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Formation, purpose and mode of operation 

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

According to article 2 of the Statutes the object of the 
Foundation is to promote fundamental scientific re
search on matter in the Netherlands generally and at 
universities in particular. 

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

In addition, research is carried out in 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 Rijnhui/en 
(in the province of Utrecht) is an integral part of the 
research community for thermonuclear research and 
plasma physics. 
The Governing Council has set up a Policy Committee 
for each of these institutes. 
The Nuclear Physics Accelerator Institute (KYI) 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 ard 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, the re
search community for Metals FOM-TNO and the 
research community for Semiconductors are concer
ned particularly with promoting applications of their 
research. 

The address of the head office of the FOM foundation 
is Van Vollcnhovcnlaan 661, P.O. Box 3021, 3502 GA 
Utrecht (Tel. 030-948341). 
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Oprichting, doel en werkwijze 

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der 
Materie (FOM) werd 15 april 1946 in het leven geroe
pen door prof.dr. G. van der Leeuw, de toenmalige 
Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, 
als zodanig vertegenwoordigende de Staat der Neder
landen, prof.dr. H-A. Kramers (handelende voor 
zichzelf en voor prof.dr. J.M.W. Milatz), prof.dr. J. 
Clay, dr. H.J. Reinink. secretaris-generaal van het 
Ministerie van O. K. & W\, en dr. H. Bruining, secre
taris van de toenmalige Minister-President. 
De Stichting stelt zich, blijkens artikel 2 van de statu
ten ten doel: 'de bevordering van het fundamenteel-
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 hel onderzoek binnen deelgebieden van de na
tuurkunde in hel 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 geial, worden ge
noemd naar hun onderzoekterrein: kernfysica, atoom-
fysica, metalen, molecuulfysica, vastestpf, 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 Atoomfysica. Thermonucleair 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 elk 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 Beleidscollege adviseert 
aan de besturen van de twee partners. 
Het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-
energiefysica (NIKHEF) te Amsterdam is een samen
werkingsverband tussen FOM, de Universiteit van 
Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Katholieke 
Universiteit Nijmegen en de Stichting voor Kernphy-
sisch Onderzoek. 
Het NIKHEF-bestuur adviseert aan FOM, die het in
stituut beheert en het onderzoek voor het grootste deel 
financiert. 
Het NIKHEF onderhoudt relaties met de werkge
meenschappen voor Kernfysica en voor Theoretische 
Hoge-energief y sica. 

Behalve fundamenteel natuurkundig onderzoek met 
een zuiver wetenschappelijke doelstelling, verricht 
FOM ook onderzoek op het gebied van de technische 
fysica, en v/el 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-TNOcn de Werkge
meenschap Halfgeleiders houden zich in hel bijzonder 
met dit op toepassing gerichte onderzoek bezig. 
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Het bureau, gevestigd te Utrecht, Van Vollenhoven-
laan 661, Postbus 3021, 3502 GA Utrecht, is het cen
trale adres -.an de Stichting FOM (tel. 030-948341). 



Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 
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Raad van Bestuur prof.dr. H. de Waard, voorzitter 
prof.dr. A. Dymanus, plv. voorzitter 
prof.dr. G.A. Aeket 
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 
mevr.dr. M.C.G. Hartmann, vertegenwoordiger van 
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
prof.dr. D. Harting 
dr. G. Klein, vertegenwoordiger TNO 
prof.dr.ir. J . JJ . Kokkedee 
prof.dr. C. van der Leun 
prof.dr. J.J. van Loef 
prof.dr. F. van der Maesen 
prof.dr. P. Mazur 
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 

dr. C. Ie Pair, beleidsadviseur 

Directie dr. A.A. Boumans, directeur 
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Eind 1984 nam dr. A. A. Bourn ans afscheid ah direc
teur van de Stichting f'OXf. Het verslag van hel Uit
voerend Bestuur dat u in dit Jaarboek aantreft, is 
daarmee hef laatste van zijn hand. Zorgvuldige ge
schiedschrijving ken merkt de lange reeks van jaar
verslagen die door hem zijn verzorgd. Uit deze versla
gen kan de nauwlettende lezer opmaken dat dr. Bou-
muns gedurende meer dan 21 jaar essentiële bijdragen 
heeft geleverd aan de verwezenlijking van de doelstel
lingen van de ïOM. De Sederland.se natuurkundigen 
helmen daarvan in ruime mate geprofiteerd. Als geen 
ander was hij op de hoogte van waf er op natuurkun
dig gebied in Sederland gebeurde, vooral ook op fi
nancieel gebied. Pit stelde hem in staaf hij de beleids
voorbereiding steeds de goede balans te vinden. Hij 

het druk bezochte afscheidssymposium, dat hem op 
25 januari 1985 door hel Bestuur werd aangeboden, 
reikte dr. R.J. in 't Veld (directeur-generaal voor hel 
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, op 
de foto rechts), hem een koninklijke onderscheiding 
uit. Daardoor werden zijn verdiensten voor de natuur
kunde op duidelijke wijze onderstreept. 
Reeds geruime tijd voor het afscheid van dr. Roumans 
was een periode van verkenningen aangevangen die 
ten doel hadden een goede opvolger ie vinden. Op 
8 oktober 1984 kon de Raad van Bestuur worden me
degedeeld dat dr. K.H. ('hang. bij vele Sederlandse 
fysici reeds goed bekend, bereid was hel directeur
schap op zich te nemen. Op I januari 1985 begon de 
nieuwe directeur met zijn werkzaamheden. 

//r/M 

1! 
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De aanbieding van het VCNO-rapport 
aan de Ministervan Onderwijs en Weten
schappen, hier vertegenwoordigd door 
dr. E. van Spiegel, directeur-generaal 
voor het wetenschapsbeleid (WB), Aan 
de rechterkant van de tafel de VCNO 
Iv.l.n.r.): prol.drs. D. Polder en prof.dr. 
H. Brinkman ('informateurs' inzake de 

VCNO); prof.dr. J.H. van der Waals; 
prof.dr.ir. J.J.J. Kokkedee, vice-voorzit-
ter; prol.dr. J. Volger, voorzitter; drs. 
J. Heijn, secretaris; prof.dr.ir. G. Vossers 
en prof.dr. P. Wyder. Ter linkerzijde 
Iv.l.n.r.): dr. H.J. Blaauw(0&W);dr. P.A.J. 
Tindemans IO&W); dr. E. van Spiegel en 
dr.ir. B. Okkerse (OZW). Prof.dr. AR. 

Miedema en prof.dr. R.H Siemssen 
waren verhinderd. De adviserende leden 
van de VCNO. prof.dr N. Bloembergen 
en prof.dr. M.JG. Veltman, waren even
eens niet aanwezig bij de aanbieding 
van het rapport. Prof.dr. J. Volger, tevens 
oud-lid van de Raad van Bestuur van 
FOM, overleed helaas op 25 december 
1984. 
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Verkenningen 

In oktober 1984 werd aan de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen hel rapport van de Verkennings
commissie Natuurkundig Ondtrzoek aangeboden. 
Het draagt de titel 'Natuurkunde >n Nederland, Over
zicht en Vooruitzicht'. Dit rapport is van eminent be
lang voor de toekomst van het natuurkunaeonderzoek 
in Nederland. Het past daarom, er in dit voorwoord 
enkele woorden aan te wijder1. 

Het rapport is in de Nederlandse fysische wereld 
over het algemeen goed ontvangen. Een belangrijke 
vraag, die thans gesteld moet worden, is hoe het rap
port zat kunnen bijdragen tot verhoging van kwaliteit 
en doeltreffendheid van het natuurkundig onderzoek 
in Nederland. Het lijkt me dat het daartoe zeker de 
potentie heeft, maar dan mogen de conclusies uit het 
rapport niet tot ongenuanceerde beleidsregels worden 
verheven, die geen recht doen aan waardevolle initia
tieven die toevallig niet in die regels passen. Met name 
zou het verkeerd zijn wanneer door die regels de inde
ling van de natuurkunde in een aantal waterdichte 
compartimenten zou worden versterkt. Het is immers 
juist de wisselwerking tussen de subdisciplines die dik
wijls de belangrijkste ontwikkelingsmomenten levert. 
Dit geldt evengoed voor de toepassingen als voor de 
zuiver fysische aspecten. Vernieuwingen worden vaak 
geïnduceerd door onverwachte associaties; door 'late
ral thinking'. De VCNO waarschuwt dan ook terecht 
voor het functioneren als gesloten machtsblokken van 
reeds lang bestaande werkgemeenschappen. Het 
FOM-bestuur zal in overleg met de werkgemeen-
schapsbesturen in de komende jaren waar nodig gren
zen moeten verschuiven en dwarsverbanden leggen. 

Een voorbeeld van een mogelijk verkeerd reageren op 
goede conclusies van het rapport is een onzorgvuldige 
interpretatie van het trefwoord 'fenomenologische 
natuurkunde', alsof dit een duidelijk omlijnde sub
discipline was. Behalve een wat verouderde richting 
in de filosofie, die aan het eind van de vorige eeuw 
door Husserl werd gefundeerd, is fenomenologie van 

oorsprong niets anders dan de leer van de (waarneem
bare) verschijnselen. Ik weet niet waar en wanneer de 
opvatting is ontstaan dat er alleen onderwerpen uit de 
klassieke natuurkunde onder moeten worden gere
kend, zoals de VCNO thans doet. Op zichzelf is daar 
natuurlijk geen enkel bezwaar tegen, als men maar 
duidelijk zegt wat men bedoelt. De commissie be
spreekt als speciale 'aandachts '-gebieden de akoestiek, 
de optica en de stromingsleer en wijst op interessante 
nieuwe ontwikkelingen die zich op deze gebieden heb
ben voorgedaan. Voor een niet onbelangrijk deel zijn 
deze van instrumentele, numerieke of wiskundige 
aard. De VCNO constateert dat de fenomenologische 
natuurkunde - volgens de gegeven definitie - in Ne
derland erg verspreid en in kleine groepen wordt 
beoefend, en dat zij tol dusver weinig stimulansen 
heeft ontvangen uit de tweede geldstroom. Daar klinkt 
een duidelijk signaal in de richting van de FOM. Of dit 
echter, zoals de VCNO suggereert, tot oprichting van 
één of meer werkgemeenschappen aanleiding zou 
moeten geven, is niet zonder meer duidelijk. Hierte
gen pleit niet alleen het duidelijk interdisciplinaire ka
rakter van de beschouwde gebieden, met hun - ten 
dele - uitgesproken wiskundige en 'computational 
physics'-aspecten, maar ook de vraag of het wel ver
standig is een duidelijke scheiding aan te brengen tus
sen fenomenologische (klassieke) en moderne (niet-
fenomenologische?) natuurkunde. Het sterkst dringt 
die vraag zich op bij de optica. Er is een sterke koppe
ling tussen ontwikkeling van lasers, niet-lineaire opti
ca, golfoptica en atoomfysica. 

Waar vindt de optica de meeste inspiratie, waar is 
de grootste begripsmatige verwantschap? Zou een 
'optische groep' binnen een grotere, breder georiën
teerde werkgemeenschap hier misschien een betere 
oplossing bieden dan een kleine, al te specialistische, 
eigen werkgemeenschap? 

Wat ik wil zeggen is dat niet het etiket dat op een ac
tiviteit wordt geplakt de ontwikkelingsmogelijkheden 
moet bepalen, maar de fysische context. 
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Hetzelfde geldt voor de etiketten 'computational 
physics' en 'fysische informatica', die eveneens pas 
betekenis krijgen als aspecten van een duidelijke fysi
sche probleemstelling. 

ƒƒ. de Waard 
voorzitter 



Verslag van het Uitvoerend 
Bestuur 

1. De organisatie 

De Stichting FOM is een organisatie die met behulp 
van overheidssubsidies fundamenteel wetenschappe
lijk en teehniseh-wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van de natuurkunde verricht. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier instituten en 
een honderdtal werkgi->cpen. 
De instituten zijn: 

-he l FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica 
(AMOLF) te Amsterdam; 

- het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen te 
Nieuwegein; 

- het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-
energiefysica (NIKHEF) te Amsterdam, dat FOM 
samen 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: 
de Rijksuniversiteiten Groningen (RUG), Leiden 
(RUL) en Utrecht (RUU); 

- d e Technische Hogescholen Delft (THD), Eindho
ven (THE) en Twente (THT); 

-de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Katho
lieke Universiteit Nijmegen (KUN) en de Vrije Uni
versiteit (VU) te Amsterdam, 

-het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) 

te Petten. 
Onderzoekingen op eenzelfde 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) 

Thcrmonuclcair Onderzoek 
en Plasmafysica (IN) 
Theoretische Hogc-encrgicfysica (H-th) 
Halfgeleiders (THFE) 

Projecten op het gebied van de technische natuur
kunde worden, voorzover ze niet in een van deze werk
gemeenschappen 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 perso 
r.en in dienst. Haar jaarbudget bedraagt ongeveer 
100 miljoen gulden. De grootste subsidiegever (circa 
80 min.) is de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-
Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO). Daarnaast stel
len o.m. de Stichting voor de Technische Wetenschap
pen (STW) en de Commissie voor de Europese Ge
meenschappen (EG) belangrijke financiële bijdragen 
ter beschikking. 

De grot' 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 
dirccteur(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 'beleidscollegc' (benoemd 
door FOM en RUG) en bij het NIKHEF 'bestuur' (be
noemd door FOM, UvA en VU) wordt genoemd. 

De dagelijkse leiding van een werkgroep berust bij 
de werkgroepleider. De werkgroeplciders van eenzelf
de werkgemeenschap vormen, te zamen met eventuele 
andere deskundigen op het desbetreffende gebied, de 
'commissie' van de werkgemeenschap. Er zijn 8 van 
öc/c commissies. Ze hebben naar het UB een advise
rende en naar de werkgroepen een toezichthoudende 
taak. 

Het onderzoek van de Werkgemeenschap TN vindt 
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plaats in samenwerking met het Energieonderzoek 
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 Beheercomité 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 Theoietische Natuurkunde (SCThN), be
staande uit de werkgroepleiders van de theoriegroepen 
van de werkgemeenschappen en de leiders van de theo
rie-afdelingen van de instituten. Zij adviseren het UB. 

Bij toepassingsgerichte onderzoekprojecten funge
ren gebruikerscommissies, momenteel een 40-tal. 

Het FOM-Instituut voor Plasmafysica, het NIK
HEF en het bureau hebben elk een ondernemingsraad. 
Het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica 
(AMOLF) en het KVI hebben een personeelsraad naar 
eigen model. Voor FOM als geheel is er een Centrale 
Ondernemingsraad (COR), waarin de lokale onderne
mingsraden en het personeel van AMOLF, het KVI en 
de werkgroepen zijn vertegenwoordigd. 

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

RUG 

c 
WGM 

A 

C 
WGM 

Mt 
W 

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 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 researchcontracten. 

2. De financiële situatie 

De Minister van O&W stelt het FOM-subsidie vast 
door binnen de rijksbijdrage aan ZWO het voor FOM 
bestemde bedrag te oormerken. Meestal nam FOM 
kennis van dit bedrag bij de ontvangst van de rijksbe
groting in september van het voorafgaande jaar. Het 
FOM-subsidie 1984 was echter in september 1983 nog 
niet vastgesteld. 

Bij het overleg met de werkgemeenschappen en in
stituten over de inpassing van hun voornemens voor 

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

1984 binnen het voor 1984 beschikbare bedrag, dat 
als gewoonlijk In oktober en november 1983 plaats
vond, werd daarom voorshands uitgegaan van de ver
onderstelling dat het voor FOM als geheel beschikbare 
subsidie qua volume in 1984 hetzelfde zou zijn als in 
1983. 

Deze veronderstelling werd gerechtvaardigd door 
uitspraken van de zijde van het ministerie in het be
stuurlijk overleg tussen O&W, ZWO en FOM dat op 
1 november 1983 plaatsvond. Deze kwam erop neer 
dat, hangende het onderzoek van de Verkennings
commissie voor Natuurkundig Onderzoek geen volu
meverandering zou plaatsvinden. Wel wenste ZWO 
dat het subsidiebedrag ten opzichte van 1983 zou wor
den verlaagd met k/ 700, maar omdat de wachtgeld
en werkloosheidsuitkeringen niet meer ten laste van 
FOM komen, zou dit geen wezenlijke volumeverande
ring betekenen. 

Bij een gelijkblijvend volume van de totale middelen 
zou, met inachtneming van de verplichtingen ten aan
zien van lopende beleidsruitnteprojectcn, de benodig-
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ORGANISATIESCHEMA FOM 
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externe relaties waarmee FOM voor het 
desbetreffende onderzoekgebied of instituut 
een samenwerkingsovereenkomst tteett 

instituten en werkgroepen 
AMOLF: FOM-inst. v. atoom en molecuuHysiea zie verder de tekst 
plasma: FOM-inst. v. plasmafysica (Rijnhuizen) van paragraat 1 
getalten: aantal werkgroepen 

de ruimte voor nieuwe beleidsruimteprojecten en een 
bedrag voor programmatische prioriteiten en knel
punten van dezelfde grootte als in 1983 voor de ge
wone werkgemeenschaps- en instituutsbudgetten 2% 
minder beschikbaar zijn dan in 1983. Op deze basis 
vond in oktober en november 1983 het overleg met de 
werkgemeenschappen en instituten plaats en kwam 
begin december de voorlopige werkbegroting 1984 
gereed. 

Medio december 1983 liet het Ministerie van O&W 
echter weten dat het subsidie 1984 niet k/ 700, zoals 
verwacht, maar k/ 1.728 lager zou zijn dan het sub
sidie 1983. Bij de ontvangst van de subsidiebrief van 
ZWO in januari 1984 bleek het bedrag bovendien ge
baseerd te zijn op een salarispeil dat 0,2% hoger ligt, 
overeenkomend met k/ 125, zodat het om een decres 
van k/ 1.853 ging. 

Hierdoor ontstond een verschil van ca. M/ 1,2 met 
de voorlopige werkbegroting. FOM slaagde erin dit 
verschil in de loop van het jaar te overbruggen door 
besparingen op een aantal posten. Dit betekende even

wel dat deze besparingen niet konden worden gebruikt 
om lastenverzwaringen op andere posten op te vangen 
zoals voorheen wel, zij het in beperkte mate, mogelijk 
was. 

Van het decres 1984 moest voorts k/ 800 gezien wor
den als bijdrage van FOM aan het C&C Huygens-
programma van ZWO. Hierop wordt in paragraaf 3.1 
nader ingegaan. 

Het subsidiebedrag werd op basis van het salaris
niveau van 1 januari 1984 en de in de loop van het jaar 
verlaagde ABP-premie vastgesteld op k/ 78.676. 

De bijdrage van de STW beliep in 1984 k/ 6.752, 
waarvan k/4.435 bloksubsidie, k/ 1.811 voor afzon
derlijke projecten en k/ 506 bijdrage in de bureau
kosten. 

De EG droeg in 1984 k/ 3.364 bij. Voor opdrachten 
ten behoeve van JET werd k/ 1.824 ontvangen, voor 
overige opdrachten van derden k/ 2.384. 

De Ministeries van O&W en EZ stelden rechtstreeks 
k/ 1.710 beschikbaar. Van de UvA en de RUG werd, 
hoofdzakelijk ten behoeve van het NIKHEF en het 
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KVI, k/ 1.515 ontvangen. Van bijdragen die in vorige 
jaren voor bepaalde projecten waren ontvangen res
teerde nog k/ 2.072 voor de/e r-ojecten. De overige 
nog beschikbare bedragen van vorige jaren beliepen 
k/ 1.165. De totale exploitatiebegroling beliep der
halve k/ 99.462. 

ZWO stekk het investerir^ssubsidic 1984 vast op 
k/ 6.425. Hiervan was k/ *.y0 geoormerkt voor het 
ECRH (Electron Cyclotron Resonance Heating)-pro-
ject en k / 800 voor investeringen ten behoeve van de 
LEP (Large Electron Po itron Collider)-projecten. 
Vermeerderd met EG-steiM •.-•or investeringen beliep 
de totale investeringsbegr.»ting 1984 k/ 7.898. 

Een nieuwe maatregel wat i me: FOM werd geconfron
teerd, is de zgn. kasgeldfinai ciering. Deze houdt in 
dat het slechts bij hoge uitzondering mogelijk is om 
aan het eind van het jaa. met-uitgegeven ZWO-subsi-
die te reserveren. Deze maatregel miskent een wezen
lijk aspect van wetenschaojve'ijk onderzoek. Bij aan
schaffingen gaat het veel il om zeer geavanceerde ap
paratuur waaraan wat de >pecificaties betreft bijzon
dere eisen worden gesteld en waarbij moet worden in
gespeeld op actuele ontwikkelingen in het onderzoek 
en in het marktaanbod. Dit leidt vaak tot onzekerheid 
over levertijden. De maatregel verhoogt dan ook het 
risico dat men zich uit vrees dat het geld anders niet 
meer beschikbaar zal zijn, in een aantal gevallen min
der tijd gunt voor onderhandelingen met leveranciers 
en eerder geneigd is in te stemmen met vooruitbetalin
gen. De doelmatigheid van de bestedingen wordt hier
mee niet gediend. Een ander gevolg is dat het vaker 
nodig zal zijn verplichtingen aan te gaan voor een vol
gend jaar waarvoor nog geen subsidie is toegekend. 
Voor bestellingen met lange levertijd is dit zelfs onver
mijdelijk. Tegenover de kasgeldfinanciering staat 
overigens de enkele jaren geleden aangekondigde on-
derbevoorschotting die inhield dat van het ZWO-ev 
ploitatiesubsidie in 1983 k/ 4.500 en in 1984 k/ 2.000 
niet kon worden uitbetaald, maar wel in verplichtingen 
mocht worden vastgelegd. Deze bedragen zullen in 
latere jaren kunnen worden opgevraagd. De finan
ciële situatie werd extra gecompliceerd door een ach
terstand van vele miljoenen guldens in de betalingen 
door de EG. 

In het najaar kwamen enkele financiële /aken aan de 
orde die betrekking hebben op 1985 en latere jaren. 
Een daarvan is de zgn. hcrbezcttingsopcratic. Hierop 
wordt nader ingegaan in paragraaf 6. Een andere be
treft het bedrag dat in de jaren 1985 l/m 1989 beschik
baar zal komen voor grote investeringen in para-tmi-

versitaire instituten. Dit komt in paragraaf 4 aan de 
orde. 

