen. leider werk
groep THFEE III 
prof .dr.ir. K.D. van der Mast, leider werk
groep THFEDIV 
pro»f . J. Middelhoek, leider werkgroep 
THFE-T I. wnd. leider werkgroep 
THFE-TII 
prof .dr.ir. S. Radelaar, leider werkgroep 
THFE-0II. leider werkgroep THFECST 
do.) 
prof.dr. F.W. Saris 
prof .dr. M.J. Steenland, leider werkgroep 
THFE-E IV 
dr. J.F. van der Veen, leider werkgroep 
THFEF 

prof.dr. W.F. van der Weg, leider werk
groep THFEU 
prof.dr. P. Wyder, leider werkgroep 
THFEN II 
prof.dr. R.J.J. Zijlstra 
drs. HG. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door prof.dr. H. de Waard (namens het 
Uitvoerend Bestuur van FOM), dr. AA 
Boumans en dr. C Ie Pair (directie FOM), 
prof.dr. J. Middelhoek (gast), dr. L.S-JM 
Henkens (Wetenschapsbeleid), dr. H.L. 
Jonkers en R.W.O. Otto (0&W/OGWB). 
R.J. Pleijsier en C. Westland (Hoofd Per
soneelszaken resp. Financiële Zaken 
FOM), C.M. Visser (medewerker FOM-
bureau) en dr.ir. B-M. Geerken als 
adjunct-secretaris. 

In de loop van het verslagjaar werd prof. 
ir. OW. Memelink op eigen verzoek ont
heven van het lidmaatschap van de Com
missie en het werkgroepleiderschap van 
de groep THFE-T I. Hij werd benoemd tot 
adjunct-leider van THFE-T I. Prof.dr. J. 
Middelhoek werd in zijn plaats benoemd 
tot werkgroepleider en tot lid van de 
Commissie. Prof. Middelhoek werd te
vens benoemd tot waarnemend werk
groepleider van THFE-T II. 

Prof.dr. F.W. Saris werd eveneens op 
eigen verzoek ontheven van de leiding 
van de werkgroep TH FE-F. Hij blijft lid 
van de Commissie a titre personnel. 
In zijn plaats werd dr. J.F. van der Veen 
benoemd tot werkgroepleider van 
THFEF en daarmee tot lid van de Com
missie. 

In verband met zijn emeritaat verzocht 
prof.dr.ir. J.B. Le Poole om ontheffing 

van het werkgroepleiderschap van 
THFE D IV en het lidmaatschap van de 
Commissie. Prof.dr.ir. K.D. van der Mast 
werd benoemd tot zijn opvolger. 

De werkgroep TH FE-N onder leiding van 
prof.dr. J. Bloem werd gesplitst in een 
groep THFEN I onder leiding van prof-
Bloem en een groep THFEN It onder 
leiding van prof.dr. P. Wyder. die reeds 
a titre personnel lid was van de Commis
sie. 

In de loop van het jaar verleende ZWO 
toestemming met de oprichting van de 
werkgroep THFE-E V. Tot werkgroeplei
der werd prof.dr.ir. J.A.G. Jess benoemd 
Prof- Jess was reeds a titre personnel 
lid van de Commissie. 

Met ingang van 1 januari 1983 werd dr. 
C. le Pair in zijn functie van secretaris 
van de Commissie opgevolgd door drs 
H.G. van Vuren. 

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

Prof.dr. J. Bloem fungeert als contact-
man tussen de Werkgemeenschap en de 
Stichting SON. 

Het Dagelijks Bestuur van de Werkge
meenschap bestaat uit de voorzitter, de 
secretaris, de wetenschappelijk secre
taris en prof.dr. F.W. Saris. 

De taak var, de Commissie is nader om
schreven in 'Bestuurstaken van de Com
missie van de Werkgemeenschappen'. 

De Commissie van de Werkgemeen
schap Halfgeleiders was op 31 decem
ber als volgt samengesteld: 
prof.dr. J.F. Verwey. voorzitter, leider 
werkgroep THFE-G 
prof.dr.ir. S Middelhoek. wetenschap
pelijk secretaris, leider werkgroep 
THFE-DI 
prof.dr. G.A. Acket 
dr. C.A.J. Ammerlaan, leider werkgroep 
THFE-A 
dr.ir. P. Berg veld. leider werkgroep 
THFE Till 
prof.dr. J. Bloem, leider werkgroep 
THFEN I 
prof.dr.ir. J. Davidse. leider werkgroep 
THFED III 
ir. J. Deicour 
prof.dr.ir. P.M. Dewilde 
prof.dr. F.N. Hooge. leider werkgroep 
THFEE II 
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Theoretische Natuurkunde 

De Speciale Commissie voor de Theoretische Natuur
kunde (SCThN) is in 1973 ingesteld in hoofdzaak om 
het FOM-bestuur bij te staan bij de beoordeling van 
voorstellen op het gebied van de theoretische natuur
kunde en om het FOM-bestuur te adviseren in alge
mene zin bij beleidskwesties, die de theoretische fysica 
betreffen. 

Het beleid van FOM is er steeds op gericht geweest, 
theorie en experiment zoveel mogelijk met elkaar in 
contact te brengen. Daarom is het theoretisch onder
zoek nimmer in een aparte werkgemeenschap onder
gebracht, maar steeds ingedeeld bij een van de 
bestaande werkgebieden. 

Het is niet de bedoeling van het FOM-bestuur dit 
beleid te wijzigen. Door het krapper worden van de 
budgetten voor onderzoek sinds het begin van de 
jaren zeventig, ook dus voor theoretisch onderzoek, 
is het echter ook nodig geworden de onderzoek voor
stellen scherper dan voorheen te selecteren en onder
ling tegen elkaar af te wegen. De vrees bestond dat het 
theoretisch onderzoek, waarbij het vaak niet mogelijk 
is de plannen vooraf zo concreet te formuleren als bij 
de experimentele onderzoekingen meestal wel het 
geval is, bij de selectieprocedure in de werkgemeen
schappen niet de nodige steun zou verkrijgen, die een 
zekere continuïteit van de werkzaamheden zou waar
borgen. 
Het FOM-be tuur achtte het daarom wenselijk derge
lijke voorstellen ook te laten beoordelen door een 
breed samengestelde groep van theoretici, waardoor 
tegelijk de mogelijkheid werd geopend om de theore
tische voorstellen onderling af te wegen. 

In de tweede plaats bestaat in tijden van schaarste bij 
verschillende werkgemeenschappen de neiging om hun 
programma scherp af te grenzen. Dit kan een gevaar 
betekenen voor onderzoek dat zich op een grensgebied 
tussen twee werkgemeenschappen bevindt, of dat 

anderszins moeilijk in het programma van een be
staande werkgemeenschap kan worden ingepast. Het 
FOM-besiuur stelt zich op het standpunt, dat de 
natuurkunde in zijn geheel door FOM moet kunnen 
worden bestreken. Ook daarom was het wenselijk 
voorzieningen te treffen, die in dergelijke gevallen een 
adequate kwaliteitsbeoordeling van voorgestelde theo
retische onderzoekingen zou waarborgen. 

De commissie bestaat uit de werkgroepleiders, de 
plaatsvervangende en de adjunct-werkgroepleiders 
van de FOM-groepen op het gebied van de theoretische 
natuurkunde. Daarnaast zijn enkele leden op persoon
lijke titel benoemd. 
De commissie heeft ook a> vanaf 1973 geadviseerd over 
de voorstellen van theoretische aard in de Beleids
ruimte van FOM. 
In een bijzonder geval, nl. als een gehonoreerd onder
zoek voorstel niet in een bepaalde werkgemeenschap 
kan worden ondergebracht, bestaat de mogelijkheid 
dit onderzoek onder de directe verantwoordelijkheid 
van de SCThN te plaatsen, die dan dus, in weerwil van 
haar speciale karakter, toch een project 'beheert'. 
In het tijdvak van haar bestaan is dit eenmaal het geval 
geweest: gedurende de jaren 1973-1978. 
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Commissi»  

De Speciale Commissie voor de Theore
tische Natuurkunde was op 31 december 
ais volgt samengesteld: 
prof.dr. P.W. Kasteleyn, voorzitter, 
leider werkgroep VS-th-L 
prof.dr. ï? Atkinson, leider werkgroep 
H-th-G 
dr. D. Bedeaux, adjunct-leider werkgroep 
M VIL 
prof.dr. FA. Berends, leider werkgroep 
H-th-L 
prof.dr. E. Boeker 
prof.dr. H.J. Boersma 
prof.dr. P.J. Brussaard, leider 
werkgroep K Vl-U 
prof.dr. H.W. Capel, leider werkgroep 
VS-th-A 
prof.dr. W.J. Caspers 
prof.dr. J.A.M. Cox 
prof.dr. C. Oullemond, leider werkgroep 
H-th-N 
prof.dr. F. Engelmann, leider theorie-
groef. FOMInstituut voor Plasmafysica 
prof.dr. M.H.J.J. Ernst, leider werkgroep 
M Vl-U II 
dr. T. de Forest 
prof.dr. K.J.F. Gaemers, leider werk
groep H-th-A 
prof.dr. SR. de Groot, leider werkgroep 
M VIA II 
prof.dr. J. Hilgevoord 
prof.dr. J. Hijmans, leider werkgroep 
M Vl-A I 
prof.dr. G. 't Hooft, leider werkgroep 
H-th-U 
prof.dr. N.M. Hugenholtz, leider 
werkgroep M VIG 
prof.dr. F. lachello 
prof.dr. A.G.M. Janner, leider 
werkgroep VS-DN-N 
dr. H.F.J. Knops, leider werkgroep 
M Vl-N 
prof.dr.ir. J.J.J. Kokkedee 
prof.dr. A. Lande, leider werkgroep 
K VI-Q 
prof.dr. J.M.J. van Leeuwen, leider 
werkgroep M Xl-D 
prof.dr. A. Lodder, adjunct-leider werk
groep VS-A II 
prof.dr. P. Mazur, leider werkgroep 
M VIL 

prof.dr. B.R.A. Nijboer 
prof.dr. Th.W. Ruijgrok, leider werkgroep 
VS-th-U 
prof.dr.ir. J.J. de Swart, leider werkgroep 
H-th-N 
dr. A. Tip 
prof.dr. J.A. Tjon, leider werkgroep 
H-th-U 
prof.dr. R.Ph.l. Van Royen, leider 
werkgroep H-th-N ( t ) 
prof.dr. B.J. Verhaar 
prof.dr. G. Vertogen, leider werkgroep 
M VIN 
prof.dr. R. van Wageningen, leider 
werkgroep K il 
prof.dr. M.P.H. WeeninK, leider 
werkgroep TN VII 
dr. Ch.G. van Weert, adjunct-leider 
werkgtoep M VIA II 
prof.dr. F.W. Wiegel, leider werkgroep 
MVI-T 
prof.dr. S.A. Wouthuysen, leider 
werkgroep H-th-A 
drs. HG. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

In 1982 werd de vergadering van de 
Commissie bijgewoond door drs. C.R. 
Diemont (directie FOM) en dr. H.D. Dok
ter (aaiunct-secretaris). 

Met ingang van 1 januari 1983 werd drs. 
FR. Diemont in zijn functie van secre'a-
ris van de Commissie opgevolgd door 
drs. H.G. van Vuren. 
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Technische Fysica 

i . Algtn—n  

De Speciale Commissie voor de Techni
sche Fysica (SCTF) werd >r> 1974 inge
steld om te adviseren over voorstellen 
voor onderzoek waaraan een technisch 
fysische verdienste kan worden toege
schreven. De inhoud van deze taak is 
sinds 1978 aanzienlijk verzwaard door de 
instelling in dat jaar van het Programma 
voor Technische Natuurkunde en Inno
vatie. Hierdoor werd voor het eerst 
- mede op instigatie van de Speciale 
Commissie- expliciet de mogelijkheid 
geopend bij FOM aanvragen in te dienen 
voor technisch-fysisch onderzoek. In het 
kader van dit programma zijn de belang
rijkste taken van de SCTF: 
- begeleiding van de beoordelings
procedure; 
- het doen van concrete aanbevelingen 
aan het FOM-bestuur over de conse
quenties die aan het resultaat van de 
evaluatie zouden moeten worden ver
bonden; 
- toezicht houden op de utilisatie van al 
het in uitvoering genomen technisch-
fysische onderzoek; en 
- de supervisie over de zogenoemde 
TF-werkgroepen (deze zijn opgericht 
voor die technisch-fysische onderzoek
projecten die op grond van inhoudelijke 
overwegingen niet op de gebruikelijke 
wijze in een werkgemeenschap of insti
tuut kunnen worden ondergebracht). 

Daarnaast adviseert de commissie het 
FOM-bestuur over algemene beleids
zaken die op die technische natuur
kunde betrekking hebben. 

2. Speurwerk  

Deze paragraaf heeft alleen betrekking 
op het onderzoek in de werkgroepen die 
onder supervisie van de SCTF zijn ge
plaatst. Het speurwerk van de technisch-
fysische projecten in andere werkgroe
pen komt. voorzover reeds van belang, 
elders in dit Jaarboek aan de orde bij de 
desbetreffende werkgemeenschappen, 
instituten en de Werkgemeenschap 
Halfgeleiders. 

In de werkgroep TF I 'Apertuursynthese 
voor ultrasone medische diagnostiak' is 
de eerste evaluatiefase van het innova
tieproject voor de medische-echodiag-
•tostiek afgesloten. Gestart is met een 
definitief ontwerp voor het prototype 
dat in 1984 gebruikt gaat worden voor de 
klinische evaluatie. Het innovatieproject 
voor de olie-industrie cp het gebied van 
"seismic inversion' is in 1983 begonnen. 
Zeven industrieën hebben zich aange
meld als sponsor. 
In de onderwaterakoestiek is in 1983 
gestart met de evaluatie van het Delftse 
slibdetectiesysteem voor Rijkswater
staat. 

In het kader van utilisatie van het project 
voor 'Zonnewarmtecollectoren' (7F II) 
is in samenwerking met een industrie 
een prototype van een verbeterde collec
tor gereed gekomen. Deze heeft een 
aanzienlijk beter thermisch rendement 
dan een gewone vlakke-plaatcoliector. 
Met steun van het Nationaal Onderzoek
programma Zonne-energie zal nu met de 
produktontwikkeling van deze collector 
worden begonnen. 

De circulatie in een bellenkolom (TF III) 
is verder verbeterd door werkzaamheden 
aan de gasdistributie. Uitgebreid theore
tisch en numeriek onderzoek heeft ver
betering gebracht in modellen voor de 
circulatie. Het experimenteel program
ma is voltooid en het schrijven van een 
proefschrift is in voorbereiding. 

Het is voor het eerst in het onderzoek van 
TF IV mogelijk gebleken een essentieel 
twee-dimensionaal patroon van inter
ferentie-lijnen volledig te analyseren. 
De hiervoor ontwikkelde algorithmen 
maken gebruik van eenvoudig overdraag
bare beeldbewerkingstechnieken, dit 
met het oog op de praktische toepas
sing. Na deze voorbewerking kunnen de 
fysische grootheden uit de fase worden 
geschat. De programmatuur is getoetst 
aan interferogrammen van een akoes
tisch in trilling gebrachte plaat. 
De fout in de meting van de uitwiiking 
van de plaat bedroeg minder dan ca. 
1 ^m. 

Binnen de werkgroep TF V is begin 1983 
een tweede FOM-project gestart voor de 
ontwikkeling van verliesarme wissel
stroomsupergeleiders. Een meetmetho
de voor het bepalen van de a.c -verliezen 
in supergeleiders in spoeiensystemen 
zoals een tiansformator met en zonder 
kern is ontwikkeld. Een reductie met 
± 65% van het a x -verlies in ronde 
multifilament-supergeleiders is bereikt 
door het walsen van deze geleiders tot 
dunne multifilamentfoiies. 
Voor het project 'Supergeleidende gelijk-
richters' is de eerste fase van vier jaar 
beëindigd. De volgende vier jaar wordt 
het project voortgezet met een accent 
op magnetisch bestuurde schakelaars. 
De werkzaamheden in 1983 betroffen 
een gelijkrichter voor 25 kA, 500 W. 
Belangrijke contacten zijn gelegd met 
industriële partners. Zowel HOLEC als 
Philips MS nemen thans deel aan het 
onderzoek. 

Binnen het project 'Cryogene magneto
meters' vindt een ontwikkeling plaats 
van het principe van externe flux-inkop-
peling bij SQUID-magnetometers. Verder 
wordt er een cryostaat voor magneto
meters met een zeer lange standtijd 
ontwikkeld. 

Het onderzoek naar de gasinvloed op het 
maalgedrag van poeders in TF VI heeft 
zeer positieve resultaten opgeleverd in 
die zin dat drukverhoging tot circa 10 bar 
een aanzienlijke versnelling van het 
maalproces heeft opgeleverd. Op deze 
vinding is octrooi aangevraagd 
Ook bij het mengen van poeders is 
gevonden dat het mengproces in zeer 
sterke mate gunstig beïnvloed wordt 
door het gebruik van gassen met een 
hogere viscositeit en (of) hogere gas-
druk. 

Nagegaan wordt in hoeverre de invloed 
van de gasdruk boven 1 bar verklaard 
kan worden door adsorptie van het gas 
aan het poederoppervlak, waardoor de 
cohesie van het Doeder beïnvloed wordt. 
Bij grotere cohesie kan het poeder ook 
bij een sterkere expansie stabiel blijven. 

In dit verslagjaar is gewerkt in TF VII 
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aan een methode om magnetische floc-
cuiatie toe te passen In een magnetische 
scheidingsmethode, gebaseerd op 
drastische vergroting van de bezinitings-
snelheid van ferro- en paramagnetische 
deeltjes in een niet-uniform magnetisch 
veld met geschikte gradient. Het voor
deel van deze methode is Ce continuïteit 
van het proces waardoor toepassing van 
supergeleidende magneten mogelijk 
wordt Daarnaast is begonnen met 
onderzoek aan paramagnetische colloï
den, dat wil zeggen suspensies van 
deeltjes mei afmetingen kleiner dan 
0.1 jjm. Hierbij wordt zowel het verschijn
sel flocculatie ais de invangst van deel
tjes in een HGMS proces bestudeerd. 
Bestaande theorieën met betrekking tot 
HGMS blijken correcties te moeten 
ondergaan in het geval van ultrafijne 
deeltjes. 

In het project TF VIII is het automatisch 
focusseren van een elektronenmicro
scoop in 1983 gestart. De theoretische 
begrenzingen van de methode wat de 
beeldvorming betreft zijn afgeleid en 
voor een deel experimenteel nagegaan. 

In het project TF X Optische verdeler/ 
multiplexer' zijn een tweetal prototypes 
vervaardigd voor een verdeier van het 
licht uit een enkele laser over een vijftal 
multimodus-gradedindex vezels. De con
figuratie is door middel van een compu
terprogramma geoptimaliseerd. De 
gemeten rendementen kwamen hierbij 
goed overeen met de berekeningen en 

liggen aanzienlijk hoger dan bij verde
lers die uit de literatuur bekend zijn. 
Van het to.ale laservermogen komt nl. 
ca. 50% in de vijf vezels te zamen te 
recht. 
Er is een begin gemaakt met berekenin
gen voor de competitieruis van het 
device Hiertoe is de verdeling bepaaid 
van het laservermogen over de diverse 
transversale modi. 

SQUlD-magnetometers (TF XII) zijn ver
vaardigd met submicron-Josephson-
juncties. De gevoeligheid in gemonteer
de toestand is 8 x 10 32 J/Hz bij 4.2 K 
Met dunne laagcircuits zijn tevens geïn
tegreerde gradiometers vervaardigd 
welke de ruimtelijke afgeleide van de 
eerste orde of de tweede orde van het 
magneetveld meten. De gemeten gevoe
ligheden bedragen 3 x l O - ^ T m - ' H z - ' 1 

voor de eerste-orde-gradiometer en 
1.5 x 10 - 9 Tm- 2 Hz- ' ' voor de tweede-
orde-gradiometer. 

In TF XIII is een theorie gereed gtkcmen 
voor hydrodynamische verschijnselen 
in water/bellenmengsels bij lage gas-
concentratie. 
Een begin is gemaakt met de formulering 
van de theorie voor ga^fractiegolven 
met inachtneming van binaire interac
ties. Voorts is een opstelling gereed 
gekomen waarin gasfractiegolven expe
rimenteel onderzocht zullen worden. 

Met succes is in TF XIV getracht om de 
hyperfijninteractie (HFI) te meten in 

bestraald KH2AS04 rond de ferroëlek-
trische faseovergang bij 97 K. waar grote 
diëlektrische verliezen optreden. Voor 
het eerst werd HFI van 3*K geobserveerd. 
Een duidelijk effect van de faseovergang 
werd vastgesteld. De (tijddomein) sig
nalen zijn vaak van korte duur. Deson
danks blijkt kwantitatieve spectrum
analyse goed uitvoerbaar, mede door 
toepassing van parametrische methoden 
(o.a. met singuliere-waarde-decomposi-
tie). Een (roteerbare) trilholte (loop gap) 
met een 13 db grotere veldintensiteit 
werd met succes ontworpen. 

Het project "Gesloten koelsystemen" 
(TF XV) van spinafbeeldingsmagneten 
is medio 1983 gestart. 

In eerdere experimenten is in project 
TF XIX 'Golfvoortplanting in poreuze 
materialen met vaste matrix' door meting 
van poriëndrukken in met water verza
digde poreuze materialen vastgesteld 
dat er twee longitudinale golven lopen. 
Nu op het poreuze materiaal bovendien 
rekstroken zijn aangebracht, kunnen de 
golven in de matrix waargenomen wor
den. Inleidende experimenten laten in 
het geval van volledig met water verza
digde poriën het samenvallen van het 
golffront van de eerste golf in het zand-
skelet en poriënwater zien. In het geval 
dat de poriën alleen lucht bevatten, lijken 
de resu-'<aten de beschrijving waarbij de 
bewegingen van zandskelet en poriën-
medium ontkoppeld zijn, te rechtvaar
digen. 

- 2 . 5 0. 0 2. 5 

FREQUENCY (kHz) 

•vPsp*>crrum van een tumor in een muis. 
(z) Dataverwerking volgens traditionele 
methods; (b) dateverwerking volgens 
nieuwe methode, die tegeli/k een kwanti
tatieve analyse oplevert (Werkgroep 
TF XIV, in samenwerking met de vak
groep Magnetische Resonantie van de 
TH-Delft) 
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3. OndtTwwpwi van ondwzotfc  

WERKGROEP TF I 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. A.J. Berkhout 
V Zaai- en bouwakoesdek 
2. Industrie- en verkeerslawaai 
3. Echo akoestiek 

WERKGROEP TF II 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde prof ir. C.J Hoogendoorn 
1. Natuurlijke convectie in zonnewarm-
tecollectoren 
2. Luchtstromingen in ruimten met 
thermische stratificatie 
3. Turbulente koeling van supergelei
ders (buiten FOMverband) 
4. Spectraalselectieve lagen voor 
zonnecollectors (buiten FOMverband) 
5. Computersimulatie van turbulente 
transportprocesser (buiten FOM-ver-
band) 

WERKGROEP TF III 
Delft- Laboratorium voor Fysische 
Technologie, prof J.M. Smith 
1. Meng- en dispersieprocessen in meer-
fasensystemen 
i . l . Hydrodynamics van roerders en ge
roerde vaten (buiten FOMverband) 
1.2. Bellenkolommen (deels buiten FOM
verband) 
1.3. Gaswolkbestrijding me! water-
sproeisystemen (buiten FOMverband) 
1.4. Warmteoverdracht tussen één bel 
en een vloeistof 
2. Hanteren van visceuse en niet-new-
tonse vloeistoffen 
2.1. Dubbelschroefextruders en hun toe
passingen als rectoren en processors 
(buiten FOMverband) 
2.2. Turbulente mengsystemen in visco-
elastische oplossingen (buiten FOM
verband) 

WERKGROEP TF IV 
Delft - Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr. I.T. Young 
1. Patroonherkennen 
1.1. Onderzoek naar methoden om typi
sche afwijkingen van praktische inter-
ferogrammen ten opzichte van ideale 
interferogrammen met behulp van beeld-
verwerkingstechnieken te herstellen 
1.2. Ontwikkeling van algorithmes om de 
orde van de interferenuelijnen (de fase-) 
op willekeurige plaatsen in het interfero-
gram te bepalen 
1.3. Kwantitatief evalueren van een prak
tijkprobleem om de ontwikkelde algo
rithmes te toetsen 
1.4. Theoretisch onderzoek naar de 
nauwkeurigheid van metingen in twee
dimensionale, discrete signalen (en spe
cifiek: gedigitaliseerde beelden) 
1.5. Ontwikkelen van hardware te ge
bruiken bij de utilisatie-fase van het 
project: goedkope beeldgeheugens en 

een Cellular Logic Processor 
2. Optica 
2.1. Ontwikkeling van metnoden voor 
automatische bepaling van diffusie
constanten met behulp van real-time 
interferentieholografie 
2.2. Bepaling van vibratiepatronen van 
akoestische transducenten. gebruikt in 
de echo-diagnostiek 
2.3. Koppeling var, de optische experi 
menteeropstetling aan een minicompu
ter met mogelijkheden voor beeidbewer 
king 

WERKGROEP TF V 
Enschede - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof.dr. L.C. van der Marei 
1. Supergeleidende gelijkrichters voor 
sterkstroom: bouw en analyse 
2. Magnetische, thermische en mecha
nische supergeleidende schakelaars 
voor sterkstroom 
3. Hardware en software meet-, bestu-
rings- en controlesystemen voor super
geleidende svstemen 
4. Supergeleidende transformatoren 
5. Verbinding tussen sterkstroom
supergeleiders 
6. Ontwerp en umenstel len van a.c-
sterkstroomsupergeleiders 
7. A.C.-verliesmetingen aan commer
ciële enkelvoudige of (zelf) samenge
stelde supergeleiders (deels buiten 
FOMverband) 
8. Theoretisch onderzoek van veriies-
mechanismen in multifilament geleiders 
(buiten FOMverband) 
9. Ontwerpen van spoelensystemen met 
hoge homogeniteit (buiten FOM-ver 
band) 
10. Ontwerp en realisatie van een test-
installatie voor onderzoek aan samen
gestelde supergeleiders voor 15 kA bij 
7 T (buiten FOM verband) 
11. Onderzoek aan een SQUID-magneto-
meter. uitgevoerd met een cryostaat met 
een horizontale doorvoer op kamertem 
peratuur 

WERKGROEP TF VI 
Eindhoven - Laboratorium voor Fysi
sche Technologie, prof.dr. K. Rietema 
1. De invloed van het omringende gas 
(gassoort en gasdruk) op de efficiency 
van poede'bewerkingen zoals malen en 
mengen in roterende trommels 
2. Het stromingsgedrag van poeders 
en de invloed van het omringende gas 
daarop, onderzocht in een roterende 
trommel 
3. Onderzoek naar de adsorptie van di
verse gassen aan diverse poeders en de 
invloed op de poedercohesie (gedeelte
lijk buiten FOMverband) 
4. De invloed van gassoort en gasdruk 
op het fluidisatiegedrag van poeders 
(buiten FOMverband) 
5. Onderzoek naar stofoverdracht van 
opstijgende gasbellen naar de omringen

de poedermassa tijdens fluidisatie (bui
ten FOM verband) 
6. Onderzoek naar de warmteoverdracht 
van een verticale pijpenbundel onder
gedompeld in een gefluidtseerd bed met 
diameter 0.70 m (buiten FOM verband) 
7. Onderzoek naar de segregatie van een 
mengsel van twee poeders met verschil
lende dichtheid en korrelgrootte tijdens 
fluidisatie (buiten FOMverband) 
8. Het stromingsged'ag van gefluidi 
seerde poeders m een verticale trans-
portpijp (buiten FOMverband) 

WERKGROEP TF VII 
Nijmegen- Fysisch Laboratorium, prof. 
dr. P. Wyder 
1. Separatie door middel van een sterk 
inhomogeen magneetveld (HGMS) 
2. Bouw proefinstallatie 
3. Studie van deeltjesaggregatte en 
flocculatie in sterke magneetvelden 

WERKGROEP TF VIII 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. K.D. van der 
Mast. prof.dr.ir. J.B. Le Poole 
1 Automatisch focusseren van een 
elektronenmicroscoop 

WERKGROEP TF IX 
Eindhoven - Afdeling der Werktuigbouw
kunde, prof dr ir. M.J.W. Schouten 
1. Ontwikkelen van dunne-iaagsignaal-
opnemers voor industriële toepassing in 
werktuigbouwkundige constructies 

WERKGROEPTFX 
Eindhoven - Afdeling der Elektrotech
niek, prof.ir. J. van der Plaats 
1 Constructie van een verdeler bestaan
de uit één laser en vijf uitgaande glas
vezels 
2. Berekening en meting van de ruis van 
de onder 1 genoemde verdeler 

WERKGROEP TF XI 
Utrecht- Laboratorium voor Vaste Stof, 
prof dr. G Blasse 
1. Foto-eiektrochemische watersplitsing 

WERKGROEP TF XII 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. J.E. Mooij 
1. Ontwikkeling vari gehjkstroom-
SQUID magnetometersystemen 

WERKGROEP TF XIII 
Enschede - Afdeling der Werktuigbouw
kunde, prof.dr.ir. L. van Wijngaarden 
1. Hydrodynamica van water/bellen
mengsels 
2 Reologie van gesmolten polymeren: 
vrije convectie; cavitatiegeluid (buiten 
FOM-verband) 

WERKGROEP TF XIV 
Delft - Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, dr.ir. D. van Ormondt 
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1. Bepaling van hyperfijninteracties in 
de vaste stof door middel va., elektron-
spinecho-kernmodulatiespectroscopie 
2 Bepaling van de absolute grootte van 
kernmoduiaties in elektronspinecho-
kernmodulatiespectroscopie. o a ais 
functie van de sterkte van het micro-
gollveld 
3. Ontwikkeling en fabricage van tril 
holten (X band), speciaal geschikt voor 
elektronspinecho-spectrometers met 
relatief zwakke microgolfbronnen (o a 
de loop gap trilholte) 
4. Automatisering van elektronspin 
echo-experimenten met behulp van 
microcomputers 
5 Ontwikkeling van software voor inter
actieve bewerking van elektronspinecho 
data. o a ^oor parametrische spectrum 
analyse (autoregressief modelleren, in 
combinatie met singuliere waarde-
decompositie), niet parametrische spec
trumanalyse (FFT) en 2D spectroscopie 

WERKGROEP TF XV 
Delft - Afdeling der Technische Natuur
kunde, prof.dr. H. Postma 
1. Gesloten koelsystemen voor hercon-
densatie van helium en voor subkritisch 
helium 
2. Onderzoek van componenten en 
materiaal ten behoeve van cryogene 
systemen 
3. Fysisch onderzoek ten behoeve van 
gesloten koelsystemen 

WERKGROEP TF XVI 
Eindhoven - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, dr. K. Krishna Prasad 
1. Onderzoek aan 'drag-reductie door 
aanpassing van de turbulentiestructuur 
door middel ven micro-groeven in het 
oppervlak 

WERKGROEP TF XVII 
Enschede - Afdeling der Elektrotech
niek, prof.dr. J.H.J. Fluitman 
1. Optische golfgeleidersensoren op 
basis van ZnO dunne lagen 

WERKGROEP TF XVIII 
Delft - Afdeling der Technische Natuur
kunde, Afdeling der Elektrotechniek, 
Centrum voor Submicron Technologie, 
prof.dr.ir. H.J. Frankena 
1. Ontwikkeling van geïntegreerde opti
sche elementen 

WERKGROEP TF XIX 
Eindhoven - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. G. Vossers 
1. Golfvoortplanting in poreuze materia
len met vaste matrix 

WERKGROEP TF XX 
Delft - Afdeling der Technische Natuur
kunde, dr.ir. OW.E. van Eijk 
1. Detectiesysteem voor Guinier-De 
Wolff-camera 

1UH StKU ttO 14M/84 C8T 
Supergeleidend* eilanden, zwak gekop
peld met Josephson juncties (Vergro
ting foto bladzijde 70.) 