Het STW-subsidie heeft voor een deel het karakter van 
een lump sum. Dit zgn. bloksubsidie wordt elk jaar 
15°ro lager, maar kan weer worden verhoogd op basis 
van gehonoreerde nieuwe projectaanvragen. Een ver
zoek aan de STW om de jaarlijkse verlaging op 10°o te 
brengen, werd afgewezen. Wel ging de STW ermee ak
koord dat bij de berekening van het bedrag dat met 
voortzetting van de lopende projecten is gemoeid, een 
hoger materieel krediet wordt aangehouden dan voor
heen. 

3. Onderzoekbeleid en organisatie van de 
wetenschapsbeoefening 

3.1. Algemeen 

In paragraaf 2 kwam de bijdrage van FOM aan hel 
Conslantijn en Chrisiiaan Huygens-prograninia ter 
sprake. Met dit programma draagt ZWO bij tot het 
verbeteren van de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
excellente jonge onderzoekers. Het is erop gericht 
jaarlijks een 15-tal van hen een functie te verschaffen 
in het onderzoek voor een periode van 5 jaar. Voor dit 
doel trok ZWO in 1984 \\f 2 uit, met het voornemen 
het jaarlijkse bedrag in elk volgend jaar t/m 198f, met 
M/ 2 te verhogen, zodat vanaf 1988 jaarlijks \]f 10 
beschikbaar zal zijn waaruit een 75-tal onderzoekers 
(waarvan elk jaar 15 nieuwe) kan worden betaald. 
ZWO heeft in 1984 het FOM-subsidie met 40"'o van 
deze bedragen gekort, dat wil zeggen met M/0 ,8 , uit
gaande van een pro rato verdciing van de bijdrage in 
dit programma over de Stichtingen. 

Natuurkundigen maken echter een veel lager per
centage uit van het totale aantal academici. Bovendien 
is een relatief kleine fractie van hen werkloos. Er is dan 
ook gerede twijfel of onder de gehonoreerde aanvra
gers 400/b natuurkundigen zullen zijn. Niettemin ver
klaarde FOM zich bereid om althans in de beginfase 
met deze korting bij te dragen tot de aanzet van het 
Huygcns-programma. Als de praktijk uitwijst dat 
onder de gehonorcerden belangrijk minder natuur
kundigen zijn, dan vindt FOM cen bijstelling van haar 
bijdrage op zijn plaats. Met ZWO werd afgesproken 
dat na twee jaar cen evaluatie hiervan zal plaatsvin
den. Het aantal in 1984 door ZWO toegekende Huy-
gens-stipendia gaf hiervoor reeds cen eerste indicatie. 

Zoals in vorige jaarverslagen is vermeld, besloot hel 
Uitvoerend Bestuur in 1981 cen organisatie-onderzoek 
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uit te voeren. De eerste fase, betrekking hebend op 
de directie en het bureau, we'd in 1982 afgesloten. De 
concJiisies werden in I9S3 gewipJenieir JU. 

In oktober bracht de Verkenningscommissie Natuur
kundig Onderzoek haar rapport uil aan te Minister 
van O&W. In de daarop volgende maa. ten Aas de 
inhoud onderwerp van discussie in de diverse commis
sies e.a. van FOM. Hun commentaren wet 'i bijeen
gebracht ter verwerking in een nota, die u, eindelijk 
zal worden vastgesteld door de Raad van Bes't ir. 

In de reeks rapporten over de kosten van cl" ' uiuur-
kunde in Nederland kwamen die over de jaren .979 en 
1981 gereed. 

3.2. Ontwikkelingen met belrekking tot bepaJ'i? 
onderzoekgebieden 

In het vorig jaarboek werd uiteengezet dat FOM en 
SON samen de Suf tonale Commissie voor Oppervlak 
te-onderzoek instelden, die bestaat uil experts af
komstig uit de zuivere en u egepaste fysische en chemi
sche research. De/e commissie werd begin 1984 
geïnstalleerd, bracht halverwege het jaar een tussen
rapport uit en in december haar eindrapport. 

Hel rapport bevat een uiteenzetting over het belang 
van he! onder/oek aan oppervlakken, een beschrijving 
van het onder/oek op dit gebied in Nederland en aan
bevelingen voor de ontwikkeling hiervan. 
Het belang van oppervlakte-onderzoek ligt enerzijds 
in de verwachting dat in dit gebied van wetenschap 
nog we/enlijk nieuwe vondsten kunnen worden ge
daan, en anderzijds uit de zekerheid dat het gebied 
vele mogelijkheden voor belangrijke industriële toe
passingen in zich bergt. Dat de commissie hierin niet 
alleen staat, blijkt uit de recente instelling van een in
novatief onderzoekprogramma op het gebied van de 
technologie van geïntegreerde schakelingen (IOP-IC) 
en het vooronderzoek naar de mogelijkheid een inno
vatief onderzoekprogramma voor katalyse te starten. 
Oppervlakte-onderzoek is van groot belang voor deze 
programma's en voor de Nederlandse elektronische en 
chemische industrie. In Nederland zijn reeds enkele 
goede groepen werkzaam, maar het aantal is te klein 
om het vakgebied voldoende te bestrijken. De com
missie beveelt aan om zowel in de fysica als in de che
mie in de komende vijf jaar het oppervlakte-onder
zoek slerk te stimuleren, bestaande goede groepen ie 
steunen, groepen die nu aan fysica en chemie van 
atomen, moleculen en vaste stoffen werken, te stimu
leren hun onderzoek om te buigen naar oppervlakte
onderzoek en theoriegroepeu aan te moedigen meer 

aandacht te besteden aan i pr-ervlakteproblemeu-
De benoóittJe investeringen '-voruen voor de komende 
vijfjaar g-.r ianid op M/22.5 voor specifieke appara
tuur. Ni/ »«) *>or algemene aruly.se- en preparatie-
facititeitc-T, en \ ! / 10 voor synchro'ronstralingslacili-
'eiien. 

Het rapport var de gemengd.* werk.roep kernfusie 
dai reeds in het vorig jaarboek werd genoemd, werd 
besproken ;r. de C'-ordinal ;egroep Kernfusie FOM-
EC N Met inachtneming .an het advies> an deze coör
dinatiegroep en r.;» : -.T'.eg met de („irecteur van het 
FOM-lr.stituut \w 5 'rasmufysica, cvpualde FOM 
vervolgens haar sta.Upini me: betrekking tot de toe
komst van het op k;,n!i'sie gerichte onderzoek in dit 
instituut. 

Dit standpunt werd i.ecrgciegd in een notitie die 
medio 1984 aan / W O e;i de directeur-gjneraal voor 
wetenschapsbeleid werd aangebeden. 

In de/e notitie wordt uitgegaan van de entv.ikkeling 
die in het rapport van de gemengde werkgroep als nul
variant is gepresenteerd; dit is voortzetting van "".e' on
der/oek in zijn bestaande omvang. Daarbinnen wordt 
gestreefd naar een ombuiging waarbij een toenemend 
deel van het onderzoek gericht zal zijn op internatio
nale projecten, met name JET. Daardoor zal spoedig 
een situatie ontstaan waarbij het onderzoek zonder 
directe binding aan dergelijke projecten (maar wel in 
europees verband) gereduceerd is tot 50°% van het 
gewone budget, terwijl 25"'o wordt besteed aan voor
bereiding c.q. begeleiding van internationale projecten 
en 25^0 aan rechtstreekse participatie daarin met de
tachering van de daarbij betrokken medewerkers. Bij 
onder/oek dat wordt gefinancierd uil andere bronnen 
dan het gewone budget, worden de verhoudingen be
paald door de aard van dit onder/oek. 

De Europese Gemeenschap wordt voor de financiering 
van wetenschap en technologie een steeds belangrijker 
factor. Sedert 1962 heeft FOM een assoeiaticcontract 
met de EG op het gebied van kernfusie-onderzoek en 
sedert 1980 verricht /ij met EG-sieun onder/oek aan 
/onnevellen. In 1984 werden nieuwe mogelijkheden 
geopend voor ECi-programma's als CODEST (stimu
lering van wetenschappelijk en technisch potentieel), 
BRITE en ESPRIT (fundamenteel onderzoek op hei 
gebied van industriële technologie). Voor sommige 
programma's is, om in aanmerking te komen voor 
ECi-sieun, samenwerking met een industrie en/of on
derzoekers in een ander Europees land nodig. Ten ein
de hieraan meer bekendheid te geven en om onderzoe
kers te stimuleren op dergelijke programma's in te 
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schrijven, organiseerde FOM een bijeenkomst waarin 
dr. W. Enterman, van hei EG-liaisonbureau (EZ, 
ECN, TNO, NCW, VNO) voorlichting gat" over in
houd van de programma's, tijdstippen waarop aan
vragen kunnen worden ingediend en voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan. 

In het vorige jaarboek werd gemeld dat het Uitvoerend 
Bestuur enkele gesprekken had gevoerd met de dage
lijkse besturen van de werkgemeenschappen voor de 
vaste stof en halfgeleiders over de bevordering van de 
zuiver-wetenschappelijke component bij het halfge
leideronderzoek. Laatstgenoemde werkgemeenschap 
heeft naast het verrichten van fundamenteel onder
zoek ook tot taak innoverend onderzoek ten behoeve 
van de industrie te stimuleren en waar nodig te initië
ren. Voorts bieden verschillende programma's van de 
Nederlandse overheid en de EG die stimulering van de 
informatica beogen, aanknopingspunten voor het ver
werven van subsidies. 

Om het halfgeleideronderzoek te bevorderen en de
ze ver>chillende aspecten daarbij ruimte te geven, stel
de FOM een inschrijv ing open voor drie programma's: 
-zuiver wetenschappelijke halfgeleiderfysica; 
-technische halfgeleiderfysica en -elektronica; 
-een ir..iovatiegericht onderzoekprogramma voor de 

technologie van de geïntegreerde schanelingen 
(IOP-IC). 
Voorstellen voor hel eerste programma werden uit

sluitend beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, 
dat wil zeggen op aspecten zoals het wetenschappelijk 
belang van het gestelde doel, de competentie van on
derzoekers, de kwaliteit en toereikendheid van de aan
wezige infrastructuur en de urgentie. 

Bij voorsteilen voor het tweede programma gold 
naast de wetenschappelijke kwaliteit een extra selectie
criterium, de zgn. utilisatie. Dit is een maat voor de 
verwachting dat resultaten later ook praktisch ge
bruikt zullen worden. Bij de bepaling van de prioriteit 
wordt aan de wetenschappelijke kwaliteit twee maal 
zoveel gewicht toegekend als aan de utilisatie. Voor
stellen voor het eerste en het tweede programma wer
den voor advies voorgelegd aan externe referees. Hun 
commentaren en de reacties daarop van de indieners 
werden vastgelegd in een protocol. De wetenschappe
lijke kwaliteit en de utilisatie werden beoordeeld door 
de Commissie van de Werkgemeenschap Halfgelei
ders. 

Het derde programma werd door EZ opgezet in 
overleg met de industrie, FOM en Sf'W. Het beoogt 
technische en wetenschappelijke achtergrondtherna's 
en expertise te ontwikkelen op een gebied dat voor de 

consolidatie en groei van de Nederlandse IC-industrie 
van grote betekenis is. Voor de beoordeling van de 
voorstellen, de voortgangscontrole en de coördinatie 
van het onderzoek werd een speciale programma-com
missie ingesteld. Deze is verantwoordelijk voor de uit
voering van het IOP. 

Eind 1984 besloot FOM haar bijdrage aan de bevor
dering van het halfgeleideronderzoek in 1985 en 1986 
met k/ 500 te verhogen. 

In het vorig jaarboek werd aangegeven onder welke 
voorwaarden FOM bereid zou zijn aan het Centrum 
voor Submicrontechnologie een vaste positie en een 
jaarlijks materieel krediet beschikbaar te stellen. Deze 
voorwaarden hielden verband met de organisatievorm 
van het centrum en de plaats van FOM daarin. Medio 
1984 deelde het College van Bestuur van de THD mee 
welke oplossing het daarbij voor ogen had en vroeg 
FOM om overleg daarover. 

Dit overleg leidde tot overeenstemming. Het CST 
zal vooralsnog een instituut in het kader van de WUB 
zijn, maar er wordt toegewerkt naar een constructie 
waarbij het in de WWO '84 wordt ingepast. Er wordt 
een beleidscommissie ingesteld waarin FOM drie leden 
- resp. uit het gebied van de halfgeleiders, de miero-

clcktronica en de industrie - en de THD vier leden 
- waaronder de dekaan van de afdeling technische na
tuurkunde van de THD en een deskundige uit een an
dere TH - worden benoemd. De THD en FOM zullen 
geen besluiten over het CST nemen zonder deze be
leidscommissie te hebben geraadpleegd. FOM voert 
het secretariaat. 

FOM nam deel aan een door de Ministeries van O&W 
en EZ georganiseerd overleg over micro-elektronica. 
In dit verband stelde FOM een inventarisatie op van 
faciliteiten op dit gebied in omringende landen. 

Met betrekking tot het onderwerp fysische informatica 
werd besloten de STW te vragen een beleidsruimte 
voor informatica in te stellen. 

De Minister van O&W liet in zijn hoedanigheid van 
coördinerend bewindsman voor het wetenschapsbe
leid een discussienota over materialenonderzoek het 
licht zien. De/e nota handelt onder meer over de be
hoefte aan nieuwe materialen en geeft een inventarisa
tie van onderzoek dat op dit gebied in Nederland 
plaatsvindt. Doel is een discussie op gang te brengen 
en naar aanleiding daarvan plannen te ontwikkelen 
voor richting en otdening van dit onderzoek. 

Het Uitvoerend Bestuur legde de nota voor aan de 
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commissies van de werkgemeenschappen Metalen 
FOM-TNO, Vaste Stof en Halfgeleiders met het ver
zoek aan te geven hoe FOM bij het te formuleren be
leid zou kunnen worden betrokken. Bij de behandeling 
viel on dat in de nota het fundamentele onderzoek een 
beperkte rol speelt, terwijl juist vanuit die hoek mede 
de impulsen zouden moeten uitgaan voor een lange
termijnbeleid. Vier personen werden ^vonden om in 
de verdere discussie als gesprekspartner vanuit de fy
sische gemeenschap op te treden. Twee van hen, die 
tevens !id waren van de Commissie van de Werkge
meenschap voor de Vaste Stof, stelden ter bespreking 
in deze werkgemeenschap een voorlopig commentaar 
op, waaraan het volgende kan worden ontleend: 
-het materialenonderzoek heeft een sterk multidisci

plinair karakter en wordt op diverse plaatsen beoe
fend; 

-het loopt dwars door stichtingen en werkgemeen
schappen; 

- voor een landelijke aanpak zijn FOM, SON en STW 
de aangewezen instanties om het in onderlinge sa
menhang te coördineren; 

-de in de nota gegeven inventarisatie kan nog worden 
aangevuld; 

-voor de Werkgemeenschap voor de Vaste Stof bie
den pi"u\vc materialen interes>ante mogelijkheden 
voor onderzoek. 

In 1983 vond een evaluatie plaats van het kernfysisch 
onderzoek in Nederland. Daarover werd in het vorig 
jaarboek gerapporteerd. De conclusies van deze eva
luatie leidden in 1984 tot de volgende besluiten. 

Het twee-centra-concept werd bevestigd. Dit houdt 
in dal het onderzoek met de MEA-versneller van het 
NIKHEïF en het cyclotron van het KVI /o goed moge
lijk op peil zal worden gehouden. De budgetten van 
de/e centra en van de werkgroepen die bun onderzoek 
op deze versnelleis richten, zullen dan ook meer be
scherming genieten dan die van ander kernfysisch 
onderzoek. 

Iksloten werd een verplaatsbaar anti-Compton-
multidetectorsysteem aan te schaffen. De directCUTII 
van de beide centra dietulen elk een plan in voor de toe
komstige uitrusting van hun instituut. Daarbij stond 
voorop de vraag welk onderzoek in de jaren 90 de 
meeste perspectieven /al bieden en welke faciliteiten 
daarvoor nodig zullen zijn. De/e plannen worden om
schreven in paragraaf 4. 

Het NIKHF.F-bestuur en het Beieidseollege van het 
KVI bespraken de hun regarderende plannen. De 
Commissie van de Werkgemeenschap voor Kernfysica 
wijdde discussies aan beide. De adviezen die daaruit 

voortkwamen, leidden tot het besluit de benodigde 
middelen aan te vragen in het kader van de M/ 1(X) die 
de Minister van O&W v oor 1985 t/ m 1989 ten behoev e 
van investeringen voor para-universitair onderzoek 
had uitgetrokken. 

In 1983 namen enkele theoretische natuurkundigen en 
wiskundigen het initiatief om een groot aantal colle
ga's te polsen over de wenselijkheid hun onderlinge 
samenwerking op het gebied van de mathematische 
fysica nader te structureren. Naar aanleiding daarvan 
stelden zij een contactcommissie in om te onderzoeken 
hoe daaraan in overleg met FOM en SMC vorm zou 
kunnen worden gegeven. De contactcommissie stelde 
een beleidsstuk op waarin o.a. een aantal mogelijke 
onderwerpen van gezamenlijk onderzoek werd ge
noemd, en besprak dit met een delegatie van FOM en 
van SMC. FOM verklaarde zich bereid enkele posities 
ter beschikking te stellen, mits SMC daartoe ook be
reid zou zijn en indien er concrete aanvragen komen 
die dit rechtvaardigen. SMC verklaarde zich voors
hands bereid een positie ter beschikking te stellen. 

3.3. De beleidsruimte, programmatische prioriteilen 
en knelpunten 

De definitieve afsluiting van II beleidsruimteprojec-
tt n waarover een eindverslag was ingediend, werd be
krachtigd. 

In het kader van de beleidsruimte 1984 werden 117 
aanvragen ingediend, waarvan 72 voor nieuwe projec
ten en 45 voor voortzetting van reeds lopende projec
ten. 

Van de nieuwe aanvragen werden er 64 ingediend 
voor het normale programma, zes voor het program
ma voor de technische natuurkunde en innovatie en 
twee voor beide. Hiervan werden in het normale pro
gramma 14 gehonoreerd en /es aangehouden, in het 
programma voor technische natuurkunde en innovatie 
werden er vijf voor honorering bij de STW voorge
dragen. 

Van de lopende projecten kwamen 73 in aanmer
king voor een vervolgaanv raag; voor 28 daarvan werd 
echter geen aanvraag ingediend: van 16 werd de eva
luatie een jaar uitgesteld, de overige 12 worden alge-
sloten. Van de 45 aangevraagde verlengingen hadden 
24 betrekking op het normale programma en 21 opliet 
programma voor technische natuurkunde en innova
tie. Hiervan werden er respectievelijk 9 en 15 gehono
reerd, de overige 21 worden afgesloten. 

Met de toewijzingen werden voor de jaren 1984 t/m 
1986 verplichtingen aangegaan tol Vf 5.254 ten laste 

Verslag van het Uitvoerend Bestuur 21 



van ZWO-exploitaticMibsidies en kf 1.253 ten laste 
\an Z WO-investeringssubsidies. Met de voortzetting 
van proje.ten die uit het STW -bloksubsidie worden 
bekostigd, is in 1984 en 1985 te /amen k/ 1.493 ge
moeid, met de bij de STW voorgedragen nieuwe pro
jecten k/ 869. 

In het najaar werden vijl" van de aanvankelijk aan
gehouden beleidsruinueprojecten alsnog gehonoreerd. 

In de loop van het jaar kwam een rapport gereed waar
in de ervaringen met, de kritieken op en de resultaten 
van de beleidsruimte over een reeks van jaren zijn ge
analyseerd. Het rapport bevat een aantal conclusies en 
aanbevelingen, waarvan de bespreking in 1985 zal 
plaatsvinden. 

Voor programmatische prioriteiten en knelpunten 
werd k/ 2.567 uitgetrokken. Door toezeggingen in 
vorige jaren was hiervan k/ 1.430 voor de instituten 
vastgelegd. 

Voor de werkgemeenschappen kwam k/ 987 be
schikbaar. Daarvan werd k/812 bestemd voor mate
riele kredieten. Eén van de redenen is dat veel univer
sitaire groepen in de laatste jaren geconfronteerd wa
ren met een sterke daling van hun materiële middelen, 
waardoor zij in problemen raakten met betrekking tot 
het aanschaften en vernieuwen van onderzoekappara-
tuur. Daar komt bij dat ZWO de ondergrens voor in
vesteringen, die t/m 1983 k/ 100 was, voor 19F4 op 
k/ 175 stelden, waardoor voor instrumenten waarvan 
de kosten tussen de/e bedragen liggen, geen investe
ringssubsidie beschikbaar kon worden gesteld. De ove
rige k/ 150 werd bestemd voor nieuwe aanstellingen 
in het kader van de beleidsruimte 1984 en voor kan
toorautomatisering. 

4. Instituten en werkgroepen 

4.1. Instituten 

De instituten vervullen een onmisbare functie in de 
nationale en internationale samenwerking op het on
derzoekgebied waarop ze werkzaam zijn. Langs tal 
van wegen hebben /e nauwe relaties met de universi
teiten en technische hogescholen en met het onderzoek 
dat daar plaatsvindt: via werkgemeenschappen, sa
menwerkingsovereenkomsten, (acilitcitcn waarover ze 
beschikken, hoogleraarschappen, promovendi en stu
denten. Ze zijn als ondcrzock-insiituten ingeschakeld 
bij de opleiding van fysici. Deelneming aan internatio
nale onderzoekprogramma's en/of projecten en uil-
wisseling van onderzoekers mei buitenlandse labora

toria zijn een belangrijk en noodzakelijk onderdeel 
van hun taak in de wetenschappelijke wereld. Het is 
dan ook te betreuren dat de overheid aan de tewerk
stelling van buitenlanders steeds stringentere eisen 
stelt. 

Het organisatorische verband waarin de instituten 
zijn ondergebracht, biedt optimale mogelijkheden de 
bovengenoemde veelomvattende rol te vervullen. 
Jarenlang is er sprake van geweest dat de instituten 
van overheidswege uit dit verband zouden worden los
gemaakt, om te worden ondergebracht in een afzon
derlijke beleids- en beheersorganisatie. Dat zou funest 
zijn. Deze onzekerheid over de toekomst duurde ook 
in 1984 nog voort. 

Een aantal voorzieningen die betrekking hebben op 
terrein en gebouwen van het Wetenschappelijk Cen
trum Watergraafsmeer (WCW), worden onder geza
menlijk beheer en voor rekening van de desbetreffende 
instituten uitgevoerd door de Stichting Beheer WCW, 
waarvan in het jaarboek 1981 reeds melding werd ge
maakt. De oprichting van deze stichting door ZWO. 
FOM, MC en SARA werd in 1984 een feit. 

Op 2 mei 1984 bracht de Minister van O&W, dr. W. 
Deetman, een bezoek aan het WCW. Daarbij toonde 
hij onder meer belangstelling voor het plan om de ver
sneller van het NIKHEF- uit te rusten met een pulse 
stretcher. Hiermee kan het tijdsrendement worden 
verhoogd van 2ff/o tot 9C'ro en de maximale energie van 
500 MeV tot 700 MeV. De wetenschappelijke ge
bruiksduur van de ve. sneller wordt daardoor met 6 a 7 
jaar verlengd tot in het midden van de jaren 90. De be
nodigde investering beloopt M/ 19. Bedrijf en onder
houd worden M/ 0,8 duurder, maar de elektriciteits-
kosten dalen met M/ 1,5, zodat de jaarlijkse exploita
tielasten M/0,7 minder worden. Het plan werd in het 
jaarboek 1982 op blz. 24 al even genoemd in verband 
met de reductie van de elektriciteitskosten. 

De Minister werd op zijn verzoek nader over dit plan 
geïnformeerd. Daarbij werd er evenwel de aandacht 
op gevestigd dat een verantwoorde afweging en be
sluitvorming binnen NIKHEF, Werkgemeenschap 
voor Kernfysica en FOM als geheel, pas omstreeks 
eind 1984 zou kunnen zijn afgerond. In dit verband 
kan onder meer worden verwezen naar paragraaf 3.2., 
waar werd uiteengezel dat met het oog op hei twee-
centraconcept voor de kernfysica een plan werd opge
steld voor de toekomstige uitrusting van elk van de 
beide centra: de sectie K van het NIKHEF en het KVI. 

In dit verband vormt de pulse stretcher, mei de be
nodigde aanpassing van de versneller, het project 
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UPDATE MEA van de sectie K van het NIKHEF. Bij 
het KVI werd een plan opgesteld om in samenwerking 
met het Institute de Physique Nucléaire te Orsay, in 
Groningen een supergeleidend cyclotron te bouwen. 
De hiervoor benodigde investering ..^iJ geraamd op 
M / 4 5 . 

In het najaar besloot de Minister van O&W om voor 
grote investeringen in para-universitaire instituten een 
afzonderlijk bedrag uit te trekken van M/ 10 in 1985, 
oplopend tot M/ 30 in 1989, hetgeen neerkomt op een 
totaal van M/ 100 in deze vijfjaar. De termijn binnen 
welke voorstellen hiervoor moesten worden ingediend, 
zette de besluitvormingsprocedure betreffende de 
beide versnellerplannen onder druk. Ditzelfde geldt 
voor het derde voorstel dat in dit verband werd inge
diend en dat betrekking heeft op de modernisering van 
de infrastructuur van het FOM-Instiiuut voor Atoom-
en Molecuulfysica. Deze modernisering houdt ver
band met de reeds in het vorig jaarverslag genoemde 
omschakeling van het programma van dit instituut 
naar het oppervlakteonderzoek. De kosten van de be
nodigde extra-investering, buiten die uit de normale 
jaarlijkse middelen, werden geraamd op M/ 8. 

Het FOM-bestuur kende aan dit plan de eerste prio
riteit toe en aan de beide versnellerplannen ex equo de 
tweede prioriteit. 

De concept NIKHEF-overeenkomst waarover sinds 
1976 door de betrokken partijen was onderhandeld en 
waarvan in 1981 een deel in werking trad, werd begin 
1984 ondertekend. De Minister van O&W en ZWO 
deelden in november mee geen goedkeuring aan de 
overeenkomst te kunnen verlenen, omdat ze aanpas
singen wilden zien aangebracht. 

In het jaarboek 1982 werd er melding van gemaakt dat 
het NIKHEF in opdracht van ZWO een Nederlandse 
bundellijn bij de Britse synchrotron-stralingsbron in 
Daresbury bouwde. Deze bundellijn werd in november 
1984 officieel in gebruik genomen. 

Eveneens in het jaarboek 1982 werd melding gemaakt 
van de ECR-ionenbron van het KVI, de belangstelling 
van de zijde van atoomfysiei hiervoor en de overplaat
sing van de Groningse werkgroep A 111 naar het KVI. 
Sedertdien is ook vanuit het FOM-Instituut voor 
Atoom- en Molecuulfysica te Amsterdam en vanuit de 
Utrechtse werkgroep A II atoomfysisch onderzoek 
met deze bron op gang gekomen. 

Aangezien de werkgroeplcidcr van A III in de loop 
van 1985 vervroegd met emeritaat gaat, moest een 

ervaren atoomfysieus worden aangetrokken die aan 
het onderzoek leiding kon geven. De Werkgemeen
schap Atoomfysica en het KVI verklaarden zich bereid 
hiervoor tijdelijk een positie af te staan, waardoor de 
financiële consequenties konden worden opgevangen. 

Bij het verwerven van opdrachten voor de bouw van 
grote apparatuvr voor natuurkundig onderzoek, zo
als versnellers, kernfusie-installaties en toebehoren 
boekt de Nederlandse industrie op de Europese markt 
naar verhouding te weinig resultaten. Dit is temeer on
bevredigend, omdat de Nederlandse onderzoekactivi
teit op deze gebieden aanzienlijk is en omdat Neder
landse onderzoekers en ontwerpers in de Europese 
centra sterk vertegenwoordigd zijn. De Stichtingen 
FOM en STW, het FOM-Instituut voor Plasmafysica, 
het NIKHEF en het KVI belegden in verband hiermee 
op 7 september 1984 een bijeenkomst met vertegen
woordigers van Nederlandse industrieën die over pas
sende produktiefaciliteiten beschikken. Daarbij werd 
informatie verstrekt en van gedachten gewisseld over 
samenwerking tussen bedrijven en research-instellin 
gen op het desbetreffende gebied. 

Het FOM-Instituut voor Plasmafysica bestond in 1984 
25 jaar. Dit was aanleiding om de jaarlijkse open dag 
een bijzonder accent te geven, door onder meer verte
genwoordigers van bedrijven en instellingen uit de di
recte omgeving voor een bezoek uit te nodigen. 
In dit verband kan worden opgemerkt dat ook het 
WCW - en daarmee het NIKHEF en het FOM-Insti
tuut voor Atoom- en Molecuulfysica alsmede het 
KVI - in 1984 een open dag hielden. 

4.2. Doelmatigheidsoperatie 

De instituten zijn al een reeks van jaren geconfron
teerd met budgetverlagingen en onvoldoende gecom
penseerde lastenstijgingen. Een nieuwe bezuiniging 
dreigde in de vorm van de zogenaamde doelmatig
heidsoperatie. In het vorig jaarboek werd reeds opge
merkt dat het hier ging om een 60-ial onderzoekinsti
tuten en een bezuiniging die in 1984 M/ 42 zou bedra
gen en zou oplopen tot M/ 123 in 1987. Deze bezuini
ging zou moeten worden opgebracht door doclmatig-
hcidsbevorderende maatregelen, waarbij capaciteit, 
kwaliteit en output zoveel mogelijk gehandhaafd zou
den blijven. 

De doelmatigheidsoperatie werd uitgevoerd door de 
Minister van O&W als coördinerend bewindsman 
voor het wetenschapsbeleid. Ten behoeve daarvan 
stelde hij een interdepartementale stuurgroep in, on
der leiding van de directeur-generaal voor het weten-
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schapsbeleid. met twee werkgroepen: één voor finan
ciën en één voor personeels/aken. Het organisatie
adviesbureau Bakkcnist. Spits & Co (BSO werd belast 
met het doelmatigheidsonderzoek. 

De Minister /egde toe dat alle informatie in overleg 
/ou worden vastgesteld, dat na afloop van het gehele 
onderzoek het onder/oekrapport zou worden toege
zonden en dat o\er de te nemen maatregelen overleg 
zou plaatsvinden vooruat tot implementatie zou wor
den overgegaan. 

4.3. Werkgroepen 

De werkgroepen van FOM bij universiteiten en hoge
scholen spelen door hun bundeling in de vorm van 
werkgemeenschappen een belangrijke rol in de natio
nale samenwerking en coördinatie. 

Een belangrijk aspect van de samenwerking in werk-
gemeenschapsverband is de wederzijdse dienstverle
ning. Een voorbeeld daarvan, dat in 1984 aan de orde 
was, is het volgende. 

De werkgroepen Mt IV (Leiden) en Mt V (Amster
dam) bewegen zich naast hun metaal fysisch onderzoek 
op het gebied van de preparaiieve metaalkunde en 
dunne lagen. Het gaat daarbij om de bereiding en ana
lyse van preparaten zoals ecnkristallen, polykristaHcn, 
dunne lagen, materiaalbehandeling en -beproeving en 
advisering over deze onderwerpen. Dit geschiedt zowel 
ter ondersteuning van het eigen onderzoek als ten dien
ste van andere groepen en laboratoria binnen en buiten 
FOM. De werkgroep Mt IV heeft daartoe zelf een me-
(aallurgische afdeling. De werkgroep Mt V wordt on
dersteund door een preparatieve afdeling en een rönt-
genafdeling waarin zij enkele technici heeft. Recente 
ontwikkelingen en nieuwe inzichten in de fysische ach
tergronden van het kristalgroeiproces maakten het no
dig de situatie met betrekking tot faciliteiten en perso
neel voor deze taken en die groepen opnieuw te bezien. 
De Commissie van de Werkgemeenschap 'Metalen 
FOM-TNO' stelde daartoe een commissi.* ad hoc in en 
betrok ook de Commissie van de Werkgemeenschap 
voor de Vaste Stof daarbij. Het advies van dc/e eoiii-
missie ad hoc leidde tot een aantal besluiten, waaraan 
inmiddels uitvoering is gegeven. 

Naast dergelijke vormen van wederzijdse dienstverle
ning bestaan tal van andere bilaterale contacten tussen 
werkgroep'n, werkgemeenschappen en instituten, 
waarbij gebruikt wordt gemaakt van clkaars facilitei
ten en expertise. 

Met betrekking tol de opheffing en oprichting van 
werkgroepen valt het volgende te vermelden. 

Vier werkgroepen werden opgeheven: 
A V prof.dr.ir. H.L. Hagedoorn (THE) 
A \ I dr. A. DönN/elmunn (UvA) 
Mt XI dr.ir. A. van Veen (a.i.) (THD) 
THFE III prof.dr. F. van der Maesen (THD) 

Drie werkgroepen werden als volgt gesplitst: 
Eén project van THFE--D 1 kreeg de status van afzon
derlijke werkgroep: 
THFE-D VI prof.dr. M. Kleefstra (THD) 

De werkgroep TH FE-G werd gesplitst in THFE-G I. 
waarin de lopende projecten worden voortgezet, en 
een deel waarin een nieuw project werd ondergebracht: 
THFE-G II prof.dr. W.C. Nieuwpoort (RUG) 

Een project van TF III werd in verband met de benoe
ming van één van de projectleiders tot hoogleraar in 
Groningen overgebracht van Delft naar Groningen en 
vormt daar nu: 
TF XXI prof.dr.ir. L.P.B.M. Janssen (RUG) 

Vier werkgroepen werden opgericht: 
A XIV prof.dr. F. J. Baerends (VV) 
THFE-L dr. W.Th. Wenckebach (RUL) 
TF XXII prof.dr. Th . JA. Popma (THT) 
TF XXIII prof.dr.ir. J.C. Francken (RUG) 

5. Betrekkingen met andere organisaties 

FOM maakt deel uit van een gecompliceerd netwerk 
waarin tal van instanties en organisaties een rol spelen. 
Voor het voeren van een consistent en gecoördineerd 
beleid is het van het grootste belang dat relaties met de
ze instanties en organisaties op de juiste niveaus wor
den onderhouden en, waar nodig, op het hoogste ni
veau worden geformaliseerd. 

Het heeft in het kader van dit jaarverslag geen zin 
een poging te doen tot een volledige opsomming van al 
deze relaties, laat staan van de aard ervan. Volstaan 
moet worden met een globaal beeld, dat zich beperkt 
tot het vermelden van de belangrijkste instanties en 
organisaties. De/e kunnen worden onderscheiden in 
binnenlandse (subsidiegevers, universiteiten en hoge
scholen, overige) en buitenlandse (w.o. internationale 
organisaties). 

Wat de Nederlandse subsidiegevers bet relt. dient 
allereerst ZWO te worden genoemd, van wie FOM het 
grootste deel van haar financiële steun krijgt. Daar
naast ontvangt FOM een belangrijke bijdrage van de 
STW. Zowel ZWO ais STW <>ntvangen hun gelden 
van het Ministerie van O&W, dal overigens ook enke
le bijdragen rechtstreeks aan FOM ter beschikking 
stelt. Dit laatste geld! ook voor het Ministerie van EZ. 
Het spreekt vanzelf dal mei al de/c instanties tal van 
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formele en informele contacten van uiteenlopende 
aard bestaan. 

Van groot belang zijn verder de betrekkingen met de 
Nederlandse universiteiten en hogescholen. IXze be
trekkingen spelen zich in de eerste plaats af op het ni
veau van het onderzoek, maar de financiële en perso
nele bijdragen die I-OM verleent en de coördinerende 
rol die zij daarbij vervult, hebben ook geleid tot weder
zijdse contacten op het gebied van beleid en beheer. 
Belangrijke voorbeelden daarvan vormen de -.verkge-
meenschapscommissies. de overeenkomst met L"v.-\. 
KUN en VU inzake het NIKHEF en de overeenkomst 
met RUG inzake het KM. 

Van de andere organisaties met of via welke binnen
landse relaties worden onderhouden, dienen vooral 
ECN. SMC. SARA. NCN. THDcn het bedrijfsleven 
te worden vermeld. 

Mei ECN heeft FOM overeenkomsten op hel gebied 
van de kernfysica en de kernfusie, maar daarnaast ook 
verscheidene andere contacten. 

Met SMC' (CWI) en SARA bestaan betrekkingen 
van verscheidene aard. Allereerst kan FOM door be
middeling van SMC" (CAM) gebruik maken van de re-
kenfaciliteitcn van SARA. Bovendien werkt FOM met 
deze organisaties samen in de Stichting Beheer WC'W. 

Het NCN is een overlegforum voor de belangrijkste 
organisaties die bij het beleid op het gebied van de na
tuurkunde in Nederland zijn betrokken, zoals FOM. 
KNAW. ARNAT. NNV c.a. 

C'on'acten met TNO en het bedrijfsleven zijn er 
vooral waar he» toepassing van onderzoekresultaten 
betreft. Niet enkele industrieën heeft FOM research-
contracten. 

Van de relaties met internationale organisaties zijn 
in het bijzonder die met de EG van belang. FOM heeft 
met de EG o.a. een associatie-overeenkomst betreffen
de deelneming aan het Europese kernfusieprogram
ma, overeenkomsten inzake deelneming aan JET en 
NET en uitwisselingscontracten. Het FOM-Insiitiuit 
voor Plasmafysica speelt in deze samenwerking een 
belangrijke rol. In het kader van de associatic-over-
eenkoms» ontvangt FOM een belangrijke financiële 
bijdrage; daar staal echter rfc FOM-bijdragc aan .H-T 
tegenover. 

Deelneming aa.i grote internationale projecten ge
schiedt vooral via hel NIKHEF bij CERN (Geneve). 
Ook bij andere vcrsncllcrcenira. zoals DESY (Ham
burg) en SI.AC (Stanford), zijn NIKHEF-tcams ge
stationeerd. 

6. Prrwnrir /aken 

In 19X1 werden ondernemingen van 35 tot 1(H) werkne
mers onder de werking van de Wet op dv. Onderne
mingsraden gebracht. Dit leidde ertoe dat in het bu
reau een ondernemingsraad in het leven werd geroe
pen. IXze bureau-ondernemingsraad (BOR) werd op 
S augustus 1984 door de directeur geïnstalleerd. 

Met betrekking tot enkele ontwikkelingen die vorig 
jaar in gang werden ge/et en waarop in het jaarboek 
1983 uitvoerig werd ingegaan, valt het volgende te 
vermelden. 

Over het reglement van de COR-comiissie Weten
schap en Structuur werd overeenstemming bereikt. 
Hierdoor is de personeelsverteeenwoordiging bij de 
vergaderingen van de werkgemeenschapscommissies 
nu formeel geregeld. 

Enkele uitwerkingsbesluilen met betrekking tot de 
Arbo-wet - het instellen van een coördinatiecommis
sie en het verlenen van taakopdrachten aan de direc
teur van FOM en de directeuren van de FOM-institu-
ten - kwamen tot stand. 

IX in het vorig jaarverslag genoemde notitie over 
uitgangspunten, criteria, totstandkoming en hantering 
van formatieplannen werd goedgekeurd: de richtlijnen 
voor aanstelling en bevordering van wetenschappelij
ke onderzoekers waren eind 1984 nog in discussie. 

In 1983 werd in plaats van de prijscompensatie in de 
salarissen e-*n arbeidstijdverkorting gegeven in de 
vorm van drie roostervrije dag«*n. In 1984 kwamen 
daar twee roostervrije dagen bij. Voor deze laatste zou 
structureel I00°o (voor 1984 echter slechts 62.5»*) fi 
nanciële compensatie beschikbaar zijn ten behoeve 
van nieuwe arbeidsplaatsen. Het daarmee correspon
derende subsidie werd suppletoir aangevraagd- In juni 
1984 kwamen echter geen middelen voor FOM be
schikbaar. 

Voor de volgende fase kende O&W aan / W O uit de 
gelden voor herbezetting van I '« arbeidstijdverkor
ting k/ 1.7(10 structureel met ingang van 1985 en 
k/ 1.000 incidenteel voor het jaar 1985 toe. FOM 
vroeg daaruit k/ 1.040 structureel en k/ «10 inciden
teel. / W O diende bij O&W een vcrdcrlingsvoorsiel in 
waarin voor FOM slechts k / 200 incidenteel en in het 
geheel geen structureel bedrag was opgenomen. Hier
tegen diende FOM een krachtig protest in. / i j is niet 
alleen van mening dat hiermee geen recht is gedaan aan 
de door haar personeel ingeleverde prijscompensatie. 

IX zgn. onderw i jskorting op Je salarissen die in 1983 
1.85°'o bedroegen in 1984op !.8l°n werd vastgesteld, 
bleef ook dit jaar voor hel FOM-pcrsonccl gelden. 
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De nieuwe BBRA-sehalen werden met ingang van 
1984 door 1 OM gehanteerd. Dit geschiedde niet zon
der enige aarzeling, in verband met het medio 1984 
van kracht worden van de BBWO, dat enkele specifiek 
voor de wetenschappelijk onderwijs geldende functie
typeringen en schalen kent, en de BUWP, die de nieu
we functiestructuur van wetenschappelijk personeel 
belast met universitaire kerntaken (onderwijs en on
derzoek), bevat. 

Ook de lagere inschaling van nieuw personeel per 
I juli 1984 werd gevolgd. Een uitzondering hierop 
werd gemaakt voor de pas afgestudeerde wetenschap
pelijke onderzoekers (promovendi); het inschalings-
beleid voor deze categorie werd gecontinueerd. 

De bijgaande tabel geeft een overzicht van de perso
neelsbezetting aan het einde van 1984. Uitvoeriger ge
gevens kan men vinden in het afzonderlijke sociale 
jaarverslag over 1984. 

Personeelsbezetting < eind 1984 inclusief beleidsruimte 
en diverse projecten 

techn. 
wet. wet. adm. 

med. ass. huish. 

Instituten 202 18 383 
Werkgioepen bij universiteiten 
en technische hogescholen (excl. 
NIKHEF sectie H en KVI) 254 — 90 
Bureau 8 — 43 

Totale bezetting 464 18 516 

7. Fcstuur en bureau 

De Raad van Bestuur vergaderde in 1984 vier maal, het 
Uitvoerend Bestuur 15 maal, afgezien van een aantal 
besprekingen met anderen. 

In de samenstelling van de Raad van Bestuur kwam 
wijziging door de benoeming van prof.dr. G.A. Acket 
tot lid aan het begin van het jaar en prof.dr. R.P. 
Griessen aan het eind van het jaar. In het Uitvoerend 
Bestuur kwam aan het eind van het jaar wijziging 
doordat prof.dr, A. Dymanus zijn lidmaatschap neer
legde en werd opgevolgd door prof.dr.ir. W.J. Witte-
man. 

In januari kondigde de directeur aan met ingang van 
I januari 1985 gebruik ie willen maken van de VUT-
rcgeling. De Raad van Bestuur zette een benoemings
procedure in gang. Daarbij werd uitgegaan van de 

functiebeschrijving van de directeur en de bureau
structuur zoals deze in 198J waren vastgesteld. Dat 
deze in de toekomst verandering kunnen ondergaan, 
bijv. door wijziging van de bestuursstructuur of door 
externe oorzaken zoals in paragraaf 3.1. al werd aan
geduid, werd daarmee niet uitgesloten. Er werd een 
benoemingscommissie ingesteld waarin de Raad van 
Bestuur, de instituutsdirecties en het management
team van het bureau waren vertegenwoordigd. Deze 
voerde de werving en de selectie uit en stelde een voor
dracht op. Nadat het Uitvoerend Bestuur, het mana
gementteam en de BOR-in-oprichting zich over deze 
voordracht hadden uitgesproken, nam de Raad van 
Bestuur in augustus het besluit om dr. K.H. Chang 
met ingang van 1 januari 1985 als de nieuwe directeur 
te benoemen. 