4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 

Pe 

WM/V 

rsoneel 

WM/G 

saantal 

TP 

len 

OP 

Exploital 
(in 

personeel 

iebudget 

materieel 

Investerings
krediet 
(in kf) 

— 26 3 — 1.261 1.046 — 

waarvan in BR — 26 3 — 1.261 1.046 — 

daarvan van STW — 25 3 — 1.208 1.046 — 

Volgens vastgestelde begroting 1983 
WM/V: wetenschappelijk medewerkers 
in vaster verband (inclusief met-onder
zoekers als beheerder, hoofden van 
werkplaatsen e.d.) 
WM/G: wetenschappelijk medewerkers 
in gewoon verband (voornamelijk pro-

OUTPUT 

movendi in tijdelijke dienst, maar ook 
wel wetenschappelijk medewerkers in 
vaste dienst) 
TP: technisch personeel 
OP: overig personeel 
BR: beleidsruimte 

publikaties 

(aantal) 

95 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties* 

(aantal) 

46 

lezingen 

(aantal) 

29 

Deze telling bevat ook publikaties. con-
ferentiebijdragen en lezingen die niet of 
niet alleen met FOM-middelen tot stand 
zijn gekomen. Oe gegevens zijn ontleend 

aan het 'output-boekje' FOM-58820. 
' Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 
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In 1983 gehonoreerde beleidsruimteproiecten 

project -
nummer indiener(S) 

DTN33 0401 Prof dr ir K.D. van der Mas! 
Ir. J. Kramer 
Prof.dr. |.T. Young 

DTN33.Q400 Prof.dr.ir. H.J. Franken» 
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Puntcontactspectroso 
in metalen 

• • pie 

A.G.M. Jansen, P. Wyder 
Rj»s*arcfc-lRStitatrt voor KsChOHOko Umvorsitoit P«|ffwojBft 

Een elektrische siroom in een metaal ondervindt weer
stand vanwege de botsingen van de elektronen met on-
zuiverheden. fononen en andere quasi-dcehjes. In het 
eenvoudige model van Drude wordt een uitdrukking 
voor de elektrische weerstand gevonden door de her
haalde versnelling van de elektronen tussen twee bot
singen in een aangelegd elektrisch vdd te bekijken. 
De weerstand is omgekeerd evenredig met de vrije 
weglengte van de elektronen en onafhankelijk van het 
elektrische veld, ais de vrije weglengte onafhankelijk 
van hef veld is. In het algemeen zal deze onderstelling 
juist zijn. omdat de toename van de energie van de 
elektronen tijdens de versnelling tussen twee botsingen 
klein is vergeleken met de energie van de diverse exci
taties ;n een vaste stof. Een eenvoudige berekening laat 
zien dat de stroomdichtheid opgevoerd moet worden 
tol 10'° a 10" A/cm2 om over een vrije weglengte van 
I cm in een metaal een energietoename van de elektro
nen te krijgen die overeenkomt met de karakteristieke 
energie van de fonemen (25 meV). Het spreekt vanzelf 
dat dergelijke grote stroomdichtheden in een massief 
stuk metaal aanleiding geven tot verwarming van het 
preparaat door de ontwikkelde Jouie-warmte. Experi
menteel is het dan ook moeilijk afwijkingen van de 
wet van Ohm te onderscheiden van gewone opwarm-
effecten. 

In tegenstelling tot de situatie bij een massief stuk 
metaal kunnen met behulp van kleine contacten (ca. 
10 nm) tussen metalen de elektronen wel binnen een 
vrije weglengte aanzienlijk versneld worden. De ener
gietoename van de versnelde elektronen komt overeen 
met de aangelegde spanning. Bij lage temperaturen is 
de siroom-spanningskaraktcristick van deze contacten 
niet lineair en vertoont structuur die samenhangt met 
de inelastischc botsingen van de versnelde elektronen 
aan de elementaire excitaties (bv. fononen) in het me
taal. In fig. I wordt een voorbeeld gegeven van de ge
meten differentiële weerstand d V/dl van een Cu/Cu-
contact in vloeibaar helium als functie van de aange
legde spanning. De weerstand neemt toe bij die span

ningen waarbij fononen uitgezonden kunnen worden 
door de versnelde elektronen en deze spanningen ko
men overeen met de frequenties van de fononen in het 
metaal. De tweede afgeleide d-K/d/2 van de spanning 

« / d l (0IP. per schuiten , 

60 
spanning [mVJ 

Fig. I: De differentiële weerstand dV/dl en de tweede 
afgeleide d2 V/di2 ven een puntcontact van koper als 
functie van de aangelegde spanning. De weerstand 
van het puntcontact is 3,3 JÏ en de temperatuur is 
1,5 K. De structuur in het d2V/dl1-spectrum komt 
overeen met de toestandsdichtheid Fft) van de fono
nen, die hekend is uit helastische neutronenverstrooi
ing. 
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naar de stroom ucerspiegeit de tocstandsdichthcid van 
de fononen in het materiaal waaruit hei puntcontact 
bestaai (fig. 1). 

De waargenomen afwijkingen van de wet van Ohm 
in een puntcontact zijn bruikbaar om spectroscopie te 
bedrijven aan de verstrooiing van de elektronen in een 
metaal. Deze methode werd ontdekt door prof. Vin
son in Kharkov bij contacten die bestonden uit een 
kortsluiting in het oxide tussen twee opgedampte me-
taallagen (kongesloten tunneljunctie)'". Op ons labo
ratorium werd de toepasbaarheid van puntcontact-
spectroscopie op allerlei preparaten aanzienlijk ver
eenvoudigd door het gebruik van een puntcontact. dat 
bestaat uit een scherpe metalen punt die op een opper
vlak gedrukt wordt111. De experimenten laten zelfs zien 
dat het langs elkaar schuiven van de scherpe randen 
van twee brokjes materiaal al bruikbare contacten 
geeft. 

In dit artikel zullen we deze methode van puntcon-
lactspectroscopie nader toelichten en voorbeelden ge
ven van de bestudering van de wisselwerking van elek
tronen met fononen en met magnetische onzuiverhe-
den. Experimenten met dubbele puntcontacten bieden 
de mogelijkheid de reflecties van de elektronen aan 
een oppervlak of een grensvlak te bestuderen. Met een 
nieuwe techniek worden puntcontacten gebruikt voor 
het genereren van fononen in een isolerend kristal. 

De weerstand van pMteoataete* 

Reeds in het begin van deze eeuw berekende Maxwell 
de elektrische weerstand van contacten tussen metalen 
en vond met behulp van de wet van Ohm voor een rond 
contact tussen twee metalen de weerstand 

R*, = G/2a, (1) 

waarbij o de specifieke weerstand van het metaal is en 
a de straal van het contact. Zoals verwacht lijkt de for
mule voor /?M op de weerstand van een preparaat met 
lengte a en doorsnede o2. Voor het geval dat de vrije 
weglengte f van de elektronen groot is ten opzichte van 
de afmetingen van het contact geldt deze formule niet 
meer. Analoog aan een soortgelijk probleem in de ki
netische gastheorie wordt het gebied met t>> a het 
Knudsen-gebied genoemd. De elektronen passeren het 
contact ballistisch, ondervinden een sterke gradient 
in de potentiaal en winnen elk een energie eV. Met de 
elektronendichtheid n resulteert dit in een snelheids-
toename .\v * eV/mvf {mvf is de impuls van de elek
tronen) en in een stroom / = wa2nAv. We krijgen dan 
een weerstand 

*k = 17/ = AQtiTtr. (2) 

waarbij de specifieke weerstand g volgens de formule 
van Drude gelijk is aan mvf, #urf- De weerstand Rk is 
onafhankelijk van de vrije weglcngic- In het tussenge
bied (f * a) kun je voor de weerstand een interpolatie 
van formules (1) en (2) gebruiken, zodat 

/ ? * RK + HM * #cK(l+a/i). (3) 

In formule (3) hangt nu alleen de tweede term van de 
vrije weglengte af. Ais deze vrije weglengte van de aan
gelegde spanning afhangt, hangt ook de weerstand van 
de spanning af. Deze spanningsafhankelijkheid is 
denkbaar in het geval van wisselwerking tussen elek
tronen en fononen. omdat de versnelde elektronen 
spontaan fononen uitzenden in een proces dat afhangt 
van de energie eT. 

Het is mogelijk dit transportprobleem van de elek
trische stroom door een contact in de limiet f > a op te 
lossen met behulp van de vergelijking van Bolizrrunn 
en de bijbehorende randvoorwaarden. De totale 
stroom / bestaat uit een reeks termen, zodat 
ƒ = /„ + ƒ, + .... (schematisch weergegeven in/ïg. 2). 

> 

© ® CD 
Fig. 2: Enkele trajecten van elektronen door een punt
contact voor de gevallen dat er geen verstrooiing op
treedt fa), dat er een fonon uitgezonden wordt (b) en 
dat er achter elkaar twee fononen uitgezonden worden 
(c). De schematische tekeningen komen overeen met 
de diverse termen in een reeksontwikkeling van de 
stroom. 

De eerste term, waarbij geen botsingen van de elektro
nen worden meegenomen, geeft de Knudsen-weer-
stand /?K- De tweede term /( gc-fl een correctie op de 
stroom van de orde a/t wanneer de elektronen cen 
keer verstrooid worden. Na een botsing stromen enkc-
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Ie elektronen terug door het contact. De/e negatieve 
correctie op de stroom geeft een toename in de weer
stand zoals die ook in de experimenten wordt waarge
nomen. Uiteindelijk vindt men \oor de toename in de 
differentiële weerstand dl" dl bij het aanleggen \an 
een spanning Tover het contact: 

' d / ' r ( d / Y = o K k 3x;> r 
<4> 

De/e laatste formule geeft het belangrijkste resultaat 
voor de spectroscopische toepassing van puntcontac-
ten. De gemeten weerstand is een directe maat voor de 
inverse verstrooiingsiijd I r (eV) van een elektron met 
een energie eV" boven het Fermi niveau. 

HrklnHt-foMimtssrhtcrfciag 

Bij lage temperaturen zijn de fononcn in een metaal 
uitgevroren en rclaxeert een elektron dat uit evenwicht 
is, door het spontaan uit/enden van fononcn. waarbij 
gestimuleerde processen geen rol spelen. De waar
schijnlijkheid voor een elektron om door de emissie 
van een fonon een overgang te maken tussen een hoger 
gelegen vol en een lager gelegen leeg niveau op een 
energieafstand e. is evenredig met de Eliashbcrg-fune-
tie azF{i). Je kunt ongeveer /eggen dat de functie a:F 
voor de elektron-fononinteractic het produkt is van de 
tocstandsdichthc<d van de fononcn en het gequadra-
teerde matrixclcmcnt voor de wisselwerking lussen 
elektronen en fononcn. De totale vcrsirooiingskans 
voor een elektron met een energie eV boven het Fermi-
rm eau wordt gegeven door de integraal van de Eliash-
bcrg-funclic o\er alle mogelijke energieën van de ge
ëmitteerde fononcn. /odal 

I (»-n= ^ j <itn~FU). (5) 

[>oor de vergelijkingen 4 en 5 te combineren, volgt 
direct dat de tweede afgeleide dzV/óF evenredig is met 
de functie a:F. Dc/c functie azF speelt een rol in de 
temperatuurafhankelijkheid van de elektrische en 
thermische geleiding van een metaal. In de theorie van 
de supergeleiding is de Fliashberg-functie van belang 
voor de vergelijkingen van de cncrgicspleet in het exci-
talicspcctrum van een supergeleider. 

In fig. J wordt het gemeten puntcontactspectrum 
van natrium gegeven. In dc/elfdc figuur staat ook de 
tocstandsdichlheid F van de fononcn voor Na, die 
werd bepaald met behulp van inclastischc verstrooiing 
van neutronen. Omdat de alkalimctalcn tamelijk een
voudige metalen /ijn wat de clcktroncnstructuur be
treft, kunnen voor dc/c metalen de or/7-functies theo

retisch worden berekend. In fig. 3 is te /ïen dat er een 
goede overeenstemming botaat tussen de berekende 
en gemeten resultaten. F en vergelijking van de functie 
F(f) mei azF\t) laat /icn dat de koppeling van de elek
tronen Merker i> met longitudinale fononen dan met 
transversale fononen. In de edde metalen Cu. Ag en 
Au (fig. 1) vindt men juist het tegenovergestelde: de 
interactie van de elektronen is sterker met transversale 
fononen. Theoretisch wordt dit verklaard door hel be
lang van umklapp-processen bij de koppeling van elek
tronen aan transversale fononen. De structuur in hef 
spectrum van fïg. 3 bij energieën die gelijk /ijn aan 
twee keer de karakteristieke fononfrequenties. hangt 
samen met iwee-cmissicprocessen in de buurt van het 
contact (fig- 2c). Afge/ien van de/e dubbele fononpro-
ecssen zou het gemeten spectrum nui moeten zijn bo
ven de Debijc-encrgie. De spectra in de fig. I en 3 laten 
een geleidelijk toenemende achtergrond zien waarop 
de structuur ten gevolge van de elcktron-fononwissc!-
werking gesuperponeerd is. Dit achiergrondsignaal 
vindt zijn oorsprong in de verstrooiing van de elektro
nen aan de fononen die gegenereerd worden bij het 
puntcontact. De gestimuleerde processen kunnen dan 
niet meer verwaarloosd worden en geven een extra bij-

d!V/dl2l¥.'*;! a:Fic)(di«trfli!*!3(K' 

30 U) 
spinning | * ï l 

Fin. J: Het d: V dt:-spectrum van een puntcontact van 
natrium. De weerstand van het puntcontact is Uil en 
de temperatuur 1,5 A'. Ter vergelijking zijn de theore
tisch berekende functie n:F(<) (onderbroken kromde) 
en de toestandsdichtheid FfO van de fononen weerge
geven. 
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dra$c aan het puntcontactsignaal. dat min of meer ver
zadigt voor energieën boven de Debi je energie. 

Puntcontact spectroscopie is uitvoerig toegepast 
voor de bestudering van de deklron-fononwisselwer-
kwuj in allerlei metalen, /oak o a. de supergeleiders 
Pb. Sn. Al en In. de edele metalen Cu. Ag en Au. de 
atkalimetalen I.i. Na en K. de ferromagneten Fe. Co 
en Ni en de overgangsmetaien Pd. Mo en W. 
Met name voor de normale metalen leverde dit infor
matie over de wisselwerking tussen elektronen en fo-
nonen op, die niet op een andere manier op /o'n direc
te wij/e experimenteel kon worden verkregen. Voor 
supergeleiders bestaai de mogelijkheid de spectra te 
vergelijken met experimenten aan supergeleidende 
tunnel juncties door bet effect van de fononen te meten 
op de tocstandsdichthetd van de elektronen. 

Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam zijn punt-
contactexperimenten uitgevoerd aan Pd met h*erin 
waterstof of deuterium opgelost ('! . Deze PdH,- en 
PdD,-syslemen worden supergeleidend bij voldoend 
hoge concentraties (x ^ 0.*). De theorie van Bardeen. 
Cooper en Schrieffer voorspelt dat de kritische tempe
ratuur 7"%. van een supergeleider afneemt bij toenemen
de kernmassa. In deze Pd-legeringen wordt echter hei 
'inverse isotoopeffect* waargenomen, doordat 'T 
bij het vervangen van H door D ongeveer 2 K toeneemi 
(7\ (PdH) = 9 K en 7~ (PdD) = II K). 
Theoretisch wordt aangenomen dat de supergeleiding 
veroorzaakt wordt door de koppeling van de elektro
nen aan de optische fononen, terwijl het inverse iso
toopeffect wordt toegeschreven aan de anharmonici-
icit van de (rillende H- en D-atomcn in het Pd-rooster. 
In het geval van harmonische (rillingen wordt de fre
quentie van de optische fononen met een factor \ 2 
verlaagd bij het vervangen van H door D. doordat de 
massa een factor 1 toeneemt. Vanwege de snelle diffu
sie van het waterslof uit het oppervlak van de/e Pd 
hydriden is het erg moeilijk punicontacfspccfroscopic 
aan de/e preparaten (e doen. omdat de methode 
slechts gevoelig is in een /eer klein comactgebied (ca. 
10 nm) op het oppervlak van een preparaat. In de 
groep te Amsterdam heeft men dit probleem op een 
elegante manier opgelost door de preparaten in een 
atmosfeer van waterstof of deuterium af te koeien, 
zodat een concentratie van H of I> m« .v » 0.7 op hel 
oppervlak van de preparaten voorkomt. De puntcon-
t act spec tra laten zien dat de koppeling met de optische 
fononen aanzienlijk is {fig. 4), hetgeen de srpergclei-
ding in dc/c systemen verklaart. De afwijking in de 
verhouding van de gemiddelde frequentie van de opti
sche fononen in PdH en PdD ten op/ichte van de har 
monischc benadering is maximaal lO'Vi. De theorie 

heeft een afwijking ten gevolge van de anharmonkiteit 
van 25•• nodig om het inverse -sotoopcffect volledig 
te verklaren. Het /iet ernaar uit dal ook verschillen in 
de elektronenstructuur van PdH en PdD van belang 
rijt. voor het begrijpen van hei inverse isoioopeffetl. 

Hef * • • < • fiTcrt 

Volgens formule (4) is de puntcontactmethode in prin
cipe bruikbaar voor de bestudering van de verstrooiing 
van de elektronen aan elk type excitatie in een metaal. 
De enige ets die hierbij gesteld wordt, is «lat de vrije 
wegiengte t{e\~) ten minste van de/dftk orde van 
grootte is als de afmetingen van het contact. 
In punt contact en van de ferromagnetische metalen 
Gd. Ho en Tb werd eer. structuur in de spectra waarge
nomen die het gevolg is van de wisselwerking van de 
elektronen met magnonen (4* . Hier willen we nog een 
voorbeeld geven van puntcontactexperimenten aan 
metalen waarin magnetische verontreinigingen in 
kleine concentraties (< I al- ••) zijn opgelostl<! . 

Bij het verlagen van de temperatuur neemt de elek
trische weerstand van een metaal af en verzadigt uil
eindelijk op een waarde die bepaald wordt door de 
elastische verstrooiing van de elektronen aan on/uivcr-
heden. In het geval van magnetische verontreinigingen 
in een metaal (bv. Mn in Cu of Au) neemt de weer
stand bij een bepaalde temperatuur weer toe en ver
toorn de weerstand een minimum als functie van de 
temperatuur {fit. 5a). Nadat dit effect al ruim dertig 

a' f-, Mïehcvny «tntaten I 

i \ y V A / 

p l ^ . ^ , W I i 
0 10 W 

Fijt- 4: De gemeten rr'F-.spectra van puntcontacten van 
nalladium-hydride en paUadium-deuteride met de 
structuur van de akoestische (At en optische f(>t 
fononen. tl 'it het prrtcj'schrift van J. ('aro f ' ) . 
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Fig, 5: De specifieke weerstand van Cu-75 ppm Mn als 
functie van de temperatuur (a) (uit referentie 6) en de 
differentiële weerstand dV/dl van een puntcontact 
van Au-300 ppm Mn als functie van de aangelegde 
spanning (b) voor verschillende magneetvelden H. 
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De weerstand van het puntcontact is O.óilen de tempe
ratuur 1,2 K. Voor het geval H=0 is de logT- en de 
log V-afhankelijkheid van respectievelijk de specifieke 
weerstand en de contactweerstand te zien. 

jaar experimenteel bestudeerd was, gaf Kondo er in 
1964 de theoretische verklaring voor. De theorie ziet 
de exchange-interactie H = -J S- s tussen de lokale 
spin S van het magnetische ion en de spin s van de ge
leidingselektronen als een verstoring van het systeem. 
Met storingstheorie bekijk je in eerste orde de directe 
overgangen {k,s — k',s') van de elektronen bij de 
wisselwerking met een magnetisch moment. Voor deze 
directe processen is de verstrooiing van de elektronen 
onafhankelijk van de energie van de elektronen en 
hangt ook de specifieke weerstand niet van de tempe
ratuur af, zoals voor het geval van niet-magnetische 
onzuiverheden. In tweede orde, waarbij de bezetting 
van een virtueel tussenniveau k",s" een rol speelt, 
hangt de verstrooiing van de energie E van de elektro
nen af volgens T '{£) - log (E-Er). Deze logarithmi-
sche afhankelijkheid verklaart de Iog7"-term in de elek
trische weerstand, die experimenteel wordt waargeno
men (fig. 5a). In het geval van puntcontacten met deze 
Kondo-systemen verwacht je een logarithmische af
hankelijkheid van de contactweerstand als functie van 

de aangelegde spanning. In fig. Sb is deze logarithmi
sche afhankelijkheid in een AuMn-puntcontact te 
zien, zij het over een beperkt gebied van de aangelegde 
spanning. Voor hogere spanningen neemt de weer
stand van het puntcontact toe, vanwege de wisselwer
king tussen de elektronen en de fononen. Voor lagere 
spanningen verzadigt de logarithmische toename, om
dat de temperatuur de kromme uitsmeert. In de fig. 
5a en 5b is ook het effect weergegeven van een aange
legd magnetisch veld. In een magnetisch veld H kosten 
de processen waarbij de spin van het elektron omge
keerd wordt, een energie g^H, welke energie gelijk is 
aan de splitsing van de energieniveau's van het magne
tische ion. De spin-fiip-processen zijn daarom bij lage 
contactspanningen niet toegestaan. Dit effect resul
teert in een verlaging van de weerstand als voor de aan
gelegde spanning geldt dat eV <g^H. Het magneti
sche veld maakt ook dat de logarithmische divergen
tie rondom ^=0 zich verplaatst naar spanningen ge
lijk aan gfiüH. Deze bijdragen in eersteen tweede orde 
geven eer maximum in do puntcontactweerstand bij 
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een spanning die ongeveer gelijk is aan gfi$H (fig. 5b). 
Met de theorie voor het Kondo-effect kunnen de geme
ten krommen worden berekend en kan de g-factor van 
de magnetische verontreiniging met behulp van een 
puntcontactexperiment worden bepaald. 

Reflectie van elektronen aan een oppervlak 

De verstrooiing van elektronen aan een oppervlak kan 
direct bestudeerd worden in een experiment met twee 
puntcontacten l?| . Met behulp van een elektrische 
stroom door een puntcontact (emitter) worden elek-

Fig. 6: De spanning op de collector als functie van het 
magneetveld voor een Ag-kristal. Schematisch is m de 
experimentele opstelling met de twee puntcontacten 
weergegeven, hoe de elektronen vanuit de emitter E 

ironen in een kristal geïnjecteerd en met een magneet
veld naar een ander puntcontact afgebogen. In de 
schematische tekening \r\fig. 6 wordt aangegeven wel
ke banen de geïnjecteerde elektronen in een kristal be
schrijven voor het geval van een bolvormig Fermi-
oppervlak. De elektronen worden in een magneetveld 
geconcentreerd op een specifieke plaats van het opper
vlak en kunnen daar gedetecteerd worden met een 
puntcontact (collector). De vrije weglengte van de 
elektronen in het metaal moet zo groot zijn, dat de 
elektronen ongehinderd vanuii de emitter bij de collec
tor kunnen komen. Fig. 6 laat het collectorsignaal van 

de gefocusseerde elektronen zien als functie van het 
magneetveld dat loodrecht op de verbindingslijn tus
sen collector en emitter staat. De oriëntatie van het Ag 
kristal ten opzichte van de richting van het magneet
veld is zodanig, dat de elektronen vrijwel ronde banen 
('belly') op het Fermi-oppervlak beschrijven. Voor 
negatieve velden worden die elektronen op de collector 
afgebogen die over gesloten banen lopen die toestan
den van hogere energie omsluiten ('rosette'). Je kunt 
zeggen dat deze elektronen een negatieve effectieve 
massa hebben, waardoor de draaizin in een magneet
veld verandert. Het zijn echter steeds elektronen die 

op de collector C gefocusseerd worden. De oriëntatie 
van het Ag-kristal is zodanig dat de pieken in het col
lectorsignaal voor positieve velden de focussering van 
de elektronen via belly-banen laten zien en voor nega
tieve velden via rosette-banen. 

worden afgebogen, zodat het collectorsignaal voor 
beide gevallen (belly- en rosettebanen) hetzelfde teken 
heeft. Bij veelvouden van het magneetveld, waarbij de 
elektronen gefocusseerd worden, is ook een signaal te 
zien vanwege spiegelende reflectie van de elektronen 
aan het metaaloppervlak. Uit de verhouding van de 
grootte van elkaar opvolgende maxima in het collec
torsignaal kan direct de coëfficiënt voor de reflectie 
van de elektronen aan het oppervlak bepaald worden. 
Deze rcflectiecoëfficiënt heeft vooral betrekking op 
elektronen die vrijwel loodrecht invallen op het opper
vlak. Voor zorgvuldig behandelde metaaloppervlak-

collectorspannipg |1Q"9V/schaaldeel collectorspanning (5 1(P V / schaaldeel I 

l. 5 6 
magneetveld HO"1 T) 
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ken (polijsten en chemisch etsen) komt het voor dat 
80% van de elektronen spiegelend reflecteert. 

De weg ligt nu open om met deze methode de reflec
tie van de elektronen aan metaaloppervlakken te be
studeren bij verschillende omstandigheden (bv. ruw
heid van het oppervlak, verontreinigingen op het 
oppervlak). In een experiment op ons laboratorium 
werd de reflectie van de elektronen aan een grensvlak 
tussen een normaal metaal en een supergeleider beke
ken '8' . Bij het transport van elektronen van een nor
maal metaal naar een supergeleider treedt een bijzon
der soort reflectie op. Een elektron, dat vanuit het 
normale metaal op het grensvlak valt, condenseert in 
de supergeleider tot een Cooper-paar en onttrekt daar
door een extra elektron aan het normale metaal. 
Men kan dit proces zien als de reflectie van een ontbre
kend elektron (gat). Door rekening te houden met het 
behoud van impuls, massa en lading bij het transport 
van elektrische lading door het grensvlak, blijken de 
snelheid, de effectieve massa èn de lading van het ge
reflecteerde quasi-deeltje ten opzichte van het inval
lende elektron van teken te wisselen. Deze zogenaam
de Andreev-reflectie is te zien aan een preparaat met 
aan de bovenkant een emitter en een collector en aan 
de onderkant een supergeleidende opgedampte me-
taallaag. De geïnjecteerde elektronen reflecteren aan 

de onderkant van het preparaat, waarbij de snelheid, 
massa èn lading van het deeltje van teken wisselen, in 
de aanwezigheid van een magneetveld worden deze ge
reflecteerde gaten op de collector gefocusseerd (sche
matische tekening in fig. 7). Voor het geval van een Ag 
preparaat met een opgedampte supergeleidende Pb-
laag wordt in fig 7 het collectorsignaal gegeven ais 
functie van het aangelegde magneetveld. Voor posi
tieve velden zijn de normale reflecties van de elektro
nen aan de bovenkant van het preparaat te zien (a-
pieken). Voor negatieve velden zijn de reflecties van de 
elektronen met een negatieve effectieve massa zicht
baar (/3-pieken). In deze laatste veldrichting is het 
negatieve signaal een gevolg van de Andreev-reflectie 
aan de onderkant van het Ag-kristal (7-piek). Het te
ken van dit signaal is omgekeerd ten opzichte van de 
focussering van de elektronen, omdat de gereflecteer
de deeltjes nu een positieve lading hebben. 

Fononen 

Tot nu toe hebben we de puntcontacten bestudeerd 
via de elektronen, door te kijken naar de elektrische 
geleiding van deze contacten. Het is echter ook interes
sant om naar de fononen te kijken die in de buurt van 
het puntcontact worden gegenereerd. We hebben al 

collectorspanning 15 10"7V /schaaldeel) coltectorspanning tb 10"'V/schaaldeel) 

«J 

Fig. 7: De spanning op de collector als functie van het 
magneetveld vooreen Ag-kristal met aan de onderkant 
een opgedampte Pb-laag. De tekening laat de banen 
van de quasi-deeltjes zien voor het geval van A ndreev-
reflectie van de geëmitteerde elektronen aan het grens
vlak tussen het normale metaal (Ag) en de supergelei-

02 03 

magneetveld |T) 

der (Pb). De pieken komen overeen met de focussering 
van elektronen die over belly-banen (01,02) en over 

rosette-banen ($i,&2,&}) lopen. De negatieve piek (7) 
is het signaal ten gevolge van Andreev-reflectie aan het 
grensvlak. 
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gezien dat de elektronen versneld worden door een 
aangelegde spanning V over het contact en spontaan 
fononen uitzenden met energieën die maximaal gelijk 
zijn aan eV. Het ligt voor de hand dat een generator 
met een maximale frequentie in het spectrum van de 
gegenereerde fononen eventueel te gebruiken is om 
spektroscopie aan de fononen in een kristal te doen. 
Voor het genereren en detecteren van fononen in een 
isolerend kristal zijn tot ca. SO GHz coherente en mo-
nochromatische bronnen en detectors (transducenten 
e.d.) beschikbaar. Voor hogere frequenties is het niet 
zo eenvoudig om de fononen in een kristal te bestude
ren als functie van de frequentie. 
Ten einde met behulp van een puntcontact fononen 
in een kristal te genereren en na een bepaalde looptijd 
te detecteren, hebben we het volgende experiment op
gezet. Op een saffierkristal (AI2O3) hebben we een 
dunne metaallaag (< 50 nm) gedampt en hierop met 
een scherpe metaalpunt een puntcontact aangebracht. 
Deze contacten laten ook de reeds besproken afwij
kingen van de wet van Ohm zien, die samenhangen 
met de wisselwerking tussen elektronen en fononen. 
Door een spanning in de vorm van een puls over het 
contact aan te brengen, worden fononen aan één kant 
in het saffier geïnjecteerd en vervolgens na een bepaal
de looptijd aan de andere kant van het kristal gedetec
teerd. Als detector hebben we een opgedampte super
geleidende Sn-laag gebruikt. Met een aangelegd mag
neetveld kan deze laag als bolometer gebruikt worden, 
doordat de weerstand van een supergeleider bij het 

detektorsignaal  

0.0 01 08 

Fig. 8: Hel signaal op de Sn-bolometer als functie van 
de aankomsttijd van de fononen die met de aangege
ven spanningspulsen over een puntcontact in een 

kritische veld van de supergeleider sterk van de tei ipe-
ratuur afhangt. Vanwege de kleine warmtecapaciteit 
van deze dunne lagen en het goede warmtecontact met 
het saffierkristal kunnen met deze detectors korte 
responstijden (ca. 10 ns) worden bereikt. 
In fig. 8 wordt het signaal van de detector gegeven als 
functie van tijd voor het gevat van een Au-puntcontact 
als generator. De twee pieken in het gemeten signaal 
komen overeen met de aankomst van longitudinale en 
transversale fononen. Omdat de geluidssnelheid van 
de longitudinale fononen groter is dan voor de trans
versale fononen, komen de longitudinale fononen eer
der aan. Voor de gekozen kristalrichting waarlangs 
de fononen in het saffier van generator naar detector 
gaan, zijn de twee transversale trillingen ontaard. 
Fig. 8 laat het signaal zien voor een aantal verschillen
de spanningspulsen over het contact. De gedetecteerde 
signalen zijn evenredig met het gedissipeerde vermo
gen in een puntcontact. Dit verwacht je ook, omdat de 
gebruikte supergeleidende detector niet gevoelig is 
voor de frequentie van de fononen. 