Met betrekking tot het bureau valt behalve de benoe
ming van de nieuwe directeur en de instelling van de 
BOR (zie paragraaf 6), het volgende te vermelden. 

Door de gestage uitbreiding van de STW, die in het 
FOM-bureau is gehuisvest, moest wederom een inter
ne verbouwing en uitbreiding van faciliteiten plaats
vinden. In verband daarmee werd de ruimte die FOM 
in het kantoorgebouw huurt, met 10% uitgebreid. 

De automatisering van de financiële administratie 
waarover in het jaarboek 1983 werd gesproken, werd 
in de loop van 1984 voltooid. Daarnaast werd een be
gin gemaakt met kantoorautomatisering in meer alge
mene zin. 

Tot slot is een woord van dank op zijn plaats aan allen 
die door hun activiteiten hebben bijgedragen aan het 
functioneren van FOM in 1984. Het Uitvoerend Be
stuur is zeer erkentelijk voor de medewerking die het 
van velen heeft ondervonden. 

Namens het Uitvoerend Bestuur, 
de directeur, 

A.A. Boumans 
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Minister Deetman van Onderwijs en 
Wetenschappen bezocht op 4 mei 1984 
het Wetenschappelijk Centrum Water
graafsmeer (WCW) te Amsterdam. 
In dit centrum zijn o.m, het FOM-Insti-
tuut voor Atoom- en Molecuulfysica, 
het NIKHEF en het Centrum voor Wis
kunde en Informatica gehuisvest. 

Op de foto ziet u v.l.n.r.: Minister Deet-
man, prof.dr, G van Middelkoop (weten
schappelijk directeur NIKHEF, sectie K), 
dr. J.F. Kramer (hoofddirecteur Instel
lingen O&W) en dr. K.H. Chang, de nieu
we directeur van FOM (toen nog direc
teur Algemene Beleidszaken O&W). 
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Financieel verslag 

EXPLOITATIEREKENING 

Vastgestelde begroting 1984 
Lasten (x ƒ1.000) 

6.711,5 
3.018,2 

9.729,7 

2.159,0 
690,0 

2.849,0 

7.734,0 
1.725,1 
1.457,5 

10.916,6 

1.729,0 
507,0 

2.236,0 

2.900,0 
424,3 

3.324,3 

4.841,0 
1.201,7 

6.042,7 

10.921,6 
2.051,3 
2.965,5 

15.938,4 

973,0 
48,0 

1.021,0 

7.899,0 
1.230,4 
4.097,0 

13.226,4 

Werkgemeenschap voor Kernfysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

Financieel jaarverslag 1983 
Lasten ( x ƒ 1.000) 

7.190,2 
3.630,1 

Werkgemeenschap voor Atoomfysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

2.059,6 
532,6 

FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica: 
(excl. TN III) 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 
Algemene en bedrijfskosten 

7.596,9 
2.169,2 
1.197,0 

Werkgemeenschap 'Metalen FOM-TNO': 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

1.906,7 
628,5 

Werkgemeenschap voor Molecuulfysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 

2.868,1 
421,2 

Werkgemeenschap voor de Vaste Stof: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten _ 

4.881,2 
1.089,6 

Werkgemeenschap voor Thermonucleair 
Onderzoek en Plasmafysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 
Algemene en bedrijfskosten _ 

11.257,3 
2.452,8 
2.296,2 

Werkgemeenschap voor Theoretische 
Hoge-energiefysica: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten _ 

1.092,5 
37,6 

Sectie Hoge-energiefysica van het NIKHEF: 
Personeelskosten 
Materiële kredieten 
Algemene en bedrijfskosten 

7.912,7 
2.020,5 
3.035,5 

10.820,3 

2.592,2 

10.963,1 

2.535,2 

3.289,3 

5.970,8 

16.006,3 

1.130,1 

12.968,7 

1.090,0 
Sectie Kernfysica van het NIKHEF: 
Personeelskosten 11.816,8 
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1.507,9 Materiële kredieten 985,0 
7.992,5 

20.590,4 
Algemene en bedrijfskosten 

Werkgroepen Technische fysica: 

8.397,7 
21.199,5 

1.310,0 Personeelskosten 1.166,0 
1.313,6 Materiële kredieten 961,5 

2.623,6 
Werkgemeenschap voor Halfgeleiders' 

2.127,5 

2.272,0 Personeelskosten 1.753,1 
1.252,0 

3.524,0 
Materiële kredieten 

Bureau: 

1.763,9 
3.517,0 

2.725,0 Personeelskosten 2.700,7 
1.338,0 

4.063,0 
Bureaukosten 

Bestuurskosten: 

942,0 
3.642,7 

591,0 Algemene kosten 677,0 
90,0 

681,0 
Commissiekosten 136,8 

813,8 

67,0 MC/Sara 
— BTW-compensatie 1983 79,0 
— Automatisering FAS 190.1 

800,0 Bijdrage aan JET 800,0 
— Wachtgelden 1983 804,7 

1.727,7 Verplichtingen 2.754,5 
— Saldi 1.199,4 

99.360,8 
Saldi 

103.403,6 

Baten (x ƒ 1.000) Baten (x ƒ 1.000) 
78.676,0 Nederlandse Organisatie ZWO 83.967,2 
1.510,5 Ministerie van O en W 2.919,0 

200,0 Ministerie van Ec. zaken 376,3 
3.248,5 Europese Gemeenschap 4.415,7 

100,0 Rijksinstituut voor de Volksgezondheid 60,0 
150,0 Philips Eindhoven 456,3 

1.085,4 Rijksuniversiteit, Groningen, inzake KVI 1.147,5 
102,7 HVEE, Amersfoort, inzake Amolf 152,0 

1.790,0 JET, Abingdon, inzake Rijnhuizen 312,0 
- VU Amsterdam, inzake NIKHEF-H 138,6 

365,7 UvA, inzake NIKHEF-H 379,3 
6.942,0 STW 5.871,0 
1.994,7 Overige inkomsten 1.748,3 

96.165,5 101.943,2 

— Vervallen reserveringen 49,7 
1.123,8 Saldi 289,0 
2.071,5 Vastgelegde verplichtingen 1.121,7 

99.360,8 103.403,6 
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INVESTERINGSREKENING 

Vastgestelde begroting 1984 
Lasten (x ƒ1.000) 

600,0 
2.773,0 
1.200,0 
1.400,0 

300,0 

825,0 
300,0 

500,0 

6.273,0 

Vastgestelde begroting 1983 
Lasten ( x ƒ 1.000) 

1.625,0 

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 
exc!. instituten: 
Werkgemeenschap voor Kernfysica 565,0 
Werkgemeenschap 'Metalen FOM-TNO' 80,0 
Werkgemeenschap voor de Vaste Stof 175,0 
Werkgemeenschap Halfgeleiders 430,0 
BT W-compensatie 1983 402,0 

4.972,0 

1.652,0 

7.898,0 6.624,0 

Baten (x / 1.000) 

4.725,0 
1.700,0 

6.425,0 
1.473,0 

Subsidies van ZWO: 
-gewoon investeringssubsidie 
-o-v nader te verdelen artikel 
-extra inzake BTW'-compensatie 1983 

Euratom- bijdrage 

baten ( x ƒ 1.000) 

4.800,0 

402,0 
5.202,0 
1.422,0 

7.898,0 6.624,0 
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Toelichting op het financieel verslag 

1. Algemeen 

In het financieel verslag zijn naast elkaar vermeld: 
-de cijfers van de vastgestelde begroting 1984 voorde 

exploitatie en investeringen; 
- de cijfers van de jaarrekening 1983 voor de exploi

tatie; 
- de cijfers van de vastgestelde begroting 1983 voor de 

investeringen. 

Begrotingen en jaarrekening werden goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur van de Stichting FOM. De 
jaarcijfers 1983 werden gecontroleerd door Blömer & 
Co, registeraccountants te Nieuwegein. Het Financieel 
Jaarverslag 1983 ligt op het FOM-burcau ter inzage. 

2. Exploitatierekening: lasten 

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

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

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

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

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

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

-algemene en bedrijfskosten: deze posten komen 
voor bij de instituten en hebben betrekking op het in 
bedrijf houden van deze instituten. Deze kosten van 
het pOM-Instituut voor Plasmafysica zijn onder de 
betrokken werkgemeenschap vermeid. 

De bureaukosten omvatten alle posten die nodig zijn 
om het FOM-bureau in bedrijf te houden en kunnen 
vergeleken worden met de post algemene en bedrijfs
kosten bij de instituten. 

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

c 
van de commissies van werkgemeenschappen, beleids
commissies etc. 

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

3. Exploitatierekening: balen 

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

schappelijk Onderzoek (ZWO) voor ruim 81^o. 
- De Stichting voor de Technische Wetenschappen 

(STW) voor projecten op het gebied van technische 
natuurkunde en innovatie. 

- De Europese Gemeenschap voor A toomenergie 
(Euratom). Met Euratom bestaat een associatie
contract voor plasmafysica en beheerste kernver
smelting. Volgens dit contract draagt Euratom 2597b 
bij in de exploitatie- en investeringskosten van het 
FOM-Instituut voor Plasmafysica en de groep 
TN III bij het FOM-Instituut voor Atoom- en Mo-
lecuulfysica. Voor bepaalde investeringen wordt 
nog eens zo'n 20% extra vergoed. 

- Het Ministerie van 0& W: dit ministerie draagt op 
projectbasis bij aan een aantal projecten bij het 
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica en 
een aantal lump sum-bedragen voor de Werkge
meenschap Halfgeleiders. 

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

- vervallen reserveringen: dit zijn bedragen, toege
kend in 1981/1982, die niet meer zullen worden uit
gegeven; 

-saldi: overschotten uit een vorig jaar; 
- vastgestelde verplichtingen: dit zijn gelden, die door 

het Uitvoerend Bestuur bestemd zijn voor bepaalde 
doeleinden (o.a. Halfgeleiders). 

4. Invesleringsrekening 

Onder dit hoofd vallen alle uitgaven voor inrichting 
van laboratoiia, alsmede de aan koop van wetenschap
pelijke basisapparatuur. Dit zijn grote installaties en 
apparaten die niet uit het normale exploitatiesubsidie 
kunnen worden aangeschaft. 
Met ingang van J 983 bedraagt de ondergrens voor aan 
te schaffen apparatuur kf 175 per stuk, voor 1984 e.v. 
is die ondergrens opgetrokken naar k/ 250 ncr stuk. 

Financieel verslag 31 



De eindafrekening van deze posten vindt niet plaats 
per begrotingsjaar, maar per object. Daarom zijn hier 
de begrotingscijfers vermeld. 
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Zakelijk/organisatorische 
verslagen 
WERKGEMEENSCHAPPEN EN INSTITUTEN 
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Kernfysica 

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling 

De Werkgemeenschap voor Kernfysica 
-een voortzetting van de oudste kern 
van FOM-onderzoek- heeft tot doel: 
a. zuiver-wetenschappelijk onderzoek 
op het gebied van de kernfysica te 
beoefenen; 
b. het kernfysisch werk in Nederland 
te coördineren. Voorzover mogelijk 
wordt hierbij ook betrokken het onder
zoek dat buiten FOM-verband plaats
vindt; 
c. meetmethoden en instrumenten voor 
het kernfysisch onderzoek te ontwerpen 
en te perfectioneren; 
d. fysici, ingenieurs en hulpkrachten 
op het gebied van de kernfysica op te 
leiden; 
e. hulp bij het toepassen van kernfysica 
op technisch, medisch en ander gebied 
te geven. 

2. Speurwerk  

Bij het onderzoek met pionen dat de 
werkgroep K II (VU, Amsterdam) in 
NIKHEF-verband uitvoert, werd verder 
gewerkt aan pionische röntgenstraling. 
Daarnaast werden de eerste metingen 
van verstrooiing van langzame, zowel 
positieve als negatieve, pionen aan ,2C 
uitgevoerd. Voorbareidingen vooronder
zoek aan vloeibaar 3He en 4He werden 
getroffen. 
Bij het onderzoek met snelle elektronen, 
eveneens in NIKHEF-verband, werden 
analyseproblemen bij 19F en bij 26Mg en 
58Ni opgelost door rompexcitatie resp. 
2hw-ééndeeltje-ééngatexcitatie in de 
analyse te betrekken. 
Een belangrijke stap voorwaarts bij het 
experimentele werk was de eerste me
ting aan een (e.e'p)-reactie aan 12C. 
De resultaten die de directe reactie 
51V(d,3He)50Ti betreffen zulten worden 
vergeleken met die voor de reactie 
51V(e,e'p). waaraan bij het NIKHEF-K 
wordt gemeten. 
Het onderzoek van inelast/sche proton-
verstrooiing aan 5BNi en 88Sr bij verschil
lende energieën (tot 200 MeV) werd voort

gezet, evenals dat met behulp van gam-
maspectroscopie bij de VU en het KVI, 
in het bijzonder het onderzoek naar de 
structuur van even Pbisotopen. 

Theoretisch onderzoek werd uitgevoerd 
op het gebied van middelhoge-energie-
fysica en van kernmodellen. 
Voor pionische atomen werd een opti
sche potentiaal ontwikkeld die de ge
meten anomale breedten van de energie
niveaus kan beschrijven. Het delta-gat
model voor pion-kernverstrooiing werd 
uitgebreid tot lagere projectielener
gieën. De invloed van onder andere de 
deuteron-golffunctie, het 'off-shell-
gedrag van de pionnucleonwisselwer-
king en het teruglopende pion op de 
absorptie van pionen in deuterium, 
werd onderzocht. Het optisch-model-
programma voor de elastische verstrooi
ing van pionen aan 3He werd voltooid. 
Uit onderzoek van kruissymmetrische 
vergelijkingen voor de pion-nucleon-
wisselwerking is gebleken dat de terug
stoot van het nucleon volledig moet 
worden meegenomen. 
Een dynamisch model voor de wissel
werking in gekoppelde ÏN-AN-kanalen, 
gebaseerd op het gebruik van de P-ma-
trix, werd verder ontwikkeld. De "quark 
compound bag' (QCB)-potentialen voor 
de pion-nucleonwisselwerking zijn aan 
experimentele resultaten getoetst. In 
een tweedimensionaal drie-deeltjes-
sys'eem met een separeerbare wissel
werking met goed gekozen vormfactor 
is een aantal Efimov-toestanden gevon
den. 
Men veronderstelt dat het model van 
wisselwerkenoe bosonen (IBM) collec
tieve schillenmodeltoestanden kan be
schrijven. Voor de constructie van deze 
veel-fermiontoestanden zijn diverse 
suggesties gedaan, zoals deeltjesparen, 
deeltje-gatparen, quasideeltjesparen, 
etc. Na vergelijking van de resultaten 
van een aantal constructiemethoden 
werd een betere methode voorgesteld. 
Op grond van een afbeelding van collec
tieve veel-fermiontoestanden op IBM-
toestanden werd ook de afbeelding van 
elektromagnetische operatoren be
schouwd. Het bleek dat de magnetische 

dipooloperator goed wordt voorgesteld 
door de eenvoudige, voor het IBM veel 
gebruikte, vorm. Voor hogere multipolen 
zijn evenwel ingewikkelder vormen nodig 
dan de tot nu toe gebruikelijke. Als toe
passing werden (e.8')-vormfactoren voor 
collectieve M3-excitaties berekend. 
Analyse van spectroscopische gegevens 
voor Sn-isotopen met het gebroken-
paarmodel toonde aan dat het aantal 
gebroken paren (ook gegeneraliseerde 
senioriteit genoemd) voor deze semi-
magische kernen geen goed quantum-
getal is. Wel is het een nuttig quantum-
getaf om de aard van de gemiddeld 
ongeveer 20% senioriteitsmenging en 
de invloed ervan op spectroscopische 
eigenschappen kwalitatief te beschrij
ven. 

In de werkgroep K III (KVI, Groningen) 
werd uit metingen van inelastische ver
strooiing aan 24Mg in het interval van 
0° tot 8° ongeveer 90% van de isosca-
larre monopool energiegewogen som-
regel (EWSR) en ongeveer 58% van de 
isoscalaire dipool EWSR gevonden in 
het gebied van 10 tot 20 MeV excitatie
energie. 
In 208Pb wijst het neutronverval van de 
monopoolreuzen resonant ie, aangesla
gen door inelastische a-verstrooiing bij 
0°, op de dominantie van statistisch 
verval. Aanwijzingen werden gevonden 
voor semidirect verval naar gattoestan
den in de eindkern en naar toestanden 
die beschreven kunnen worden als gat
toestanden gekoppeld aan laagliggende 
collectieve toestanden, 
De reactie (3He,t) en het daarop volgende 
protonvervai werden verder bestudeerd 
aan de kernen 26Mg, 28Si, 32S en 40Ca. 
Uit hoekverdelingen tussen toestanden 
met bekende golffuncties is een para-
meterisering van de effectieve 3He-
nucleoninteractie gevonden. Systema
tiek van de spreidingsbreedte van iso
baar-analoge toestanden in Nd-isotopen 
wijst op sterke afhankelijkheid van de 
excitatie-energie. 
Het onderzoek aan protonoverdracht-
reacties in het Pt-gebied werd afgerond. 
De resultaten werden geïnterpreteerd 
in tiet kader van de verschillende boson-
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fermionmodellen. 
In de kern 1!6Sn is een aantal gestrekte 
toestanden waargenomen via de reac
ties mln(ür.t) en (3He.d). uitgevoerd op 
het KVI. en ' ,6Sn(p.p') (Bloomington) en 
(e,e) (NIKHEF-K). Dit laatste experiment 
is nog niet voltooid. Voor ééndeeltje-
ééngat-protonconfiguraties werd een 
sterke fragmentatie waargenomen, in 
tegenstelling tot de situatie voor de een
voudigste neutron-excitaties. Modelbe
rekeningen in het kader van een BCS-
schillenmodelaanpak met gebruik van 
een Skyrme-interactie. vinden voort
gang. 
In het kader van het onderzoek naar de 
reactiemechanismen die optreden in bot
singen van uit verscheidene nucleonen 
samengestelde projectielen werd de 
reactie 28Si + «(120 MeV) bestudeerd. 
Hiertoe werden de enkelvoudige spectra 
van protonen, deuteronen. tritonen. 3He 
en «-deeltjes bij voorwaartse hoeken 
gereconstrueerd uit de hoekcorrelatie 
van zon uitgaand deeltje in coïncidentie 
met andere lichte deeltjes. Naast de 
mechanismen die reeds eerder in de 
reactie 28Si + 3He(52 MeV) werden waar
genomen, trad met «deeltjes van 
120 MeV een nieuw verschijnsel op waar
bij de lichte deeltjes voornamelijk in 
voorwaartse richting werden uitgezon
den. Het mechanisme dat leidt tot dit 
proces, is thans nog niet vastgesteld. 
Nadere uitwerking van de gegevens en 

nieuwe experimenten zi|n hiervoor nood
zakelijk. 
Het onderzoek aan het reactiemecha
nisme van zware ionen werd uitgebreid 
naar hogere energie (tot 25 MeV/nu-
cleon). 3ij toenemende bundelenergie 
bleek de bijdrage van niet-binaire reac
ties snel groter te worden. Dit kon wor
den geconstateerd op basis van deeltje-
deeltjecoïncidentiemetmgen en deeltje-
röntgenstralingcoïncidentiemetingen. 
In verband met de laatstgenoemde meet
techniek werden ook de (atomaire) werk
zame doorsneden bepaald voor K-schii 
ionisatie ten gevolge van deze snelle 
projectielen door de karakteristieke 
röntgenstraling van het trefplaatmate-
riaal te meten. Deze waarden kunnen nu 
worden gebruikt voor de ijking van werk
zame doorsneden voor reacties waarbij 
karakteristieke röntgenstraling vrijkomt. 
'Plaatsgevoelige' detectors voor oe me
ting van splijtingsfragmenten werden 
ontwikkeld. Omdat de hoekcorrelatie 
van de fragmenten sterk afhangt van de 
overdracht van impuls en impulsmoment 
in een reactie, kunnen onvolledige-fusie-
reacties die worden gevolgd door splij
ting, nauwkeurig worden bestudeerd. 
De eerste resultaten wijzen erop dat de 
splijtingswaarschijnlijkheid het grootst 
is voor lichte deeltjes en zelfs 1 wordt 
voor 1 ,B. 
Het gamma-spectrometrische onderzoek 
aan toestanden met hoge spin kreeg 

nieuwe mogelijkheden door de beschik
baarheid en betrouwbaarheid van bun
dels zware ionen uit de ECR-bron. en 
door de kwalitatieve en kwantitatieve 
uitbreiding van de detectieapparatuur 
(dit laatste in samenwerking met de VU 
en het NIKHEF-K). Verscheidene experi
menten werden uitgevoerd met zes Ge-
detectors, nog slechts gedeeltelijk voor
zien van BGOanti-Compton-schilden. 
Selectie van de emdkern werd mede be
reikt door het gebruik van een gamma
detector voor de totale energie. Met 
behulp van deze hulpmiddelen leverde 
het onderzoek aan l 94 ,96Pb (samen
werking met de VU) nieuwe resultaten 
op. en er werd een begin gemaakt met de 
studie van de structuur van sterk neu
tron-deficiënte Pt-kernen met A = 180 
Combinatie van gammadetectors en een 
mini-orange-elektrospectrometer is ge
bruikt bij een experiment om het karak
ter vast te stellen van overgangen tussen 
toestanden met zeer hoge sp:n (ca. 40 h) 
in i;,2Dy. Dit houdt verband met de voor
spelde superdeformatie in deze kern. 
'Online' conversieelektronen werden 
met speciale mini-orange-configuraties 
gemeten na splijtingsreacties. in het bij
zonder na (a.f)-reacties. Literatuurwaar
den voor EO-overgangen in zowel 96Zr 
als " Z r moesten als resultaat daarvan 
geheel worden herzien: het karakter van 
de 0*,- en de Oj-toestand in deze kernen 
is allerminst gelijk. De log ft-waa'den 

Viervoudige Bhabha-potanmeter (KVI) 
voor onderzoek naar rechtse V + A-stro
men in de elektrozwakke wisselwerking 
via nucleair \i verval. De loto toont de 

'meetkoppen' Links met en rechts zon
der vi/f lotomulticatorbuizen In het cen
trum komt de entree voor de cvclotron-
bundel waarmee targets worden geacti 

voorkant van de vacuümkamer met twee veerd. Target-transport gaat met twee 

roteerbare schi/ven (in vacuum en niet 
zichtbaar) op de assen van program
meerbare stappenn toren (met zicht 
bare koelvinnen) 

il nln ( V ' J ' . l ' " > „InrJ.flf.t Wlf, 
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van ^verval naar deze toestanden verto
nen grote verschillen. 
De in aanbouw zijnde viervoudige 
Bhabha-polarimeter werd off-line' ge
toetst met metingen aan 82Sr(e"). ' "Pr 
en 106Ru(e ). Dedetektieverschillen 
voor e en e" (deeltje en antideeltje) 
bleken waarneembaar te zijn, maar 
waren wel genng. Ze werden gemeten 
met een e ± -monochromator en plastic 
scintillators. 