In het frequentiegebied boven 50 GHz zijn er twee 
belangrijke methoden om fononen selectief naar de 
frequentie te detecteren. De ene methode maakt ge
bruik van supergeleidende tunneljuncties, waarbij de 
energiespleet A in het excitatiespectrum van de quasi-
deeltjes in een supergeleider maakt dat alleen die fono
nen gedetecteerd worden die een energie groter dan 2A 
hebbe.i. In samenwerking met de groep van prof. De 
Wijn in Utrecht hebben we de andere methode ge-

Au punt 

Au 100 A' 

- Al203 

Sn BOO A* 

20mV 

I I I I 
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aankomsttijd (10'6s) 

Al2Oj kristal zijn gegenereerd. De tijd At is het ver
schil in aankomsttijd tussen de longitudinale en de 
trans ver sale fononen. 
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bruikt om de gegenereerde fononen als functie van de 
frequentie te bestuderen m . Deze methode detecteert 
de fononen in een kristal door de absorptie van de fo
nonen te bekijken aan verontreinigingen die in het 
kristal zijn opgelost. In ons geval gebruiken we robijn 
(Cr opgelost in AI2O3). Ten gevolge van de kristalvel-
den heeft het Cr-ion in saffier twee toestanden E en 
2A op een energieafstand van 3,6 meV. Door middel 
van optische excitatie met een laser wordt het laagste 
energieniveau E bezet. De fononen maken overgangen 
naar het hoger gelegen 24-niveau, zodat de gemeten 
fluorescentie vanaf dit niveau een maat is voor de aan
wezigheid van fononen met een energie > 3,6 meV. In 
het directe proces, waarbij één fonon wordt geabsor
beerd, is deze detectiemethode gevoelig voor fononen 
met een energie gelijk aan 3,6 meV. In het indirecte 
proces, waarbij een fonon wordt geabsorbeerd en ver
volgens een fonon met een lagere energie wordt uitge
zonden (Raman-proces), is de detectie gevoelig voor 
fononen met energieën groter dan 3,6 meV. Dit laatste 
proces krijgt de overhand bij de detectie van fononen 
aan de rand van de Brillouin-zone. In een experiment 
met tijdresolutie hebben we met deze optische techniek 
de gegenereerde fononen gedetecteerd in een gebied 
van het robijn dicht bij het puntcontact. De eerste 
experimenten laten interessante resultaten zien in het 
gedetecteerde signaal als functie van de spanning over 
het contact. Voor contactspanningen boven de Debije-
energie van de fononen gaat het signaal volgens de 
klassieke limiet evenredig met het vermogen dat in het 
puntcontact gedissipeerd wordt. Bij lagere spanningen 
zakt dit signaal sterk in en het verband tussen de sig-
naalgrootte en de aangelegde spanning kan worden 
verklaard door de bijdrage van het indirecte Raman-
proces aan de detectie van de fononen. Met een punt
contact kan een hoge effectieve temperatuur van het 
fononensysteem eenvoudig bereikt worden: een aan
gelegde spanning van bijvoorbeeld 30 meV geeft een 
temperatuur van 100 K aan de fononen. Deze hoge 
temperaturen genereren fononen van zeer hoge fre
quentie die op een effectieve wijze door de robijnde
tector gedetecteerd kunnen worden. Bij spanningen in 
de buurt van 3,6 meV zijn de signalen helaas te zwak 
om experimenteel aan te tonen dat het gegenereerde 
spectrum van de fononen een maximale frequentie 
heeft die door de contactspanning bepaald wordt. 
Vanwege de zeer kleine afmetingen (< 50 nm) van een 
puntcontact kunnen de fononen met deze nieuwe gene
rator in een 'time of flight'-experiment over kleine af
standen en hoeken bestudeerd worden. 
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Verlichte botsingen 
G. Nienhuis 
Fysisch Laboratorium, Utrecht 

Wanneer twee atomaire deeltjes een botsing onder
gaan in een stralingsveld, dan kunnen ov gangen van 
hun inwendige toestanden optreden die zonder stra
lingsveld onmogelijk zijn: Het veld fungeert als warm
tebad waarmee de botsende atomen energie kunnen 
uitwisselen door absorptie var „*en aantal fotonen. 
Maar'bovendien kan het elektromagnetische veld de 
energie-toestanden van de atomen beïnvloeden, waar
door de dynamica van de botsing ingrijpend gewijzigd 
kan worden. 

Het gebied van atomaire botsingen in stralingsvelden 
is in de afgelopen tien jaar snel uitgebreid, met name 
door het beschikbaar komen van vele nieuwe typen 
lasers. De grote variëteit van botsingsprocessen in de 
atoom fysica wordt ook weerspiegeld in het gebied van 
botsingen in stralingsvelden. De botsingspartners kun
nen elektronen, atomen, moleculen of ionen zijn, en 
het botsingsproces kan leiden tot aanslag, uitwisseling 
van inwendige energie, ladingsuitwisseling, botsings-
ionisatie of -dissociatie en chemische reacties, alle 
geïnduceerd door een stralingsveld •'• : ' . Het onder
zoek naar deze processen is van belang voor de astro
fysica, de atmosferische fysica en de plasmafysica, en 
levert bovendien fundamentcel nieuw inzicht in het ge
detailleerde verloop van botsingsprocessen. 

Asymptotische toestanden 

We spreken alleen dan van 'verlichte botsingen' als 
gedurende de botsing een stralingsovergang plaats
vindt. Meestal betreft dit de absorptie van één of enke
le fotonen. Een andere belangrijke laser-toepassing, 
waarin de begintoestand voorde botsing met een laser
bundel op selectieve wijze wordt geprepareerd, laten 
wc derhalve buiten beschouwing, evenals het geval 
waarin de eindtoestand na de botsing met behulp van 
laser-straling wordt geanalyseerd. Wc beschouwen dus 
de react ie-vergelijk ing 

A(a) + B(b) + nhu - A(a') + B{b') + n hu , (1) 

waarin a, a' en b, b ' toestanden aanduiden van de 
botsingspartners A en B. Het begrip botsingsdoor-
snede als maat voor de waarschijnlijkheid van een be
paalde botsingsovergang kan ook gebruikt worden 
om de waarschijnlijkheid van de overgang (1) aan te 
geven, waarbij uiteraard de doorsnede een functie is 
van de intensiteit en de frequentie van het stralingsveld 
waarin de botsing plaatsvindt. Dit levert de mogelijk
heid om de kans op een bepaalde botsingsovergang te 
beïnvloeden door de sterkte of de golflengte van het 
aangeboden laser-licht te veranderen. In het ideale ge
val zou zo een bepaalde reactie in- of uitgeschakeld 
kunnen worden. Deze mogelijkheid is vooral bij che
mische reacties van groot belang. 

Zoals bekend, worden botsingsprocessen aangeduid 
door van beide partners de begintoestand en de eind
toestand aan te geven. Deze toestanden moeten eigen
toestanden zijn van de Hamiltoniaan zonder de wissel
werking tussen de partners. Een belangrijk criterium 
voor klassificatie van botsingen in een stralingsveld is 
nu de vraag of deze asymptotische toestanden ver voor 
en lang na de botsing al of niet noemenswaard door 
het stralingsveld zijn beïnvloed. Wanneer de frequen
tie van het stralingsveld niet in de buurt ligt van een 
resonantie-frequentie van één van beide atomen, dan 
kunnen we voor de asymptotische toestanden a, a' en 
b, b' eenvoudig de ongestoorde energie-eigentoestan
den van de atomen nemen, alsof het stralingsveld niet 
aanwezig was. In het meest voorkomende geval van 
absorptie van één folon gedurende de botsing geldt 
n' = n - I, en we vinden voor de energiebalans 

£„+£„ +to »£,-+£„.. (2) 

De kinetische energie geeft in het algemeen slechts een 
kleine correctie, omdat alleen bij lage snelheden, dus 
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niet te korte botsingsduur, de kans op absorptie gedu
rende de botsing redelijke waarden kan aannemen. 
Als de frequentie u> niet overeenkomt met een over
gangsfrequentie van één van beide atomen, dan volgt 
uit (2) dat beide atomen gedurende de botsing van toe
stand moeten veranderen, zodat de fotonfrequentie 
overeenkomt met de som of het verschil van over
gangsfrequenties van beide atomen. Dit type botsing 
wordt in de literatuur met de naam 'radiative colli
sions' aangeduid '3| . Wij zullen hier de naam 'twee-
atoomovergang' gebruiken, omdat beide atomen van 
toestand veranderen gedurende de botsing. De absorp
tie vindt plaats bij een frequentie die niet past bij een 
overgang in één van beide atomen, maar die karakte
ristiek is voor het botsingspaar. 

Fig. 1: Illustratie van een twee-atoomovergang. Gedu
rende de botsing verandert de energie-afstand tussen 
de begin- en de eindtoestand in het botsingspaar, als 
gevolg van de interatomaire wisselwerking. Door de 

In het tegenovergestelde geval, waarbij de frequentie 
<M in de buurt ligt van een resonantiefrequentie van één 
van de atomen, is de koppeling van dit atoom met het 
veld ook van belang in de asymptotische toestanden 
voor en na de botsing. Aan de vergelijking (2) is vol
daan als atoom A gedurende de botsing een (bijna) 
resonante overgang maakt, terwijl atoom B niet van 
toestand verandert. De toestanden a en a' zijn eigen
toestanden van het atoom A gekoppeld met het veld. 
Voor dit type botsingen in een bijna resonant stralings
veld waarbij slechts één atoom van toestand verandert, 
wordt in de literatuur de naam 'optical collisions' 
gebruikt '4| . Wij zullen dezelfde naam ('optische bot
singen') gebruiken voor deze cén-atoomovergang. 

In de spectra geeft dit proces aanleiding tot structuren 
die dicht liggen bij spectraallijnen van atoom A. Dit 
maakt de waarneming van optische botsingen tot een 
delicatere kwestie dan bij een twee-atoomovergang. 

Twee-atoomovergangen 

Overgangen van het type (1), waarin beide atomen van 
inwendige toestand veranderen, zijn onderzocht voor 
verschillende paren van atomen, zoals Sr + Ca3, 
Sr+Li6, Sr + Eu7 en Ba + TI8. Bij laser-intensiteiten 
van de orde van 1010 W/cm2 zijn botsingsdoorsneden 
groter dan 10 nm2 gemeten. De frequentie-afhanke-
lijkheid van de botsingsdoorsnede bevat informatie 
over de wisselwerkingspotentialen tussen de atomen 

R 
frequentie ÜJ van het aangeboden licht wordt een inter
atomaire afstand geselecteerd waarbij dp overgang 
resonant is. 

in de begintoestand en de eindtoestand. Dit wordt 
geïllustreerd in fig. I, waar een quasi-moleculair beeld 
van de twee-atoomovergang wordt geschetst. Uitgezet 
zijn de potentiële energieën (de 'potentialen') tussen 
beide atomen A en B als functie van de interatomaire 
afstand /?, zowel in de begintoestand a, b als in de 
eindtoestand a', b ' . De asymptotische waarden van 
deze potentialen voor R — °° bedragen uiteraard 
£a + £hen£"a +Eb•. Het verschil tussen deze asympto
tische energieën noemen we Aw„, zodat a>o de frequen
tie is waarbij exact aan de energiebalans (2) voldaan is. 
Omdat in de begintoestand één foton meer aanwezig 
is dan in de eindtoestand, kunnen we de kromme die 
bij de begintoestand behoort, met een waarde hu om-

V(R) 

" Ea.+ Eb< 

E a + E b 

A(a) + B(b) 
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hcK»g schuiven. Het snijpunt van de verschoven krom
me met de kromme van de eindtoestand bepaalt de 
waarde van R waarbij de stralingsovergang gedurende 
de botsing het waarschijnlijkst is. Een precieze behan
deling, rekening houdend rret de koppeling tussen 
begin- en eindtoestand door middel van het molecu
laire dipoolmoment en in de benadering van stationai
re fase. leidt tot een theorie die veel lijkt op de quasi-
statische theorie van botsingsverbreding van spec
traallijnen, die geldig is in de vleugels van het lijnpro-
fiel. Deze theorie voor de frequentie-afhankelijke bot-
singsdoorsnede a(w) is geldig als | OJ - ÜJ„ | groot is ver
geleken met de inverse duui van de botsing. Bij elke 
frequentie u behoort een waarde van de interntomaire 
afstand waarbij absorptie juist mogelijk is bij behoud 
van inwendige energie; a(u>) correspondeert eenvoudig 
met de waarschijnlijkheid dat R de desbetreffende 
waarde aanneemt gedurende de botsing, gewogen met 
de K-afhankelijke sterkte van de overgang. 

Grote waarden van a(ü?) doen zich voor als de over
gang mogelijk is door energie-uitwisseling door di-
pool-dipoolwisselwerking, gecombineerd met foton-
absorptie. Dit gevat wordt geïllustreerd in fig. 2 aan de 
hand van atomaire energieniveauschema's. Blijkens 
de energiebalans (2) kan de folonencrgie hui gelijk zijn 
aan het verschil of aan de som van overgangsfrequen
ties van beide atomen. In het eerste geval wordt de 
excitatie-energie /Ta-£a van atoom A gebruikt voor 
virtuele excitatie van atoom B van de begintoestand b 
naar een intermediaire toestand i die niet al te ver ligt 
van deze excitatie-energie. De foton-energie kus wordt 

— Ï — b' 
r ï0J o 

,A_ J . . 
A B 

2-1 
Fig. 2: Twee-atoomovergang als combinatie van di
pool-dipoolwisselwerking en absorptie, in het energie-
niveauschema van de atomen. In 2.I gaat eerst de 
begintoestand A fa) f H(b) na dipool-dipoolwisselwer-
king over in A(a') + B(i), met een virtuele bezetting 
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dan vervolgens gebruikt om atoom B verder te excite
ren naar de eindtoestand b'. Dit proces van botsings
overdracht van excitatie-energie, gestimuleerd door 
laser-licht, is weergegeven in tig. 2.1. Het andere geval 
is weergegeven in fig. 2.2, waarin be:de atomen door 
absorptie van één foton worden aangeslagen. Eerst 
wordt in atoom B weer een hooggelegen lussentoc-
stand i virtueel aangeslagen, waarna een deel van de 
excitatie-energie aan atoom A wordt overgedragen 
door middel van dipool-dipoolwisselwerking. Dit ge
val van paar-excitatie is onderzocht voor het geval van 
Ba + Tl8. De in fig. 2 weergegeven excitatiewegcn zijn 
mogelijk als de overgangen a — a'.b— i e n i ^ b ' 
alle zijn toegestaan als dipool-overgang. De quantum-
amplitude voor het proces is evenredig met A ' waar 

fiA^hw-iE,- £„). (3) 

zoals gebruikelijk bij een tussentoestand die niet hele
maal aan energiebehoud voldoet. De botsingsdoor-
snede bij w = u>o is dan evenredig met A :. De waarne
ming van het proces geschiedt door meting van de 
populatie van een eindtoestand, bijvoorbeeld B(b'), 
door middel van detectie van de uitgezonden fluores-
centiestraling. De in fig. 2 geschetste processen zijn 
analoog aan twee-fotonabsorptie(fig. 2.1) en Raman-
verstrooiing (fig. 2.2) in ator>m B, waar steeds één van 
de fotonovergangen vervangen is door de energie
uitwisseling door dipool-dipoolwisselwerking met 
atoom A. Als de aangegeven overgangen inderdaad 
als dipoolovergang toegestaan zijn, dan gebeurt het 
botsingsproces al op grote afstand R, zodat grote 

t»U)0 

1 — b 

2 2 
van i doordat niet helemaal aan energiebehoud is vol
daan. Aansluitend treedt de ahsorptieovergang 
Bfi) — Bfh ') op. In 2.2 vindt excitatie van beide ato
men plaats, doordat de ahsorptieovergang Bib) — Bfi) 
gevolgd wordt door de dipool-dipoolovergang 
Afti) + Bli) - Afa') f Bfh ) . 
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botsingsdoorsnedcn mogelijk zijn. Een nadeel is uiter
aard dat o(w) dan voornamelijk informatie bevat over 
het asvmptotische deel van de interacticpotentialen, 
afthans ais u* dicht bij het centrum ÜJ0 van de lijn ligt. 
Voor grotere waarden van <*»-<*)„ worden ook de po
tentialen bij kleinere W-waarden toegankelijk. 

Het is van groot praktisch belang dat bij deze proces
sen sprake is van snijpunten van potentiaalkrommcn 
waarbij zowel de positie van dit snijpunt als de sterkte 
van de koppeling ter plaatse vrij gekozen kunnen wor
den, door de Frequentie en de intensiteit van de laser-
straling te variëren. Dit maakt deze processen zeer 
flexibel als instrument om de interatomaire potentia
len experimenteel te onderzoeken. 

Optische botsngca 

We beschouwen nu een overgang van het type (1) 
waarin atoom B niet van toestand verandert, zodat 
b = b ' . Voor het gemak nemen we als voorbeeld een 
overgang waarin één foton wordt geabsorbeerd gedu
rende de botsing, en we schrijven: 

A[a) + B+nhu)-/\(a) + B + (n- l)hw. (4) 

Het fysische beeld van fig. I is hier onverminderd van 
toepassing. Een wezenlijk verschil met een twee-
atoomovergang is dat bij de optische botsing (4) het 
atoom A in sterke mate gekoppeld is met het stralings
veld in de asymptotischc toestanden voor en na de bot
sing. De Hamiltoniaan van atoom A in het stralings
veld kan geschreven worden als 

/ / A = ' / : * A ( , a > - a i - j a ' x a ' \) 
-'/:M2(ja><.a' i + j a ' x a } ) , (5) 

waarbij we andere niveaus dan het grondniveau a en de 
boventoestand a' verwaarlozen. Wc gebruiken de 
notatie waarin: 

A = u - wn, (6) 

de frequentic-afstand tot resonantie, en 

Q = fiE/h, (7) 

de Rabi-frcqucntic die de koppeling van de atomaire 
dipool met het veld geeft. Merk op dat A juist de fre
quent ie-aftf and is lussen de grondtoestand a met n 
fotonen en de boventoestand a' met n- I fotonen. 
Uil de gedaante (5) van de Hamiltoniaan van het 

atoom in het veld is duidelijk dat de energieniveaus 
a en a' van het vrije atoom A geen asymptrtische 
eigentoestanden voor en na de botsing zijn. Deze 
eigentoestanden vinden we door (5) te diagonafiseren. 
De eigentoestanden duiden we aan met 1 en 2, de bij
behorende eigenwaarden zijn - ' : M2' en ':M2', met 

Q '^ l l+QVA 2 ! 1 - - . (8) 

de frequentie-afstand tussen deze energieniveaus. De 
wisselwerking tussen de atomen A en B is diagonaal 
in de toestanden a en a' , maar niet in de asymptotische 
eigentoestanden I en 2. Een botsing tussen A en B kan 
derhalve een overgang veroorzaken tussen de eigentoe
standen 1 en 2 van atoom A in het stralingsveld, ook 
al zijn inelastische botsingsovergangen tussen a en a' 
niet mogelijk. Het ligt nu voor de hand om een derge
lijke botsingsovergang aan te duiden als een optische 
botsing '"*•*' , waarvoor dus een botsingsdoorsnede te 
definiëren is. Deze botsingsdoorsnede o zal informatie 
bevatten over de wisselwerkingspotentialen V(R) en 
V'(R) tussen de atomen A en B, en bovendien /al o 
een functie zijn van 12 en A. 

Optische botsingen en atomaire spectra 

Zoals bekend, wordt een botsingsdoorsnede bepaald 
door het kwadraat van een quantum-amplitude, die 
weer een matrix-element is van de botsingsoperator 
(de S-matrix) lussen begin- en eindtoestand 1 en 2. 
De afhankelijkheid van a als functie »an 12 heeft nu 
twee onderscheider. oorzaken. In de eerste plaats zijn 
de eigentoestanden I en 2 afhankelijk van 12, in de 
tweede plaats kan de botsingsopcrator zelf variëren 
als functie van 12. Alleen deze laatste afhankelijkheid 
weerspiegelt een echte modificatie van de botsings-
dynamica door de koppeling met het veld, waarvoor 
12 de maat is. 

Deze twee effecten zijn direct te onderscheiden, daar 
de 12-afhankelijkhcid van de asymptotischc eigentoe
standen bekend is. Als wc de situatie beschouwen van 
atomen A, ingebed in een gas van atomen B met dicht
heid n, dan is de kans op een optische botsing per tijds
eenheid gelijk aan 

/t(I2,A) = <nva> (9) 

waarin v de relatieve snelheid is. Nu kan men aantonen 
,,f)' dat in de limiet van kleine waarden van D geldt dat 
k evenredig is met I2:/Ï2'2 = I2:/(12; + A:). Om precies 
te zijn: Ais wc schrijven 
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*(Q.A) = (Q-/2G'-)M1U), 

dan geldt 

lim*o<a,A) = 7(a:). 

(10) 

(II) 

waarin 7 de frequentie-afhankelijke lijr.breedte be
paalt voor de absorptielijn behorende btj de overgang 
a — a' van atoom A in een gas van atomen van de 
soort B. Deze absorptielijn, zoals die traditioneel ge
meten wordt met straling van lage intensiteit, heeft 
een profiel van de vorr.i 

P(w) = ^rRe [' iA + 7(w> - i(w - ÜJ„ - /3(o>))] ' ,(12) 

waarin 7 en /3 de botsingsbijdrage is tot de lijnbreedte 
en de lijnverschuiving, terwijl A de kans op spontaan 
verval is van a' naar a. Voor frequenties dicht bij het 
lijncentrum, waar UJ-U}0 klein is vergeleken met de 
inverse botsingsduur, hebben 7 en # een constante 
waarde, zodat de spectraallijn rondom het centrum de 
gebruikelijke Lorentz-vorm heeft. Voor niet te hoge 
intensiteiten, waar 12 klein is vergeleken met de inverse 
botsingsduur, mag kfi in (10) vervangen worden door 
7(w), en de snelheid van optische botsingen *(12,A) be
vat dezelfde informatie als de traditionele lijnprofie-
len, die overigens een belangrijke bron van informatie 
over interatomaire potentialen zijn. Bij hogere intensi-

0-2A 

1 1 

0.1 A / ~ 

> 

-

> 1 
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Fig. 3: Het effect van de snelheid k van optische bot
singen op de sterkte van de heide zijhanden in hetjluo-
rescentiespectrum. De krommen zijn een uitdrukking 
van vergelijking f 13) in het geval dal geldt W - 3A2. 

teiten begint de botsingsdynamiea door het veld beïn
vloed te worden, zodat ook Aruals functie van Q veran
dert. Daarmee komt echt nieuwe informatie beschik
baar, altham wanneer men erin ilaagt om MQ-,A) ook 
daadwerkelijk te meten bij deze hoge intensiteiten. 

Meetbaarheid van optische botsingen 

Een aantrekkelijke en voor de hand liggende meet
methode voor optische botsingen is de waarneming 
van het resonantiefluorescentie-spectrum dat de 
atomen A uitzenden. Bij grote waarden van Q' bevat 
dit spectrum drie lijnen, een centrale lijn bij de laser-
frequentie u (de Rayleigh-lijn), en twee zijbanden bij 
de frequenties ui ± 12'. Deze zij banden corresponderen 
met overgangen tussen de asymptotischc eigentoestan
den ! en 2, en hun sterkte is dan ook een maat voor de 
populatie van deze niveaus. Op hun beurt worden deze 
populaties mede bepaald door de snelheid van optische 
botsingen k(Q,A), die immers overgangen tussen deze 
niveaus behelzen. Uit een expliciete berekening volgt 
dat de lijnsterkten van de zijbanden gegeven worden 
door"11 

S, = Ag 2p + /{p++p ) , 
S- = AgJp./{p^+p), (13) 

(uitgedrukt in de aantallen per tijdseenheid uitgezon
den fotonen) waarin we als afkortingen hebben ge
bruikt: 

p±=Ag±
2 + k(Q,A), 

g, =(fi '±A)/2fl ' . (14) 

De snelheid voor optische botsingen k(Q,A), en daar
mee de botsingsdoorsnede, kan bij ecii gegeven waarde 
van 12 en A bepaald worden door de lijnsterkten te 
meten als functie van de dichtheid n van botsingspart
ner B. Bij reële atomen met magnetische ontaarding 
van de niveaus behoeft de theorie enige generalisatie. 
Maar de verhouding van lijnsterkten in het fluores-
ccnticspectrum is de aangewezen methode om k te be
palen, zoals bij recente metingen ( i : | ook gedemon
streerd is. De sterkte 5 van de zijband met frequentie 
UJ-Ï2' wordt door optische botsingen versterkt, tet-
wijl de andere zijband enigszins verzwakt wordt. In 
fig. 3 is dat geïllustreerd. 

Zowel uit metingen , i : | als uit numerieke berekeningen 
bij eenvoudige modelpotentialen M blijkt dat bij 
H > A de snelheid van optische botsingen begint af te 
nemen als functie van 12, zodat k0 kleiner wordt dan 
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zijn limiet (11) voor Q — 0. Dat is ook direct in te zien, 
omdat bij sterke koppeling tussen atoom en stralings
veld de adiabatische krommen, die volgen uit diagona-
lisatie van de totale Hamiltoniaan als functie van ft, 
elkaar gaan 'afstoten', zodat overgangen onwaar
schijnlijk worden. 

Ook zijn metingen in het tijdsdomein mogelijk. Dit is 
van belang daar de benodigde hoge intensiteiten feite
lijk slechts met puls-lasers bereikbaar zijn. Aange
toond is '" ' dat na inschakeling van het stralingsveld 
de lijnsterkten hun stationaire waarden bereiken met 
een tijdafhankelijkhrid exp(-(p+ +p_)t), waardoor 
de grootheid k toegankelijk voor metingen wordt. 

Optische botsingen hebben tevens een duidelijk effect 
op de statistiek van fotonen in het fluorescentieveld. 
Het is bekend dat er tussen de emissie van twee foto
nen door een zelfde fluorescerend atoom, altijd een 
zekere tijd verloopt, aangezien na elke foton-emissie 
het atoom naar de grondtoestand is teruggekeerd en 
derhalve niet onmiddellijk opnieuw een foton kan uit
zenden. Dit leidt er soms toe dat de variantie van het 
aantal fotonen dat gedurende een zeker tijdsinterval 
wordt gedetecteerd, kleiner is dan bij volkomen onaf
hankelijke emissies, die tot een Poisson-siatistiek aan
leiding zouden geven. Een dergelijke verlaagde varian
tie is onmogelijk bij fotopulsen afkomstig van c*n 
klassiek stralingsveld, en het fluorescentieveld ver
toont dan ook essentieel quantummechanische ken
merken. Het is opmerkelijk dat optische botsingen 
soms aanleiding geven tot een verlaging van de varian
tie, en daardoor de kansverdeling van het foton-aantal 
smaller maken | , 4 i . In beginsel kan de snelheid van op
tische botsingen k(Q,A) bepaald worden uit de statis
tiek van fotonen in het fluorescentieveld. 

Ontaarde niveaus en polarisatie 

Tot nu toe bespraken we het eenvoudigste type van 
optische botsingen, zoals die voorkomen bij een 
atoom met twee nietontaarde niveaus in botsing met 
een atoom met één toestand. We zagen dat de botsin
gen pas echt nieuwe informatie gaan bevatten, die niet 
reeds in gewone üjnverbreding besloten is, wanneer de 
intensiteit hoog is. 

Geheel nieuwe effecten van optische botsingen treden 
op wanneer magnetische ontaarding van de niveaus en 
de polarisatie van de straling in de beschouwing wor
den betrokken. Uiteraard neemt het aantal asympto-
lisehe toestanden toe. De fl-afhankclijkheid van de 

botsingsoperator blijkt nu zelfs in de limiet van lage 
intensiteit al een essentiële rol te spelen, die tot uiting 
komt in de polarisatie-eigenschappen van het fluores-
centiespectrum, althans wanneer A grote waarden 
aanneemt ' l 5 1 . Het fysische beeld is, dat bij absorptie 
van een foton met een frequentie in de verre vleugel 
van de absorptielijn speciaal die atomen A worden 
aangeslagen die juist een sterke botsing ondergaan met 
een partner B, zoals in fig. 4 is duidelijk gemaakt. 

R 
Fig. 4: Illustratie van absorptie gedurende een botsing, 
waarbij gedurende de eindfase van de botsing de aan
geslagen toestand sen reoriëntatie ondergaat. Deze 
reoriëntatie beïnvloed' de polarisatie van de uitge
zonden fluorescentiestraling. De figuur betreft een 
overgang van een toestand van A met impulsmoment 
L = I naar een toestand met L = 2, en de verschillende 
krommen corresponderen met het moleculaire quan-
tumgetal A van het botsingspaar, waarbij A de compo
nent van het impulsmoment is langs de interatomaire 
as. De ingestraalde frequentie ui selecteert de overgang 
en de afstand R waarbij die plaatsvindt. 

Zo'n sterke botsing wijzigt immers de overgangsfre
quentie van atoom A, en als die verstoorde frequentie 
juist samenvalt met de aangeboden lascr-frequentic, 
is absorptie waarschijnlijk. Het botsingspaar komt 
dan in een quasimoleculaire boventoestand terecht, 
waarin atoom A een anisotrope verdeling over de mag
netische subtoestanden heeft. De botsing-spanner B 
zal zich vervolgens echter van A verwijderen, en gedu
rende dit eindstadium van de botsing /al de toestand 
van A een reoriëntatie ondergaan. Het is de/c rcoricn-
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tatie gedurende de laatste fase van de/elfde botsing die 
ook de absorptie induceerde, die al bij lage intensiteit 
de S-afhankelijkhcid van de botsingsoperator tot uit
drukking brengt t1"'. Dit effect is meetbaar uit de pola
risatie van het fluorescentiespecirum als functie van de 
ingestraalde frequentie. Op diverse plaatsen worden 
nu metingen gedaan om dit speciale effect in de bot-
singsdepolarisatie van fluorescenliestraling te onder
zoeken | r | , > ! . 