Het onderzoek aan de beschrijving van 
collectieve kerneigenschappen omvatte 
groepentheoretische studies, in 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 voorspelling van collec
tieve magnetische dipool- en octupool-
sterkte in gedeformeerde kernen (waar
voor inmiddels experimentele aanwij
zingen zijn gevonden). 
Toepassing van technieken uit de sta
tistische mechanica van niet-evenwicht-
toestanden op botsingsprocessen tus
sen kernen hebben veel aandacht ge
kregen. Voor reacties tussen kernen bij 
hogere energieën werden interessante 
resultaten geboekt, gebaseerd op de 
vergelijking van Enskog. Vooral de rol 
van de Korte-drachtafstoting tussen 
nucleonen bij hoge dichtheid werd be
studeerd. 
De uitbreiding van deze methode naar 
kern-kernbotsingen van lage energie 
werd aangevat, met speciale aandacht 
voor de quantummechanische aspecten. 
De studie van de interacties tussen 
nucleonen en delta's in een dicht kern
medium nadert zijn voltooiing. Zelf-
consistente Brueckner-berekemngen 
aan kernmaterie, inclusief delta-vrij
heidsgraden en gebaseerd op algemene 
éénbosonuitwisseling-interacties zijn 
nu mogelijk. 

De verdeling van de radonconcentraties 
in ca. 1000 woningen in Nederland gaf 
aan dat de mediane waarde voor Neder
land vergelijkbaar is met die in ons 
omringende landen: de BRD, België en 
Groot-Brittannië. Enigszins hogere 
radonconcentraties in woningen met 
bepaalde bouwkarakteristieken bleken 
kwalitatief terug te voeren naar de bron
nen van radon: bodem en bouwmateria
len, terwijl luchttransport binnen een 
woning een grote rol bleek te spelen. 
Radonconcentraties in ca. 200 locaties 
in de buitenlucht op ca. 1,5 m hoogte 
waren gemiddeld 4 tot 6 keer zo laag als 
in woningen en vertoonden ondanks de 
middeling door luchtstromingen grote 
locale verschillen, vaak over korte af
standen. Het li|kt er thans op dat deze 

verschillen in de grond zelf vele malen 
groter zijn. 
Interessante resultaten werden gevon
den in het onderzoek van donker strand-
zand op Ameland. De specifieke radio
activiteit van U en Th nam drie orden van 
grootte toe bij een afname van de korrel-
grootte met een factor 3. Verder hing 
deradioac. iteit sterk af van de mag
netische susceptibiliteit. hetgeen wijst 
op een relatie met bepaalde mineralen. 

In de werkgroep K V (Utrecht) heeft het 
onderzoek aan zware-ionenreacties met 
de versneller van het KVI zich geconcen
treerd op de correlaties tussen lichte 
deeltjes en pojectielachtige fragmenten. 
Op deze wijze konden de verschillende 
processen die tot de fragmentatiedoor-
snede bijdragen, worden bepaald. Door 
het gereedkomen van een detectiesys
teem voor zware brokstukken, kon een 
begin worden gemaakt met het onder
zoek aan centrale botsingen. 
Elektronverstrooiingsexperimenten 
met de QDD-spectrometer op NIKHEF-K 
leidden tot longitudinale vormfactoren 
voor , 5N. De gemeten vormfactoren wer
den vergeleken met schillenmodelbere-
keningen waarin het exciteren van de 
4He-romp in rekening werd gebracht. 
Voor coïncidentiemetingen die op 
NlKHEF-K waren uitgevoerd aan de 
reactie 12C(e,e'p)"B. kon de spectrale 
functie voor de toestand J r = 1/2' in 
1 'B (E* = 6.79 MeV) worden berekend. 
Aangezien het hier een (' - 0-toestand 
betreft, zou berekening in uitsluitend 
de 1p-schil geen werkzame doorsnede 
kunnen opleveren. Door tevens de 1s- en 
de 2s1d-schil mee te nemen, kon de 
spectrale functie redelijk worden gere
produceerd. Er woi j t onderzocht in hoe
verre verdere uitbreiding van de model
ruimte tot 3hu)-excitaties de berekende 
spectrale functie zal verbeteren. 
Het nieuwe schitlenprogramma RITS-
SCHIL maakte het mogelijk op de super
computer van SARA berekeningen aan 
lichte kernen uit te voeren zonder een 
inerte romp te moeten onderstellen. 
Berekeningen werden uitgevoerd aan 
lichte tot zware kernen. Dit heeft stimu
lerend gewerkt op het experimentele 
onderzoek. De bestaande programma
tuur werd uitgebreid met onder andere 
een gevectoriseerd programma voor 
matrixdiagonalisering en aanpassing 
van wisselwerkingsparameters met 
behulp van de methode van kleinste 
kwadraten. 
De versnellers te Utrecht werden in toe
nemende mate gebruikt voor toegepast 
onderzoek. Isotopenverhoudingen 
14C/'2Cen '°Be/9Be werden gemeten. 
In samenwerking rnet de vakgroep 
Geologie te Utrecht werd bereikt dat 
koolstof- en berylliummonsters. geschikt 
voor de verstuivingsbron. konden wor

den vervaardigd. 
Voorts werd voor atoomfysisch en tech-
nisch-fysisch onderzoek druk gebruik 
gemaakt van de versnellers, terwijl ook 
toepassingen op net gebied van chemie 
en nucleaire geneeskunde veel bundel
tijd vergden. 

In de werkgroep K Vl-U (Utrecht) werd 
het onderzoek aan de statistische spec
troscopie afgesloten met een berekening 
van de verdeling van elektromagnetische 
overgangamplitudes. 
Voor het onderzoek naar de relatie tus
sen IBA-parametersen het schillen-
model. werden enkele methoden ge
bruikt om de structuurparameters van 
fermionparen S en D te bepalen. Bij deze 
parameters kon ook de hoek tussen de 
axiale-symmetrieassen van de afzonder
lijke proton- en neutronverdelingen wor
den meegenomen voor het onderzoek 
naar triaxiliteit en de ermee samen
hangende collectieve 1'-toestand 
(schaarbeweging). 

In de werkgroep K Vl-G (Groningen) 
werden voor de beschrijving van kern-
materie de veel-deeltjestheorie van 
Brueckner en de vanationele aanpak 
gebaseerd op correlatiefuncties van 
Jastrow vergeleken. Analytisch en nume
riek werd aangetoond op welke wijze 
parketdiagrammen (in deze diagrammen 
worden deeltje-deeltjeladders en deel 
tje-gatlussen symmetrisch behandeld) 
in een lokale benadering leiden tot een 
radiale distributiefunctie die identiek 
is met het resultaat verkregen in de 
geoptimaliseerde hypernetted chain' 
aanpak in de Jastrow-benadering. Dit is 
het eerste bewijs, zij het voor het een
voudiger Bose systeem, dat deze ogen
schijnlijk verschillende benaderingen 
dezelfde fysische inhoud hebben 

Voor de werkgroep K IX (°etten) stond dit 
jaar in het teken van de installatie van 
vijf geheel vernieuwde bundefopstellin-
gen na vervanging van het vat van de 
hcge-fluxreactor. De bouwvan een pro-
tonpolarisatiefilter werd voorbereid, 
ten einde intense epithermische neu
tronenbundels te kunnen polariseren. 
Fundamentele experimenten betreffen
de het niet behouden zijn van pariteit 
in de reactie 10B(n,a) werden afgerond 
en op uitnodiging van het BNL werd de 
reactie MCo(n,>) bij de 2 keV-bundel-
faciliteit in Brookhaven onderzocht. 
Ter voorbereiding van werk met gefilter
de bundels werd de methode van 'ave
rage resonance capture' (ARC) theore
tisch gefundeerd. Aangetoond werd hoe 
magnetische dipoolsterktefuncties en 
de bijbehorende reuzenresonanties 
kunnen worden ü'gc'.^ió uit de bestaande 
(n,-^-gegevens. 
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In de werkgroep K/VS X-G (Groningen) 
gaf het onderzoek omtrent de interne 
oxydatie van tin-onzuiverheden in zilver 
en koper, waarbi j was gebleken dat zich 
m het metaal geïsoleerde moleculen 
van t inoxyde kunnen vormen, aanleiding 
tot een experiment waarbij achtereen
volgens m S b (dat vervalt naar M<)Sn> en 
fluor of chloor in koper werden geïm
planteerd. Uit Mossbauer-spectroscopie 
van het tin met na-geïmplanteerd fluor 
bleek dat zich in sterke mate complexen 
vormen waarbij het tin in de oxydatie-
toestand 2+ verkeert. In mindere mate 
is dat ook het geval wanneer chloor is 
na-geimpfanteerd. De/e resultaten sug
gereren de mogeli jkheid van een nieuw 
soort chemie waarbi j de eigenschappen 
van gedoleerde moleculen in metalen 
worden bestudeerd. 
Het UHV-gedeelte van de massasepara-
tor waarin gel i jkt i jd ig een metaal laag 
kan worden opgedampt en geïmplan
teerd, kwam gereed. De eerste experi
menten waarbij in opgedampt koper de 
nuclide " ' 'Sn wordt geïmplanteerd, 
toonden dat op de/e ijze bruikbare 
absorbers voor Mossbauer-spectrosco
pie kunnen worden verkregen, hetgeen 
bij implantatie in een klaar föhn niet 
mogeli|k is. omdat dan de dosis te klem 
is. 

Met behulp van gestoorde-hoekcorre 
latiemetingen kon het sogregatieproc.es 
van indium in verdunde In-Al legeringen 
van het begingstadium (indmrn-ttimeren. 
-trimeren, en / ) tot het eindstadium 
(tetraqonale mdiumprecipitat ie) worden 
gevolgd. Er werd een opmerkeli jke hys 

terese in de smelt-stolkromme voor 
kleine precipitatie gevonden. De oplos-
baarheid van In in Al werd bepaald in het 
tempei atuurgebied van 30C°C tot 600°C. 
De ontwikkel ing van de techniek voor 
diapteprofi lering van ; ichie elementen 
m een zwaardere matrix via al dan met 
resonante kernreacties is vrijwel vol
tooid. c r zijn diepteprofie'en gemeten 
van^He, 1 , B, '2C, '•'N. ' r tO. ' ^ F e n ^ ' P 

In de werkgroep K/VS X L (Leiden) werd 
het Mossbauer-onderzoek overgeheveld 
naar VS-L III en het kernoriëntatieonder-
zoek werd gereduceerd 

3 Onderwerpen van onderzoek  

WERKGROEP K II 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato
rium der Vrije Universiteit, prof.dr. 
J. Blok. prof.dr. R van Wag°mngen 
1. Onderzoek met behulp van het AVF-
cyclotron 
1.1. Directe reacties, inelasdsche ver 
strooi ing en ove'drachtsrpact ies 
1.2. Gamma-en elektronspecUosoopie; 
nucliden rond Z - 50 en rond Z - 82 
t 3. Randgebieden (sporenonderzoek 
door middel van door protonen geïndu
ceerde rontgcntl uorescen tip) 
2. Kernfysica bi| middelhoge energie 
2.1, Inelasdsche elektron verstrooiing 
2 2. Onder/ook met pionen en rnuonen 
(CERN. SIN) 
3 Theorie 
3.1 Wisselwerking tussen pionen en 
atoomkernen 
3 2. Kernmndellen 

De foto toont een detectiesysteem waar
mee zware ionen met een massa tot on
geveer die van koper geïdentificeerd 
kunnen worden Deze ionen worden ge 
produceerd in botsingsprocessen die in 
eer verstroonngskamer {rechts op de 
foto) plaatsvinden Door o.a de ti/d 
(m 10 •• s) te meten die een ion nodig 
heeft om van de trefplaat in de verstrooi
ingskamer naar een met gas gevulde 
detector (links op de foto) te komen, 
kunnen de massa, het atoomgetal en de 
energie bepaald worden. Deze groothe
den geven informatie over de wijze waar
op evenwichtsprocessen in hoogenerge-
tische kern-kembotsmgen gerealiseerd 
worden. (Werkgroep K V Utrecht, gem 
stalleerd b'i het KV) m Groningen) 

f ' i f . i O A A Utn-rf-l, 

WERKGROEP K III 
Groningen Kernfysisch Versneller 
Instituut, prof.dr. R.H. Siemssen. prof.dr 
A. van der Woude 
1 Experimenteel onderzoek 
1.1. Structuur van sd-sch il kernen met 
behulp van melast ische («-verstrooiing 
1.2, Collectieve isovectortoestanden 
in l ichte kernen met ('He.t) reacties 
1 3 Mechanismen van door ''Ho geïndu
ceerde 'break ' ip'-reacties in l ichte 
kernen 
I.4 Isoscalaire rnonopool- en dipool-
reu/en resonanties in l ichte kernen vis 
melastische ((-verstrooiing bij O'1 

1 5 Prnton-overclrachtreactios in de 
Cd , Pd-en Pt gebieden 
1 6 Structuur van middel /ware kernen 
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|Sr. Pd. Cd) met behulp van melast ische 
protonverstroonng 
1.7. Toestanden met gestrekte spin in 
' ' "Sn. onderzocht met diverse reacties 
1.8. Inelasttsche elektronverstrooi ing 
aart ' * P t 
1.9- Excitatie en verval van isobare ana
loge toestanden in het Pt-gebied met 
(3He.tp)reacties 
M O . Deeltjes- en gammaverval van 
reuzenresonanties in zware kernen geêx-
citeerd bij inelast ische u-verstrooiing 
1.11. EO-overgangen m kernen rond ^ Z r 
1.12. O'-toestanden in de spli j tmgs-
produkten ^Z r . « Z r en '32Sn 
1.13. Mogeli jke superdeformatie van 
toestanden met zeer hoge spin in ,57Dy 
1.14. Coulomb exci tat ie in , 5 6Cd met 
zware ionen 
1.15. Toestanden met hoge spin in neu-
trondef ic iënte Pt-isotopen met behulp 
van •>- en e-spectrometrie 
1.16. Gamma- en efektronenspectro-
metne aan toestanden met hoge spin in 
T94 i96pb aangeslagen in verschil lende 
reacties 
1.17. Meting van werkzame doorsneden 
van binaire en niet-binaire zware-ionen-
reacties 
1.18. Sequentieel verval van projectiel-
acht ige deeltjes in zware lonenreacties 
1.19. Mult ipl iceert van karakterist ieke 
röntgenstral ing na fusiereacties met 
zware ionen 
1 20 Coïncidenties tussen spli j t tngs-
fragmenten en project ielachtige deel
tjes tn zwareionenreact ies 
1.21. Meting van de relaxat iet i jd van 
door zware ionen geïnduceerde fusie-
reacties 
1.22. Totale werkzame doorsneden 
voor K-schil-ionisatie door hoog-ener-
getische zware ionen ( > 7 MeV/nucleon) 
1.23. Êlektrozwakke wisselwerking: on-
Jerzoek naar de aanwezigheid van recht
se stromen in beta-verval 
1.24. Verschil len in energieoverdracht 
tussen e * e n e in plastic scint i l lators 
1.25 Werkzame doorsneden voor elek
tronvangst door langzame, hoogge-
laden zware ionen 
2. Theoretisch onderzoek 
2 1 Fenomenologische beschri jving 
van collectieve toestanden met het 
Interacting Boson Model' (IBM) 

2.2 Microscopische beschri|vmg van 
collectieve paartoestanden 
2 3 Dynamische supersymmetrieën in 
kernen 
2.4, Meervoudige excitat ie van collec
tieve kerntoestanden 
2 5 Toepassing van dichtheidsafhan-
keli|ke nucleon-nucleon wissel werkingen 
2.6 Schit lenmodelberekemnqen voor 
" h S n 
2.7. Reactietheone van kern-kernbol-
smgen 
2 8. Nucleon-rteltainteracties in een 
kernmedium 

3. Instrumenteel onderzoek en ontwik
keling 
3.1 Nieuw extractorsysteem voor het 
cyclotron 
3.2. Verbeteringen aan de t i jdsduur 
van cyclotronbundels 
3.3. Uitbreiding en . F.töetermgen aan de 
zware ionenbundels uit de ECR-bron 
3.4. Computerbedienmg van het cyclo
tron 
3.5. Instal lat ie van de verstrooungs-
kamer met 120 cm diameter 
3.6. Nieuwe detectors voor de magne
t ische spectrograaf 
3.7. Posit iegevoelige detectors voor 
spli j t ingsfragmenten 
3.8. Ant i-Compton-mult idetectorsys-
teem voor i n b e a m ' -y-spectrometne 
3.9 Nieuwe detectors voor mmi-orange 
elektronspectrometers 
3.10. Snel data-acquisi t iesysteem voor 
een viervoudige Bhabha polanmeter 
3.T1. Nieuwe methoden voor trefplaat 
bereiding 
3.12. Apparatuur en programmatuur 
voor de computersystemen voor data-
opname. data-analyse en besturing van 
experimenten 
3.13- Nieuwe elektronica voor cyclo
t ron, bundell i jnen en detectors 
4. Milieuonderzoek 
4.1. Landelijk onderzoek naar radon-
concentrat ies in Nederlandse woningen 
4.2. Padonconcentrat ies in de buiten
lucht 
4.3. Radioactiviteit in zandmonsters 

WERKGROEP K V 
Utrech! - Fysisch Laboratorium prof 
dr. A.M. Hoogenboom, prof dr. C van der 
Leun 
1. Kernstructuur (experiment) 
1.1. Kernstructuuronderzoek met zware 
ionen 
1.2 (Inverse) kernreacties 
1.3. Vangstreacties 
1.4. Resonantie-absorptie 
1.5. Overdrachtreacties 
1.6. Elektronverstrooi ing 
2. Kernstructuur (theorie) 
2.1. Schi l lenmodel 
2.2. Model van wisselwerkende bosonen 
2 3. Computat ional physics' 
3. React iemechanismen 
3.1. Zware ionenreact ies 
4. Toepassingen 
4.1 Massaspectromelr ie met de EN-
tandemversnelter 
4.2. Radionucliden voor medisch onder
zoek 
4.3. Profi l ing' 
4.4 Aloomfysica. Jochmsche fysica, 
chemie 
5. Instrumentatie 
5.1. Versnellers 
5.2 Data-verwerking 
5.3. Elektronica 
5.4, Detectiesystemen 
5.5 BGO-kristallen 

WERKGROEP K VI 
Groningen - Instituut Theoretische 
Natuurkunde, prof dr A. Lande 
1. Theorie van veel-deeltjessystemen. 
Kruissymmetnsche theorieën voor 
kernmaterie. 
Relatie tussen parket-diagramsomma
tie en vanatietheorieen 
Parket-stormgstheorie voor 4He en riet 
geladen Bose-Coulomb-gas 
Utrecht - Fysisch Laboratorium, prof dr 
P J Brussaard 
1 Onderzoek aan veei deelt jessystemen 

WERKGROEP K VIM 
Eindhoven - Techntschs Hogeschool. 
Afdeling der Technische Natuurkunde. 
prof.dr. O.J. Poppema 
1. AVF-cyclotron en behandel ing van de 
externe bundel (buiten FOM-verband) 
2. Gepolariseerde ionenbron (buiten 
FOM-verband) 
3. KemreacTies (gedeelteli jk buiten 
FOM-verband) 
4. Theoretisch onderzoek (buiten FOM-
verba.nd) 

WERKGROEP K IX 
Petten - Energieonderzoek Centrum 
Nederland, dr. K. Abrahams 
1. Nieuwe bundelopstel l ingen en instru
mentat ie 
1.1. Gefi l terde neutronenbundels 
1.2. Protonpoiansat ieopstel l ing 
1.3 VAX-750'on- l ine'computer 
2. Neutronvangst 
2.1 Vangst in ,r>B. 2 , Na. *• " T i . M V . 
w C o e n ? , H U 
2.2. N ie tbehoud van pariteit in de reac
tie ,r)B(n.(») 

WERKGROEP K/VS X 
Groningen - Laboratorium voor Alge
mene Natuurkunde, prof dr. H de Waard 
1. Hyperf i jmnteract iemetingen met 
kernfysische methoden 
1.1. Mössbauer-spectroscopie 
1.2. Metingen van gestoorde hoekcorre-
laties 
1.3. Kernoriëntatie 
2. Isotopenseparator 
3 Onderzoek met ionenbundels 
3.1. 'Channel ing' en terugverstrooi ing 
3.2. Analyse met behulp van kernreac
ties 
4 EXAFS 
Leiden - Kamerlmgh Onnes Laborato
rium, prof.dr. W.J Huiskamp 
1. Kcrnonentat ie 
2 Mössbauer-spectroscopie 

WERKGROEP K XI 
Delft Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof dr A.H Wapstra 
1 Ontwikkel ing qasscint i l lat iedeteclors 
voor rfe rtetecfie van rontgensfral 'nr j van 
oxotisohn atomon (K p, L p. pp) 
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4. gnfcet* g < 9 w n s am in- en output 

INPUT (incl KVI") 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investenngs-
iin kfl kred:«( 

W P V W P T OPV O P T personeel materieel nn k / i 

12 60 41 0.4 6 711.5 1928 1125 

waarvan in BR — 9 — — 271.5 39 — 

daarvan van STW — — — — 10 31.5 — 

Kernfysisch Versneller Instituut tKVIi 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investenngs-
(in k/ i krediet 

W P V W P T OPV O P T personeel materieel * (in k/> 

26 13 0.4 2.391.5 1119.5 300 

waarvan m BR — 9 - - 261.5 7 5 — 

daarvan van STW — — — — — — — 

OUTPUT 

publikaties waarvan bedragen aan lezingen 
proefschriften conferenties " 

{aantal) (aantal) (aantal) laantal) 

134 (581 11 |4> i n (55» 97(31) 

In 1984 via FQMbeleidsruimte en STW gehonoreerde pro/ecten 

project-
nummer mdienensi 

Normale programma 
82 84 332 Dr J van Klinken 

Prof.dr 0 . Atk inson 

8484 439 Dr.ir. C W E van Ei|k 
Dr ir. R W Hollander 

84.84.473 Prof.dr. L. Niesen 
Prof dr. H de Waard 
Dr. E.H du IvTarchie 
van Voorthuysen 
Dr F. Pleiter 

Volgens vastgestelde begrot ing 1984 
WP V en WP T * t tenschap f je i i | k perso 
neei in vast of t i jdel i jk d ienstverband 
Het betref! hier alleen d ie personeels 
leden die daadwerkel i jk wetenschapoe-
!i|k onderzoek verr ichten 
OP V en OP T. ondersteunend personeel 
in vast of ti|de!t|k d ienstverband Het 
betreft hier al het overig personte ! 
BR: beleidsruimte. 
' Excl. baten van derden kt 1 090.2. 