De reoriëntatie na absorptie gedurende een sterke bot
sing roept het beeld op van een halve botsing, althans 
wat de boventoestand betreft. Door de laser te ver
stemmen, wordt de beginwaarde van de interatomaire 
afstand R ia deze halve botsing geselecteerd. Deze se
lect iemogelijkheid bestaat in mindere mate bij de halve 
botsing die volgt op foto-dissociatie van een twee-
atomig molecuul, waar de vibratietoestand vóór de 
dissociatie nog geselecteerd kan worden. Overigens is 
de verwantschap' van beide processen, depolarisatie 
van fluorescentiestraling en foto-dissociatie met stra
lend verval van aangeslagen fragmenten, evident. 

We bespraken in dit artikel voornamelijk botsingen 
tussen twee atomen in een stralingsveld. Andere Ver
lichte botsingen', zoals chemische reacties en elek-
tron-atoomverslrooiing in velden, moeten we builen 
beschouwing laten, al zijn ook op die gebieden vele 
nieuwe ontwikkelingen gaande. Samenvattend kunnen 
we zeggen dat het gebied van botsingen in stralings
velden de traditionele verdeling van de atoom- en mo-
lecuulfysica in botsingsfysica en spectroscopie achter
haald heeft. Mtn kan dit gebied beschouwen als spec
troscopie van botsende systemen, hetgeen vanwege de 
korte duur van atomaire botsingen een wel zeer dyna
mische tak van spectroscopie is. Van de kant van de 
botsingsfysica gezien bestrijkt dit gebied botsings
overgangen die door laser-straling mogelijk gemaakt 
of althans vergemakkelijkt zijn. Beide betekenissen 
van de term 'verlicht' (*mct licht bestraald' en 'verge
makkelijkt') zijn dan ook van toepassing op de titel 
van dit artikel. Met name door de grote keuzevrijheid 
van de experimentele parameters (keuze van atomen, 
en hun begintoestand, frequentie, intensiteit, polarisa
tie en bandbreedte van de straling) kan het gebied van 
'verlichte botsingen' cen rijke schakering aan nieuwe 
inzichten opleveren omtrent de dynamica van atomai
re wisselwerkingen. 
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Nieuwe richtingen in het 
onderzoek aan 3He bij 
extreem lage temperaturen 
G. Frossati, H.L Stipdonk, G.A. Vermeulen 
Kamcriingh Onncs Laboratorium, Rijksunfvcrsitatt l*«d*n 

In dit artikel wordt nieuw onderzoek toegelicht, dat 
sinds kort mogelijk is geworden dank zij de vooruit
gang in hei bereiken van ultralage temperaturen. Tot 
de meest opwindende onderwerpen behoort de moge
lijkheid van een nieuwe superfluïde toestand: de Bose-
Einstein-condensatie van een gas van 'He-quasideel-
tjes opgelost in superfluïde 4He. 

De experimenteel reeds aangetoonde mogelijkheid 
om hooggepolariseerd vloeibaar 'He te produceren 
door het snel smelten van gepolariseerde vaste stol', 
heeft een totaal nieuw onderzoeksveld blootgelegd. 
Hier k'T.ncn de grondslagen van de quantummecha-
nica, zoals het Pauli-verbod worden getest. Tot nu toe 
heeft men niet stilgestaan bij de mogelijkheid van een 
dergelijk onderzoek, vanwege de onbereikbaar hoge 
veldsterkten die nodig zijn met de conventionele 'bru
te force' polarisaticmcthode. 

De produktie van vloeibaar gepolariseerd 'He ver
eis! een betere kennis van vast 'He, met name in sterke 
velden. Vast 'He is de enige bekende vaste stof waarin 
de atomen zelf van plaats kunnen wisselen. De grote 
cschange-wissclwcrking veroorzaakt een echte kern-
sptnordening bij ongeveer 1 mK. vijf ordes van .iroot-
te hoger dan wanneer de ordening veroorzaak zou 
zijn door de dipolairc wisselwerking. 

We zullen de experimentele problemen van het ver
dunde superfluïde 'He uitvoerig bespreken, daarna 
toekomstig onderzoek op het gebied van vast 'He, en 
ten slotte de methode van ("astaing en No/icrcs om 
vloeibaar gepolariseerd 'He te produceren alsmede 
aanverwante exp imentcn. 

^Hc, *Ht en meng^ls 

Helium is hel In cede clement van liet periodiek svsiccm en het eer 
vtccdelfM*. met zijn pevlwcn s-vclul. Hel hcetï vier isotopen, w.t.ir 
van alleen die met massa .' en 4 stabiel /int. 

4Hc komt het meest voor. 'He wordt gevonden in naiuurliik He 
met een concentratie **n O.t tot I ppm. Tcycnwowdij «ordt hef 
verkregen in speciale reactoren aU een bijproduct van tritiurrtvrrval 

Hcltum wordt gekarakteriseerd door /iin lichte kern en /ijn zwak• 
kc intcratomauc wisselwerking. Het i\ chemisch inert en heeft de 
laagst bekende kritische temperaturen, voor *Hc en 'He ropccttcvc-
lijk5.Wcn3.32K. 

b)4Hc 

IV soortelijke warmte van 4Hc ah functie van de temperatuur ver
toont een zogenaamde \-pick, die vennn/aakt wordt door een twee
de-orde fa»c>vergane bit 7\--2.l~2 K en vcr/adigdc-dampspan-
mng. IKvc ordening wordt ingeschreven aan een Bi>sc-l:tnstcjn-
ctwdcnsatic. I>e nieuwe eigenschappen die 4Hc vertoont beneden 
Tx zijn macroscopische quantumcffevicn. waarvan supcrfluidiicit 
het meest spectaculaire i%. 

Omdat 'He bij uttralagc temperaturen bijna peen entropie heeft, 
kan "*He worden bevchouwd ah een inert vacuum met massa, ana
loog aan wat eens "ether' werd genoemd. 

cl 'He 

Evenals 4He ondergaat ook 'He een Hosc-t-instcin-condcnsa:tc. 
maar omdat het 'He-atoom een fermion is, kan dat sJcchis nadat er 
'He-< i'operparen gevormd zijn, analoog aan de HCS-paarvorming 
v.in elektronen in supergeleiders. I)c voorspelling van de overkant*. 
fempcrafHiir tv /eer imviriik gebleken en varieerde van een paar kcl-
vin tot enkele microkclwn. I itemdeliik is m IV2 de Hose-linsicm-
comicnsinc gevonden met behulp van Pomcranchuk-koclinj;. een 
koclmcrhodc die in dit artikel /al «orden beschreven. Met de/c me 
thodc tv men principieel beperkt tot experimenten op de smelrlnn. 
dal uil zeegen een druk van ongeveer 3.4\IPa, Het bestaan van twee 
superfluïde fasen i* aangetoond, genoemd A en H. t\- overgangs 
temperaturen ztin f, 2 .~mkhi | / > \ 3.4342 M Pa en Tu 2.1 mK 
hu Pp 3.43f»2 Ml'.i. Mei andere koclmcthodcn. zoals kernsptnde 
n.agnctis.nie van koper, is hei mogehik om de faseovergang tot 
P 0 te volgen 

Deze fa»cn worden geïdentificeerd mei de ilnc mogeliikc spinltvc-
stanJcn v,in hel triplet .S I. nl. S: ' I voor de A-fase. tcrwiil in de 
HI.IM- ook de toestand V- D superfluïde is. I>c toestand .V 0 
vviir.lt ccruakkcliik onvlerdruki vtoor vri| zwakke magneetvelden. 
Ook v(i|t(*( een magnetisch veld tie A-fan* in tweeen, n.tmeluk tic A 
en de \;-fase {tir fre 14). 
In de Ai-fase is slechts een s pi ncomNn.it ie superfluïde. l\hn i* er 
vrnwel zeker van dat du de.V I fase iv> Superfluïde 'He /al in du 
artikel titel besproken worden, behalve waar het van belang is voor 
gepolariseerd vloeibaar 'He. 

d) 'He 'Mc mengsels 

Bit hoge temperaturen vormen 'He en -"Mc een homogeen meng 
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*ct. maar bcnetiro O.i" k unmet 'He Uevbti tetieefteü)k mei -tic. 
fcr onctfaal een !aw.-hnttin$. «aar een tte-nike IXK bt»en»»f 
ern *Hc-fi)ke ïaie «Jp.ift. Hei t'atctliatpain l/nr. /) heeti «Itte fc 
barden, een surmaal. een tuperlluiile en cm vcrbuvSen eebtetl. 
«aar het mcajvri /Kh m t«ee fa>cn tptictt- / d i t bij r - 0 n Je 
favncbmlmf RKI *ottoii». en hue«et «Ie ctHK-entralie van *Hc 
at urnen in «ie 'He-rijke fate exponentieel arneeaxi naat O tofapcni 
*.i = 0Jt5 P - e pt 0.5* D.ll)Kuc«b JevUfwruirairvan 'HeinJe 
•fie-rijke fa»* constant. De 'Hc-vuaveiitratie vi lao$t tie favctipi 
«urdt gegeven «luw: x\ = 0.0*4*1 - «.4 T- - *.4 r*ï. O) 

Uc/e eindigeopk>%baarhcht n « u (rout experimenteden tneure-
in<h bctang. Het '.» Je f rt»advlag vaut een /eer br«ukbare koetme 
thude. «Ie mengkuciutg. 

AN Je temperatuur laag remie*, n. gedraag; 'He opgeitnt m Hfc 
rnrh atv een gedegenereerd t-crmi-tttieem «aartan «ie dwhtheid HI 
«rule M i e gevarieerd kan «tartten. 'He nperkut in 4H< gedraagt 
rtch al. een tweem tan 'qnaMilcellfeV mei een energarvpectrum 
van «ie vorm £ = «• * p1 Zm* . I Jl 

[V energie tan het «Knudeeliic knmi «weTeen tnci «fcr van vrije 
«icekirt met effectieve ma»a m*. opgcvloten in een potenfiaalpvi 
met diept* *•. Dr karakterrnieke «aardt v an nr* n 2.5 naai /t» groot 
alt «ie atomaire mavva tan 'He. doordat het 'He het *H* moet ter 
plaat ten om /etf te kunnen be»egen. 

Fig. /-' Hei (x, Tj-fasediagram van 'He-*He-mengsels; 
x = 'He-concentratie. Er zijn drie gebieden: Het gebied 
van de normale vloeistof, het superfluïde gebied 
(waarin de * He-component supervloeibaar is) en het 
'verboden gebied'; een mengsel met een temperatuur 
en samenstelling in dit gebied, splitst zich in twee 
componenten, een 'He-rijke component (rechts 
in de figuur) en een 'He-arme component. 

Mkrokciviittrmperaftirra en dr sprwiochl naar 
Bme-KifMiria-ciHidefiMilw van 'Hr verdund in 
Miperflokk 4He 

a) Bij welke temperatuur /al een gas van 'Hc-quasi-
dcclljcs in 4Hc superfluïde worden? 

De Van der Waals-wisselwerking lussen twee geïso
leerde 'He-atomen is /eer /wak. Hei is nog niet bekend 

of die atomen »d een gebonden toestand kunnen vor
men, maar misschien is. de potent iaalput net diep ge
noeg. In verdunde oplossingen van lHe in 4He b expe
rimented een attractieve wisselwerking aangetoond. 
De/c is het gevolg van de uilwisseling van fononen 
tussen twee 'He-atomen in de4He-achtergrond. In veie 
opzichten is deze wisselwerking analoog aan die tussen 
elektronen in een metaal. De 'He-achtergrond speelt 
de rol var het atoomrooster. Reeds in het begin van de 
jaren zestig waren theoretici /kil bewust van dit analo-
gon en probeerden de superfluïde overgangstempera-
luur te berekenen. 
In 1961-1962 waren Van Leeuwen en Cohen [-[ waar
schijnlijk de eersten die een schatting gaven van de 
superfluïde overgantste^iperatuur. Zij bestudeerden 
de eigenschappen van een isotopisch mengsel van een 
Fcrmi- en een Bose-gas met een pseudopotentiaal-
methode (afkomstig van Huang. Yang en Lee) met de 
diameter van de harde bol als storingsparameter. In de 
limiet voor lage dichtheden hebben /ij de eigenschap
pen van dit model berekend. Analoog aan de theorie 
van supergeleiding leidden /ij een overgangstempera-
tuur T^ af 

7 > rFexp(-l fipt)), (4) 

waar 7Y °* Fermi-iemperaiuur en f(p) het excitalic-
«pectrun, als functie van de impuls is. Het is /eer moei
lijk om dit spectrum langs fundamentele weg te bere
kenen, en daar 7~v er exponen'ieel van afhangt leidt het 
tot de grote spreiding, die men in de literatuur vindt. 
Ty wordt gegeven door 

r' = £ - 0 -" 9 , SH,> : ' - m 

waar X = /*. • (<V, + .V4). 
Met een excitatiespectrum. afkomstig van Bruckner 
en Sawada. berekenden Van Leeuwen en Cohen voor 
cen concentratie Xx - 9.5*« (dit is een reële waarde bij 
een druk van I MPa. wal men toen nog niet wist) on
geveer 7*,. = 200/»K. 
Sindsdien hebben vele theoretici getracht Tc te bereke
nen, maar hun resultaten liepen nogal uileen {fig. 2). 

Met het oog op de grote spreiding in 7"k.. berekend 
door de theoretici, is het woord nu aan de experimen
tatoren, zoals dal bij de superfluiditcil in zuiver 'He 
destijds ook het geval was. 

b) Hoc kocli men 'He verdund in 4Hc naar hel micro-
kclvingcbicd? 

De enige bekende manier om cen preparaat tot ver 
beneden I mk te k«>elcn. is het in contact brengen met 

126 Nieuwe richtingen in het onderzoek aan 'He bi| exlrr>pm lage tempeMlumn 



een kouder reservoir met een grote warmtecapaciteit 
en te wachten op thermisch evenwicht. Om zo'n koud 
reservoir te maken hebben we de beschikking over een 
methode die abusievelijk adtabatische demagnetisatie 
genoemd wordt. Dit is de enige bekende methode 
waarmee het mogelijk is om temperaturen in het 
microkelvin-gebied te bereiken. Deze methode is ge
baseerd op het volgende principe. Als we een verza
meling (bijv. een mol) paramagnetische kernen met 
een spin / nemen in een magnetisch veld B bij een tem-

Fig. 2: In deze grafiek is de verwachtte waarde voor 
de overgangstemperatuur van 3He-4He-mengsels 
weergegeven. De voorspellingen zij' afkomstig van de 
volgende auteurs: 
1 Baskin en Mcyerovich, s-wave. Deze auteurs ver

wachten dat hun theorie slechts boven lijn 2 kwali
tatieve betekenis heeft. 

3 Fay, s-wave en P=2 MPa 
4 idem, p-wave 
5 Pat ton, p-wave en P-2 MPa 
6 Owen, p-wave, P= I MPa. 
Tevens zijn enige meetresultaten weergegeven: 
a Osheroff P=2MPa 
b idem, P=l MPa 
c Pickett 
d Pobell, P = 0,72-1,43 MPa 
e Pobell, P = 0MPa 
f Pobell, P=I MPa 
g Pobell, P = 0MPa. 
Bij al deze experimenten werd geen superfluïditeit van 
het 3He-4He-mengsel gevonden. 

peratuur T, dan kan de entropie S berekend worden 
uit de toestandssom. Men vindt, in een benadering 
voor hoge waarden van T/B: 

S = R m(27 + 1) - \(B2 + fl?nl)/2ft>7* , (6) 

waar Bint het interne veld, X de Curie-constante per 
mol en n0 de permeabiliteit van vacuüm is. 

Als er zich geen quadrupooleffecten manifesteren, is 
Bint erg klein, meestal in de orde van 0,1 mT. De en
tropie wordt dan 

S = R m(27+ 1) - XB^fioT2 . (7) 

In fig. 3 is de entropie van één mol koper getekend als 
functie van de temperatuur en het magnetisch veld. 
Hiervoor kan (7) worden geschreven als 

S=l l ,5- l ,59xl0- 6 f i 2 /7^ J/K (8) 

Ter vergelijking is ook de entropie van een mol zuiver 
vloeibaar 3He en van een mengsel van 6,4% 3He in 
4He weergegeven in fig. 3. De entropie van de verdun
de mengsels is vrijwel onafhankelijk van de magneet
velden die in een laboratorium bereikbaar zijn, en 

io T ! I I IIII 1—i i ' i ui | 1—r T i I ni| 1—i r 111 'ü 

P r N i 5 , 6T 
Cu,0,09T Cu,0,9T Cu,9T \ 

Fig. 3: De entropie van Cu en Pr Ni; (onderbroken 
lijn), als functie van de temperatuur en bij verschil
lende magneetvelden. Ook zijn de entropie-curven 
van zuiver3He weergegeven voor P~0en P = Pm (de 
smeltdruk) alsmede die van een mengsel van 6,4% 
3He in "He bij P=0. 
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neemt lineair af met de temperatuur (S- 1087" J/mol 
K voor een 6,4%-mengsel). 

De laatste jaren zijn de realiseerbare begincondities 
voor de demagnetisatie verbeterd, en het is nu moge
lijk om enkele molen koper voor te koelen naar 5 mK 
in een veld van 9 T, hetgeen overeenkomt met een en-
tropiereductie van ongeveer 50%. 

Als deze entropiereductie eenmaal is bereikt, isole
ren we het koper en het preparaat thermisch van de 
omgeving en verlagen we het magneetveld, dat aan
vankelijk een waarde B, had, naar een waarde Bs. Om
dat het systeem geïsoleerd is, blijft de entropie con
stant en geldt, als we het preparaat buiten beschou
wing laten en Binl mogen verwaarlozen: 

$ = S( of wel BJ 7* = B(/ 7} en zo 7} = B{YX/BX. (9) 

Het is goed om op te merken dat de magnetisatie in 
het proces behouden blijft en slechts afneemt vanwege 
het warmtelek. De benaming 'demagnetisatie' is dus 
eigenlijk een ongelukkige keuze. Voor de bovenge
noemde begincondities en een uiteindelijk veld van 
9 mT wordt de kernspintemperatuur 5 /tK. 

Er is geen directe magnetische koppeling tussen de 
koperkernen en de 3He-kernen. In een mengsel bedekt 
een dunne 4He-laag immers het gehele koperopper
vlak, waardoor de 3He-atomen er niet mee in contact 
kunnen komen. De warmte moet dus van het prepa
raat naar het koperrooster (fononen en geleidings
elektronen) en dan vja het Korringa-mechanisme naar 
de kernen. 

De soortelijke warmte van de fononen neemt af met 
(7V0D)3 (met 6D de Debye-temperatuur) en is volko
men verwaarloosbaar bij zulke lage temperaturen. De 
temperatuur van het fononenreservoir speelt echter 
een grote rol als het preparaat dat gekoeld moet wor
den een isolator is en alleen gekoeld kan worden door 
uitwisseling van fononen. Ter vereenvoudiging nemen 
we aan dat de fononen in thermisch evenwicht zijn 
met de geleidingselektronen, wat alleen waar is als de 
warmtestroom klein is. De temperatuur Tt van het ge-
leidingselektronenreservoir, zal hoger zijn dan de 
temperatuur Tn van de kernspins. Het verschil tussen 
T„ en Tt hangt af van het warmtelek Ó, de Korringa-
constante K en het eindveld Bf. De verhouding Tt/Tn 

wordt gegeven door 

Te/Tn = 1 + HOKQ/\B} = 1 + 3,25 x 10 - 6 &B]. (10) 

Bij een reëel warmtelek van 10 pW en een eindveld 
van 0,01 T is Te= 1,03 Tn * Tn. 

De entropie van de geleidingselektronen wordt ge

geven door S = yRT. Voor koper is dit ongeveer 
7xl0~47" J/mol K en dus verwaarloosbaar ten op
zichte van de entropie van de kernen. Zonder warmte
lek is de som van de entropieën van de kt ^erkernen en 
het preparaat bij T{ en B, hetzelfde als bij 7*f en B{. 
Voor een mol koper en een mol 6,4% verdund 3He bij 
P=0 krijgen we 

-l,59xl0-6fl?/7?+108 r ; 

= -1,59 xlO-6fl?/7f + 108 T{. (11) 

Als we nu aannemen dat Bs = 9T, Tx = 5 mK en B{ = 9 
mT, dan vinden we T{ = 5,28 fiK, een verwaarloosbare 
toename in temperatuur ten opzichte van de 5 pK die 
men zou bereiken zonder preparaat. Het is duidelijk 
dat onder deze omstandigheden het preparaat vrijwel 
geen warmtebelasting vormt, zelfs een grote hoeveel
heid zoals een mol ofwel 400 cm3 niet (meestal zal men 
ongeveer 0,1 mol mengsel gebruiken en enkele molen 
koper). 

Ondanks de zeer lage temperatuur van het koper 
die bereikt kan worden en ondanks het feit dat het 
preparaat geen warmtebelasting van betekenis vormt, 
is de laagste temperatuur die ooit in een mengsel is be
reikt, ca. 50 maal zo hoog. Dit is een gevolg van de 
'phonon mismatch' tussen koper en helium, die tot 
een zeer hoge thermische overgangsweerstand leidt, 
de zgn. Kapitza-weerstand. 

Om te begrijpen waarom het zo moeilijk is verdunde mengsels te 
koelen, zullen we kort bekijken wat de verschillende mechanismen 
van warmteuitwisseling zijn. Voor een meer gedetailleerde analyse 
verwijzen we naar de literatuur. 

We definiëren de thermische weerstand als /? = A77Q voor 
AT <<T, analoog aan de Wet van Ohm, met A7"het temperatuur
verschil en (?de warmtestroom. Uit de kinetische gastheorie volgt 
de soortelijke weerstand g, We~K=}/}(C/V)vJ, ()2) waarin K 
het geleidingsvermogen, C/V de soortelijke warmte per volume, v 
de gemiddelde snelheid van de warmtedrager en / de gemiddelde 
vrije weglengte is. 

Thermische geleiding in isolatoren gaat voornamelijk via de fo
nonen, terwijl de warmte in metalen door zowel de fononen als de 
elektronen getransporteerd wordt, behalve als een metaal superge
leidend wordt; het aantal elektronen dat dan kan bijdragen aan de 
warmtegeleiding neemt immers af met (T/Tc)*. 

Samengestelde materialen zoals Vespel-Grafiet (polyamide met 
grafietpoeder) behoren tot die met de laagste thermische geleiding 
door het verschil in geluidssnelheid van de twee samenstellende 
materialen, wat aanleiding geeft tot een 'phonon mismatch' tussen 
de dominante fononen van de twee stoffen. Deze materialen zijn 
bruikbaar om een zeer koud reservoir te isoleren van gedeelten met 
een hogere temperatuur. 

Dit 'phonon mismatch'-mechanisme, het eerst voorgesteld door 
Khalatnikov in 1952 ''' , is de oorsprong van de moeilijkheid om 
vloeibaar helium te koelen. Volgens de Wet van Snellius geldt dat 
voor twee stoffen a en b, waar longitudinale fononen met snelheid 
va en Vb overgedragen moeten worden van a naar b, dit alleen 
kan gebeuren binnen een kritische conus met hoek « t , /o dat 
a c = arc sin(va/vi>). (13) 

De geluidssnelheid in 3He is 183 m/s, in 4He 238 m/s en in koper 
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Fig. 4: Experimentele waarden van de Kapitza-weer-
stand RK tussen koper en 3He, of zilver en 3He. 
<0> = gemeten in Jülich door Pobell et al. 
+ = gemeten in Lancaster door Pickett et al. voor 

3 He-4 He-mengsel 
O ~ idem, voor zuiver 3He 
1: RK tussen He en 'bulk'-zilver 
2: RK tussen 3He-4He-mengsel (6,4%) en zilver

sinter (korrelgrootte 70 nm), gemeten door M. 
Veuro in Otaniemi 

3: idem, korrelgrootte 40 nm (ref. 4) 
4: idem, Osheroffet at. 1981 
5: extrapolatie van punt <Q> volgens een veron

derstelde T2-afhankelijkheid van RK, zoals bij 
de lijnen 3 en 4 

6: als lijn 2, maar nu met zuiver 3He. 

5000 m/s. Di! resulteert in een kritische hoek van 3°. Helium fono-
ncn kunnen in eerste benadering alleen het koper penetreren a'* /.ij 
het oppervlak raken binnen dc/e kleine hoek, de rest wordt gere
flecteerd. 

Men kan laten zien dat de energiestroom Q per oppervlakte a de 
volgende vorm hccfl: Q/a = a(T^- Tf), (14) wat voor kleine tempe
ratuurverschillen te schrijven is als Q/t. ^Aa'P, ,T of wel 
R = .\l/Q = RK/aV. (15) 

De/e thermische weerstand is bekend ats de Kaprtza-wecrstand 
en de constante Rk = RoT* = V*a is de soortelijke Kapit/a-weer-
stand. Waarden die van helang /ijn bij hel afkoelen van mengsels, 
staan in fig. 4, 

Nu kunnen we berekenen hoe groot het temperatuurverschil is 
tussen I cm' verdund mengsel en een koperen cel daaromheen. 
Uit (14) volgt nl.: Q = o/4Rk (7?k .- 7?u). (16) 

Het oppervlak a * 5x 10 •* m2 en als wc aannemen dat flK = 
2x 10 2 K4 m^W en £> = ' P w (het kleinste dat men ooit bereikt 
heeft), dan vinden we 7",tl. = .1,6 mK, bijna drie ordes van grootte 
hoger dan Ts. 

De gangbare methode om de temperatuur van het mengsel verder 
te verlagen, is hel vergroten van het uilwisscliiigsoppcrvlak, door op 
de wanden een /eer lijn metaalpoeder (meestal zilver of koper) te sin

teren. Zo verkrijgt men goed elektrisch, en dus thermisch, contact 
tussen de koperen koudebron en de metaalkorreltjes wauiaun de fo-
nonen hun energie afgeven. De gebruikte subniicron/ilver- en koper
poeders hebben een oppervlakte van = 2 m-/g en 1 cm' zilversinter 
met een vulfactor \an 50e'o levert dan a= 10 m-. Mei (16) vinden we 
dal 7W = J00 j»K, uitgaande van de/elfde Kapiiza-weerstand voor 
massief zilver en voor sinter. 
Door de toepassing van fijn metaalpoeder krijgt men U maken met 
twee nieuwe verschijnselen, één ten voordele van de warmteuit-
wisselmg en één ten nadele. 

Bij de extreem lage temperaturen waar het hier om gaat, wordt 
de fonongolflengte veel groter dan de korrelgrootte. De fononen 
passen niet meer in de korrels, waardoor de Kapiiza-weerstand 
toeneemt en dus ook de temperatuur van de vloeistof. Experimen
teel is echter aangetoond l4l, dat beneden 10 mK de Kapitza-weer
stand van submieronzilverpoeders van de ten.peratuur afhangt vol
gens T -, mei Ryat1 *= löm^KVW (lig. 4). Onlangs heeft men dit 
verklaard door laagfrequente trillingstoestanden in het sinter aan 
te nemen, waarbij twee of meer korrels tegelijk betrokken zijn. 
Deie extra trillingstoestanden koppelen aan de laagenergetische 
fononen in het helium, wat leidt tot e;n verminderde thermische 
weerstand. 

In verdunde mengsels bij mK-temperaturen vindt het entropie-
transport plaats via de quasideeltjes. Men verwacht een zeer grote 
fonon-quasideeltjesweerstaiid, gegeven door: R.^.^y T> *= 1 0 " 
m'KVW (17) 

Gelukkig is uit experimenten gebleken dat de T^afhankelijk
heid van RK zich voortzet tot de laagste gemeten temperaturen. Dit 
betekent dat de fonon-quasideeltjesweerstand kennelijk wordt 
kortgesloten, wellicht doordat de vrije weglengte van de 'He-quasi-
deeltjes binnen het sinter erg kort is. Wanneer we vergelijking (15) 
aanpassen voor een T :-afhankelijkheid, vinden we een eindtempe-
ratuur voor het 'He van 180 (iK. 

Het is eenvoudig om de Kapitza-weerstand te vermin
deren door het uitwisselingsoppervlak te vergroten 
met een factor 10 tot 20. Indien hierbij het warmtelek 
op het 3He niet groter wordt, is het mogelijk het 
mengsel af te koelen tot beneden 100 /*K, waardoor 
een reële kans op het vinden van superfluïditeit ont
staat, tn het volgende gedeelte beschrijven we enkele 
experimenten waarin geprobeerd is om verdunde 
mengsels tot een zo laag mogelijke temperatuur af te 
koelen en ook wat er in die richting op het KOL ge
beurt. 

Recente ontwikkelingen 

Gedurende de laatste vijf of zes jaar hebben twee be
langrijke cryogene ontwikkelingen het mogelijk ge
maakt om veel lagere elektrontemperaturen te beha
len. Hierdoor werden zowel een lagere begintempera
tuur van de kopertrap als een kleiner warmtelek be
reikt. De ene ontwikkeling was de verbetering van de 
mengkoelmachines, die we later zullen bespreken, en 
de andere ontwikkeling was het gebruik van een extra 
kerndemagnetisatictrap van intermetallische verbin
dingen, zoals PrCuft en Pr!Mi5. In zulke materialen 
vindt de afname van de entropie plaats bij hogere 
temperaturen, doordat het veld op de plaatsen van de 
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kernen is versterkt door de hyperfijnwisselwcrking. 
De entropie van PrNi5 kan zo 70 tot 80^0 verlaagd 
worden met een bescheiden mengkoelmachine, door 
het PrNi5 in een veld van 6 T tot 25 mK te koelen. 
Deze extra trap wordt gebruikt om een conventioneel 
koperdemagnetisatiesysteem van enkele molen koper-

t 6T solenoid 

7-9 T 
solenoid 

Fig. 5a: De experimentele opstelling van Pobelt. De 
koperkoettrap en de hieraan bevestigde meetcel met 
het He kunnen worden voorgekoeld met een meng
koelmachine (tot ongeveer 25 mK) en met een PrNiy 
'demagnetisatie'-koeling (tot ongeveer 2 mK). De 
eigenlijke meetruimte bevindt zich in het kleine gear
ceerde blokje en is weergegeven in figuur 5b. 
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Fig. 5b: De meetcel van Pobell. We zien (van boven 
naar beneden) hel vu/capillair met de thermische ver
ankering bij 2 mK, twee Pt-thermometers, twee zilve
ren warmtewisselaars en de He-cel met NMR-spoel. 
Onderaan de tekening is schematisch de koperkoel-
trap weergegeven. 

draad voor te koelen naar 5 a 6 mK in een veld van 
7 of 8 T. De kopertrap wordt dan geïsoleerd van het 
PrNi, door middel van een supergeleidende warmte-
schakelaar en de veldsterkte verlaagd tot een geschikte 
waarde. De groep in Jülich van F. Pobell kon met de
ze methode een platina NMR-thermonieter in de expe
rimenteerruimte afkoelen tot 38 pK. Deze opstelling is 
weergegeven in fig. 5. 