Deze tel img bevat oo i ; publ ikat ies. con-
ferentiebi jdragen en lezingen die me: of 
niet alleen met FOM middelen tot stand 
zi|n gekomen. De gegevens zijn ont leend 
aan het output boekje FOM 60358 
* Bi|dragen aan conferent ies die geheel 
m de proceedings zijn opgenomen. zi|n 
bi j de publ ikat ies gereld. 
Tussen haakies. KVl 

titel 

Spiegel ingssymmetne in bètavervas. onderzocht met 
Bhabha-analysators 
Sterke wisselwerking in K p - e n 1 . p-atomen 

Hyperf i jninteracties in isub lmonoatomai re lagen 
geproduceerd door zachte landing' van MS-tonen 
op schone oppervlakken 

aff i werk 
Natie groep 

KVl RUG K lil 

THD K XI 

RUG K VS X G 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 
UNS33 0502 Prof.dr.ir. A.M Hoooenboom Massaspectrometne met een tandemversneller 

Prof dr. C. van der Leun 
RUU K V 

5. Commissies 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Kernfysica was op 
31 december als volgt samengesteld: 
prof.dr. J Blok. voorzitter, 
leider werkgroep K t! 
prof dr. P J Brussaarrt weterschappe 
h)k secretaris, leider werkgroep K VI U 
dr, K. Abrahams, vertegenwoordiger 
Kernfysische Contactcommissie, 
dageli/ks leider werkgroep K IX 
prof dr P W M Glaudemans 
prof dr ir A M Hongenboom. leider 

werkgroep K V 
prof.dr, W J Huiskamp. leider 
werkgroep K VS XL 
dr J H Koch 
prof dr A Lande, leider werkgroep 
K VI G 
prof dr. C. van der Leun. leider werkgroep 
K V 
dr, R A . R L MaHliet 
prof dr G. van Middelkoop 
prof dr O ,f Poppema. leider 
werkgroep K VHI 

prof dr R H . Siemssen. leider 
werkgroep K III 
prof dr H Verheul 
prof dr C dn 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 
K XI 
prof dr A van rtf»r V o i i d s . leider 
werkgroep K III 
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drs. H.G. van Vuren vervulde de taak 
van secretaris. 

Prof.dr. H. Postma en prof.dr.tr. H.L. 
Hagedoorn waren vaste gasten van de 
Commissie. De vergaderingen werden 
voorts bijgewoond door dr. A.A. Bou-
mans (directeur FOM), dr. E.W.A. Linge-
man en drs. E.J. Evers (vertegenwoordi
gers COR), R.J. Pleijsier (hoofd Perso
neelszaken FOM), T. van Egdom en C.M. 
Visser (medewerkers FOM-bureau) en dr. 
ir. B.M. Geerken als adjunct-secretaris. 

In verband met hun emeritaat verzochten 
prof.dr. P.M. Endt en prof.dr. S.R. de 
Groot om ontheffing van het lidmaat
schap van de Commissie. 
Dr. J.H. Koch en dr. R.A.R.L Malfliet 
werden benoemd tot lid van de Commis
sie a titre personnel. 

Het Uitvoerend Bestuur van de Sticnting 
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'. 

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 //), 
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, 

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

De vergaderingen werden bijgewoond 
door prof.dr. O.J. Poppema, die in de 
Kerncommissie o.a. K IX vertegen
woordigt, door dr. J. Kopecky (als ver
vanger van dr. K. Abrahams) en door 
dr. F. Stecher-Rasmussen. 
In verband met zijn pensionering trad de 
voorzitter, prof.dr. JA. Goedkoop, uit de 
Commissie. Dr. J.F. van de Vate volgde 
hem op als lid van de Commissie. In af
wachting van een definitieve regeling 
wordt het voorzitterschap waargenomen 
door prof.dr. W.J. Huiskamp. 

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 Kerntysisch Versneller Instituut is 
een universitair instituut ex art. 104 
WWO; het wordt bemand en gefinan
cierd door RUG en FOM te zamen. 
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 als volgt samengesteld: 
voor RUG. 
prof dr. H. Verheul, voorzitter 
prof.dr. M.J. Janssen 
prof.dr. M. Winnink 
voor FOM: 
prof.dr. J.C, Kluyver 
prof.dr. C. van der Leun 
Als eerste secretaris trad op dr. F.E.H, 
van Eijkeren, als tweede drs. H.G. van 
Vuren. 

De vergaderingen werden voorts bijge
woond door prof.dr. R.H. Siemssen 
(directeur KVI), prof.dr. A. van der Woude 
(plv. directeur KVI), dr. J.P.F. Mulder 
(beheerder KVI), dr. S.Y. van der Werf 
(vertegenwoordiger Instituutsraad) en 
door drs. J. Heijn als adjunct-secretaris. 

trad dr. J. Borgman uit het Beleidscolle
ge. Als RUG-vertegenwoordiger werd hij 
opgevolgd door prof.dr. M.J. Janssen. 
Als voorzitter werd hij opgevolgd door 
prof.dr. H. Verheul, die tevens van een 
FOM-'stoel' naar de derde RUG-'stoel' 
verhuisde. 

De Kernfysische Contactcommissie is Tegen het einde van het verslagjaar 

Ullrahoogvacuümopstelling (werkgroep 
K(VS XG) voor het prepareren van meta-
stabiele materialen door middel van 
opdampen en simultane implantatie met 
SOkeVionen. Hiermee kunnen veel dik
kere geïmplanteerde lagen worden ge
maakt dan tot dusver mogelijk was, waar
door meer meetmethoden toegepast 
kunnen worden ter bestudering van de 
metastabiele systemen. Op de foto: 
de opstelling gekoppeld aan de Groning
se isotopenseparator. 
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AMOLF 
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica 

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling 

Het FOM-Instituut voor Atoom- en Mole
cuulfysica steit 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 isdanookhet 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 Internationale activiteiten 

In 1984 werden 92 artikelen gepubliceerd 
in internationale tijdschriften. Het aantal 
lezingen dat de wetenschappelijke staf 

gaf in binnen- en buitenlandse instituten 
bedroeg 60, terwijl 97 conferentiebijdia-
gen werden geleverd. Het aantal buiten
landse bezoekers die een werkbezoek 
van een maand of langer aflegden, be
droeg 15. De grote 'European Conference 
on Atomic and Molecular Physics', april 
1985, waarvoor AMOLF de organisatie 
op zich nam, wierp zijn schaduwen 
vooruit. 

2. Speurwerk  

De verdeling van het wetenschappelijk 
programma over de verschillende gebie
den van onderzoek, uitgedrukt in percen
tages van het totaal aantal promovendi, 
was in 1984 als volgt: atoom- en mole
cuulfysica 3 1 % ; oppervlaktefysica47%, 
fysica van grote moleculen 13% en plas
mafysica 8%. 
De activiteiten van de plasmagroep TN III 
en het onderzoek in het kader van de 
Werkgemeenschap Halfgeleiders wor
den beschreven in de verslagen van de 
desbetreffende Werkgemeenschappen 
eiders in dit Jaarboek. Opnieuw werd 
in 1984 het overgrote deel van de projec
ten uitgevoerd met steun van de FOM-
Beleidsruimte, de STW of andere externe 
financieringsbronnen. 

2.1. Atoom-en Molecuulfysica 

Na een aanzienlijke reductie van dit 
programma-onderdeel in de laatste ja
ren, is nu een stabilisatie gerealiseerd 
rond drie aandachtsgebieden: 
- Spectroscopie van moleculen en mo 
lecuulionen, uitgevoerd met technieken 
die gebaseerd zijn op analyse van deel-
t/essnelheid en richting na 'halve botsin
gen'; hierbij wordt de initiële toestand 
doorgaans met spectroscopische preci
sie vastgelegd. De fundamentele belang
stelling gaat uit naar het ontrafelen van 
de verscheidenheid van koppelingen tus
sen discrete toestanden en continua, 
waarbij zowel op vibratie- als ionisalie-
continua wordt gedoeld. Een typisch 
voorbeeld is het onderzoek aan molecu
laire Rydberg-toestanden, die blijken 
te vervallen naar beide soorten continua. 
in een competitie tussen ten minste drie 

vervalwegen. 
- Elektron-atoombotsingen onder spe
ciale condities. 
In de eerste plaats wordt aandacht be
steed aan botsende systemen in zeer 
intense laservelden. Aanzienlijke voor
uitgang is hier gemaakt op theoretisch 
gebied, terwijl plannen voor nieuwe 
experimenten geformuleerd zijn. Ander
zijds blijft het probleem van correlatie 
tussen twee langzame elektronen in het 
veld van een ion onderwerp van voort
gaand onderzoek. 
- Ladingsuitwisseling tussen hoogge-
laden ionen en atomen. De samenwer
king met het KVI (Groningen) werd ge
continueerd, terwijl reeds metingen aan 
atomair waterstof als doelwit gedaan 
werden. 

2.2. Oppervlaktefysica 

Het onderzoek in het kader van dit groot
ste programmaonderdeel laat zich inde
len naar drie categorieën: 
- de karakterisering van de structuur 
van grensvlakken; 
- de modificatie van oppervlakken en 
dunne lagen; 
- de dynamiek van botsingen van ato
men en moleculen met oppervlakken. 
Een begin is gemaakt met het realiseren 
van een eigen theoretische inbreng op 
elk van deze gebieden. Het betreft een 
samenwerking met de Afdeling Theore
tische Chemie van de Vrije Universiteit, 
waar begonnen is met hel 'vectoriseren' 
van bestaande programmatuur, teneinde 
voor oppervlakteonderzoek realistische 
systemen te kunnen beschrijven; struc
tuur, elektronendichtheden en potentia
len zullen berekend worden. 

Structuur 

Dit onderdeel betreft de geometrische 
structuur van grensvlakken, zowel tus
sen vaste stof en vacuüm als tussen 
twee vaste stoffen. De reeds jaren ge
bruikte 'Rutherford backscattering'-
techniek is inmiddels zodanig verfijnd, 
dat een diepteresolutie van een atoom-
laag gehaald wordt. Een belangrijk suc
ces vormden metingen aan lood. waarin 
duidelijk onderscheid werd aangetoond 
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tussen smelten van het oppervlak en van 
de 'bulk'. Recent is het ook mogelijk 
epitactisch gegroeide laagjes -in situ' 
te analyseren. Het gaat vooral om half
geleiderlagen, waarvan de relatie tussen 
geometrische structuur en elektrische 
eigenschappen onderzocht worden. 

De opstelling voor surface-EXAFS' is 
inmiddels operationeel, en is in staat 
een bepaling van bindingsafstanden te 
doen in een 10ns-schot van de laser, die 
het röntgencontinuüm opwekt. Dit maakt 
metingen mogelijk aan kortdurende ver
schijnselen, zoals zich bijv. voordoen 
tijdens laserannealing. 
Ten slotte is met de opbouw van een ap
paraat voor röntgendiffractie aan opper
vlakken bij scherende inval begonnen. 
Dit instrument zal te zijner tijd aan de 
Nederlandse bundeliijn in Daresbury op
gesteld worden. 

Modificatie 

Onder dit punt wordt ai geruime tijd on
derzoek gedaan aan ionen-implantatie 
en laserannealing. Hierbij gaat het vooral 
om het beheersen van het diepteprofiel 
van geïmplanteerde atomen en om het 
herstel van stralingsschade door midde! 
van de laser. Ook valt hieronder het on
derzoek aan menging van materialen 
door ionenbundels en laserbundels, 
waarbij gezocht wordt naar metastabiele 
legeringen, die nieuwe eigenschappen 
vertonen op het punt van bijv. corrosie-
vastheid en slijtvastheid. Het groeien 
van bijzondere structuren met een aparte 
opstelling voor molecuulbundel-epitaxie 
is gestopt; voor dit type werk is nu een 
opstelling beschikbaar waar in situ' ge
karakteriseerd kan worden. Een vermel
denswaardig resultaat van het laser-
annealing-werk is het bewijs voor 'explo
sieve' kristallisatie van amorf silicium. 

Het opdampen van veelfaags-coatings 
voor reflectie van zachte röntgenstraling 
wordt inmiddels met zekere routine en 
grotendeels geautomatiseerd gedaan. 
De apparatuur is zodanig aangepast, 
dat op asferisch gebogen oppervlakken 
lagen met lateraal variërende diktezullen 
kunnen worden aangebracht. Dit zal een 
veelheid van toepassingen mogelijk ma
ken, o.a. in de lithografie en astronomie. 
Ten slotte is begonnen met de bouw van 
een opstelling voor met een laser geïn
duceerde gas/oppervlakreacties. Met de
ze reacties kan elk van de processen die 
men nodig heett bij de produktie van 
microelektronica. te weten deponeren, 
etsen, doteren en annealen, uitgevoerd 
worden. 

Botsdynamica 

Een belangrijk aspect van het onderzoek 
aan interacties tussen atomeroppervlak 
isde studie van inelastischeverstrootmg 

De trilholte die wordt gebruikt in de 
Multiple Electrostatic Quadrupole 
Array Linear Accelerator, kortweg 
M EO A LAC. In een MEQALAC wordteen 
aantal parallelle bundels ionen gelijktij
dig versneld met behulp van een radio
frequent elektrisch veld. Een dergelijke 
versneller is van groot belang voor onder 
meer ionenimplantatie in metalen en 
diagnostiek aan fusieplasma's. Het op 
de foto getoonde prototype versnelt vier 
bundels He'ionen van 40keVnaar 
100 keV. De stroom per bundel is ca. 
2mA. 

De trilholte bestaat uit een cilindrisch 
vat met daarin tweezgn. meanders (zie 

ook de foto hieronder) De lengte is ca. 
65 cm. Het versnellende rt-veld staat tus
sen de 'vingers' van de meanders. Elek-
trostatische quadrupoollenzen worden 
gemonteerd in de in deze vingers uitge
spaarde ruimte. Deze lenzen voorkomen 
dat de bundels opblazen ten gevolge van 
ruimteladingskrachten en vervolgens 
verloren gaan. 

Close-up van de meanders. De te versnel
len deeltjes doorlopen de structuur van 
links naar rechts. Merk op dat de dikte 
van de 'vingers'(i.e. de driftruimte tussen 
de versnelspleten) groter wordt met toe
nemende bundelenergie. 

(Fotos P Eienbaas) 
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bij lage energieën (100eV), waarbij zich 
spectaculaire strooipatronen, zgn. 
sjperregenbogen'. voordoen. Deze pa
tronen geven uiterst verfijnde informatie 
over het repulsieve deel van de wissel
werkingspotentiaal, welke op andere 
wijze nauwelijks te verkrijgen is 

Het project betretfende vorming van H 
aan gecesieerde oppervlakken spitste 
zich toe op onderzoek aan de cesium-
huishouding en aan het effect van realis
tische broncondities, zoals H2-bedekking 
van de oppervlakken. Is er voortgaande 
belangstelling voor de ontwikkeling van 
bronnen van zwaardere ionen, zoals Li , 
C en O , welke interessant zijn voor 
plasmadiagnostiek. 

Bij het onderzoek aan katalytische disso
ciatie is de apparatuur nu operationeel 
en eerste metingen aan verstrooiing van 
edelgasatomen aan oppervlakken zijn 
gedaan. 

Ten slotte werd het werk aan verstui-
vingsverschijnselen gecontinueerd: 
i.adat de mogelijkheid van vorming van 
interstellaire moleculen door verstuiving 
aan het oppervlak van stofdeeltjes werd 
aangetoond, is het accent nu verlegd 
naar reactief etsen van oppervlakken. 
Hierbij wordt niet alleen met ionen-, 
maar ook met eiektronenbundels ge
werkt. Doel is, ten behoeve van de toe
passing van ionenbundel- en plasma
etsen in de halfgeleidertechnologie, he; 
mechanisme te ontrafelen. 

2.3. Fysica van grote moleculen 

Deze tak van onderzoek onderscheidt 
zich van het eerder genoemde molecuul-
fysisch onderzoek door de grootte en het 
gevarieerde karakter van de onderzochte 
systemen. Ooel is het bestuderen van 
intra- en intermoleculaire wisselwerkin
gen in de gas- of vaste-stoffase, met be
hulp van aan de atoomfysica ontleende 
bundelmethod^n. Voor analyses van 
deze complexe materialen zijn op het 
Instituut methoden ontwikkeld die in 
chemische en biologische centra niet of 
nauwelijks voorhanden zijn. Daarom zal 
de intensieve samenwerking met ge
noemde disciplines gecontinueerd wor
den. 

Fundamenteel 

Voor de massaspectrometer voor door 
botsing geïnduceerde dissociatie blijft 
het hoofdthema de bestudering van de 
structuur en het unimoleculaire verval 
van grote ionen. Daarnaast wordt, als 
nieuw aspect, de dynamica van de disso-
ciatieve botsingen onderzocht. Met na
me wordt gekeken naar de structuur van 
produkten, zoals gevormd bij diverse 
desorptiemethoden. De aandacht ver
schuift naar zeer grote moleculen, lot 

m/z = 5000. waarvoor een massaspectro
meter met hoge resolutie in aanbouw is. 
Na een redelijk overzicht te hebben ver
kregen in het overall-mechanisme van 
ionisatie en desorptie, is ook het werk 
aan bombardement met snelle atomen 
afgerond. Verder wordt gestreefd naar 
detaillering van deze kennis aan de hand 
van een modelreactie; hiervoor zal ge
werkt worden met bundels van clusters 
grote moleculen, die gekruist worden 
met bundels ionen (protoneringsreactie) 
of fotonen. 

Toegepast onderzoek 

De pyrolysetechniek neeft reeds vele 
jaren zijn nut bewezen als snelle finger
print' methode voor analyse van zeer uit
eenlopende monsters. De basisfilosofie 
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 representeren. 
In dat kader vindt bovengenoemde ont
wikkeling plaats van een Py-GC-MS 
systeem. In de grote reeks materialen 
die reeds onderzocht zijn, verschuift 
de aandacht naar lepra-bacteriën en naar 
recente en oude sedimenten, met name 
plantenmateriaal. venen, slib en kolen. 
Uitgangspunt bij dit toegepaste, (bio) 
chemisch, biologisch, medisch en geo-
chemisch onderzoek is dat het groten
deels extern gefinancierd 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 een van 
de gebieden van fundamentele belang
stelling in het Instituut. 
'Material Science' neemt hier een bijzon
dere plaats in. 
Het onderzoek omvat: 
- 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; 
de behaalde rendementen zijn momen
teel gelijk aan die van het klassieke 
diffusie-proces, een proces dat niet toe
pasbaar is op het goedkope 'solar grade' 
silicium; 
- het opdampen van de veellaagsspie-
gels voor röntgenstraling, waarbij toe
passing in röntgenfluorescentieappara-
tuur reeds gerealiseerd is. 
Met voortgaande steun van Euratom 
zette de plasmagroep TN Hl het werk 
voort aan bronnen van H en andere lich
te ionen alsmede aan een nieuw type 
Rf-versnelsysteem, waarmee inmiddels 
de versnelling van intense He + -bundels 
gedemonstreerd is. 

Uit het eerdere werk met de massaspec
trometer voer selectieve foto-ionisatie 
vloeide voort de ontwikkeling van een 
proces-monitor voor inbouw in appara
tuur voor 'chemical vapour deposition'. 
Bovendien werden de mogelijkheden als 
selectieve detector achter een gaschro-
matograaf uitvoerig onderzocht. 
De inspanning aan routine-analyses met 
de flashpyrolysemethode is terugge
bracht tot een niveau van ongeveer 5000 
analyses per jaar, voor zeer uiteenlopen
de instellingen. 

In samenwerking met High Voltage Engi
neering Europe is een ontwerpstudie ver
richt ten behoeve van een nieuwe 2 MeV-
ionenversneller. Verdei kwam als onder
deel van de samenwerking een prototype 
van een apparaat voor ionenbundelmen-
ging tot stand. 
Met Finnigan-Mat (Bremen) werd samen
gewerkt aan de ontwikkeling van een 
massaspectrometer met hogeresolutie 
op basis van een differentiële-vlucht-
tijdmethode. 

Het lasercentrum LAICA, ten slotte, een 
samenwerking van AMOLF, UvA en VU. 
bewees duidelijk in een behoefte te voor
zien. Diverse haalbaarheidsonderzoeken 
werden uitgevoerd en voor de ontwikke
ling van nieuwe ideeën werden betaalde 
opdrachten binnengehaald. Daarnaast 
werd onderzoek gedaan aan enkele me
dische lasertoepassingen, in samen 
werking met verschillende ziekenhuizen. 