De verbetering van de mengkoelmachines maakt 
het mogelijk om vergelijkbare resultaten te bereiken 
zonder extra demagnetisatie-koeltrap '4 | . Nu zijn deze 
machines het belangrijkste gereedschap van de 'lage-
temperatuurfysici' en er kunnen continu temperatu
ren bereikt worden van enkele mK. Het principe 
waarop ze berusten, is tamelijk eenvoudig. Een meng
sel van 3He- en 4He-gas kan vloeibaar gemaakt wor
den door het in contact te brengen met een 4He-bad 
van 1,2 K. We kunnen dan de druk boven het mengsel 
reduceren met een geschikte pomp, het mengsel zal 
koelen en beneden 0,8 K zal fasescheidii g optreden 
mits de 3He-concentratie hoog genoeg is. Omdat 3He 
lichter is, drijft het bovenop de verdunde fase. Als we 
aan de verdunde fase pompen, zal vrijwel alleen 3He 
verdampen vanwege zijn veel grotere dampspanning. 
De 3He-concentratie in de verdunde fase mag echter 
niet afnemen, omdat dan het evenwicht tussen de twee 
fasen verstoord wordt. Daarom gaat er 3He van de 
zuivere fase naar de verdunde. Door het entropiever-
schil zal het systeem energie absorberen. Dit proces 
kan continu gemaakt worden door het weggepompte 
3He weer terug te voeren. Fig. 6 laat de meng koelcy
clus schematisch zien. De plaats waar de fasescheiding 
plaatsvindt en de temperatuur het laagst is, wordt de 
mengkamer genoemd. 

Als 7̂ - de temperatuur van het binnenkomende geconcentreer
de 'He is, 7"d de temperatuur van het uitgaande verdunde 'He 
(die gelijk is aan de temperatuur van tic mengkamer Tmk) en 
h de circulatiesnclheid in mol/s, dan vindt men uit de eniropic-
balan.s van de twee fasen in de mengkamer het koelvcrmogcn 
Q: Q^ri{94,5 r m , 2 - 12,5 7^) watt. (18) 

Omdat de entropie van de uitgaande verdunde 'He fase veel 
hoger is dan die van de binnenkomende geconcentreerde fase, 
kan 7"L- verlaagd worden door warmteuitwisscling tussen de twee 
fasen. Fn het ideale geval, r t = r m i , wordt hel koelvcrmogcn: 
é = 82rf TmJ.lW 

De -'He-circulatie wordt in het algemeen beperkt door de afme
tingen van de pomp, omdat de partiele dampspanning van 'He 
onder de condities waarbij een mengkoelmachine werkt, nogal laag 
is. nl. ca. '. Pa. De circulatiesnclheid van commerciële machines 
is meestal 10 •• tol 10 ' mol/s. Hel maximale koelvcrmogcn van 
een ideale mengkoelmachine bij 10 mK en A = 10 ' mol/s is onge
veer 8 /iW, Met name in hel mK gebied worden twee factoren die 
hel koelvcrmogcn beperken, belangrijk: 

a) De viscosiicit van zuiver en verdund 'He is evenredig mei l/T"1 

en de thermische geleiding met l/T. De warmte, die ontstaat door 
de viskcu/c stroming wordt siecds efficiënter teruggeleid naar de 
mengkamer, als de Icmpcraliuir daalt. Hoewel hel alii jd mopeliJK 
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is deze warmtelekken te minimaliseren door grotere en langere bui
zen Ie nemen, is het moeilijk om een lagere temperatuur te bereiken 
dan 2 mK vanwege het snel toe..emende benodigde volume 'He. 
'He is zeer kostbaar. 
b) De grote kapitza-weerstand tussen de binnenkomende en uit
gaande fase. die gescheiden zijn door een vaste wand. Deze weer
stand beperkt de hoeveelheid warmte die uitgewisseld wordi, zodat 
hel onmogelijk wordt om T< gelijk aan Tmk te krijgen. De beste 
resultaten zijn bereikt met submicronzilverpoeder dat op een ge
schikte manier verdeeld wordt over de warmtewisselaars W . Als effi
ciënte warmtewisselaars niet beschikbaar zijn. is het gebruik van 
meerdere mengkamers, ontwikkeld door Coops et al. in Eindho
ven, een alternatief. Nog een andere mogelijkheid waarbij 4He 
gecirculeerd wordt in plaats van 'He. is ontwikkeld op het KOL. 
Bij deze methode wordt het probleem van de Kapitza-weers'and 
vermeden door een direct contact tussen de twee fasen. Verschei
dene problemen moeten nog opgelost worden om deze methode 
concurrerend te maken met de conventionele, maar het zou wel 
eens de beste oplossing kunnen zijn, zelfs voor een groot koelend 
vermogen in het mK-gebied. 

PUMP 
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IK PLATE 
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-07K STILL 

HEAT EXCHANGER 
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Fig. 6: Schematische weergave van een mengkoelma-
chine waarin 3He circuleert. h} is de circulatiesnelheid 
van 3He (in mol/s). In de mengkamer passeert het 
3He het fase-scheidingsviak en gaat zo van de gecon
centreerde fase naar de verdunde fase. In de still 
wordt het 3He uit het mengsel gepompt (gede-
STlLLeerd) en daarna wordt het via een nauw capil
lair weer teruggeleid. In de warmtewisselaars wordt 
het 3He, alvorens het de mengkamer binnengaat, 
eerst nog zoveel mogelijk afgekoeld door het omhoog
gaande 3He in de verdunde fase. 

De duurste commerciële mengkoelmachines bereiken 
nu een minimumtemperatuur van 3 tot 5 mK en heb
ben een koelend vermogen van 3 tot 6 /iW bij !0 mK. 
De warmtewisselaars van deze mengkoelmachines 
bevatten een paar honderd gram Ag-poeder en de be
nodigde hoeveelheid 'He-gas is 40 tot 50 I. 

Mits de mengkoelmachine genoeg presteert, is de 
extra kerndemagnetisatietrap overbodig. Dit vereen
voudigt het lage-temperatuurgedeelteaanzienlijk. Een 
tweetraps-kerndemagnetisatieapparaat is een zeer ge

compliceerde opstelling, die men zo algemeen moge
lijk ontwerpt om er verschillende experimenten in te 
kunnen doen. Als men de voor koelt rap niet nodig 
heeft, is het veel gemakkelijker om de koperdemag-
netisatietrap aan te passen aan het experiment. Een 
interessante mogelijkheid is die waar het koper en het 
verdunde mengsel of het zuivere 'He in direct contact 
met elkaar zijn, precies in het centrum van de mag
neet. Hierdoor wordt de lange thermische afstand die 
bij de vorige methode noodzakelijk is vermeden. Dit 
zou moeten leiden tot lagere eindtemperaturen van 
het rooster dat in contact staat met het preparaat bij 
gelijkblijvend warmtclek. Een nadeel is dat het prepa
raat op dezelfde plaats zit als het koper, en dus in 
hetzelfde veld. Dit betekent dat er geen metingen kun
nen worden gedaan in een veld zwakker dan een paar 
mT. Anderzijds kunnen er zonder problemen experi
menten worden gedaan bij een paar mK in een zeer 
sterk veld, wat veel moeilijker is met de vorige con
structie. Op basis van dit principe zijn twee verschil
lende en onafhankelijke methoden ontwikkeld, de 
eerste al operationeel in de groep van Pickett uit Lan
caster ,5i en de tweede van de schrijvers op het KOL '*'. 

De resultaten van de groep te Lancaster zijn wat be
treft het koelen van mengsels vergelijkbaar met die uit 
Jülich: minimumtemperaturen rond 300/ik in verza
digde mengsels bij verschillende drukken in het gebied 
van 0,026 tot 1,62 MPa. Er is geen poging gedaan om 
mengsels met een lagere concentratie te koelen. Zuiver 
'He is gekoeld tot 120 fiK, de laagste temperatuur ooit 
bereikt met een vloeistof. In een speciale cel, gemaakt 
van drie platen zuiver koper is een roosterten:peratuur 
van 13 fiK bereikt, eveneens een record. 

De laagste temperaturen die door de groepen uit 
Jülich en Lancaster zijn bereikt, lijken erop te wijzen 
dat de Kapitza-weerstand voor hun zilveren warmte
wisselaars veel lager is dan wat we extrapoleren uit 
waarden gemeten tussen 0,6 en 10 mK. Het experi
ment in Lancaster geeft met a= I3m2 en £>=50 pW 
een waarde RKoT1 = 1,35 en het experiment in Jülich 
met £ = 20 pW en a = 48 m2 geeft RKaT1 = 8 in plaats 
van 16 a 24, wat vroeger gevonden was (fig. 4). Ofwel 
de warmtelckken op het helium zijn veel kleiner dan 
het totale warmtclek, ofwel de Kapitza-weerstand va
rieert niet met l/T1. 

Met het oog op ons onderzoeksgebied hebben we 
besloten tot de constructie van een installatie voor 
ultralagc temperaturen op het KOL, welke ons een 
groot technisch voordeel geeft voor het bereiken van 
zeer lage temperaturen in zeer sterke magneetvelden. 
Voor experimenten aan vast 'He en vloeibaar gepola
riseerd 'He is een laagste continue temperatuur van 
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2 a 3 mK in een magneetveld van 15 T van fundamen
teel belang om een grote 'He-polarisatie te bereiken, 
zoals we later zullen zien. Voor de speurtocht naar 
Bose-Einstein-condcnsalic van het 3He-quasigas wil 
men graag zo laag mogelijke temperaturen bereiken. 

In 1980 begonnen we met de bouw van twee meng-
koelmachines, die een ca 10 maal zo groot koelend 
vermogen moesten hebben als wat er toendertijd be
stond, in het bijzonder in het gebied tussen 5 en 10 
mK. Bovendien moesten ze een laagste temperatuur 
van ongeveer 2 mK halen. 

De experimentele resultaten stemmen overeen met 

Fig. 7: Foto van onze cry os taal. Men ziet dat de cryo-
staat is bevestigd aan drie RVS-buizen, die op een 
groot a/geveerd beton Mok steunen. Dit is om trillin
gen te verminderen. Het brede gedeelte van de cry o-
staat bevat het grootste deel van de cryogene 
vloeistoffen, in de smallere 'staart' bevindt zich de 
mengkoelmachine (met de meetruimte) en de mag
neet. Voor het wijzigen van de meetruimte kan de 
staart geheel worden gedemonteerd. Geheel bovenaan 
de foto is de leiding zichtbaar waardoor het circule
rende *He wordt weggepompt. 

de berekeningen. De eerste mengkoelmachine levert 
20 /tW koelend vermogen bij 10 mK en bereikt een 
minimumtemperatuur van 1,91 mK. Hij heeft grote 
zilveren warmtewisselaars met een oppervlak van on
geveer 2000 m*. Als de mengkoelmachine voorzien 
is van een mengkamer van een halve liter, is er 180 I 
3He-gas nodig. Aan de tweede mengkoelmachine 
wordt nu gewerkt. Fig. 7 laat de experimentele opstel
ling zien en fig. 8 een detail van de eerste mengkoel
machine. 

Het verschil tussen onze benadering en die van de 
groep van Pickett is, dat bij ons een cel van dubbel-

Fig. 8: Foto van de mengkoelmachine zoals die te zien 
is wanneer de staart van de cryostaat wordt verwij
derd. We zien onder andere (van beneden naar boven) 
de plastic mengkamer, zes warmtewisselaars met zil
versinter, een thermische verankeringsplaal (40 mK), 
nog een zilversinter warmtewisselaar, en een 'conti
nue' warmtewisselaar. Daar weer boven bevindt zich 
de still. 
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wandig kwartsglas met de kerndemagnetisatietrap 
direct in de mengkamer zit {fig. 9). De Kapitza-weer-
stand tussen kwartsglas en helium bij 2 mK is genoeg 
om het berekende warmtelek tot ongeveer 20 pW te 
beperken. Verdund mengsel uit de mengkamer kan de 
cel in door de zeer vlakke kraan, die bediend wordt 
door 4He via een superlek in een balg te injecteren. 
Het koperpoeder is in direct contact met de mengka
mer, en het afkoeien is slechts beperkt door de Kapit-
za-weerstand tussen poeder en helium in plaats van 
door het koelend vermogen van de mengkoelmachine. 
Hierdoor is de koelsnelheid in onze opstelling meer 

Fig. 9: Deze fo'o toont onze geopende mengkamer 
met de mee teel van dubbelwandig kwartsglas. Hierin 
bevinden zich schijfjes gesinterd koper, die in papier 
zijn ingepakt. De cel is van hoven open; het afsluit me
chanisme van het deksel is slechts gedeeltelijk zicht
baar. 

dan dertig maal zo groot als die van de groep van 
Pickett. 

Na een nacht voorkoelen in een veld van 9 T, als 
het koper 5 a 6 mK bereikt, wordt de demagnetisatie 
gestart. Bij een temperatuur van ongeveer 2 mK wordt 
de kraan gesloten door de 4He-druk binnen de balg te 
verhogen. Dan wordt het veld verder gereduceerd 
naar een geschikte eindwaarde. Tot nu toe zijn alleen 
de kernspintemperatuur van het koper zelf en van Pt-
poeder gemeten, door de kernmagnetisatiesignalen te 
vergelijken met het signaal bij 2 mK bij de eindvelden 
van 0,144 en 0,055 T. We verkregen respectievelijk 
128 en 50 fiK voor de laagste kernspintemperatuur, 
maar er is geen poging gedaan om de vloeistoftempe-
ratuur te meten, omdat een geschikte thermometer 
met een snelle relaxatie nog in voorbereiding is. 

Of de superfluïditeit van mengsels ooit bereikt 
wordt of niet, theoretische artikelen zijn al geschre
ven over de hydrodynamica van twee superfluïda, en 
bij succes kunnen spannende experimenten ontwor
pen worden om deze nieuwe ideeën te testen. Boven
dien is het interessant om op te merken, dat naast het 
fundamentele belang van zo'n superfluïdum men zich 
ook een toestand kan indenken waar drie superfluïda 
coëxisteren mits de kritische temperatuur van verza
digde mengsels wordt bereikt. Het 4He-superfluïdum 
en het quasigas-superfluïdum zouden dan in direct 
contact zijn met de zuivere 3He-fase, die bij P = 0 een 
veel hogere TQ heeft, nl. 1,05 mK. 3He-Cooperparen 
kunnen dan in principe van de zuivere naar de verdun
de fase, analoog aan wat er gebeurt met 3He-quasi-
deeltjes in een mengkoelmachine. Alles is nieuw in 
deze richting! 

Vast 3He; nieuwe onderzoeksrichtingen 

Vast 3He is misschien het eenvoudigste veeldeeltjes-
systeem van fermionen op aarde. De 'He-atomen 
kunnen benaderd worden door harde bollen met spin 
1/2. Zij hebben een wisselwerking via een zwakke, 
sferiseh symmetrische tweedeeltjcspotentiaal (een 
zeer zwakke driedccltjespotentiaal is ook aanwezig). 
Men kan zich moeilijk voorstellen dal deze atomen 
iets anders doen bij lage temperaturen dan vast wor
den in een dichtste bolstapeling. In feite treedt er hele
maal geen stolling op, zelfs niet bij 7*=0, tenzij op het 
1He een druk van 3,4 MPa wordt gezel {Jig. 10). Zelfs 
dan is vanwege de nulpuntsbeweging de structuur 
b.c.c, een tamelijk open rooster. Deze beweging be
slaat maar liefst 30% van de interatomaire afstand, 
en atomen tunnelen van de ene rangschikking in de 
vaste stof naar de andere, op de/e wij/c van plaats 
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wisselend. 3He is de enige vaste stof waarin atomen 
van plaats wisselen. Dit leidt tot een effectieve spin-
spinwisselwerking en tot een kernspinordening bij een 
temperatuur (mK) verscheidene ordes van grootte ho
ger dan die van andere echte kemspinsystemen zoals 
koper (50 nK). Zelfs deze ordening is niet zoals men 
zich zou voorstellen. Aanvankelijk heeft men gedacht 
dat naaste-buren-exchange zou domineren. In dat 
geval wordt de vaste stof antiferromagnetisch na 
een tweede-orde faseovergang. De effectieve spin-wis-
selwerking is dan precies die van de Heisenberg-anti-
ferromagneet en de theorie van zo'n systeem is goed 
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Fig. 10: Het (P, T)-fasediagram van vast JHe. In deze 
figuur is ook de drukafhankelijke eersle-orde fase
overgang van de ongeordende naar de uudd-fase aan
gegeven. 
In het gebied waar 3He een h.c.p.-rooster vormt, 
wordt bij voldoend lage temperaturen (wellicht bij 
50 fiK/ ferromagnetische ordening verwacht. 

bekend. Experimenteel is gebleken dat deze theorie 
hier niet toepasbaar is. Er is een eerste-orde faseover
gang naar een ongewone 'uudd'-fase (twee ferromag
netische vlakken mei spin op, gevolgd door twee 
vlakken met spin neer), die alleen bij zwakke velden 
voorkomt. Bij sterkere velden is er een fase waarvan 
men aanneemt dat die gewoon antiferromagnetisch 
is (naO-
Het theoretische begrip van de situatie is gebaseerd op 
het idee dat ringen van atomen tunnelen, zodat niet 
alleen naaste buren zijn betrokken bij de exchangc-
wisselwerking. Het model dat de meeste experimente
le data kan aanpassen, is dat waarin naaste buren en 
ringen van vier deeltjes met dezelfde waarschijnlijk
heid van plaats verwisselen, terwijl ringen van drie 
deeltjes ongeveer met een derde van die waarschijn-
lijkheid van plaats verwisselen '7-"' . Men noemt dc/c 
theorie wel de 'multiple cxchange'-thcoric. Misschien 

is dit idee niet geheel bevredigend, want men zou ver
wachten dat de verhoudingen tussen deze drie soorten 
verwisselingen afhankelijk is van de druk, en dit is 
nog niet waargenomen. Daarom nemen niet afle theo
retici dit mechanisme aan. 

Experimenteel is de situatie ais volgt: er is een ge
compliceerd (H.P. D-fasediagram, dat slechts ten dele 
bekend is en de meeste experimenten kunnen worden 
verklaard met een van de afgeleide fasediagrammen. 
Fig. 10 toont het fasediagram P versus T bij veld 0. 
terwijl fig. II het magnetisch fasediagram //versus T 
bij de smeltdruk laat zien. Dit diagram is theoretisch, 
en daarom niet meer dan een gids. De giens van de 
'uudd'-fase komt overeen met al wat oudere experi
mentele gegevens terwijl de eerste-ordefaselijn. die 
rechts naar boven loopt, onlangs is gezien, en dan al
leen nog maar bij zijn verbinding met de 'uudd'-fase. 
Merk op dat deze eindigt in een kritisch punt, dat mo
gelijk het begin kan zijn van een tweede-orde faselijn 
die verder naar rechtsboven doorloopt en dan terug
buigt naar de as T - 0. 

Experimenten om dit fasediagram verder op te hel
deren, lijken zeer veelbelovend; enkele daarvan wor
den uitgevoerd in onze groep op het KOL: 
1) Wij zijn op zoek naar een duidelijk teken van een 
tweede-ordefascovergang in de buurt van punt (1) var. 
fig. II. Deze faseovergang zou herkenbaar zijn aan 
een knik in de magnetisatie als functie van de tempe
ratuur. Bovengenoemde theorie voorspelt tamelijk 
precies dat bij H = 15 T en T * 2 mK de magnetisatie 
van de vaste stof vrijwel verzadigd is, een voorwaarde 
die dicht bij onze experimentele capaciteit ligt. 

2) De eerste-orde faselijn tussen de naf-fasc en de pa-
ramagnetischc fase eindigt volgens de theorie in een 
kritisch punt. Metingen van de eerste-orde faseover
gang die zich moet uiten in een sprong in de magneti
satie, kunnen afgerond worden met metingen bij ver
schillende velden. De wijze waarop de sprong in de 
magnetisatie varieert afhankelijk van de positie op de 
faselijn, zou een goed idee moeten geven van de plaats 
van het kritische punt en eventueel, als de gegevens 
goed genoeg zijn, van de kritische exponent Experi
menten in dit temperatuur- en vcldgcbied moeten ook 
aantonen of er slechts één enkele faseovergang op
treedt of dat een twecdc-ordc- en een cerste-orde fase
lijn dicht bij elkaar liggen, cen andere mogelijkheid, 
die zich op grond van de theorie kan voordoen. 

.1) Aanleiding tot een leuke mogelijkheid om de tem
peratuur in de vaste stof te verlagen, is het feit dat 
door compressie van de vaste stof men dc exchange 
zeer sterk onderdrukt; dc sterkere lokalisatie impli
ceert immers een kleinere overlap van Je golffunctics 
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peïpunt. Deze theorie voorspelt dat de faselijn tussen 
de paramagnetische- en de naf-fase niet aansluit in het 
kritisch punt (onderbroken lijn), maar afbuigt en ein
digt opde H = Oas (stippellijn). 

van naburige atomen. Omdat de kernspinordening de 
entropie ongeveer met een orde van grootte verlaagt, 
moet de onderdrukking van de exchange tot een ster
ke koeling leiden zolang er geen grote irreversibele 
effecten worden veroorzaakt door inwendige wrijving 
gedurende de compressie van de vaste stof. Als deze 
techniek werkt, dan kan men zo de afhankelijkheid 
van de eerstc-orde faselijn als functie van Pen /"bepa
len (zie fig. 10). 

Gepolariseerd JHr 

Als wc 'He afkoelen tot een lage temperatuur, wordt 
de De Broglic-golflcngie groter dan de dracht van de 
'•.issclwcrking tussen ?vvcc 'He-atomen. Vanwege het 
Pauli-vcrbod hebben botsingen tussen 'Hc-atomcn 
voornamelijk een s-wavc karakter, doordat de ato
men elkaar slechts dicht (tot op 10 nm) kunnen nade
ren als hun spin tegengesteld is. In de p-tocstand zijn 
botsingen 'eer inefficient, doordal het attractieve 
gedeelte van de potentiaal wordt afgeschermd door de 
De Broglic-golflcngtc. Polarisatie van 'He-gas of 
quasigas verandert het in een vrijwel ideaal gas, door
dat de wisselwerking sterk afneemt. 

Er zijn duidelijke voorspellingen gedaan, en men 
moet nu de experimenten uitvoeren onder de best mo
gelijke condities. Men bestudeert gepolariseerd 'He in 
de zuivere gasfase, in vloeibare mengsels met 4Hc. en 
als zuivere vloeistof. In het geval van vloeibaar 'He is 

de gangbare (Landau-)theorie alleen toepasbaar op de 
ongepolariseerde toestand en moet worden aangepast 
om de effecten van de sterke polarisatie in rekening te 
brengen. Pas sinds kort, na de eerste succesvolle expe
rimenten om gepolariseerd vloeibaar 'He te maken, is 
er theoretisch werk gedaan over volledig gepolariseerd 
'He. Dit wordt nu uitgebreid naar willekeurige polari
saties. Experimenten zijn zeer belangrijk om de theo
rie aan te vullen. 

Verdunde gepolariseerde ^He-mengsels en gassen 

Vanwege het principe van Pauli kan slechts één 3Het-
atoom een bepaald energieniveau bezetten. Bij KXWb 
polarisatie hebben we twee maal zoveel toestanden 
nodig als in de niet-gepolariseerde toestand. De Fer-
mi-bol heeft dus een volume dat tweemaal zo groot is. 
Alspf.1 de straal van de Fermi-bol is, dan kunnen we 
de toename van de Fermi-energie Ef uitrekenen: 

£j.t =pi/2m t =2- fp%/2m . (20) 

De polarisatie zal dr thermodynamische eigenschap
pen veranderen door de hogere Fermi-energie, zowel 
in de gas- als de quasigasfase (in de quasigasfase moet 
in de verschillende formules m vervangen worden 
door m*). Druk en geluidssnelheid zullen toenemen, 
terwijl de soortelijke warmte zal afnemen ten opzichte 
van de niet-gepolariseerde toestand. 

Zeer spectaculaire veranderingen verwacht men van 
de kinetische eigenschappen, wegens een zeer grote 
toename in de gemiddelde vrije wcglengtc. In een 
vloeistofmengsel met een 'He-concentratie van 100 
ppm en volledige polarisatie schat men een toename 
met een factor 105. Omdat de viscositeit en thermische 
geleiding evenredig zijn met de gemiddelde vrije-wcg-
lengte, is ook hier een dergelijke toename te verwach
ten. Een verlaging van de polarisatie van 100 naar 
99"'n zal echter de toename van de gemiddelde vrijc-
wcglengte reduceren tot een factor 102. Ook de ein
dige afmetingen van het preparaat worden belangrijk. 
Als p-wavc-superfluïditeit in mengsels mogelijk is, 
dan /al sterke polarisatie de overgangstempcratuur 
/eer waarschijnlijk verhogen. 

Er zijn twee methoden om verdund gepolariseerd 
'He te produceren: 'brute forcc'-polarisatic en optisch 
pompen ,l01 ; wc bespreken hier alleen de eerste. 
Fermi-systemen zoals 'He, elektronen en neutronen 
hebben een tcmperaluuronafhankelijkc Pauli-spin-
susecpf ihililcif als ze gedegenereerd /ijn, dal wil zeg
gen als /e een temperatuur hebben die veel lager is dan 
hun Fcmi-Icmpcratuur. Een verdere verlaging van de 
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temperatuur verandert de magnetisatie dan niet meer. 
Om een gedegenereerd Fermi-systeem aanmerkelijk te 
polariseren, heeft men een magnetische energie nodig 
in de orde van de Fermi-energie. De polarisatie wordt 
gegeven door: 

D N\ - M , t.hP_ , . uM , , . , P = TÏÏT^TT = tanh ^T^T = l a n n T^F ' <2l> 

waar fi/kB = 0,8 mK/T voor 3He. 
Mengsels van 3He in 4He kunnen gemaakt worden 

met een Fermi-temperatuur die laag genoeg is voor 
een bijna volledige polarisatie. De concentraties zijn 
echter laag. Uitgaande van de experimentele condities 
op het KOL (die beter zijn dan waar ter wereld: 2 a 3 
mK in 15 T) kan de maximale concentratie van een 
gedegenereerd mengsel berekend worden, zodat een 
polarisatie van 99% nog mogelijk is. Met P=0,99 
vinden we uit (21) 7"F = 4,53 mK en dus een concentra
tie van 73 ppm 3He (5). Onder dezelfde condities kan 
een 690ppm-mengsel gemagnetiseerd worden tot 60% 
in plaats van de 2% die men heeft behaald met een op
tische pomptechniek. Deze methode is dus zeer aan
trekkelijk om vloeibare gedegenereerde 3He-4He-
mengsels te bestuderen. 

Een toename van 3% in de tweede-geluidssnelheid 
(concentratiegolf, analoog aan geluid in een gas) is 
waargenomen door Grey wall en Palanen in een 1000-
ppm-mengsel met een polarisatie van 28% (door hen 
verkeerd berekend als 36%). 

Vloeibaar (en vasi) gepolariseerd zuiver 3He 

Vanwege de sterke wisselwerking is de Fermi-tempe
ratuur van vloeibaar 3He veel lager dan die van een 
ideaal Fermi-gas met dezelfde dichtheid, rri. in de orde 
van 0,3 K in plaats van 5 K. Voor de bestudering van 
magnetische eigenschappen is het handig om een mag
netische Fermi-temperatuur te definiëren als 

7?-f-^,1+f8)- , 2 2 > 
De parameter fft is een functie van de druk; x is de 
Pauli-spinsusceptibiliteit, die niet van de temperatuur 
afhangt; C is een constante. 

Op de smeltlijn is T% = 177 mK, dat impliceert voor 
een polarisatie van 99% een magneetveld van 600 T! 
Vanwege dit onbereikbaar sterke veld heeft gepolari
seerd vloeibaar 'He vroeger niet veel aandacht gekre
gen. 

In 1977 hebben B. Castaing en P. Nozières | n | een 
nieuwe methode gesuggereerd om deze gepolariseerde 
vloeistof te maken. Het idee is om vast 'He in een 

sterk magneetveld (7 a 8 T) te koelen naar 2 mK. Als 
de magnetisatie een Curie-Weiss-gedrag vertoont, 
dan kan men bijna de verzadiginsmagnetisatie berei
ken. Daarna kan men de vaste stof smelten door de 
druk weg te nemen. De magnetisatie blijft behouden 
gedurende een tijd die kort is in vergelijking met de 
spin-roosterrelaxatietijd T|. T{ wordt voornamelijk 
bepaald door de dipooldipoolrelaxatie. Castaing en 
Nozières hebben voorspeld dat door relaxatie aan de 
wanden de magnetisatie mogelijk snel afneemt, met 
name als gesinterde materialen gebruikt worden als 
warmtewisselaar. De eerste twee experimenter, een in 
Grenoble en een in Kopenhagen hebben aangetoond 
dat de methode werkt. Gepolariseerd vloeibaar 3He is 
met relaxatietijden van 3 tot 6 minuten verkregen bij 
300 mK, de temperatuur van de vloeistof na opwar
ming tijdens het smelten. 

Aanvankelijk werd een polarisatie van ongeveer 
20% bereikt. In latere experimenten behaalde men 
een polarisatie van 40% '9| . Overigens vond men dat 
de magnetisatie in de vaste stof bij 7 T en 3 mK slechts 
75% was in plaats van de meer dan 90% die men zou 
verwachten voor een vaste stof van het Curie-Weiss-
type. 

De 'multiple exchange'-theorie van vast 3He ver
klaart alle experimenten met een behoorlijke nauw
keurigheid '81 en voorspelt met name een volledige 
magnetisatie bij /ƒ = 15 T en 7=0. Bij 7"= 3 mK en 
H=\5ThM/Msal > 0,99. 

Hoe groter de magnetisatie is, des te gemakkelijker 
is het de effecten in het vloeibaar 3HeI te meten. De 
meeste effecten zijn immers evenredig met M1. Met 
name zeer belangrijk is dat na een decompressie de ge
polariseerde vloeistof een temperatuur zal bereiken 
van 250 a 300 mK, als men begint met een polarisatie 
van 70% terwijl volledig gepolariseerd 3He moet koe
len of tenminste zeer koud moet blijven. Om dit te be
grijpen, moeten we eerst het Pomeranchuk-effect 
bespreken, waarmee men zeer koud vast 3He kan ver
krijgen. 

Fig. 12 laat de entropie zien als functie van de tem
peratuur van vloeibaar 3He, samen met berekeningen 
van de entropie van vast 3He in velden van 0 T, 9 T en 
15 T. Wc zien hier een van de interessantste uitingen 
van het quantumkarakter van }He. Het is het enige 
systeem, waarvan de entropie van de vloeistof lager 
is dan die van de vaste stof (bij T lager dan 300 mK). 
De vloeibare fase is immers geordend in de impuls-
ruimte met een entropie in het gedegenereerde systeem 
die evenredig is met T. De vaste fase heeft een grote 
spinentropie S/R = (n 2 vanaf hogere temperaturen 
tot aan I mK in veld 0, waar de kernspins ordenen. 
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Dit veroorzaakt ook het bijzondere gedrag van de 
smelt lijn (zie fig. 10) met een minimum bij T = 320 
mK. De compressie van de koude vloeistof produceert 
vaste stof, en energie wordt geabsorbeerd. Zonder 
uitwendig magneetveld is het mogelijk om net iets la
ger dan I mK te komen, waarna het koelend vermo
gen sterk afneemt. De entropie van vloeibaar 3He 
wordt gegeven door S = 40T J/K mol en bij 3 mK is 
5 = 0,12 J/K mol, terwijl de entropie van vast 3Hedan 
5 J/K mol is. Het koelvermogen () wordt gegeven 
door 

t>=nJs 7-(Ss-Sf) = n 3 v x 3 x ! 0 - 5 y (5-0,12) 
= l,46x 10 : n 3 v . (23) 

Voor een snelheid n3s waarmee vloeistof wordt omge
zet in vaste stof van 0,3 cmVuur (dat is ca. 3 /imol/s), 
vindt men: £> *= 40 nW. 

Bij 0,8 mK is het koelend vermogen met een factor 
40 afgenomen, tot ongeveer 1 nW. Omdat het molaire 
volume van vast 3He ongeveer 5% kleiner is dan dat 
van vloeibaar 3He, wordt er gedurende de compressie 
veel mechanische arbeid verricht en bij 0,8 mK is de 
verhouding tussen de mechanische arbeid en de geab
sorbeerde energie ongeveer 104. Dit betekent dat een 
kleine irreversibiliteit voldoende is om het koelproces 
te stoppen. 

In sterke velden is de entropie van vast 3He aan
merkelijk afgenomen, zodat de minimumtempera-
turen nogal wat hoger zijn, in de orde van 3 a 4 mK in 
7,2 T '9| en mogelijk zelfs 7 a 8 mK in 15 T. In zeer 
sterke velden kan men met het Pomeranchuk-effect 

T s ^ D t r i l t u r e («IK) 

Fig. 12: Theoretische entropie versus temperatuur 
(doorgetrokken lijnen) van I mol vast JHe, l?- s> bij 
magneetvelden van (van boven naar beneden) 0 tesla, 
9 tesla en 15 tesla. De onderbroken lijn is de entropie 
van vloeibaar 'He. De entropie is uitgezet in eenheden 
van de gasconstante R. 

dus slechts vaste stof bij 2-3 mK vormen als de 
vloeistof al is voorgekoeld tot die temperatuur door 
de mengkoelmachine. Er is nóg een probleem, door 
het grote verschil in magnetisatie tussen de vaste stof 
en de vloeistof: als de compressie te snel is ten opzich
te van de dipool-dipoolrela.xatie zal er vaste stof ge
vormd worden met een te lage magnetisatie, doordat 
de magnetisatie van de vloeistof niet snel genoeg aan
gevuld wordt. Dit geeft een extra bijdrage aan het 
warmtelek, en de compressiesnelheid (en dus het koe
lend vermogen) moet verlaagd worden in vergelijking 
met die in een zwak veld. 

De situatie verbetert aanmerkelijk als vloeibaar 3He 
tot de superfluïde overgangstemperatuur gekoeld kan 
worden. Yu en Anderson hebben erop gewezen dat 
dan stroming van het superfluïdum de magnetisatie 
in de vloeistof sneller laat herstellen, doordat de rela
xatie aan de celwanden efficiënter kan verlopen. 

De experimentele methode om zowel vloeibaar als 
vast gepolariseerd 3He te maken, is tamelijk eenvou
dig. Men comprimeert een vast-vloeistofmengsel in 
een cel, die men Pomeranchuk-cel noemt. Men kan 
niet van buitenaf comprimeren, daar het vulcapillair 
geblokkeerd wordt bij het minimum van de smeltlijn. 
De cel is uitgerust met flexibele wanden (balgen of 
gespannen membranen), die bewogen worden door 
een externe 4He-druk. Bij 1 K wordt vloeibaar 3He in 
de cel gecondenseerd bij een druk van 3,2 of 3,3 MPa 
en gekoeld met een warmtewisselaar. 

Bij de lage temperaturen is een constante hoeveel
heid 3He opgesloten in de cel door de vaste prop er
gens in het vulcapillair. De druk van het 4He buiten 
kan verhoogd worden en daarmee de druk van het 
3He binnen, die gevolgd kan worden met een kleine 
drukmeter in de cel. Als de vloeistof de smeltlijn be
reikt, wordt vaste stof gevormd, al dan niet met koe
ling. 

Als de entropie gemeten is, dan is P(T) bekend en 
kan de drukmeter als thermometer fungeren. De mag
netisatie wordt gevolgd met NMR. Vaste stof kan 
overal in de cel gevormd worden, maar de precieze 
plaats wordt bepaald door zowel thermische en mag
netische gradiënten als het gravitatieveld. Als men 
toch van alle spins de magnetisatie wil meten, moet de 
NMR-spoel buiten de cel geplaatst worden. Dit sluit 
het gebruik van metalen cellen uit, omdat daar het 
rf-veld niet kan binnendringen, en bracht ons tot de 
ontwikkeling van plastic cellen '9| (IK fig. 13). 

Langs de smeltlijn hangen druk en temperatuur van 
elkaar af via de vergelijking van Clausius-Clapey-
r o n " " : 

(Vt ~ V,)/\P = (S, - Ss) A T+(M(- Af,)AH . (24) 
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Fig. 13: Een dwarsdoorsnede van een van onze plastic 
Pomeranchuk-cel. In de }He-ruimte zijn thermome
ters en NMR-spoeltjes gemonteerd (niet getekend) en 
er is een capacitieve druk meter aangebracht. De J He-
ruim te is gescheiden van de 4He-ruimten door twee ge
golfde kapton membranen. De warmtewisselaars zijn 
nodig om het 3He te kunnen voor koelen. 

In veld O wordt dat 

P^Po+'^-f/fr2, 
Vt-V% 

(25) 

vandaar dat het minimum in de smeltlijn optreedt 
waar S^S^. 

In eindige velden verandert de smeltlijn met 

AP= 1 H 

vt-y. 
\0(M((H)-M,(H))<iH, (26) 

en omdat Ms > M( is AP < 0. 
Voor magneetvelden tot ongeveer 15 T wordt 

dP/dH bepaald door MS(H). Gemeten is AP = 23 kPa 
bij 7,2 T I»!. 

Zodra Ms verzadigd is (fiOH > 15 T) wordt dP/dH 
bepaald door M^H). Pas bij zeer hoge velden 
(fiOH ^ kBTt), treedt verzadiging op van Mt, zodal 
dP/dH nul wordt en AP dus niet meer verandert. 
De grootte van AP wordt bepaald door het model 
waarmee 3He beschreven moet worden. De berekening 
van AP hangt immers af van een extrapolatie van 
M^H) van enkele procenten naar 100%. Castaing en 
Nozières ,n i hebben een afname van 0,7 MPa geschat 
in het geval dat 'He niet dicht bij een ferromagnetische 
instabiliteit is. De druk kan helemaal naar 0 gaan als 
1He wel bijna ferromagnetisch is, een model dat soms 
gebruikt wordt om te verklaren dat de magnetische 
susceptibilitcit hoger is dan die van een ideaal Fcrmi-
gas. 

Castaing en Nozières verwachten dat het minimum 
in de smeltlijn hierdoor naar lagere temperaturen 
verschuift. Mogelijk zelfs naar T = 0. In dat geva! zal 
een volledig gepolariseerd systeem door de decompres

sie niet opwarmen. Als het systeem relaxeert, zal er 
warmte vrijkomen en de hoeveelheid ervan is een maat 
voor de magnetische energie. Zo kan men M(H) meten 
in velden die op een andere wijze in het laboratorium 
niet te maken zijn, en een bijdrage leveren aan de op
lossing van het probleem hoe men vloeibaar 'He moet 
beschrijven. Bij sterkere polarisatie en lagere tempe
raturen zullen misschien langere relaxatietijden be
reikt worden omdat 7", - I/T2 . In dat geval wordt 
7", bij 10 mk van de orde van 105 seconde. 

Als men gepolariseerd 3He kan verkrijgen bij een 
temperatuur lager dan 5 mK, dan is er een kans om 
het gedrag van de superfluïde Arovergang te bestu
deren in zeer sterke magneetvelden. De verhoging van 
de overgangstemperatuur is recht evenredig met het 

magneetveld, totdat de spinfluctuaties onderdrukt 
worden door het magneetveld. Dit zal gebeuren bij 
30 tot 60 T. Volgens K. Bedell | I : ' kunnen afwijkingen 
van het lineaire gedrag waargenomen worden boven 
10 T. De kritische temperatuur moet gaan afbuigen 
naar 0 K, zodat de p-wave superfiuïditeit onderdrukt 
wordt. Een kwalitatieve uitbreiding van het fasedia
gram van fig. 10 staat in fig. 14. De A;-fase wordt 
al eerder onderdrukt; mogelijk bij 70 T,,waar de A,-
fase nog steeds toeneemt. Ook de verlaging van de 
smeltlijn is getekend in fig. 14. Een interessante toe
passing van het Castaing-Nozières-effect is het polari
seren van verdunde mengsels van 5He in 4He bij con
centraties waar de 'brute force'-methode niet meer 
toegepast kan worden. Een 9,5%-mengsel bij P= I 
MPa heeft een Fermi-temperatuur van 530 mK. Het 
benodigde magnetische veld om 99% polarisatie te 
verkrijgen, is in de orde van 1800 T, drie maal zo 
hoog als dat bij zuiver 3He. Er is aangetoond dat een 
mengsel van 3He en 4He kan worden gecomprimeerd 
in een Pomeranchuk-cel en net als in zuiver 3He is 
koeling waargenomen. De 4He-component wordt het 
eerst vast bij ongeveer 2,5 MPa, met uitsparingen ge-
\ jld met ^He-druppeltjes. De koeling is een 
Pomeranchuk-koeling van de ^He-druppeltjes door 
compressie, waarbij de druk overgedragen wordt 
door het vaste 4He, dat erg zacht is. 

Het is in principe mogelijk om hetzelfde experiment 
ook in een sterk magneetveld te doen. De druppeltjes 
worden dan vast gemaakt en tegelijkertijd gemagneti
seerd. Na een decompressie naar een druk die laag ge
noeg is om het 4He te smelten, zullen de gepolariseer
de vaste 'druppeltjes' in het He oplossen. Zo ontstaat 
een gepolariseerd quasigas met waarschijnlijk een zeer 
lange relaxatietijd, dat misschien nog kouder is ge
worden door de expansie van het 'He. Dit experiment 
wordt nu in on/e groep voorbereid. 
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Fig. 14: Een driedimensionale weergave van het mag
netisch fasediagram van vloeibaar3He lussen P=Oen 
P-Pm (de smelldruk). Kwantitatief is deze figuur 
voor veldsterkten hoger dan 10 tesla niet betrouw
baar, maar men neemt aan dat zij kwalitatief wel met 
de werkelijkheid overeenstemt. We zien de superfluï

de B-fase in de hoek linksonder, daarachter de super
fluïde A-fase en daar weer achter de superfluïde Ar 

fase, die pas wordt onderdrukt bij zeer hoge veldsterk
ten en waar ook het smelt vlak gekromd b. Daardoor 
zien we de boven rand van het vlak tussen de A- en de 
A rfase naar omlaag afbuigen. 

Wal kunnen wc doen mei }He? 

Naast alle fundamentele fysica van 'He, als vaste stof, 
als Fermi-vloeistof en als quasigas, kunnen we enkele 
zeer interessante toepassingen noemen: 
1. 'He kan gebruikt worden in de kernfysica als een 
target om neutronen te polariseren, muonvangst te 
bestuderen enz. 
2. Optisch gepompte 'He-Zeeman-masers. die als 
magnetometers gebruikt kunnen worden, zijn ontwik
keld. Deze magnetometers zouden een vee! grotere 
gevoeligheid hebben dan dergelijke instrumenten met 
andere kernen. Voor speciale gevallen wil men mis
schien de dichtheid en de polarisatie verhogen. Daar 
hebben lagc-tcmperatuurtechnicken een toekomst. 

3. Onlangs is men gaan overwegen om gepolariseerde 
kernen te gebruiken voor kernfusietoepassingen. Be
rekeningen hebben aangetoond dat de polarisatie van 
plasma's van D-T, D-D en D-'He in een kernfusie
reactor langer dan 100 s boven 95% blijft. Dit is vijf 
maal zo lang als de levensduur van een kern in het 
plasma van een tokamak. De D-'He-reactie is zeer 
aantrekkelijk, omdat er 14,7MeV-protoncn geprodu
ceerd worden in plaats van neutronen, zoals in de 
D-T- of de D-D-rcactie. Protonen kunnen van de 
wand weggehouden worden, waardoor stralingsscha
de voorkomen wordt. Bovendien kunnen de protonen 
direct worden omgezet in elektriciteit, zonder hel in
efficiënte proces van Moomproduktie. 

Als de polarisatie van het plasma parallel is aan het 

magneetveld, wordt de botsingsdoorsnede voor de 
D-D-reactie sterk verlaagd en die voor de D-'He-reac
tie met 50^b verhoogd ten opzichte van het niet gepo
lariseerde plasma'" ' . De produktir van neutronen via 
de D-D-reactie wordt dus onderdrukt, terwijl de pro-
duktie van protonen versiert! wordt. Dit vereenvou
digt de ontsteking van het plasma en kan het vermo
gen verhogen. Een ander voordeel is de mogelijkheid 
om de richting van de emissie van de deeltjes die bij de 
fusie vrijkomen te beheersen, door de hoek tussen het 
magneetveld en de polarisatie te variëren. 
De optische pomptechniek lijkt hier ideaal vanwege 
de continue werking, mits die een stroom van enkele 
ampère kan leveren. 

4. Een andere interessante mogelijkheid is het gebruik 
van 'He on*, het voorspelde elektrische rtipoolmomcnt 
van het neutron te meten (EDM). Er is een grote theo
retische belangstelling voor dit tijdsinvariantie bre
kende fenomeen. (EDM staat in de richting van de 
spin, tijdsinversic draait de richting van de spin om 
maar niet de richting van het EDM.) Het zou het 
tweede proces zijn waarbij de tijdsinvariantie gebro
ken wordt. Het andere proces treedt op bij verval van 
neutrale k-mesoncn. De grootte van hel EDM is door 
verschillende theorieën voorspeld tussen de 10 : ' en 
10 : *e.em(l e.cm=l,60x 10 : i Cm) . 
De experimentele limiet is onlangs gesteld op 10 :< 

e.cm door de groep van Ramsey bij de hogc-fluv 
neutronenreactor van het instituut l.auc-l.angevin in 
Grenoble, / i j gebruiken zeer k ntdc neutronen, die 
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verkregen «orden door opsluiting ïn een 4 m lange 
buis. gevuld met 4He van ca. 0.5 K. Als de energie van 
de neutronen iaag genoeg is kunnen /e de wand niet 
penetreren en verliezen ie energie door botsingen met 
4He-fononcn. Men laat /e pulsgewijs ontsnappen, po
lariseert ze en laat /e in een NMR-opsteUing. die lijkt 
op een d«e gebruikt wordt om het magnetisch moment 
van neutronen te meten. Het apparaa; meet met grote 
nauwkeurigheid de precessicfrequeniie van de neutro
nen in een /wak magnetisch veld. F.en sterk ekktro-
statisch veld wordt beurtelings parallel en antiparallel 
aan het magnetisch veld gezet. Men zoekt dan een ver
andering in de precessiefrequentie die afkomstig is 
van het extra koppel dat uitgeoefend wordt door het 
E DM in het elektrisch vdd. 

Gepolariseerd 'He zou gebruikt kunnen worden om 
de gevoeligheid van dit experiment te vergroten door 
de neutronen direct in de4He-buis te polariseren. 'He 
absorbeert neutronen met een tegengestelde spin. Als 
dus enkele 'He-atomen opgelost zijn in het 4He, zijn 
de neutronen na enige tijd gepolariseerd. Het experi
ment kan dan zelfs in de 4-He-buis gedaan worden. 
Golub heeft berekend dat de verbetering in gevoelig
heid aanzienlijk is met deze methode. In principe kan 
men hier ook het Castaing-Noziéres-effect toepassen 
door gepolariseerd 'He in de 4He-buis te laten expan
deren door een kraan. Als deze methode voor meng
sels werkt, is het nóg eenvoudiger, omdat men het 'He 
in de 4He-ach terg rond kan polariseren. Het openen 
«an de kraan die de 4Hc-buis met de cel verbindt laai 
de 'He-atomen de buis in diffunderen. De beschik
bare lijd voor deze diffusie is groot genoeg omdat de 
relaxatietijd erg lang is. Daarna kan de kraan worden 
gesloten en nieuw 'He in de cel gelaten bij het nog 
aanwezige 4He. Dit is geen probleem, omdat de cel-
wanden flexibel zijn. Met een krachtige mcngkoelma-
chine kan dit proces drie tot vier keer per uur herhaald 
worden. 

Als het neutron een E DM heeft, dan moet de 'He-
kern er ook een hebben. Het F.DM van de kern wordt 
sterk afgeschermd door de elektronen wolk. Door de 
nict-cicklroslalischc hypcrfijnwissclwcrking en de 
elektron-neut ronwissclwcrking. die niet invariant is 
voor tijdsomkecr. heeft het atoom ook /elf een f-DM. 
Dit EDM i* echter een factor 10* zwakker dan dat van 
het neutron. Daar slaat tegenover dal gepolariseerd 
'He met cen grotere dcclljcsdichlhcid is Ie verkrijgen 
dan gepolariseerde neutronen. Aangc/icn hel EDM 
parallel is met de spin. ontstaat er bij gepolariseerd 
'He cen macroscopische elektrische polarisatie van 
alle l-DM's te /amen. die parallel is met de magnetisa

tie. Deze elektrische polarisatie is evenredig me! het 
aantal 'He-atomen en met het EDM van het (afge
schermde) neutron. Door nu met een extern elektrisch 
veld de richting van het EDM van de atomen te veran
deren, verandert ook de macroscopische magnetisatie 
van richting. Het vermoeden is nu. dat uit meting van 
die magnetisatie van 'He. de grootte van het EDM 
kan worden gevonden, kriplovich heeft een gevoelig 
heid voorspeld van 10 -* tot 10 "* e.cm voor zuiver 
volledig gepolariseerd 'He. vergeleken met de 
10 -* e.cm van de neutronexperimenten. 

De methode die misschien het gevoeligst is. is voor
gesteld door W. Fairbank. Hij stekJe hei gebruik van 
een 'He-quasigas voor in zeer /wakke magneetvdden. 
Met een SQUID-magnetometer kan de verandering 
van de precessie door een extern elektrisch veld geme
ten worden. Maar tot nu zijn slechts zeer kleine pola
risaties verkregen (2*« in een 690ppm-mcngsel)- Met 
de lasertechniek of zelfs 'brute force' polarisa;^ kan 
men na het wegnemen van het magnetisch veld gevoe
ligheden verkrijgen die wellicht groot genoeg zijn om 
het EDM van het neutron te meten. 

We zouden dil artikel willen besluiten met prof. J.H. 
Hetheringion te bedanken voor zijn hulp aan het ge
deelte over vast 'He en voor de nuttige discussies. 
We zijn G.J. Dekker. W. (ïriffioen. CC". Kranen
burg en P.J. Reymjcs zeer erkentelijk voor het lezen 
en hel corrigeren van het manuscript. Ook bedanken 
wc W.F. Tegclaar voor het lekenen van de figuren en 
Y. Frossali. B.M.E. Cats-Houdijk en F- Salman voor 
het typewerk. 
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Een Nederlandse bijdrage aan 
het kernfusie-onderzoek in JET 
H.W. Piekaar, R.M.J. Sillen 
FOM-Instituut voor Plasmafysica, Nieuwegein 

Begin april 1984 is in Cutham, Engeland, de gezamen
lijke Europese tokamak, JET ( l1, in gebruik genomen. 
JET is de jongste en grootste onderzoekinstallatie op 
het gebied van thermonucleair onderzoek. Doel van 
het kernfusie-onderzoeksprogramma is het winnen 
van energie via de versmelting van lichte kernen, zoals 
in de zon. 

In de zon wordt de opsluiting van het plasma ver
zorgd door gravitatiekrachten, op aarde tracht men 
dit te realiseren in diverse magnetische veldconfigu-
raties. JET is een exponent van de nu meest-belovendc 
lijn, de tokamak (fig. I). 

De kans op een fusiereactie is een functie van de 

B.or ^ 

t ° ' \ 2 
I i R R (m) 

0 

Fig. I: Het principe van de tokamak. Met een krans 
van spoelen wordt een toroidale (= langs de buis ge
richte) magnetische veldcomponent B,„r opgewekt. 
Met de transformator wordt een toroidale stroom Ipl 

in het plasma geïntroduceerd, waarmee een poloïdale 
veldcomponent Bp<rl samenhangt. In de grafiek is de 
plaatsafhankelijkheid van de sterkte van het toroidale 
magnetische veld weergegeven. 
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energie van de botsende deeltjes. In de zon is opslui
ting van de fusiebrandstof zo goed dat, hoewel de kans 
op fusie relatief klein is, het plasma voldoende opge
sloten blijft om bij de zonnetemperatuur (2x 107 K) 
fusie mogelijk te maken. Voor JET hoopt men op op-
sluittijden van deeltjes in de orde van 1 seconde, en dit 
maakt dat men een temperatuur van 108 K (bij dicht
heden van 102" deeltjes/m3) nodig heeft om een fusie-
ontbranding teweeg te brengen. 

Het JET-plasma heeft een doorsnede van 8 m2 met 
een aangelegd magnetisch veld van ca. 3 tesla. Dat JET 
nog slechts een tussenstap op weg naar de fusiereactor 
is, wordt wel bewezen door het grote aantal diagnos
tische systemen [21

1 circa 30, die aan JET zijn gekop
peld (fig. 2). De belangrijkste grootheden zijn de 
dichtheid en de temperatuur van de diverse deeltjes 
op iedere plaats en tijd. Dit artikel is gewijd aan een 
diagnostisch systeem dat de temperatuur van de elek
tronen meet: de elektronen-cyclofron-emissie-poly-
chromator. i 

Cyclotronstraling van elektronen 

De elektronen van het plasma spiraliseren rond de 
magnetische veldlijnen en zenden daarbij t.g.v. de 
centripetale versnelling straling uit, de cyclotronstra
ling '-11 ; zie fig. 3. De frequentie o> van deze straling is 
evenredig met de sterkte van het magnetische veld B: 

neB 

waarbij n het harmonische getal is cn^enffl de lading 
en massa van een elektron. 

In een tokamak is het magnetische veld in goede be
nadering omgekeerd evenredig met de plaats (zie fig. I) 

B * B{)f , 

waarbij fl(, de waarde van het magnetisch veld op de 
as is, zodat er een eenduidige relatie is tussen de fre-
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Fig. 2: Gezicht op JET en een aantal van haar diagnos
tische systemen. 

quentie van de elektron-cyclotronstraling en de plaats 
van waaruit deze wordt geëmitteerd. 

Voor een magnetisch veld van 3 tesla bedraagt de 
golflengte X van de eerste harmonische 3,6 mm. 

Bij voldoend hoge dichtheid en temperatuur straalt 
het plasma als een zwarte straler in zowel de eerste als 
de tweede harmonische. Dit houdt in dat de intensiteit 
van de straling wordt weergegeven door de formule 
van Rayleigh-Jeans, lineair in de elektronentempera-
tuur Tc en kwadratisch in u: 

'm - g i r V • 

Hierin is c de lichtsnelheid en k de constante van Boltz-
mann. 

Ten einde een zo groot mogelijke signaalsterkte te 
verkrijgen, kiest men bij de ECE-diagnostiek voor het 
meten van de tweede harmonische. Dat de straling 
recht evenredig is met de temperatuur, maakt dat men 
door het meten van het elektronen-cyclotronspectrum 
een temperatuurprofiel kan verkrijgen. Hoe groter de 
frequentie-resolutie f/Af bij deze meetmethode is, 
hoe nauwkeuriger men het profiel kan bepalen. 

De roosler-polychromator, gebaseerd op conische 

diffractie 

In conventionele roosterspectrometers, waarbij het 
tralie draait om een as evenwijdig aan de groeven, 
wordt voor golflengten waarvoor de hoek van inval 
gelijk is aan de hoek van uitval, bijna alle energie op 
de uitgangsspleet gedeponeerd en is de instrumentele 
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waarnemer 

6 uitgangskanalen 

\ . -^ e \ f 

zijaanzicht 

Fig. 3: Een elektron, spiraliserend om een magnetische 
veld/ijn. Elektronen-cyclotron-straling wordt uitge
zonden als gevolg van de centripetale versnelling. 

bovenaanzichten 

stralingspatroon 

efficiëntie maximaal. Voor golflengten waarvoor deze 
hoekrelatic niet geldt, is efficiëntie veel kleiner. Dit 
heeft tot gevolg dat de efficiëntie sterk van de golf
lengte afhangt en dat het golflengtetraject van één 
rooster zodoende beperkt wordt tot Xn m/\n 1,3-

Het is een van de verdiensten van prof.dr.ir. W. 
Werner (TPD, TNO, TH-Delft) een aantal Nederland
se spectrometers te hebben ontworpen, gebaseerd op 

1 ^ : ^ $ 5 ^ | 

ingangskanaal 

Fig. 4: Het hart van de polychromator. Het rooster 
draait om een as loodrecht op de richting van de groe
ven. De in- en uitgangskanalen (links) staan in het 
brandvlak van de rechts opgestelde sferische holle 
spiegel. De vlakke hulpspiegel (midden) zendt de ge-
diffracteerde bundel terug in de invalsrichting. 
Diffractie vindt plaats in verticale richting. 

het principe van conische diffractie '4' . Hierbij staat 
de draaiingsas loodrecht op de groeven, zodat de in
vallende en afgebogen bundels symmetrisch liggen 
t.o.v. de loodlijn op het gebruikte facet; zie fig. 4. 
De efficiëntie is hierdoor nagenoeg golflengte-onaf
hankelijk geworden en tevens is een vergroting van het 
golflengtetraject mogelijk geworden, bijvoorbeeld 
Xmax/Xmrn * 5. Het ipreekt vanzelf dat 'hoek van inval 
gelijk aan de hoek van uitval' slechts alleen precies 
waar kan zijn voor één kanaal (een monochromator). 

In de door prof. Werner en ons ontwikkelde poly-
chromator zijn in de dispersie-richting naast het spie
gelende kanaal een aantal kanalen toegevoegd waar
van de hoek van uitval slechts zó weinig afwijkt van 
de hoek van inval, dat de efficiëntie nog erg hoog is. 
In deze polychromatorconfiguratie hebben de uiterste 
kanalen een golflengteverschil bij een bepaalde stand 
van het rooster van A\ = 0,33 mm. Het is duidelijk dat 
met dit spectrale traject ook een bepaald ruimtelijk 
traject correspondeert; zie ƒ/#. 5. 

Dat het scheidend vermogen van deze polychroma
tor (fig. 5o) lineair toeneemt met de golflengte, heeft 
als buitengewoon groot voordeel dat, in combinatie 
met de omgekeerde evenredigheid van het magnetische 
veld met de plaats, het te bemonsteren plasmavolume, 
onafhankelijk van de plaats in het plasma, overal even 
groot is. Als voorloper van de te bouwen !2-kanaals 
polychromator voor JET, die in september 1984 zal 
worden opgeleverd, is een 6-kanaals prototype ge
bouwd, dat in mei 1982 zijn vuurdoop heeft onder
gaan aan de destijds grootste Europese (okamak, 
de tokamak T-IO te Moskou. 
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<] Fig. 5: De plaatsbepaling en ruimtelijke resolutie van 
de zes kanalen van de polychromator in het plasma 
in T-10, bij een stand van het rooster. 
a) Pe golflengteresolutie X/JA als functie van de golf
lengte. 
b) Het magnetische veld als functie van de plaats in 
het plasma. 
c) Het verband tussen de golflengte en de stand van 
het rooster voor de zes polychromatorkanalen. 
d) Het temperatuurprofiel van de tokamak T-10. ge
meten met de polychromator. Het profiel is samenge
steld uit een aantal van elkaar verschillende ontla
dingen. 

De tokamak T-10 

In het kader van het wetenschappelijke uitwisselings
verdrag tussen de Benelux en de Sovjetunie hebben we 
in 1982 drie maanden metingen verricht aan de toka
mak T-JO op het Kurchalov-instituut te Moskou '5' . 
Hoe de polychromator daaraan was gekoppeld, wordt 
geïllustreerd in fig. 6. De tokamak T-10 heeft een plas-
madoorsnede van 0,3 m:. Het plasma kan bijaa een 
seconde lang in stand worden gehouden bij tempera
turen van 7"e= 107 K en dichtheden van ne * 4x 1019 

m \ In fig. 6 is ook .schematisch het data-acquisitic-
systeem weergegeven. 

De ver-infraroodstraling wordt gedetecteerd met be
hulp van InSb-kristallen die in staat zijn de tempera
tuur per microseconde te volgen. De polychromator-
configuratie is ontworpen om gebruik te maken van 
de/e goede tijdresoluiie en stelt ons in staat om de tem
peratuur van een ruimtelijk gebied op die tijdschaal te 
volgen. Bij de T-10 kwam dit neer, bij één stand van 
het rooster, op het halve plasmi; zie fig. 6d. De moge
lijkheid om snelle temperatuurfluctuaties te volgen, 
maakt de polychromator bij uitstek geschikt die feno
menen te bestuderen die het afgelopen decennium het 
struikelblok zijn geweest op weg naar beheerste kern
fusie. 

Plasma's hebben de neiging zich te ontworstelen aan 
de opsluitende werking van de aangelegde magnetische 
velden w . De processen die deze instabilitcitcn inlei
den, geschieden op microseconde-tijdschaal. In be
paalde omstandigheden kunnen de plasmaconditics 
dusdanig zijn, dat het plasma zelfs ophoudt te 
beslaan; het plasma wordt tegen de wand geworpen, 

-1 Fig. 6: Schematisch overzicht van de wijze waarop de 
polychromator is gekoppeld aan de tokamak T-10 ie 
Moskou. 

Fig. 7: Een disruptie van een ontlading in de T-10. Het 
temperatuurprofiel stort in elkaar opt-0,3s De ont
lading 's gedoofd. De piek op t = 0,55 wordt veroor
zaakt door een gyrotron dat zijn vermogen instraalt 
in een vat zonder plasma. De detectors van de poly
chromator zijn volledig overstuurd. 

de plasmastroom houdt abrupt op, de zgn. disruptie; 
zie fig. 7. In het omhullende vat worden enorme induc
tiestromen opgewekt en er kan aanzienlijke schade 
worden veroorzaakt. 

Er wordt wel eens gezegd dat JET, kosten 1 miljard, 
niet meer dan enkele honderden disrupties kan door
staan. In de T-10 vonden er soms wel tien disrupties 
per dag plaats. Gezien de lagere stroomsterkten in de 
T-10 (ca. 400 kA) was dit acceptabel, terwijl bij JET 
wel 3 MA loopt. Behalve deze desastreuze instabili
tcitcn kunnen er nog diverse andere instabilrceiten op
treden die minder gevaarlijk zijn voor het plasma, 
zoals de zgn. zaagtanden. Zeer gesimplificeerd zou 
men kunnen zeggen dat tijdens een zaagtand een ge
deelte van het hete plasma vanuil het centrum naar 
hei buitengebied van het plasma wordt geworpen. 
Dil wordt weergegeven in fig. 8. Tijdens deze instabili
tcitcn vervalt het scherpe temperatuurprofiel in korte 
tijd naar een stomper profiel, vervolgens zal op veel 
langere tijdschaal de temperatüurverdcling weer naar 
het scherpe profiel toe kruipen, waarna het fenomeen 
zich kan herhalen. Zou men hel temperatuurprofiel 
in liet centrum volgen, dan ziet men tijdens de insta
biliteit een abrupte daling, gevolgd door een geleide
lijke stijging; in het buitengebied een abrupte stijging 
en daarna een geleidelijke daling. Op het snijpunt van 
beide profielen, het zgn. inversicpunt, zal men geen 
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Fig. 8: De evolutie van het temperatuurprofiel tijdens 
een zaagtand. Het scherpe profiel vervalt in enkele 
honderden microseconden tot een relatief breed pro
fiel. 