3. Onderwerpen van onderzoek  

1. Kristallografie van oppervlaktelagen 
en grenslagen 
1.1. Si-oppervlakken en metaal-silicium-
grensvlakken 
1,?. De structuur van haifgeleideropper-
vlakken 
1.3. Oppervlakterelaxatie en oppervlak-
tesmelten van lood 
1.4. Oppervlakterelaxatie en reconstruc
tie van zilver 
1.5. Experimenten bij lage temperatuur 
in TUBA 
1.6. Berekeningen aan oppervlakte
vibraties 
1.7. Röntgendiffractie aan oppervlakken 
1.8. MBE kristalgroeikamer 
2. Hooggeladen ionen en translatie-
spectroscopie 
2.1. Elektronvangst in aangeslagen 
toestanden bij botsingen tussen hoog
geladen ionen en a'omen 
2.2. Verstrooiing ondt r k l e i n hoeken 
van elektronen aan gassen 
2.3 'Wannier ridge project' 
2.4. Translatiespectroscopie 
3. Molecuulfysica 
3.1. Verstuivingsexperimenten 
3.2. Fotofragmentalie 
3.3. Interne energieën van verstoven 
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moleculen 
4 Atomaire botsingen 
4 1 Katalyt ische dissociat ie 
4 2 Differentiële vorstrooi tngsmetingen 
en vibratie (de)excitatie in atoom mole
cuulbots ingen 
4.3. Oppervlakte-onderzoek met behulp 
van atoom- en lonbundels 
4 4. Electron detachment bg de ver
strooi ing van H aan de edelgassen 
4 5 Onderzoek van vaste-stofopper-
vlakken mot behulp van elektronen 
5. Wisselwerking foton-materie 
5 1 'Free-free' overgangen 
5 2 Moleculaire auto iomsat ie 
5.3 S-irface EXAFS' 
5.4. Opdampen van veellaagsspiegels 
voor zachte röntgenstral ing 
G Theonegroep 
fi 1 Atomen m sterke stral ingsvelden 
6 2 Faseovergangen bi | het smelten 
van metalen 
6.3 Botsingen tussen zware deeltjes 
m vaste stoffen 
6 4. Semj-klassieke verstrooi ing van 
/•f-ir\-e cieeltjos 
7 Macromolecuul fysica 
7.1 Maemmoloouulonderzoek mr?! be
hulp van flash pyrolysc rns en gems 
7 1 1 Promoten 
7 1 2 Fundamenteel f>nder/oek naar 
biopolymcren 
7.1 3 Planten en fossiele p lantenaf /o ! 
tingen 
7 2 Dataverwerking 
7 2 1 Koppeling pygc aan data acquisi
tie- en -verwerkingssysteem 

7.2.2. Programmatuur-ontwikkei ing voor 
geautomatiseerde ident i f icat ie 
7.2.3. Dienstverlening 
7.3. Massaspectrometr ie van door bot
singen geïnduceerde d issociat ie 
7 4 Desorptie van grote moleculen 
8. S rW-pro|ecten. inclusief het program
ma voor Technische Natuurkunde en 
Innovatie 
8.1 'Niobe. H format ion by scatter ing 
H "- from low work funct ion surfaces' 
8 2 Zcnnecelprogramma 
8 3 Molecuulbundelepi taxie (MBE) 
8 4 Opperv laktemodthcabe 
8 5 Selectieve foto iomsabe-massa 
spec t romet ry 
8 6 Opdampen van veel laagsspiegels 
voor zachte röntgenstral ing 
8 7 Een tandem-massaspectrometer 
voor door botsingen geïnduceerde disso
ciat ie van biomoleculen m het gnbied 
van hoge massa's (m'z tot 5000) 
8 ö Gaskernreactor 

8 9 LAICA 
9. Technische werkgroepen 
9 I. Construr t iebureau 
9.2 Mechanische afdel ing 
9.3. Elektronische afdal ing 
9.4 Da taqmrp 
9 5 Afdeling Dunne Lagen 

De foto geeft een overzicht van de 
laseropstelling waarmee zonnecellen 
worden bewerkt. 
Het typezonnecellen waaraan op AMCLF 
wordt gewerkt, bestaat uit een dunne 
plak 10.3 mmi mono- ot polykristalli/n 
silicium Silicium is een element dat uit 
zilverzand wordt gewonnen door daaruit 
zuurstot te verwilderen en het vervolgens 
zeer zorgvuldig te zuiveren 
Om zo'n plak tot zonnecel te maken. 
wordt er aan beide zijden een zeer dunne 
il'1000mmi laag van een vreemde stof m 
aangebracht, te welen fosforaande voor
kant en borium aan de achterzi/de Dit 
gebeurt met behulp van lonemmplanta-
tic. wat wil zeggen dat er deelt/es met 
hoge snelheid m het oppervlak worden 
geschoten Bi/ deze beschieting wordt 
de plak over een dunne laag beschadigd 
en daardoor is hij nog niet direct bruik
baar Om de schede te herstellen, wordt 
met behulp van laserpulsen een heel 
dunne laag van het oppervlak gesniolten 
Wanneer deze laag weer stolt, is de scha 
de verdwenen Men spreekt in zo n geval 
van 'laser annealing' Na dit alles wordt 
de cel afgemaakt door contacten aan te 
brengen en in veel gevallen nok een anti 
reflectieiaag. waardoor de cel z'n karak 
tenstieke btauv-te kleur krijgt 
De opstelling op de foto toont een zoge 
naamde excimeer laser, well,e lichtpul 
sen in het ultraviolet geeft De taserbun 
del woidt na elk 'schot' op een andere 
plaats van de plak gericht en zo over het 
hele oppervlak bewogen 
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4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT (incl. TN III en THFE-F) 

Personeelsaantal len Exploi tat iebudget Investenngs-
(m kf ) krediet 

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

19 50.25 79,5 

waarvan in BR — 24.25 — 

daarvan van STW — 13.25 — 

9.145.6 3683.6 

1 168 326.5 

754 300.5 

600 

Volgens vastgestelde begrot ing 1984. 
WP/V en WP/T: wetenschappel i jk perso
neel in vast of t i jdel i jk d ienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels
leden die daadwerkel i jk wetenschappe
lijk onderzoek verr ichten. 
OP/V en OP/T: onders teunend personeel 
in vast of t i jdel i jk d ienstverband. Het 
botreft hier al het overig personeel. 
bB: bele idsruimte. 

OUTPUT ( incl. TN III en THFE-F) 

publ ikat ies 

(aantal) 

99 7 

waarvan 
proefschr i f ten 

(aantal) 

bi jdragen aan 
conferent ies 

(aantal) 

97 

lezingen 

(aantal) 

60 

In 1984 via FOMbeleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

t i tel 
project-
nummer indiener(s) 

Normale programma 
78.84.36 Prof.dr. J. Los 
84.84.442 Dr. H.J. Hopman 

Dr ir. E.H.A. Granneman 
84.84.441/A Prof.dr. E.J. Baerends 

Dr. J.F. van der Veen 

Translat iespectroscopie 
Plasmachemie in waterstof-ont ladingen 

Quantumchemie en oppervlaktefysica: ontwikke l ing en toepassing 
van Vector-programmatuur 

Prof.dr. M.J. van der Wiel 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 
C:AM84.0202 

FAM44.0604 
FAM04.0209 

FAM24.0215 
FAM35.0532 

Prof.dr. F.W. Saris 
Dr. J.F. van der Veen 
Dr. J.F. van der Veen 
Prof.dr. F.W. Saris 
Dr. A.E de Vries 
Dr. H. Bakker 
Prof.dr. M.J. van der Wiel 
Prof dr. F.W. Saris 

Si l ic ium rnolecuulbundel-epitaxie (Si-MBE) 

Röntgenkr istal lograf ie van oppervlakken 
Amorfe oppervlaktelagen door laser- en ionenbundelmengmgen 
en door interst i t iële dif fusie 

Röntgenoptiek cp basis van 'mult i layer ' s t ructuren 
Opt imal iseren van polykr istal l i jne s i l ic iumzonnecel len 

werk
groep 

A I 
TN III 

A I 

A I 

A I 
A I 

A I 
A l 

5. Beleidscommissie 

Op 1 januari 1975 trad het Inst i tuut uit 
de Werkgemeenschap voor Atoomfys ica. 
De Beleidscommissie voor het FOM-
Instituut voor Atoom en Molecuul-
fysica kreeg per die datum eveneens 
een andere funct ie. 
De samenstel l ing werd geér.t op de 
diverse onderzoekgebieden waarop hef 
Inst i tuut werkzaam is. 
Globaal gesproken vervult de Beleids
commissie thans dezelfde funct ie, 
verricht zij dezelfde taken en draagt zij 
dezelfde verantwoordel i jkheden ten 
aanzien van het FOM-Inshtuut voor 
Atoom- en Molecuul 'ys ica als een werk
gemeenschapscommissie ten aanzien 
van haar werkgemeenschap. Een en 
ander is vastgelegd in het Reglement 
Beleidscommissie voor hef F O M I n s t i 
tuut voor Atoom- en Molecuul fys ioa' . 

Deze commiss ie was op 31 december als (vertegenwoordigers Inst i tuutsraad en 
volgt samengesteld: 
prof.dr J.H. van der Waals, voorzitter 
dr. A.A. Holscher 
prof.dr. H. de Kluiver 
prof.dr.ir. K.D van der Mast 
prof.dr. A R . Mieriema 
prof.dr. N M.M. Nibbermg 
prof dr. A. Niehaus 
drs. H G van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

Do vergaderingen werden voorts bi|gp 
woond d o o r "Ir A.A. Boumans (directeur 
FOM), p ro fd r J Los. dr.ir, J.G. Bannen-
berg. prof.dr. F.W. Saris. prof.dr. M J van 
der Wiel (directie Insti tuut) van wre de 
laatste het wetenschappeli jk secretari
aat verzorgde, dr.ir. E.H.A Granneman. 
dr. P.G. Kistemaker en ir. J Verhoeven 

COR). R.J. Pleijsier en C. West land 
(hoofd Personeelszaken resp Financiële 
Zaken FOM). T. van Egdom (medewerker 
FOM-hureau) en dr. H O Dokter ais 
adjuncf-secretans. 
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Op deze foto is een zonnepaneel te zien 
waarin cel/en verwerkt zijn van het type 
zoals dat ook op AMOLF (in zeer kleine 
aantallen) wordt bewerkt. Dit paneel is 
vervaardigd door de firma ZONTEC in 
Helmond, waarmee AMOLF samenwerkt. 
Onder volle zon levert het paneel onge
veer 40 watt aan elektriciteit, te weten 
20 volt bil 2 ampè'e. 

Aangezien de prijs van panelen de voor
naamste hindernis voor de invoering van 
zonneenergie vormt, is het logisch dat 
het meeste onderzoek is gericht op een 
verbetering van de verhouding prijs/ 
prestatie. 
Zo ook het onderzoek op AMOLF: in 
principe is de methode van zonnecel
len maken erop gericht het mogelijk te 

maken goedkopere uitgangsmaterialen 
te gaan gebruiken, dat wil zeggen: minder 
zuivere uitgangsmaterialen. De methode 
die we toepassen, is nl. een lage-tempe-
ratuurmethode fzgn. cold processing) 
en dat wordt bij onzuivere materialen 
een belangrijke factor om een goed ren
dement van de cel te behalen. 
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Atoomfysica 

1. Algemeen 

11. Doelstelling 

De Werkgemeenschap voor Atoomfysica 
stelt zich ten doel de onderlinge wissel
werking tussen atomen, moleculen, 
clusters, ionen, elektronen en fotonen 
te onderzoeken. Hierbij kunnen de mole
culaire partners of vrijwel geheel geïso
leerd zijn zoals in een moleculaire bun
del, of met botsingen in een gasvormig 
medium, of gecondenseerd op een op
pervlak voorkomen. Onderzocht worden 
o.a. molecuul- en oppervlaktestructuren, 
elektronische correlaties in al dan niet 
hooggeëxciteerde atomen, dynamische 
energie-overdrachtprocessen, chemi
sche reacties en de gedragingen van 
radicalen. 

Er zijn veelvuldig raakpunten met andere 
gebieden van de fysica, zoals molecuul-
fysica, vaste-stoffysica, gasontladings-
onderzoek, chemie en spectroscopie, 
De fysica van oppervlakken vormt in het 
bijzonder, ook om historische redenen, 
een belangrijk aspect van de onderzoek
inspanning van de werkgemeenschap. 
De gebruikte technieken zijn geavan
ceerd en in snelle ontwikkeling; steeds 
verbeterde laserbronnen, nieuwe bun
deltechnieken en procesbesturing door 
middel van computers behoren tot het 
arsenaal van de experimentele groepen. 
De theoretische kant van het onderzoek
programma krijgt toenemende aan
dacht. 

Daarnaast verzorgt de Werkgemeen
schap de coördinatie tussen de 
instituten en werkgroepen waarin 
overeenkomstig werk word* 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  

Met behulp van de door A II (Utrecht) 
recentelijk onu ikkelde 'photoelectron-
production-coincidence method' 
(PEPICO) is de afhankelijkheid van de 

vibratie-energie van de volgende ion-
molecuulreacties bij thermische ener
gieën gemeten. 
Het unieke van de (PEPlCO)-methode is 
dat thermische ion-molecuulreacties 
bestudeerd kunnen worden, omdat er 
geen velden werken op de foto-ionen 
gedurende de reactietijd. De verkregen 
resultaten worden dooreen statistisch 
model beschreven. 

Bij het onderzoek van A III (Groningen) 
is gebleken dat de (111)-terrassen van 
gestapt Pt(997) <110> half kanalen ver
tonen. Door geschikte keuze van de 
oriëntatie van het target kunnen bij voor
beeld neonionen van 10 keV precies in de 
as-richting van deze kanalen worden ge
schoten. Bij drievoudig gebonden 
waterstof op de terrassen zal de positie 
van het waterstof fee of hcp kunnen zijn, 
beide asymmetrische posities boven het 
kanaal. Door de inschietrichting van Ne 
te variëren en de opbrengst van recoil-
waterstof te meten, is de ware positie te 
bepalen; dit blijkt fcc te zijn. Dit vinden 
we ook als positie op de (111)-terrassen 
van Pt(445). Deze resultaten worden be
vestigd door een Monte Carlo-simulatie 
van genoemde azimuthale hoekverde-
ling. 

In de nieuwe verstrooiingskamer is de 
relaxatie van de staprandatomen van 
Cu(410) gemeten. Deze experimenten 
wijzen op een naar binnen gerichte rela
xatie van ca. 10% van de roosterafstand. 
Er wordt gewerkt aan computer-sirnu-
laties om uitsluitsel te geven over de 
juiste positie van de gerelaxeerde stap-
rand-atoom. 
Een bundel meervoudig geladen ionen 
Ai ' , met q van 1-9, en van 20 keV, is ge
schoten op polykristallijn wolfraam. 
Voor q is 1-8 blijkt dat zowel Ne als Ar en 
Kr het oppervlak verlaten als A' en A2', 
waarbij A2' preferentieel afkomstig is 
van botsingen met de buitenste laag. 
Voor A9' als primair deeltje wordt in het 
verstrooiingsspectrum van de drie edel-
gassen eveneens A3' waargenomen. Dit 
wordt verklaard doordat bijv. Ne9' een 
vacature heeft in de K-schil en de bin
dingsenergie van het desbetreffende 

elektron relatief groot is. De excitatie 
tijdens de interactie met het metaal is 
hierdoor niet zo waarschijnlijk; door 
auto-ionisatie van hoog aangeslagen 
A2' zal dit ion overgaan in A3'. 

Bij A VI (Utrecht) is uit een nauwkeurige 
analyse van de experimenteel bepaalde 
werkzame doorsneden voor verstrooiing 
van Na*(3P) aan Ne en Ar gebleken, dat 
niet alleen over de (relatief goed beken
de) An-potentialen van de quasi-mole-
culen kwantitatieve informatie verkre
gen kan worden, maar ook over de veel 
minder goed bekende B£-potentialen. 
Dit is onder andere te danken aan het 
goede hoek-scheidend vermogen van de 
experimenten, waarmee ook de extra-
snelle oscillaties ten gevolge van 
n- v-interferenties nauwkeurig gemeten 
kunnen worden. 

Bij A VII (Ni)meqen) is in 1984 via de STW 
de samenwerking met de Landbouw 
Hogeschool Wageningen van de grond 
gekomen op het gebied van sporendetec-
tie door middel van foto-akoestiek. 
Een aantal waveguide C02-lasers werd 
gebouwd en een hooggevoelige PAC 
(photo-acoustic cell) ontwikkeld, in eer 
ste instantie voor gebruik bij diverse 
afdelingen van de Landbouw Hoge
school. Een minimaal detecteerbare 
C2H4-concentratie van 3 ppb in het gas 
van een fruitschuur werd bereikt. 
Bij spectroscopie aan hooggeëxciteerde 
systemen, clusters en floppy moleculen 
werden de volgende technieken gebruikt: 
MBR aan 02Ar en 02Ne, overtone-
Raman-spectroscopie, IR laser-absorp-
tiemetingen aan dimeren in jets, EBR 
aan cyaniden en LIF-metingen aan tetra-
ceen-Ar-complexen. De eerste foto-
akoestische metingen van vibranebo-
ventonen in het golflengtegebied van 
zichtbaar licht (i tracavity dye laser) 
werden verricht. 

Botsingsonderzoek leidde tot meting van 
relaxatierates in jets (voor een aantal 
beg:n- en eindtoestanden afzondelijk), 
van sfensche effecten bij 
Ba + N 2 0 - N2+ BaO en van toestand-
selectie in bundels door combinatie van 
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zespolen en IR-laser. Door een zespool 
te combineren met COj-laser excitatie, 
werd volledige ro-vib-toestandselectie 
bereikt voor moleculen zoals CH3F, met 
als toepassing het chemische-reactie-
werk voor ogen. 
Spectroscopie aan radikalen met LIF- en 
aan ionen met behulp van sub-mmspec-
troscopie leidde tot successen. Met een 
frequentieverdubbelde ring-dye-laser 
werden met hoog scheidend vermogen 
elektronische spectra gemeten van NH-
en CHradicalen in een molecuul bundel. 
De NHradicalen werden geproduceerd 
in een microgolfontlading in ammoniak 
i- nnen de bron van de molecuulbundels. 
Met deze techniek bleek een grote fractie 
{ - 10%) van de NHradicalen in de meta-
stabiele a'^-toestand geproduceerd te 
worden. Bestudeerd zijn voor NH de over
gangen A 3 I I -X 3 v en c ' n - a ' A bij res
pectievelijk 336 en 325 nm. Naast de be
paling van rotatie- en hyperfijnstructu-
ren kon - waarschijnlijk voor het eerst -
de zeer kleine A-verdubbeling in een 
'A-toestand bepaald worden. De metin
gen aan CH betreffen de overgang 
c2 v - x ^ I bij 315 nm. Onder andere werd 
gevonden dat de in c2JJ opt edende pre
dissociatie aanzienlijk sterker is dan tot 
nu toe werd aangenomen, wat van groot 
belang is voor de interstellaire CH-
abondantie. Bovendien blijkt de predis
sociatie - en dus de levensduur - van on
derste en bovenste A-doublettoestanden 
verschillend te zijn. 

Door verbetering van de efficiëntie van 
het mengproces van HCN-laserstraling 
met klystronvermogen werd een ver-
infrarood-vermogen van 10 p\N verkre
gen, Dit resulteerde in een S/N tot 50 
voor de OH'-overgangen tussen de 
grond- en eerste aangeslagen rotatie
toestand Bepaald werd onder andere 
de hyperfijnstructuur. De metingen wer
den gevolgd door de detectie van 
OD*(N = 1 - H = 2) 

Bij A VIII (Amsterdam) werden de Ryd-
bergseries 6snp en 6snf met oneven 
pariteit van het twee-elektron atoom 
barium uitvoerig bestudeerd. Nauwkeu
rige waarden voor de energie van sin-

Atoombundelapparaat waarin de invloed 
van elektrische en magnetische velden 
op de structuur van de atomaire energie
niveaus bestudeerd kan worden. Links 
op de foto is de (ingebouwde) hoog
spanningscondensator te zien, midden 
en rechts de Helmholtzspoelen voor 
opwekken van een magneetveld. De ato
men lopen van links naar rechts en wor
den in het hart van de condensator of het 
magneetveld met licht van een continue, 
afstembare laser aangeslagen. Met foto-
multiplicatorbuizen (zwarte pijpen onder 
condensatoren tussen Helmholtz-spoe-
len) wordt het signaal gedetecteerd 
(werkgroep A VIII). 

giet- en triplet-series en fijn- en hyper-
fijnstructuren, isotopie-effecten en de 
invloed van electrische velden voor een 
groot aantal niveaus werden gemeten. 
Alle Rydberg-series blijken gestoord 

door niveaus van de dubbelgeëxciteerde 
configuratie 5d8p, die vrijwel volledig in 
kaart gebracht kon worden. Deze metin
gen dienen als basis voor een diepgaan
de test van 'veelkanaals-quantum-
effect' berekeningen. De studie van het 
Stark-effect in de configuratie 6snf heeft 
veel nieuwe informatie opgeleverd over 
de nog slecht bekende 6sng-Rydberg-
series, maar voor een grondige analyse 
blijkt de bestaande kennis over de 6snd-
series niet toereikend. 

Bij A XII (Eindhoven) heeft het onderzoek 
naar door botsingen geïnduceerde kop
pelingen binnen het Ne**(3p)-multiplet 
de eerste, veelbelovende experimentele 
resultaten oogeieverd. Er wordt gewerkt 
met een mini-bundelopstelling, waarin 
door geringe afmetingen en het gebruik 
van een vrije supersone expansie bij de 
dwarsbundel hoge dichtheden van de 
botsingspartners zijn bereikt. 
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Excitatie-overdracht is onderzocht voor 
het systeem Ar" + N2 (X,v = 0) -
N2(C.v'). De bondstretching van N2, 
van de orde van Jre~20mA in het ther
mische energiegebied, blijkt in het super-
thermische af te nemen met afnemende 
botsingstijd. Ook de onderlinge afstand 
waarbij de oprekking plaatsvindt, wordt 
kleiner. Deze resultaten zijn in goede 
overeenstemming met een eenvoudig 
semiklassiek model. 
Nauwkeurige metingen van de totale 
werkzame doorsnede voor ionisatie en 
de differentiële werkzame doorsnede 
voor grote hoek («c m * 135°) voor het sys
teem He'(3S) + Ar in het energiegebied 
0.05-8 eV laten zien dat de ionisatie-
waarschijnlijkheid verzadigt tot een con
stante waarde voor kleme internucleaire 
afstanden. De repulsieve tak van de po
tentiaal, waar de lon-atoomwisselwer-
king overheerst, blijkt bovendien veel 
steiler te verlopen dan tol nu toe werd 

Hef reactiecentrum van de opstelling 
CELIA (coïncidente elektronen van ion-
atoombotsingen, werkgroep A lij, waar
mee bij laagenergetische botsingen 
tussen atomen en hooggeladen ionen, 
elektronen, doelwitionen en protectie-
ionen in coïncidentie gemeten worden. 
De hooggeladen ionen worden door de 
ECR-bron van het KVI geleverd. 