-+ r 

Fig. 9a: De zaagtandoscillaties voor zes waarden vanr. 
Men ziet zaagtanden met zowel positieve als negatieve 
helling. 

Fig. 9b: De amplitude van de zaagtand, genormeerd 
op de absolute lokale temperatuur, als functie van de 
plaats in het plas na. De inversiestraal is zeer nauw
keurig aan te geven. Daarbinnen is de helling positief, 
daarbuiten negatief. 
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temperatuurfluctuatie waarnemen, hetgeen duidelijk 
geïllustreerd is in fig. 9. Het is evident dat het beheer
sen van het profiel van het grootste belang is voor de 
stabiliteit van het plasma. 

Experimenteel heeft men waargenomen dat disrup-
ties veelal voorafgegaan worden door bepaalde oscil
laties die gesuperponeerd zijn op de zaagtanden |T' ; 
zie fig. 10. De gedachte en hoop is dat o.a. met de 
nieuwe polychromator mogelijke voorlopers van dis-
rupties tijdig geïdentificeerd kunnen worden, zodat zij 
met een terugkoppelsysteem voorkomen kunnen wor
den. 

Gyrotrons 

Het doel van beheerste kernfusie is het creëren en het 
bijeenhouden van een hoeveelheid plasma van vol
doend hoge temperatuur voor een voldoend lange tijd. 
Het bijeenhouden van het plasma is één aspect van het 
streven, he' andere aspect is het bereiken van de ver
eiste temperatuur (10" K) in het plasma. 

De ohmse dissipatie van de tokamak-stroom (bij 
JET 3 mega-ampère) is goed voor een aanvangstempe-
ratuur van 2x 107 K. De resterende 8x 107 K hoopt 
men te bereiken met additionele verhittingsmethoden. 
Hierbij denkt men aan het creëren van turbulentie, het 
inschieten van hoog-energetische neutrale deeltjes en 
het iriMi alen van krachtige elektromagnetische golven. 
Een exponent van de laatste methode is het instralen 
van elektromagnetische golven met die golflengten die 
ook worden uitgezonden docr de elektronen tijdens de 
gyratie rond de magnetische veldlijnen: elektron-
cyclotron-resonantie-verhitting (ECRV). 

De Sovjet-Unie heeft reeds sinds vele jaren een lei
dende rol gespeeld in de ontwikkeling en toepassing 
van deze verhittingsmethode. Tijdens ons verblijf in 
Moskou hebben de Russen een microgolfbron ('gyro-
tron'), met een frequentie van 100 GHz en 350 kW ge
durende 60 ms op Je T-10 beproefd. 

In het westen zijn tot nu toe slechts gyrotrons van 
60 GHz beschikbaar '8' . Vanwege het lineaire verband 
tussen de frequentie en het magnetische veld en de 
noodzaak van sterke magnetische velden voor het op
sluiten van plasma's met hoge dichtheden, is duidelijk 
dat de frequentie van gyrotrons van groot belang is. 
Vertaald naar het magnetische veld van JET /ou voor 
een verhit'ing van het centrum een gyrotron mcl een 
frequentie van ca. 80 GHz noJig zijn. Het niet voor
handen hebben van dergelijke gyrotrons is een van de 
redenen dat dc/c mogelijkheid van bijvcrwarming ont
breekt in hel onderzoeksprogramma van JET. Orr. 
tegemoet te komen in de/c lacune in het Europese 
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Fig. I0a: Een voorbeeld van een zaagtand waarop, 
zoals zichtbaar in de vergrote weergave, een (m = 2, 
n = D-oscitlatie is gesuperponeerd. 

Fig. 10b: Een signaal van een disrupt ie waarbij duide
lijk te zien is dat de amplitude van de daarop gesuper-
poneerde oscillatie tol aan het afbreken steeds toe
neemt. 
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onderzoeksprogramma, is begin 1983 een samenwer
kingsprogramma tussen FOM, Rijnhuizen, en CEA 
(I ontenay-aux Roses, Frankrijk) begonnen, dat voor
ziet in het bijvcrwarmen van het TFR-tokamakplasma 
met een aantal gyrotrons (elk 200 kW) van 60 GHz. 

In fig. Il is een voorbeeld van de uitwerking van 
zo'n gyrotronpuls op het plasma van de T-10 gegeven. 
Een verhoging van 6 miljoen graden werd vastgesteld 
bij een additioneel vermogen van 500 kW effectief. 
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Fig. 12a: Het temperatuurverloop tijdens een gyro-
tronpuls, waarbij de energie even buiten de inversie
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Fig. 12b: Vergroting van het tijdsverloop tussen 450 
en 600 ms. 
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Fig. 13: Het energiedepositieprofiel op verschillende 
tijdstippen in het geval van ontladingen als weergege
ven in fig. 12. 

Met deze polychromator is het voor het eerst in de 
geschiedenis mogelijk gebleken het temperatuurver-
loop tijdens zo'n intense microgolfpuls waar te nemen. 
Hierbij zij opgemerkt dat onze detectors in staat zijn 
fluctuaties van 10 '' W waar te nemen, terwijl een 
gyrotronca. 10s W uitstraalt. In fig. 11 ziet men 'evens 
dat tijdens de gyrotronpuls de zaagtand-amplitude 
sterk toeneemt. Dit trad op bij verhitting van het cen
trum. 

Intuilief kan men dit ook aanvoelen daar men in dit 
geval bezig is het temperatuurprofiel nog steiler te 
maken; zie wederom lig. 8. Past men deze verhittings-
methode toe op de flank van het temperatuurprofiel, 
net buiten het inversie-oppervlak, dan zou men mogen 
verwachten dat het temperatuurprofiel breder wordt 
en de zaagtand-instabiliteit onderdrukt. Dit is met 
onze polychromator wederom voor het eerst ook 
daadwerkelijk waargenomen; ricfig. 12. Dit geeft aan 
dat gyrotrons beluiKe voor additionele verhitting 
'an sich' eveneens van groot belang zijn voor profiel-
bebcersing c.i|. stabiliteit van hel plasma. Dit hangt 
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ten nauwste samen met de mogelijkheid, vooral van 
ECRV, om lokaal energie te deponeren. Onze tempe-
ratuurmetingen hebben daar voor het eerst experimen
teel een bij uitstek duidelijk beeld van gegeven l9' ; 
zie fig. 13. 

Brandstofpillen 

Een nog niet aangestipt probleem bij kernfusie is de 
toevoer van de nieuwe brandstof i.e. de toevoer naar 
het centrum van de deuterium en tritium. Zeer recent 
is aangetoond dat de mecst-belovende methode het 
inschieten van bolletjes deuterium en tritium in vaste 
vorm hij enkele graden keivin is|i(>1 . Dit heeft te ma
ken met het feit dat voor de stabiliteit ook het dicht
heidsprofiel door deze methode in gunstige zin beïn
vloed wordt. Aangezien men met onze polychromator 
bet ruimtelijk en temporee! vet loop van temperaturen 
waarneemt, kan men naast de analyse van warmte
transport verschijnselen en van de verschijnselen die 
geassocieerd zijn met verhittingsmethoden, de poly
chromator levens bij uitstek hanteren om de tempcra-
tuurevolutic gedurende het verdampen van het bolletje 
Ie observeren; Acfig. 14. 
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H. van den Brink 
J.W. Derks 
R. van Eijmeren 
R. Hoep (o) 
R. Kemper 
R. Schrijver 
RJ.J. Taminiau 

Constructiebureau 
Hoofd, tevuns hoofd technische dienst: 
ing. E. de Haas 
Tekenaar/constructeur: 
M. Hoogervorst (o) 
ing. A.P. de Jongh 
Calqueuse: 
mevr. J.J. Smid 
Vacuümtechnicus: 
G.P.A. Ffijlhk 
Wetenschappelijk rekenaar: 
WE. van der Kaay 
F. Vitalis 
Volontair: 
R.C.J. Brink fa, o) 
M.H. van Eijden fa, o) 
S. Groot Wassink (a, o) 
A.C. Hofstede (a. o) 
mevr. H.P. Nederlof (o) 
T, Rensink (o) 

E. Ris fa, o) 
M.H. Steenbergen (a) 
M.J. Stout fa; 
R. Tel kamp fa) 
F.J. Teijink (o) 
C.W. Tijm fa, o) 
T. de Vos fa) 
C.F. de Vroege fa, o) 
J.M. Wiegers (o) 

Administratief personeel en algemene 
dienst 
Hoofd administratie: 
M.J.J. van Gelderfcp 
Boekhoudkundig typiste: 
mevr. E.C. Koestal 
Secretaresse: 
mevr. T. Boele-Doorn 
mevr. A.H.L. Nolen-Allernan 
Bibliothecaresse: 
mevr. M.E. Harlaar-Scholten 
mevr. A.J. van Harreveld 
Telefoniste/typiste: 
mevr. G.W. Grigoriou-van der Wijk 
mevr. J.A.J.M. Manshanden-Blanken-
nagel 
Typiste: 
mevr. C.J. van der Veer 
mevr. J.J. Smit-Boerma 
Inkoper/magazijnbeheerder: 
J.F. Stiel 
Magazijnbediende: 
H.J.M, van der Schot (o) 
M. Smit (a) 

Onderhoudsdienst 
Hoofd, tevens conciërge: 
A.J. Akkermans 
Monteur: 
C. Fokke 
Offsetdrukker: 
H. Sodenkamp Jr. 

Huishoudelijke dienst 
Hoofd: 
D. Larooi 
Medewerk(st)er: 
H. Sodenkamp Sr. 
mevr. F.H. Bleijerveld 
mevr. H.J. Boer 
mevr. W. Bouland-van Nigtevegt 
mevr. C. van Gaveren-de Ronde 
mevr. A.G. Hartog-Blase (o) 
mevr. B.C. Kesselring-Polstra 
mevr. C. Weernink-van der Werf 

Atoomfysica 

WERKGROEP A II 
dr. J.M. Fluit, WM/V, adjunct-leider 
dr.ir. E.B. Boskamp, WM/G (o) 
dr. T.M, Hupkens, WM/G (o,a) 
drs. A.G, Kuiper, WM/G 
drs, M. Mack, WM/G 
drs. D. van Pijkeren, WM/G 
drs. P. van der Straten, WM/G (a) 
ir. J.M. van Zoest, WM/G 
ing. C,J.J.M, den Adel, TA 
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ing. G.B. Crielaard, TA 
D.L Eleveld, TA 
P Engels, TA 
W.C.N. Post, TA 

WERKGROEP A lil 
drs. J.H. van Dijk, WM/G 
ir. B.J.J. Koeleman, WM/G 
drs. B. Visscher, WM/G (a) 
ir. S.T. de Zwart, WMIG(a) 
ing. R.D. Alkema, TA 
ing. G. van der Kruk, TA 

WERKGROEP A IV 
dr. J. van Eck, WM/V, adjunct-leider 
ir. J.P.M. Beijers, WM/G (a) 
drs. P.J.M, van der Burgt, WM/G 
ir. H.B. van Linden van den Heuvell, 
WM/G (o) 
drs. L. Moorman, WM/G 
F.J. Putker, TA (a,o) 
ing. J. van der Weg, TA 

WERKGROEP A V 
dr.ir. C.J.A. borsten, WM/G <o) 

WERKGROEP A VI 
dr.ir. F.T.M, van den Berg, WM/G 
drs. T.G. Cats, WM/G 
dr. J.P.M, de Vreede, WM/G (o) 
ing. F. Ditewig, TA 

WERKGROEP A VII 
ir. J.M.P. Geraedts, WM/G (o) 
drs. W.M. van Herpen, WM'G (a) 
drs. H. Jalink, WM/G fa) 
drs. W.W.M. Knippers, WM/G (a) 
dr. J. Mettes, WM/G 
drs. A.A.F. Sewjster, WM/G (a) 
dr. J.J. van Vaals, WM/G (o) 
drs. C.A.M. Veeken, WM/G 

WERKGROEP A X 
drs. G.P. van der Zwet, WM/G 

WERKGROEP A XIII 
drs. J. Schlejen, WM/G <a) 

Metalen FOM-TNO 

WERKGROEP Mt II 
mevr.drs. I. Glabus-Majewska, WM/G 
ir. M. Hendriks, WM/G 
dr. J.R. Heringa, WM/G (o,a) 

WERKGROEP Mt III 
ir. W.T.M. Buters, WM/G 
ir. A.L. Mulder, WM/G (o) 

WERKGROEP Mt IV 
drs. F.R. Hoekstra, WM/G 
drs. D. Hüser, WM/G 
ir. A.F.J. Morgownik, WM/G 
drs. T.T.M. Palstra, WM/G 
ing. T.J. Gortermulder, TA 
CE. Snel, TA 
ing. H.J. Tan, TA 
ing. G.L.E. vanVKet, TA 

WERKGROEP Mt V 
dr. J. Aarts, WM/G (o) 
dr. G. van Kalkeren, WM/G 
drs. A.A.H.J. Waegemaekers, WM/G 
drs. A. van Winkel, WM/G 
P.H.M, van Berge Henegouwen, TA 
dr. A. Menovsky, TA (a) 
A.R. Riemersma, TA 

WERKGROEP Mt VIA 
dr. G.J. Kemerink, WM/G (o) 

WERKGROEP Mt Vl-B 
U.B. Nieborg, TA 

WERKGROEP Mt VIII 
dr.ir. H.W.F. Heller, WM/G (o) 
dr. S. Mandziej, WM/G 
dr. B. Pathiraj, WM/G (a) 

WERKGROEP Mt X 
dr. F.H.M. Mischgofsky, WM/G 
ir. R..,'.A.M. Smeulders, WM/G 

WERKGROEP Mt XI 
ir. G.J. van der Kolk, WM/G 

WERKGROEP Mt XII 
ir. M. van Rooijen, WM/G 
ir. H.C.F. Rozendaal, WM/G 

Mofecuulfysica 

WERKGROEPM IA 
dr. G. de Brouckère, WM/G 
drs. L. van der Putten, WM/G 
G.J.F. Holman, TA 
G. Lubbers, TA 

WERKGROEP M IL 
dr. J. Korving, WM/V 
dr. J.J.H, van den Biesen, WM/G (a,o) 
drs. J.E.M. Haverkort, WM/G 
dr. P.W. Hermans, WM/G (o) 
drs. M.A. Treffers, WM/G 
dr. S.Y. Krylov, WM(o) 
prof. I. Kuscer. WM(a,o) 
dr. A.O. Rietveld, Wet. documentalist 
E.J. Haast, TA 
ing. H.T. Klein Wolterink, TA 

WERKGROEP M U-A 
dr. H.R. van den Berg, WM/G 
J.H. ten Berge, TA 

WERKGROEP M ll-L/KOL 
ir. G. Bannink, WM/G (o) 
drs. D.W. Bol, WM/G 

WERKGROEP M ll-L/HL 
drs. B.I.M. ten Bosch, WM/G 
drs. H. van Houten, WM/G 
dr. W.S. Mrschke, WM/G 
drs. J.J.G.M. van der Tol, WM/G 
drs. H.G.C. Werij, WM/G (a) 
ing. A. Heijnen, TA (o) 
R.M. van Leeuwen, TA (a) 
F.A. Robbers, TA 

WERKGROEP M 111-VdW 
drs. SA.R.C. Bominaar, WM/G 
drs. H.W.L. Bruckman. WM/G 
dr. J.H. Kuyt, WM/G 
P. Sannes, TA 
ing. H. van Schoonevelt, TA 

WERKGROEP M lll-FCh 
ir. A. Wakker, WM/G 
A.C. Holsbeeke, TA 

WERKGROEP M V-U 
drs. A. van Veluwen, WM/G (a) 

WERKGROEP MVI-AI 
dr. A.C. Bountis, WM (o) 

WERKGROEP M VIA II 
drs. C.J. Calkoen, WM/G 
drs. J.S. Cohen, WM/G 
drs. M.C.J. Leermakers, WM/G 
dr. WA. van Leeuwen, WM/G 

WERKGROEP M Vl-G 
drs. T.C. Dorlas, WM/G (a) 
dr. PA. Pearce, WM (a,o) 

WERKGROEP M VIL 
drs. C.W.J. Beenakker, WM/G 
drs. U. Geigenmüller, WM/G (a) 
dr. T. Morita, WM/G (o) 
mevr.drs. B.J.A. Z'elinska, WM/G (o) 

WERKGROEP M VIT 
dr. R.J. Creswick, WM/G (o) 
drs. J.H.J. van Opheusden, WM/G (a) 
ir. J.B.J.vanZeijts, WM/G 

WERKGROEP MVI-U I 
drs. J.A.M. Janssen, WM/G (a) 
dr. J.B.T.M. Roerdink, WMIG (o) 

WERKGROEP MVI-U II 
drs. P.G.J. van Dongen, WM/G (a) 
dr. T.M. Nieuwenhuizen, WM/G (a) 

WERKGROEP M VIM 
drs. F.H.J. Lostak, WM/G 
drs. P.W.E. Peereboom, WM/G 
drs. D. van der Putten, WM/G 
H. Luigjes, TA 

WERKGROEP MXI-A 
drs. L.C. van den Bergh. WM/G 
prof.dr. H.Y. Carr, WM{a,o) 

WERKGROEP MXI-D 
dr. H.W.J. Blote, WM/G (o) 
drs. F. van Dieren, WM/G 

Vaste-stöffysica 

WERKGROEP VS A-l 
dr. A. Lagendijk, WM/G 
ir. A.P.M Mattheij, WM/G 
dr. R.J. Meier, WM/G 
dr. S. Sinnema, WM/G (a) 
drs. R. Sptik, WM/G 
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drs. J. van Straaten, WM/G (u) 
drs. A. de Visser, WM/G 
dr. G.H. van Yperen. WM/G (o) 
C.P.A. Alderhout, TA 
B.J. Harrison, TA fo) 
T.M. Huymans, TA 
P.M. Langemeijer, TA 
R. Scheltema, TA 
AG. Veen, TA 

WERKGROEP VS-A II 
drs. H.L.M. Bakker, WM/G 
drs. C.W. Hagen, WM/G (a) 
drs. H.K. Hemmes, WM/G (a) 
drs. A.H. Verbruggen, WM/G 
ing. J.H. Rector, TA 

WERKGROEP VS-D II 
ir. P. van den Hamer, WM/G 
ir. R.H.M, van de Leur, WM/G fa) 
ir. A.J.G. Schellingerhout, WM/G fa) 
drs. W. van der Wel, WM/G fa) 

WERKGROEP VS-DN-D 
ir. A.C.R. Hogervorst, WM/G 

WERKGROEP VS-DN-N 
drs. H.L.M. Meekes, WM/G fa) 

WERKGROEP VS-E 
ir. LA. Bosch, WM/G 
»r. H. Ottevanger, WM/G fa) 
drs. A.C. Phaff, WM/G 

WERKGROEP VS-G 
drs B.P. Albias, WM/G (o) 
ir. WW. Beens, WM/G 
dr. L.G.P. Dalmolen, WM/G fo) 
drs E.F. Gramsbergen, WM/G (a.o.a) 
drs. W. Hoving, WM/G 
dr. C. van der Marel, WM/G fa) 
drs. J.A. Meijer, WM/G 
drs. P.M.L.O. Srholle. WM/G 
dr. M. Tegze, WM/G 
C J Bos, TA 
J.F. Golstein, TA 
ing. J. van Overbeeke, TA 
G.J.B. Vinke, TA 
T. Trieu, V (a,o) 
J.de Vlugt, Vfa.o) 

WERKGROEP VS-L I 
prof.dr.ir. N.J, Poulis, WM/V, leider 
dr. W.T, Wenckebach, WM/V, adjunct-
leider 
drs. W.G. Bos, WM/G 
drs. H.W. van Kesteren, WM/G 
drs. A.P. Sedee, WM/G fa) 
drs. G.D.F, van Velzen, WM/G 
drs. J.C. Voorhoeve, WM/G 
drs. C.M.B, van der Zon, WM/G 
J.M. Freeze, TA 
J.N. Hovenier, TA 
ing. H. van der Mark, TA 
R.F. Mol, V(a) 
D. Tamerius, V(a,o) 

WERKGROEP VS-L II 
drs. J.F.C, van Kooten, WM/G 

Personeelsbezetting 

dr. MG. Munowitz, WM/G (o) 
mevr.dr. S.L. Völker, WM/G 
dr. J.K. Herbich, WMfa.o) 
ing L. Crama. TA 
ing. M. Noort, TA 

WERKGROEP VS-L Hl 
ir. A.F. Deutz, WM/G fa) 
drs. H.J.M, de Groot, WM/G 
dr. G. Mennenga, WM/G fo) 
drs. A.J. Wolthuis, WM/G 
F.J. Kranenburg, TA 

WERKGROEP VS-N 
drs. P.A.M. Benistant, WM/G 
drs. P.J.M, van Bentum, WM/G (o) 
drs. P.C. van Son, WM/G fa) 
drs. H.M. Swartjes, WM/G 
drs. R.J.M, van Vucht, WM/G 
drs. G.F.A. van de Walle, WM/G 
J.G.H. Herrr.sen, TA 

WERKGROEP VS-P 
drs. K.E.H.M. Hanssen, WM/G fa) 
drs. P. Zwart, WM/G 

WERKGROEP VS-U! 
drs. A.F. Aalders, WM/G 
drs. B.J. Dikken, WM/G 
drs. R.J.G. Goossens, WM/G 
drs. J.J.L. Horikx, WM/G 
drs. J.G.M, van Miltenburg, WM/G 
drs. C.W.M. Timmermans, WM/G (o) 
T.W.L. Koch, TA 
ing.CR.de Kok, TA 
J.G.J. van Lingen, TA 

WERKGROEP VS-U II 
drs. H.F.F. Jos, WM/G 
dr. J.P. van der Meulen, WM/G (o) 
F.J.M. Wollenberg, TA 

WERKGROEP VS-th-A 
drs. G.L. Wiersma, WM/G fa) 

WERKGROEP VS-th-L 
dr. F.W. Nijhoff, WM/G 
drs. G.R.W. Quispel, W,J/G (o) 

WERKGROEP VS-th-U 
drs. B.M. Mulder, WM/G 

WERKGROEP VS-BSB 
prof.dr. F.M. Muller, WM/V. leider 
drs, J.J.M. Buiting, WM/G 
drs. M.S. Methfessel, WM/G 

Thermonucleair Onderzoek en Plasma
fysica 

FOM-INSTITUUT VOOR PLASMAFYSICA 

Directeur, tevens hoofd experimentele 
afdeling: 
prof.dr. C.M. Braams 
Adjunct-directeur, tevens hoofd theoreti
sche afdeling: 
prof.dr. F. Engelmann 

(Eura torn/F OM- verband) 
Beheerder: 
drs. J. Hovestreijdt 

Experimentele afdeling: 
Wetenschappelijk medewerker in vaster 
verband: 
dr. C. Bobeldijk 
prof.dr. H. de Kluiver 
dr. L.T.M. Ornstein 
dr. W. Schuurman 
Wetenschappelijk medewerker in 
gewoon verband: 
dr.ir. H.J.B.M. Broeken (o) 
dr. A.P.H. Goede (u, v) 
dr. W.J. Goedheer 
dr.ir. E.J.M, van Heesch 
dr. JA . Hoekzema 
dr. A. Katienberg fa) 
dr.ir. LC.J.M.deKockM 
dr. J. Lok 
drs. N.J. Lopes Cardozo fu) 
dr. A.F.G. van der Meer 
drs. G.H.J. Notermans 
mevr.drs. A L Nijsen-Vis 
dr. O. Oepts 
dr A.A.M. Oomens 
dr.ir. H.W. Piekaar 
dr.ir. R.W. Polman fu) 
drs. J.H.H.M. Potters 
dr. W.J. Schrader 
dr. F.C. Schüller fv) 
drs. R.M.J. Sillen 
ir. B.J.D. Tubbing 
drs. A.M.E. Winkelman fa) 
ir. N. Yousef 
ir. J.W.A. Z w a r t e 
Wetenschappelijk medewerker in 
Euratom/FOM-verband: 
dr. E.P. Barbian 
dr. B. Brandt 
Wetenschappelijk assistent: 
F.B. Hendriks 

Theoretische afdeling: 
Wetenschappelijk medewerker in vaster 
verbant: 
dr.ir. R.W.B. Best 
dr.ir. J.P. Goedbloed fu) 
dr. J. Rem 
Wetenschappelijk medewerker in 
gewoon verband: 
drs. B.J. Braams fu; 
drs. R. Kleibergen fa) 
dr. L. Klieb fa) 
dr. J.J. Lodder 
mevr.dr. A.E.P.M, van Maanen-Abels fo) 
dr.ir. T.J. Schep 
drs. M. Venema 
drs. E. Westerhof fa) 

Gastmedewerker: 
dr. M. Bornatici fa, o) 
dr. L. Demeio fa) 
dr. J.W. Edenstrasserfa, o) 
prof. S. Ikezawafa, o) 
C Maroli fa. o) 
dr. F. Pegoraro fa, o) 
V. Petrillo fa. o) 
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Student: 
fl.J.H. de Haas to) 
F.B. Hendriks 
R.tó. Hof 
R.F.H. Hofman la. o) 
F. Huusse:i (a. o) 
R.M. Niestadt 
J. Onvlee (a) 
J.V. Renes (o) 
HE. Smulders (a) 

Volontair: 
T.F. Baars (a) 
A.N. Baart (o) 
JA. Bakuwel fa) 
N. Borsje (o) 
H. Dorsman far o; 
J.J. van Gorsel (o) 
J.G. Griffioen (a, o) 
P. Hendriks fa, o) 
P.T. den Hertog (a. o) 
J. Hop fa, o) 
E.J.G. van der Hout (a) 
E. Kossen foj 
J.R. van der Laak (o) 
DJ van Leerdam (a. o; 
G.J. Monster (o) 
M.G.M. Mulders foj 
S. Ober (a, o) 
H.P.J, van Ooyen (a, o) 
A.M. Papefa» 
J.H. van der Sluys fa. o) 
A. de Smit (o) 
D.A. Stellaard (a) 
S.M. Sterk (a) 
H.L.C.J. van Strien (o) 
J.G.J. van der Valk (a, o) 
R.H. van Veen (o) 
P. Venema (a, o) 
J. van 't Verlaat fo) 
SP. Verloop fa. o) 

Laboratoriumassistent: 
ing. J.W. ('Ami 
ing. C.J. Barth 
W. van den Boom (o) 
ing. P.J. Busch 
G. van Dijk 
C.A.J. van der Geer 
A.C. Griffioen 
B.J.J. Grobben 
ing. B. de Groot 
C.A.J. Hugenholtz (u) 
W. Kooijman 
ing. O.G. Kruyt 
HA. van der Laan 
ing. W.J. Mastop 
ing. B.J.H. Meddens 
H.J. van der Meiden 
G.J. Monster fa; 
H.R. Nevels fa, o) 
T. Oyevaar 
P.H.M. Smeets 
J.G.J. van der Valk (a) 
R.H. van Veen (a, o, a) 
ing. H.W. van der Ven 
ing. A. Verheul 
CS Vos 
T.G.A. Winkel (v) 

Elektrotechnische afdeling 
Hoofd: 
ir. A.M. van Ingen, WM/V 
Assistent: 
ir. AG A Verhoeven. WM/G fa) 
Document a tie/adminis tra tie: 
H.T.G. Spitholt 
Bijzondere ontwerpstudies: 
ing. P. Hellingman 
ing. P. Manintveld fu) 

Dienst voor elektronica 
Elektronicus: 
ing A. Agterberg 
F.T.M. Koenen 
L. Kroonenburg 
ing. A.J. Putter 
H.J.F, van Ramele 
Reparatie en controle: 
J. van Elk 
J.J. Kamp 
J. Pouweise 
H.J.W. de Vor 
Elektrochemie: 
F.F. Hekkenberg 
Centrale computer afdeling: 
dr. G.M.D. Hogeweij. WM/G 
Senior systeemontwerper: 
ing. T.C. van der Heiden 
Systeemprogrammeur: 
P. Hendriks la) 
F.G.P. van den Hoven (a) 
ing. J.A. Verdoes (o) 

Dienst energietechniek 
Hoofd: 
A.B Sterk 
Technicus: 
A.F. van der Grift 
M. van der Kaaij 
S.W.T. de Kroon 

Mechanischtechnische afdeling 
Hoofd: 
ir. M.F. van Donselaar, WM/V 

Instrumentmaker!/: 
Hoofd: 
F.A. Meeuwissen 
Souschef: 
W.J.H. Nobbenhuis 
Instrumentmaker: 
J.W. Bode 
BSO. Elzendoorn 
GE. Godschalk 
L. de Jong 
W. Kersbergen 
A.H. Kragten 
H. de Kruyf 
J. Lagerweij (a) 
J. Nienhuis 
W.J.P. Nieuwhoff 
GA. Wildschut 
P.M. Wortman 
Leerling instrumentmaker: 
J. Lagerweij (o) 
Magazim: 
RW. Peizel 

Constructie tekenkan.er 
Hoofd/Coördinator MTA: 
H. Oosterom 
Consfrucfeur: 
J.Q.M, van Leusden 
J. Pluygers 
P.R. Prins 
E.J. Tiele (a) 

Reproduktie 
Hoofd. 
PA. van Kuyk 
Tefcenaar: 
W. Tukker 
Fotograat: 
W. van Zanten 

Dienst voor vacuümfysica en 
•technologie 
Hoofd: 
ing. W.J.J Wolfis 
Technicus: 
OR. Blogg(o) 
P.F.M. Delmee 
Glasblazer: 
H. Warsen 

Secretariaat 
Hoofd: 
mevr. H. Toft-Betke 
Medewerkster: 
mevr. E. Foppema 
mevr. P.C. van Geuns-de Bruijne 
mevr. J.M. HamersSmit 
mevr. F.M. Stenfert-Bouman 
mevr. H.J.C. Thoden van Velzen 
mevr. L.M.P. van Veenendaai-van Uden 
mevr. G. Verweij 
Bibliothecaris: 
D. Sprui|t 
Personeelfunctionaris: 
H.J. Lammers 

Algemene dienst en technische 
onderhoudsdienst 
Technische onderhoudsdienst 
Hoofd 
T.W Westra 
Monteur: 
J.C. Goes 
C.J Tito 
J.T. de Waal 

Financiële administratie 
Adlunctboekhoudster: 
mevr. N. NobbenhuisVersluis 
Administratief medewerklst)er: 
AA. de Ridder 
mevr. P.M. Zwezerijnen 
Telefoniste/receptioniste: 
mevr. L.A.M. Maurer-Ording 
mevr. L.M. van de Ven-van den Akker (o) 

Centraal magazijn 
Magazijnmeester: 
L. Gieling 
Magazi/nbediende: 
C. Kooijman 
H.F. van der Laan 
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Terreinen en tuin 
Hoofd: 
J.M. Klees 
Medewerker: 
W.C. van Wijk 

Huishouding 
Hoofd: 
C.W. Coomans 
Hoofd kantine: 
mevr. M.A. Koppelaar-Leegwater 
Medewerkster: 
mevr. M.J. de Groot-Tersteeg 
mevr. E. van Tuijl-de Waal 
Bewaking: 
C.J. Kranendonk 

WERKGROEP TN III 
dr.ir. E.HA. Granneman. WM/V 
dr. H.J. Hopman, WM/V 
ir. PW van Amersfoort. WM/G 
dr ir P.J.M, van Bommef, WM/G 
drs. J.H.M. Bonnie. WM/G (a) 
drs. J.J.C. Geerlings, WM/G fa) 
dr. G C A.M. Janssen. WM/G (o) 
drs. F. Siebenlist. WM/G 
drs. RW Thomae. WM/G 
dr. J.N.M, van Wunnik. WM/G (o) 
drs J.H.M. Bonnie, WA (o) 
J.C.W. Surs. S (a.o) 
E. Algra. TA 
Y.L.C. Althuis, TA (o) 
I.A. Attema, TA 
A N M. Bontekoe. TA 
M. Dasia, TA (o) 
ing. HG. Ficke, TA 
L.H.R. de Haan, TA 
P.M. Klappe. TA fa) 
J. Lad'u, TA 
W. Tebra, TA 
H.J. Timmer, T"A 
H. van der Veen. TA 
ing A.J.M. Vijftigschild, TA 
M. Wijnberg. TA 
H. Zeijlemaker, 7"A 

WERKGROEP TN VI 
dr. TE. Gerber, WM/G (a) 
ir. FA. van Goor, WM/G (o) 
ir. B.M.H.H. Kleikamp, WM/G 
ir. RA. Rooth, WM/G 

WERKGROEP TN VII 
ir. T. Bisschops. WM/G 
ir. J.C.N. Bosma, WM/G (a) 
ir. B. Gravendeel. WM/G fa) 
ir. J.C.M, de Haas, WM/G 
dr.ir. L P J . Kamp, WM/G 
ir. G.M.W. Kroesen, WM/G fa) 

Theoretische Hoge-energiefysica 

WERKGROEP H-th A 
drs M.J Bergvelt. WM/G 
drs. M.F.L. Golterman. WM/G la) 
drs. F. Hoogeveen. WM/G la) 
dr. J. Smit, WM/G 

WERKGROEP H-th-G 
drs. W.J. Schoenmaker. WM/G (o) 
drs. C.P Stam. WM/G 
prof.dr. H. Banerjee. WM (a.o) 

WERKGROEP H-th-L 
drs. E A Bergshoeff. WM/G (o) 
dr. P.J.M. Bongaarts. WM/G 
drs. G.J.H. Burgers. WM/G 
drs. P.H.W.M. Daverveldt. WM/G 
dr. S Jadach. WM (a.o) 

WERKGROEP H-th-N 
drs. J.R.M. Bergervoet, WM/G 
drs. E.J.H. van Beveren. WM/G (o) 
drs. M.F. JR. Bos. WM/G (a) 
drs. H H J.M. Janssen. WM/G (a) 
drs. LJ.A.M. Somers. WM/G to) 
drs. P.H.A. Timmers, WM/G 
prof.dr. N.A. Törnqvist, WM (a.o', 

WERKGROEP H-th-U 
drs. P J. van Baal, WM/G 
dr. FA. Bais. WM/G (o) 
drs. R.M.J, van Damme, WM/G (a) 
drs. E.E. van Faassen. WM/G 
prof.dr. W.M. Kloet, WM(a.o) 
prof. J. Lopuszariski. WM (a.o) 
prof TT. Wu, WM(a.o) 

Nationaal Instituut voor Kernfysica en 
Hoge-energiefysica 

Sectie Kernfysica 

Wetenschappelijk directeur: 
proi.dr. G. van Middelkoop (VU-FOM-
verband) 

Radiochemische afdeling 
Wetenschappelijk medewerker: 
dr. G.A. Brinkman 
drs. P. Kuipers (a) 
dr. M. van der Leij (o) 
dr. L. Lindner 
dr. P.W.F. Louwrier 
dr. P. Polak 
dr. B.S.M Rao (o) 
dr. G.W.M. Visser (o) 
Analist(e) en technisch assistent(e): 
C.N.M Bakker 
E L Diemer 
J.J. van Gelder 
B.W. van Halleren 
mevr. J.C. Kapteyn 
G.A.J. Leurs 
B. Peelen (o) 
FR. Stock (o) 
J T. Veenboer 
J. Visser 
J. Wisse (o) 
Glasinstrumentmaker: 
W. van der Veen 

Elektronenversfrooiingafdehng 
Wetenschappelijk werkgroepleider: 
prof.dr C. de Vries 
Wetenschappelijk medewerker: 

drs. A.J.C. Burghardt fa) 
drs. J.W.A. den Herder 
dr. C.W. de Jager 
dr. E. Jans 
A. Kaasgaarn fa) 
drs. P.H.M. Keizer 
drs. J.B. van der Laan 
dr. L. Lapikas 
ir. G. Luyckx. projectleider Emin 
dr. R. Maas 
drs. E.A J.M. Offerman fa) 
drs. E.N.M. Quint fa) 
drs. A.M. Selig 
dr. H. de Vries 
dr. P.K.A. de Witt Huberts 
Wetenschappelijk assistent: 
R.J.M. Bonnie 
drs. W.T.A. Borghols (o) 
drs. A.J.C- Burghardt (o) 
drs. E.N.M. Quint (o; 
I. Zacharov 
Student: 
A. Kaarsgaarn (o) 
L. Prins (o) 

Pimugroep 
Wetenschappelijk medewerker: 
dr. H. Arnold, projectleider 
dr. J.M. Bailey (o) 
dr. R. van Oantzig 
dr. W. Duinker (o. a. o) 
dr.ir. J. Konijn 
ir. C.T.A.M. de Laat fa) 
dr. E-WA. Lingeman 
dr. R. Moddemeijer fa. o) 
Wetenschappelijk assistent: 
J.van Goudoever 
drs. R Moddemeijer (o) 
H.P.J. Veerman 
Student: 
F.F. Bekkers 
W.A. Beugeling (o) 
W.A. Poeser (o) 

Theoretische afdeling 
Wetenschappelijk medewerker: 
dr. T. de Forest 
dr. J.H, Koch 
dr. N. Ohtsuka (o) 
dr. H. Sawaga (o) 
dr. T. Takaki fa) 
prof.dr. A.H. Wapstra 
Gastmedewerkfs t)er: 
prof.dr. K. Ohlafa, o) 
dr. T. Suzuki fa) 
mevr.dr. L.H. Zybert-Zastawniakfa, o) 

Groep Versneller Techniek 
Hoofd: 
ir. P.J.T. Bruinsma 
Ingenieur: 
ir. R. Hoekstra 
ir. F.B. Kroes 
ir. J.G. Noomen 
Hoofd elektronische en bedrijfsgroep: 
ing. J.B. Spelt 
Hoofd mechanische groep: 
ing. A.G.C Vogel 
Hoofd bedrijf MEA: 
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LH. Kuijer 
Technicus: 
K. Bakker 
H. Bar 
H. Boer Rookhuizen 
W.EJ. Buitenhuis 
W.A.M. Conijn (a) 
P.J.M, de Groen 
E. Heine 
B. Heutenik 
N. Hoetmer 
L.W.A. Jansen 
G.J. Koenderink 
ing. J.J. Kuijt 
C. Moerman 
ing. J.C Molendijk 
C.W.J. Noteboom 
ing. C. Schiebaan 
A. Schimmel 
H. Schwebke 
ing. T.G.B.W. Sluijk 
W.A. Steman 
A.C. Stoffelen 
R. Stroo 
P.F. Timmer (a) 
A.M.A. van der Voort 
H.C. Vriese 
J.P.A.M. Wieman, Asd (gedetacheerd 
Quado) 
P. Wieten 

Elektronische-digitale afdeling 
Hoofd: 
ir. E. Kwakkel 
Elektronicus: 
A.L.J. Boerkamp 
E.A van den Born 
J.P. Dekker 
N. Dijkstra 
J.T. van Es 
C. Feijen, Asd (gedetacheerd Quado) 
F. Geerling (a) 
C.J. Harmsen 
J.J. Hogenbirk 
ing. PU. ten Kate 
E. Kok 
A.H. Kruijer 
ing. K. Oostveen 
J.S. Pebesma(t) 
HZ. Peek 
A.T.H, van Reen 
E. Ros 
J.D. Schipper 
DJ. Schooneveld (a, o) 
J. Stolte 
J.H. van Trigt 
dr. J.L. Visschers 
ing. A.N.M. Zwart 
Mechanicus: 
W.J. Schendeier 
Magazijnbeheerder: 
J. de Boer 

Computer systeem groep 
Programmeur: 
dr. J.Ê.P. de Bie 
drs. CL. Blom (o) 
N.B. Caarls 
drs. M. van Gelderen 

ing. R.G.K. Hart 
C.M. Huis 
dr. P. Koldewijn 
ing A. Maaskant 
J.D. Oudolt, Asd (gedetacheerd Quado) 
drs. T.W. van der Raaij 
ing. J.D. de Ruiter (o) 
mevr. J.J.E. Tierie 
R.F. ven Wijk 
ing. A. Zuijdendorp 

Mechanisch Technologische afdeling 
Hoofd MTG: 
ir. A.P. Kaan 
Administratie: 
mevr. J.G. Boogaard-Hilferink 
Hoofd tekenkamer: 
ing. J.H.M. Bijleveld 
Tekenaar-constructeur: 
R.P.J. Arink 
A. Boucher 
T. Gelderblom (o) 
P. Lassing 
Hoofd instrumentmakerij: 
J. Touw 
Plv. hoofd instrumentmakerii: 
P. Schreuder 
Magazijn: 
J. van Lunteren 
Fijnmechanicus: 
G.J. Bosman Sr. 
M. Bron 
M. Doets 
H.F.R. van Doornik 
G.C. Gerritsen 
G.H. Koehof 
G. Koopman 
J.S. Langedijk 
D. Spruit 
P.H.Thobe 
J. van Veen 
J. van der Veen (o) 
SOM-leer ling: 
G.J. Bosman Jr. (a) 
W.H. Dirkzwager (o) 
A. M u l l e r ^ 
D.J. Ton (a) 
Hoofd Groep Speciale Technieken: 
ing. J.F.J, van den Brand 
Technicus: 
HG. Bruijne 
ing. J.A. Heemskerk 
Y. Lefevere 
W.F.H.P. Veriegh 
Hoofd Galvano afdeling: 
P. Daaimeijer 
Technicus: 
H. Beumer 

Volontair: 
R. van As fa, o) 
G.H. Benthemfoj 
J.A. Brouwer (o) 
A.C.M. Damen (a) 
B. van Deenen (a) 
J.C.J. van Dijk fa, o) 
J.P.M. Geradtsfa, o) 
R.C. Gopie (a, o) 
MA. van den Ham (a, o) 

P.H. Happé fa, o) 
R.K.H, vanden Hotf (a, o) 
W. Izeboud fa, o) 
E.J Jansen fa) 
E.J. Keek fa. o) 
P.C. Krop (o) 
J.P.M. Kuipers (a, o) 
L. Nauta (a, o) 
H.T.G. van Os (o) 
P. Sallé fa, o) 
DJ. Schooneveld (o) 
A.H. Smit (o) 
J.S. Smit (a, o) 
M.A.J.B.M. Stumpel (a) 
A.R. Tange fa) 
ER. Termaat (o) 
R.W. Termaat (a, o) 
R.A. Timman (a, o) 
T. Tjiook (a) 
B.T.F. Tjoeng (e, o) 
G.M.G.K. Tomassen (a, o) 
J.A.M. Verschuren (a) 
P. Zeldenrust (a) 
C.E.L. Zimmer (a, o) 

Sectie Hoge-energiefysica 
HEF-Amsterdam 

Wetenschappelijk directeur: 
dr. W. Hoogland 

Wetenschappelijk medewerker in vaster 
verband: 
dr. C. Baum (u) 
prof.dr. A.N. Diddens 
dr.ir. F.C. Erné (u) 
dr. D.J. Holthuizen (u) 
dr. B. Jongejans 
dr. G.G.G. Massaro 
prof.dr.ir. J.C. Sens f o; 
dr. F. Udo 
dr. B.Q.P.J.deWit 
dr. G.F. Wolters 
Wetenschappelijk medewerker in 
gewoon verband: 
ir. F. Bergsma (u) 
dr. K. Bos (u) 
drs. A. Buiis (u) 
dr. J.J. van der BijfaJ 
ir. M.WJ.M. Demarteau (u) 
dr. J.P. Dorenbosch (u, o) 
dr. M.A. van Driel (u) 
dr. P. Duinker (u) 
drs. H.B. Dijkstra 
drs. B. van Eijk (a, u) 
drs. N.J.A.M. van Eijndhoven (a, o) 
ir. H. van der Graaf (a) 
dr. C.J. Hardwick (u, o) 
dr. N.D. Hari Dass (a) 
drs. F.G. Hartjes 
dr. M.C. Ho (o) 
drs. H. Jansen (a) 
dr. B.K.S. Koene 
dr. J. Konijn 
drs. R.A. Kunne 
drs. P.G. Kuijer fu) 
drs. W.G.J. Langeveld (u) 
dr. P.G.M. Lauwers (o) 
mevr.drs. L.H.A.J. Linssen (u) 
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drs. E.J- Luit (u) 
dr. R.T. Miranda fa) 
drs. C.H.M. Nieuwenhuis(u) 
dr.ir. H.P. Paar fu) 
drs. R. Pfeijffers (o) 
drs. G.A.F, de Rijk fu) 
rir. H.R.A. Rykaczewskr fu) 
drs W- Spierenburg (o) 
drs. RW. wan Swot (u) 
dr. H.G.J.M. Tieckefu; 
dr. J.J.M. Timmermans (u) 
dr. D.Z. Toet fu) 
drs. BK van Uitert fu) 
dr. J.A.M. Vermaseren 
dr.ir. J.C. Vermeulen 
dr. L.W. Wiggers 
dr. M.E.J. Wigmans 
Gastmedewerker: 
dr. Peng Yue fa) 
dr. C. Tao (o) 
prof.dr. M.J.G. Veltman fa. o) 

Volontair: 
J.P. BI ij leven fa) 
AF Bongenaar(o) 
A. Enserink fa, o) 
E. Koorn fa, o) 
RE. Oudhaarlem <a, o) 
S. Saharso (o) 
P. van Veen fa. o) 
M.J.M. Visser fa, o) 
H. van der Weide fa, o) 

Computer systeem groep 
Applicatieprogrammeur: 
dr. R. Blokzijl 
drs. W.M. van Leeuwen 
Systeemprogrammeur: 
M. Schoorel 
drs. E. Wassenaar 
Programmeur 
D.A. Sastradiwiria 
Operateur: 
R.C. Hessing 
P. Heijmens Visser 
N.C.G. MacNack 
R. van Petten 
W.H. Schüllerfo; 
F. de Zwart 
Administratie: 
ars. T.J van der Linde 

Automatische meetapparatuur en 
scantafels 
Scan(st)fn)er: 
W. Brogt 
mevr. A.M.G. Crouzen (o) 
R.F. van Dierendonck (o) 
mevr. K. Emanuel-Melkas (o. a) 
E. Euwe 
G. van t Hof 
mevr. C.M Molenaar 
H.J. Tresoor 
mevr. J H. Visser-Jansen 
H.G. Vuurmans fo) 
mevr. S.H. Westbroek-Phillips 
mevr. J.H. Wischhoff-Bos 

Mechanische afdeling en tekenkamer 

Instrumentmakers: 
R.P. de Boer 
GR Brouwer 
R. Buis 
J.l. de Groot 
J. Homma 
P.J Hunck 
J.W. Kok 
M J M Kroezen 
W.C. Kuilman 
PE Rietveld 
H.J.A Vink 
Tekenaarconstructeur 
GW. Faber 
W.J. Postema (a. o} 
ing. H.W.A. Schuijlenburg 
T.J. Ypma 
Tekenaar-constructeur fotograaf: 
W.L. Oosterhuis 
Mechmicus: 
R. Leguyt ia) 

Elektronische afdeling 
Elektronicus: 
T.G.M, van den Akker 
J.P.H. Bakker 
A W.M. Berkien 
R.G.A. van Brecmen fa) 
G.J. Evers 
G.W. Gotmk 
ing HL. Groenstege 
GD. Horneman 
F.W.M Hulman 
K.O.R.W. Jungbauer 
ing. G.N.M. Kieft 
P.H. Polm fa) 
ing. P.A.M. Rewiersma 
ing. J YJeber fu) 
Tekenaar: 
WE. Vree 
H.P. Vulinkfa) 

NIKHEF beheerssectie 
Beherend directeur: 
dr. J. Schutten ( f ) 

Beleid en organisatie: 
dr. J.E.J. Oberski 
Hoofd Personeelszaken: 
drs. W.C. Hermans 
Transfer functionaris: 
H.J.M. Akkerman 
Hoofd Beheerszaken 
A. Balkenende rb. a. o) 

Administratie Personeelszaken: 
E. Quasten 
Administratief medewerker: 
MA de Bakker 

Algemeen inkoop, magazi/n en transport 
Hoofd: 
G.L. Hammer 
Medewerker: 
E. Drieman 
A.Langenhorst 
W. van Zeist 

Bewaking (WCW) 

Hoofd: 
J L Jansen 
Bewaker 
C.T. Ardonne 
W.van G«ene 
W. Jelles 
G J Nobel (ai 
N.C. van der See ia) 
G. Snelling Berg fo; 
J. van Wet turn 

Biblio thecaresse: 
mevr. W.J. Botter-Scheen 
mevr. N. Kuijl 
mevr. M.C. Vonk 

Boekhouder: 
GW Briaire 
G.F.J. Kandelaar 

Secretaresse: 
mevr. J. van Bueren Kooy 
mevr. R.J. Hofstee 
mevr. M Oskam-Tamboezer 
mevr. Ê.M. Verkerk 

Technische en Huishoudelijke Dienst: 
Hoofd: 
J. Knip 
K E Ovezall to) 
Medewerk(st)er: 
A van den Berg 
R.J.M. Breukers 
mevr. J. Gerritsen-Visser 
J. Kolkman 
H.P. Masseling 
mevr. S.E.H. Moi-Thuk-Shung-Sparen 
dam 
F. Ploeg. wnd. htd. 
A. Prins 
J.C.M. Stam 
mevr. E Tasma 
W. de Vhes 
C. Ypma 

Telefoniste-receptioniste: 
mevr GA van den Heuvel 
mevr. W. Schafer van der Weijden 
mevr. AS Schumacher-Uitendaal 

Veiligheidsdienst 
Hoofd: 
dr J.C. Post 
Technisch assistent: 
CL.JA. Audenaerde 
mg. J.A.M. Peperkamp 

HEENiimegen 

Wetenschappeh/k medewerker in 
gewoon verband: 
drs. P A van Ha! 
drs. A C. König (u) 
drs A J Scholten ia) 
Programmeur: 
drs. F.J.G.H. Cri|ns 
drs. P.F. Klok 
Assistente metingen: 
mevr H J.M. Derksvan den Reek 
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mevr. GE Mulder-deGrood 
mevr. J.EG Oosterhof Mei) 
mevr. C.G.H, van de Veerdonk-Eibers 

HsIfQSlmMffS 

WERKGROEP TH FE-A 
drs. R. van Kemp. WW/G 
drs J.J van Kooten. WU/G 
drs. A.B. van Oosten. WU/G fa) 
dr. EG Sieverts. WU/Gfa) 
drs. DA. van Wezep. WU/G 

WERKGROEP THFE-D I 
ir W. den Boer. WU/G (o) 
mevT.drs. P.M. Sarra. WU/G fa) 
ir H.M. Wenlinck. WU/G fa) 
E.J.G. Goudena. TA ia) 

WERKGROEP THFE-D II 
dr. Y.S. Oer. WU/G (o.a) 
dr. A H Reader. WU/G 
dr. F.H M. Spit. WU/G 
ir. H.M. Wentinck. WU/G (a.o) 

WERKGROEP THFE D III 
mevr.ir. L.K. Nauta-Nanver. WU/G 
ir. J. Stoffels. S (a) 

WERKGROEP THFE-D IV 
ir. B.J.G.M. RoelOfs. WU/G fo) 
ir. H.N. Slingerland. WU/G 

WERKGROEP THFE-E I 
dr. A.J. Bosch, WU/G (a) 

WERKGROEP THFE-E III 
ir. A. Straaijer. WU/G (o) 

WERKGROEP THFE F 
ir. E.l. van Loenen. WU/G 
drs. L. Smit. WU/G 

WERKGROEP THFE G 
dr. G. Greeuw. WU/G (o) 
drs. E.J. Korma. WU/G 
ir. F.G. Kuper. WU/G (a) 
drs. RE I . Schropp, WU/G fa) 
J.G. Bomer, TA fa) 
B.C.M, in t Veen, TA fa) 

WERKGROEP THFENI 
drs. J. van de Ven. WU/G 
dr. J.L. Weyher, WU/G (o) 

WERKGROEP THFE Nil 
drs. R.W.J. Hollering, WU/G fa) 

WERKGROEPTHFETI 
ir. R.A.J Gal. WU/G fa) 
ir. A.J. Mouthaan. WU/G 
drs S. Oosterhoff. WU/G 
drs. R.G.M. Penning de Vries, WU/G 

WERKGROEP THFET II 
ir. A.H.M Holtsiag, WM/G 

WERKGROEP THFET III 
drs. AA. Saaman. WU/G fa) 
ir. A.J Sprenkels. WU/G fa) 

WERKGROEPTHFEU 
drs. A. van Die. WU/G fa) 
ir. K.M.H. Maessen. WU/G 

Technische Fysica 

WERKGROEP TF I 
ir. MP.deGraaff. WU/G 

WERKGROEP TF II 
ir. S.J.M. Linthorst. WU/G 

WERKGROEP TF lil 
ir R.G J M van de Lans. WU/G (O) 
ir. JA. Speur. WU/G fa) 

WERKGROEP TF IV 
ir. L. Dorst. WU/G 

WERKGROEP TF V 
dr.ir. H.H.J, ten Kate. WU/G 
ir. F. van Overbeeke. WU/G fa) 
ing. J.H.A. Knoben, TA (o) 
K. Oordt, TA (a) 

WERKGROEP TF VI 
ir. E JE Cottaar, WU/G 

WERKGROEP TF VII 
drs. fl.P.A R. van Kleef. WU/G 

WERKGROEP TF VIII 
ir. P.E. van der Leeden. WU/G 

WERKGROEP TF IX 
drs. HA Meijer, WU/G 

WERKGROEP TF XI 
dr. PA. Breddels. WU/G 

WERKGROEP TF XII 
ir. V.J. de Waal. WM/G (o) 

WERKGROEP TF XIV 
ir. H. Barkhuysen. WU/G 

WERKGROEP TF XV 
ir. J.A.M. Dam. WU/G fa) 

WERKGROEP TF XVI 
ir. C.J.A. Pulles. WU/G fa) 

WERKGROEP TF XVII 
ir. W.H.G. Horsthuis. WU/G fa) 

WERKGROEP TF XIX 
ir. J.G.M. van der Grinten, WM/G fa) 
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Adressen van laboratoria en instituten waar FOM-groepen zijn gehuisvest 

(situatie per 1-1-1984) 

AMSTERDAM 

FOMInstituut voor Atoom- en 
Molecuulfysica 
Kruislaan 407 

Postbus 41883 
1009 DB AMSTERDAM 

020-946711 
TN III, THFEF 

Natuurkundig Laboratorium van de 
Universiteit van Amsterdam 
Valckenierstraat 65 

Postbus 20215 
1000 HE AMSTERDAM 
020-5229111 
Mt V, VS-A I, THFE-A 

Instituut voor Theoretische Fysica 
Universiteit van Amsterdam 
Valckenierstraat 65 
1018 XE AMSTERDAM 
020-5229111 
M Vl-A l t M Vl-A II, VS-th-A, H-th-A 

Laboratorium voor Fysische Chemie 
Nieuwe Achtergrach; 127 

Postbus 20240 
1000 HE AMSTERDAM 
020-5223936 
M lll-FCh 

Van der Waals laboratorium 
Valckenierstraat 67 
1018 XE AMSTERDAM 
020-5229111 
M I-A, M ll-A, M lll-VdW, M VIII, M Xl-A 

Zeeman-laboratorium 
Plantage Muidergracht 4 
1018 TV AMSTERDAM 

020-5222105 
A XI 

Nationaal Instituut voor Kernfysica 
en Hogeenergiefysica 
Sectie H 
Kruislaan 409 

Postbus 41882 
1009 DB AMSTERDAM 
020-5929444 
NIKHEF-H AMSTERDAM 

Sectie K 
Oosterringdijk 18 

Postbus 4395 
1009 AJ AMSTERDAM 
020-5929111 

Natuurkundig Laboratorium der 
Vrije Universiteit 
De Boelelaan 1081 

Postbus 7161 
1007 MC AMSTERDAM 

020-5489111 
K II, A VIII, VS-A II 

DELFT 

Interuniversitair Reactor Instituut 
Mekelweg 15 

Postbus 5042 
2600 GA DELFT 
Mt XI 

Laboratorium voor Metaalkunde 
Rotterdamseweg 137 

Postbus 5025 
2600 GA DELFT 
015-784752 
Mt II, Mt III, Mt X, Mt XII, THFE-D II 

Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde 
Lorentzweg 1 

Postbus 5046 
2600 GA DELFT 
015-785355 
K XI, M Xl-D, VS-D II, VS-DN-D, 
THFE-D IV, TF I, TF II, TF IV, TF VIII, 
TF XII, TF XIV, TF XV, TF XVIII, TF XX 

Afdeling der Elektrotechniek 
Mekelweg 4 

Postbus 5031 
2600 GA DELFT 
015-782851 
THFE-D I, THFE-D III 

Laboratorium voor Fysische 
Technologie 
Prins Bernhardlaan 6 
2628 BW DELFT 
015-781804 
TF III 

EINDHOVEN 

Afdeling der Technische Natuurkunde 
Technische Hogeschool 
Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 MB EINDHOVEN 
040-479111 
K VIII, A V, A XII, VS-E, TN VII. 
THFE-E III, THFE-E IV, TF XVI, TF XIX 

Afdeling der Scheikundige Technologie 
Technische Hogeschool 
Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 MB EINDHOVEN 
040-479111 
TF VI 

Afdeling der Elektrotechniek 
Technische Hogeschool 
Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 MB EINDHOVEN 
040-479111 
THFE-E II, THFE-E V, TF X 

Afdeling der Werktuigbouwkunde 
Technische Hogeschool 
Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 MB EINDHOVEN 
040-479111 
TF IX 

ENSCHEDE 

Afdeling der Technische Natuurkunde 
Technische Hogeschool Twente 
Drienerbeeklaan 5 

Postbus 217 
7500 AE ENSCHEDE 
053-899111 
M VIT, TN VI, THFE-T II, TF V 

Afdeling der Werktuigbouwkunde 
De Achterhorst 

Postbus 217 
7500 AE ENSCHEDE 
053-899111 
Mt VIII, TF XIII 

Afdeling der Elektrotechniek 
Oude Drienerloweg 

Postbus 217 
7500 AE ENSCHEDE 

053899111 
THFE-T I. THFE-T III, TF XVII 

GRONINGEN 

Laboratorium voor Algemene 
Natuurkunde 
Westersingel 34 
9718 CM GRONINGEN 
050-115144 
K/VS X-G, Mt Vl-A 



Technisch Fysische Laboratoria 
Universiteitscomplex 'Paddepoel' 
Nijenborgh 18 
9747 AG GRONINGEN 
050-115917 
Mt Vl-B, THFE-G 

Kernfysisch Versneller Instituut 
der Rijksuniversiteit 
Universiteitscomplex 'Paddepoel' 
Zernikelaan 25 
9747 AA GRONINGEN 
050-115700/5728 
K III, A III 

Instituut voor Theoretische 
Natuurkunde 
Universiteitscomplex 'Paddepoel' 
Hoogbouw WSN 
Nettelbosje 2 

Postbus 800 
9700 AA GRONINGEN 
050-116903 
K Vl-G, M Vl-G, H-th-G 

Laboratorium voor Vaste Stof Fysica 
Melkweg 1 
9718 EP GRONINGEN 
050-115439 
VS-G 

LEIDEN 

Gorlaeus Laboratoria der RU 
Wassenaarseweg 76 

Postbus 9502 
2300 RA LEIDEN 
071-148333 
M V-L 

Huygens Laboratorium 
Wassenaarseweg 78 

Postbus 9504 
2300 RA LEIDEN 
071-148333 
AX, A XIII, M IL, M II L/HL, VS-L II 

NIEUWEGEIN 

FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Edisonbaan 14 

Postbus 1207 
3430 BE NIEUWEGEIN 
03402-31224 

NIJMEGEN 

Fysisch Laboratorium 
Katholieke Universiteit 
Toernooiveld 1 
6525 ED NIJMEGEN 
080-558833 
A VII, VS-N, VS-BSB, NIKHEF-H 
Nijmegen, THFE-N I, THFE-N II, 
TF VII 

Instituut voor Theoretische Fysica 
Katholieke Universiteit 
Toernooiveld 1 
6525 EO NIJMEGEN 
080-558833 
M VIN, VS-DN-N, H-th-N 

PETTEN 

Energieonderzoek Centrum Nederland 
Westerduinweg 3 

Postbus 1 
1755 ZG PETTEN 
02246-4949 
K IX, VS-P 

STANFORD 

Stanford Linear Accelerator Center 
(SLAC) 
P.O. Box 4349 
STANFORD, Ca. 94305 
USA 
09-14158543300 
NIKHEF-H 

omvattende: 

Laboratorium voor Kernfysica en 
Vaste Stof 
030-532414(VS); 531492(K) 
K Vl-U. VS-U I, TFXI 

Laboratorium voer Experimented 
Fysica 
030-532294 
A l l , A IV, A VI, VS-U II, THFE-U 

Robert J. Van de Graaft laboratorium 
030-532512 
KV 

Instituut voor Theoretische Fysica 
Princetonplein 5 

Postbus 80006 
3508 TA UTRECHT 
030-533056 
M Vl-U I, M Vl-U II, VS-th-U, H-th-U 

InstituutLorentz 
Nieuwsteeg 18 

Postbus 9506 
2300 RA LEIOEN 
071-148333 
M Vl-L, VS-th-L, H-th-L 

Kamerlingh Onnes Laboratorium 
Nieuwsteeg 18 

Postbus 9506 
2300 RA LEIDEN 
071-148333 
K/VS-XL, Mt IV, M ll-L/KOL, VS-L I, 
VS-L III 

UTRECHT 

Van 't Hotf laboratorium voor Fysische 
en Colloldchemie 
Transitorium 3 
Padualaan 8 
3484 CH UTRECHT 
030-532877 
M V-U 

Fysisch Laboratorium 
Universiteitscentrum 'De Uithof' 
Princetonplein 5 

Postbus 80000 
3508 TA UTRECHT 
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