1F0I0 OMI. Utrecht! 

verondersteld. Deze conclusies zijn ver
gelijkbaar met de eerder docr ons voor
gestelde wijziging van de optische po
tentiaal voor het systeem Ne*(J - 2) ' Ar. 

Bij A XIII (Leiden) werden experimenteel 
in een hogedruk-gasontlading undulatie-
structuren in het spectrum van Na + Hg 
ontdekt. Door vergelijking met theorie 
is gebleken dat het hier quantummodu-
laties betreft. Het aldus verkregen inzicht 

heeft het ons mogelijk gemaakt Na + Hg-
spectra direct te berekenen: deze resul
taten worden door Philips gebruikt voor 
een betere computermodellering van de 
hogedruk-natriumlamp. 

3. Onderwerpen van onderzoek  

WERKGROEP A II en A IV 
Utrecht - Fysisch Laboratorium, prof.dr. 
A. Niehaus 
1. Interacties tussen elektronen, ionen 
of atomen met atomen en moleculen 
1.1. Elektroncorrfllatie-effecten bij 
elektron-atoombotsin^en 
1.2- Elsktron-foton-coincidentie-experi-
ment 
1.3. Foton-fotoncorrelaties bij botsin
gen tussen identieke atomen 
1.4. Naar toestand geselecteerde ion-
molecuulreacties bij thermische ener
gieën 
2. Studie van ionisatieprocessen bij ion-
atoombotsingen 
2.1. Hoekcorrelaties ion-elektron 
2.2. Elektronenspectroscopie onder 0° 
en 180° (gedeeltelijk buiten FOM-ver-
band) 
2.3. Spontane ionisatie 
2.4. Ionisatie bij laagenergetische bot
singen tussen atomen en hooggeladen 
ionen 
3. Interacties tussen ionen en metaal
oppervlakken 
3.1. lonenverstrooiing en oppervlakte
structuur 
3.2. Elektron-ioncoïncidenties bij ionen
verstrooiing 

WERKGROEP A III 
Groningen - Kernfysisch Versneller 
Instituut, prof.dr. A.L. Boers 
1. De positie van waterstof op de (111)-
terrassen van een gestapt Pt(997)- en 
Pt(445)-oppervlak 
2. Relaxatie-onderzoek aan een gestapt 
Cu(410)-oppervlak 
3. Reflectie-metingen van meervoudig 
geladen ionen aan polykristallijn wol-
fraam 

WERKGROEP A VI 
Utrecht - Fysisch Laboratorium, prof.dr. 
C.Th.J. Alkemade 
1.1. Meting van differentiëledoorsneden 
bij verstrooiing van met een laser aange 
slagen alkaliatomen 
1.2. Bestudering van ionisatieproces
sen bij botsingen van met een laser aan
geslagen atomen 
2. Botsingsrelaxatie van geëxciteerde 
metaalverbindingen (BaO) 
3. Polarisatie-invloed op associatieve 
ionisatie van met een laser aangeslagen 
Na(3P)2P3/2-atomen 

WERKGROEP A VII 
Nijmegen Fysisch Laboratorium, prof. 
dr. J. Reuss 
1. Sporendetectie door middel van foto-
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akoestiek (in samenwerking met de 
Landbouw Hogeschool in Wageningen) 
2. Spectroscopie aan hooggeëxciteerde 
systemen, clusters en "floppy molecules' 
2.1. MBR aan 02Ar en 02Ne 
2.2. Overtone Ramanspectroscopie 
2.3. Multifotonexcitatie van polyatomai-
re moleculen 
2.4. Dimeer-absorptiemetingen in jets 
2.5. EBR aan cyaniden 
2.6. LIF-metingen aan tetraceen Ar-
complexen 
3. Botsingen en chemische reacties 
3.1. 'State-to-state' en andere relaxatie-
metingen in jets 
3.2. Sterische effecten bij 
B a + N 2 0 - N 2 + B a O 
3.3. Toestandselectie in bundels door 
combinatie van zespolen en IR-laser 
4. Spectroscopie aan radicalen en ionen 
4.1. Sub-mm spectroscopie aan ionen 
4.2. LIF bij radicalen 

WERKGROEP A VIII 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato 
rium der Vrije Universiteit, dr. W. Hoger-
vorst 
1. Hoge-resolutie-spectroscopie met 
lasers 
1.1. Laserspectroscopisch onderzoek 
naar de structuur van Rydberg-toestan-
den van de twee-elektronatomen calcium 
en barium 
1.2. Laserspectroscopisch onderzoek 
naar de invloed van elektrische velden 
(het Stark-effect) op Rydberg-toestan-
den 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, dr, 
F. Baas 
1. Metingen van met een laser geïndu
ceerde fluorescentie aan HCO en 
H2C202 in vaste-stofmatnces bij lage 
temperaturen 
2. Bepaling van de diffusiecoëfficiënt 
van HCO-radicalen in een vaste-stof-
matnx bij lage temperatuur 
3. Met een laser geïnduceerde infrarood 
(2-5,5 micron)fluorescentie van H2CO 
in een N2-matrix 
4. Infraroodspectroscopie aan gefoto-
lyseerde moleculaire ijslaagjes die re
presentatief zijn voor de ijslaagjes die 
interstellaire stofdeeltjes bedekken 
5. Energieoverdrachtsprocessen in elek
tronisch en vibrationeel aangeslagen 
HCO-radicalen 

WERKGROEP A XI 
Amsterdam - Zeeman-Laboratorium, 
dr. A. Dönszelmann 
1. Levensduurmetingen. onder meer ten 
behoeve van de astrofysica 
2. Multifoton-ionisatie in gallium 

Een draaibare vlakke-plaatanalysator 
(boven) voor de detectie van ionen en 
neutralen en een halve bollenanalysator 
(onder) voor de detectie van elektronen 
bij oppervlakteonderzoek. De analysa-
tors bevinden zich in een vacuüm van ca. 
10* Pa. Bij dit FOMpro/ect werkt de 
werkgroep A II samen met de Vakgroep 
Technische Natuurkunde van de Rijks
universiteit Utrecht (in het kader van de 
werkgroep Oppervlakteonderzoek van 
de RUU). <f-ntn OMI Utrecht) 

WERKGROEP A XII 
Eindhoven - Technische Hogeschool, 
Afdeling der Technische Natuurkunde. 
dr. H.C.W Beijennck 
1 Reactieve, inelastische en elastische 
botsingen van edelgasatomen in meta-
stabiele (R') en kortlevende (R'") toe
standen met moleculen m de grondtoe
stand (0.05-10 eV) 

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 quasimole-
culaire botsingscomplexen 

WERKGROEP A XIV 
Amsterdam - Scheikundig Laborato
rium der Vrije Universiteit, prof.dr. 
E.J. Baerends 
1, Quantumchemie en oppervlaktefy-
sica: ontwikkeling en toepassing van 
Vector-programmatuur 
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4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investorings-
(m k/) krediet 

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

26 

waarvan in BR — 12 — — 

daarvan van STW — 2 — — 

2.159 

453 

690 

408 

68 58 

OUTPUT 

publikaties 

(aantal) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties * 

(aantal) 

lezingen 

(aantal) 

46 74 38 

Volgens vastgestelde begroting 1984. 
WP/V en WP/T: wetenschappelijk perso
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betref* hier alleen die personeels
leden die daadwerkelijk wetenschappe
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

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 outputboekje' FOM-60358 
* Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 

In 1984 via FOMbeleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

project-
nummer indiener(s) 

Normale Programma 
84.84.431 Dr. J.J. ter Meulen 

Prof.dr. A. Dymanus 
84.84.441/B Prof.dr. E.J. Baerends 

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

titel 

UV-spectroscopie met hoog scheidend vermogen aa.' 
molecuulbundels, in het bijzonder van vrije radicalen en ionen 
Quantumchemie en oppervlaktefysica: ontwikkeling en 
toepassing van Vector'-programmatuur 

affi werk
liatie groep 

KUN A VII 

VU A XIV 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 
NNS44.0600 Dr. S. Stolte 

Dr. W.L. Meerts 
Prof.dr. J. Reuss 
Dr. D.D. Bicanic 
Profdr.ir. J. Schenk 

Sporendetectie en spectroscopische analyse van 
hooggeëxciteerde moleculen met foto-akoestische methoden 

KUN A VII 

5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Atoom fysica was op 
31 december samengesteld uit: 
prof.dr. G. Nienhuis, voorzitter 
prof.dr. J. Reuss, wetenschappeU/k se
cretaris, leider werkgroep A VII 
prof.dr. C.Th.J. Alkemade, leider werk
groep A VI 
dr. F. Baas, leider werkgroep A X 
prof.dr. E.J. Baerends, leider werkgroep 
A XIV 
dr. H.C.W. Beijerinck, leider werkgroep 
A XII 
prof.dr. A.L. Boers, leider werkgroep A III 
dr. A. Dönszelmann 
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 
A Hen A IV 
prof.dr. M.J. van der Wiel 
prof.dr J.P. Woerdman. leider werkgroep 
A XIII 

drs. HG. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. AA. Boumans (directeur FOM), 
dr. HA. Dijkerman (adjunct-leider A VI), 
drs. C A M . Veeken (vertegenwoordiger 
COR). T. van Egdom en C.M. Visser (me-
dewerlers FOM-bureau) en drs H. Ben
schop als adjunct-secretaris. 

Prof.dr. J.M. Greenberg werd op eigen 
verzoek ontheven van het lidmaatschap 
van de Commissieen de leiding van werk
groep A X. In zijn plaats werd dr. F. Baas 
benoemd. 

Naar aanleiding van de afsluiting van be
leidsruimteproject 75.82.08 'Vervolgstu
die PAMPUS' werd de werkgroep A V op
geheven. Dientengevolge werd prof.dr.ir. 
HL. Hagedoorn ontheven van het werk
groepleiderschap en hel lidmaatschap 
van de Commissie. 

Eveneens naar aanleiding van de afslui
ting van een beleidsruimteproject werd 
de werkgroep A XI aan het eind van het 
verslagjaar opgeheven. De werkgroep-
ieider dr. A. Dönszelmann blijft lid van de 
Commissie a litre personnel. 

Als leider van de nieuwe werkgroep A XIV 
en daarmede als lid van de Commissie 
werd prof.dr. E.J. Baerends benoemd. 

Dr. J. van Eek droeg in de najaarsverga
dering het wetenschappelijk secretariaat 
over aan prof.dr. J. Reuss. 

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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Opstelling voor het simuleren van 
chemische processen die plaatsvinden 
op intersteliaire stoldeelt/es 
iwerkgmep A Xi 
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Metalen FOM-TNO 

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling 

De Werkgemeenschap 'Metalen FOM-
TNO' stelt zich in de eerste plaats ten 
doel het fundamentele onderzoek te 
bevorderen van de fysische en chemi
sche eigenschappen van metalen, in het 
bijzonder die welke samenhangen met 
de structuur, de perfectie en 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 metaaikundig onderzoek. 
Deze onderzoekingen beogen mede een 
basis te leggen voor nieuwe of verbe
terde werkwijzen, toepassingen en be
reidingsmethoden in wetenschap en 
industrie. Ter verwezelijking van het 
gestelde doel maakt de Werkgemeen
schap, naast het daadwerkelijk verrich
ten van onderzoek, mede gebruik van de 
volgende middelen; 
- coördinatie van fundamenteel metaal-
kundig onderzoek in Nederland; 
- leggen van contacten met buitenland
se onderzoekcentra; 
- opleiding van fysici, chemici en inge
nieurs tot metaalkundigen. 

2. Speurwerk  

Het onderzoek in Amsterdam in de werk
groep Mt V aan wanorde en diffusie in 
metallische systemen werd in 1984 voort
gezet met experimenten die ten doel 
hadden de, door afschrikken van hoge 
temperaturen, gedegradeerde superge
leidende eigenschappen van VaGa te 
herstellen. Deze en verwante technische 
supergeleiders vertonen niet alleen de
gradatie van supergeleiding door af
schrikken, maar ook door beschadiging 
met hoog-energetische deeltjes. Een 
dergelijke beschadiging doet zich voor 
als deze materialen gebruikt worden in 
supergeleidende magneten voor deel
tjesversnellers en fusiereactoren. Door 
de juiste gloeibehandeling kon de super

geleidende overgangstemperatuur ge
heel hersteld worden. Door het herstel
proces te analyseren, werd duidelijk, 
dat de diffusie van galliumatomen de 
snelheid van het herstel bepaalt. Metin
gen aan een aantal intermetallische ver
bindingen, waarvoor het model van Mie-
dema een groot aantal onbezette roos-
terplaatsen bij hogere temperaturen 
voorspelt, toonden aan dat deze verbin
dingen inderdaad ongewoon hoge con
centraties van deze vacatures bevatten. 
Behalve uit afschrikexperimenten vanaf 
een hoge temperatuur bleek dit ook uit 
evenwichtsmetingen, waarbij uitzetting 
en roosterparameter als functie van de 
temperatuur werden gemeten. In de 
tweede helft van 1984 werden twee 
nieuwe onderzoeken gestart, namelijk 
naar de vervaardiging en eigenschap
pen van (nieuwe) ternaire verbindingen 
en naar de vervaardiging van amorfe 
legeringen door snelle diffusie. 

In de werkgroep Mt II (Delft) werden in het 
verslagjaar structuur en structuurrela
xatie van amorfe FeNiBP-legeringen sys
tematisch onderzocht. Met name de 
röntgendiffractie-resultaten laten een 
goed sluitend beeld zien, ook in vergelij
king met een doeltreffend 'randomized 
crystal'-model. In samenwerking met 
Philips'CFT werd een onderzoekpro
gramma gestart, waarbij slijtvaste lagen 
TiC, TiN, of TiCN met chemical vapour 
deposition (CVD) werden aangebracht 
op een scala van technische belangrijke 
staalsoorten. 
De vorming, microstructuur en elektri
sche weerstand van molybdeensilicide-
lagen, gemaakt uit alternerend verstoven 
Mo- en Si-laagjes en vervolgens gegloeid, 
werden onderzocht in samenwerking met 
het Philips Natuurkundig Laboratorium. 
Op programmatuur-gebied kwam een 
interactief (o.a. via graphics) program
mapakket gereed voor spanningsmetin-
gen met behulp van röntgendiffractie. 
Voorts is in 1984 het onderzoek betref
fende de structuur en symmetrie van 
kristalgrenzen, bepaald uit convergent-
beam-e.ektronendiffractie, voortgezet. 
Speciale aandacht werd besteed aan 
kristalgrenzen, die loodrecht op het 

oppervlak van een preparaat georiën
teerd zijn. Voor dit geval is een symme-
trie-classificatie opgesteld waarmee de 
symmetrie van eer. verticale kristalgrens 
bepaald kan worden uit één of meer 
convergent-beam-diffractiepatronen. 
Voor een coherente tweelinggrens in Si 
is een discrepantie gevonden tussen 
waargenomen en theoretisch verwachte 
symmetrie. Dn wordt vermoedelijk ver
oorzaakt door een niet-ideale geometrie 
van de elektron*1..oundel in het experi
ment. 

In Mt III (Delft) zijn in 1984 de eerste 
meetresultaten van heliumdesorptie aan 
plastisch vervormd molybdeen verkre
gen. De aanwezigheid van vacatures, 
hun herstelgertfag (stage III) en cluste
ring konden duidelijk worden aange
toond. De invloed van dislocaties op de 
heliumdesorptiespectra is nog dubieus. 
Metingen van de verandering van volu
me, elastische constanten en viscositeit 
tijdens structuurrelaxatie in amorf 
FewNi^Bzo konden goed worden geïn
terpreteerd in termen van een tweetal 
processen: chemische ordening en 
topologische ordening. De bijdrage van 
het laatste proces wordt kwantitatief 
goed beschreven met een in Mt III ont
wikkeld model. De theorie van de kinetiek 
in legeringen werd met succes toegepast 
op het Snoek-effect. Begonnen is met de 
aanpak van het probleem van de diffusie 
in een binaire substitutionele legering 
met vacatures. 

Een van de onderwerpen van onderzoek 
die op het programma van Mt XII (Delft) 
staan, is het nitreren van ijzer, ijzerlege
ringen en staalsoorten. Het onderzoek 
naar het nitreergedrag van FeCrC-lege-
ringen heeft geleid tot een model voor 
het nitreren van het zeer frequent toege
paste chroomstaai dat optimaliseren 
van het nitreerproces naar de eigen
schappen (zoals de vermoeiingsweer-
stand) toestaat. Een onderzoek naar de 
bouw van de verbindingslaag (van ijzer 
(carbo)nitrides) zoals door nitreren aan 
het oppervlak van het werkstuk ontstaat, 
heeft tot de eerste gepubliceerde resul
taten over het spanningsverloop in de 
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FIM-IAP (Field Ion Microscope - Imaging 
Atom Probe) voor onderzoek aan super
legeringen en amorfe legeringen. Hel 
FIM-beeld kan zowel op videoband 
(rechter monitor) als in gedigitaliseerde 
vorm (linker monitor) worden opgeslagen 
ten behoeve van het structuuronderzoek 
De beelden worden opgenomen met de 
camera van een beeldversterker (werk 
groep Mt Vl-B). 
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laag en de daarmee corresponderende 
verklaring geleid In het allereerste sta
dium van het ontlaten van ijzer-stikstof-
martensiet blijken bijzondere diffractie-
en dilatatie-effecten op te treden, die een 
bredere betekenis voor de (pre)precipi-
tatie van coherente deeltjes in het alge
meen kunnen hebben Het andere onder
werp van onderzoek in Mt XII is de warm
tebehandeling en het compacteren van 
uit de smelt afgeschrikte aluminium-
legenngen. Er werd gevonden dat de 
relatief grote excess-vacature concen
tratie in 'liquid-quenched' AlSi- en AlMg-
legeringen bij verwarming, vóórdat preci-
pitatie optreedt, tot een plotselinge toe
name van de roosterparameters leidt. 
Kwantitatieve interpretatie in termen 
van een van het legeringsgehalte afhan
kelijke vrije vormingsenthalpie is moge-
li|k. Voorts bleken de mechanischeeigen-
schappen van 'liquid-quenched' AlSi-
legeringen met relatief grote gehaltes 
Si (ca. 20 qew%) na consolidatie door 
middel van extrusie belangrijk beter te 
z.jn dan die van de corresponderende op 
conventionele wijze bereide legeringen 

In de groep Mt VIA (Groningen) is een 
houder ontwikkeld waarmee alterneren
de trekproeven kunnen worden uitge
voerd in twee onderling loodrechte 
richtingen. Met behulp van dit apparaat 
is het gelukt mobiele dislocaties heen 
en weer te laten lopen, ten aantal voor
spellingen over het lopen van dislocaties 
bij trekproeven werd door waarnemingen 
aan aluminiumfolies bevestigd. 

Het onderzoekterrein van de groep 
Mt Vl-B (Groningen) omvat dislocatie-
dynamica en faseovergangen in lege
ringen. In 1984 is gewerkt aan dislocatie-
precipitaat-interacties in superlege
ringen, onderzocht met transmissie-
elektronenmicroscopie. Dislocatiedyna-
mica werd onderzocht met kernspin 
relaxatietechnieken aan binaire en ter-
naire Al-legeringen in combinatie met 
transmissis- en scanning-elektronenmi-
croscopie De NMR-metingen weiden uit
gevoerd bij de universiteit van Dort
mund in het kader van een samenwer
kingsproject (groep prof.dr O. Kanert). 
De techniek werd in 1984 uitgebreid in 
de richtmg van dislocatiebeweging 
tijdens vermoeiing. 

Het onderzoekproiect aan amorfe/kris-
talhjne legeringen met behulp van veld-
lonenmicroscopie heeft met name in 
1984 grote vooruitgang geboekt, doordat 
het voor het eerst mogelijk bleek met de 
ontwikkelde 'imaging atom probe' ato
maire clusters waar te nemen in 
(FegriCou));"-,BisSi in en in Fe/sBi^Siio-
In 1984 werd een beleidsruimteproject 
(FOM/STW) getiteld: 'Dislocations in 
materials for triootechnical applica
tions' gehonoreerd waarin een laser

systeem werd aangevraagd. In de toe
komst zal het onderzoekterrein derhalve 
de toepassing van laserharden omvatten 
en de dislocatiestructuren in slijtvaste 
oppervlaktelagen. 

In de werkgroep Mt X! (Delft) werd aange
toond dat substitutioneel helium HeV 
in goud bij verhitting het metaal verlaat 
via een vacature geassisteerd diffusie
proces met een activeringsenergie van 
1.7 eV. In andere metalen (Ni.Cu.Mo.W) 
werd steeds een één-staps dissociatie
proces gevonden, gevolgd door snelle in-
terstitiële migratie van het helium. Voorts 
bleek het mogelijk om op gecontroleerde 
wijze, d.w.z. via creatie van zelfintersti-
tiëlen aan het oppervlak, zelf-intersti-
tieel clusters te laten groeien rond te 
voren aangebrachte He2oV-complexen 
in Mo. Uiteindelijk werden dislocatie-
ringen gevormd bestaande uit ca. 100 
zïlfinterstitiëlen. Wolfraam, waarin 
micro-holten (voids) waren aangebracht 
via MeV-elektronen/protonenbestraling, 
werd bestraald met Hj-ionen van 2 keV. 
Met levensduurmetingen met behulpvan 
positronannihilatie bleek het mogelijk 
de aankomst van het diffunderende wa
terstof te detecteren. Deze techniek 
werd toegepast om verzadigingsver 
schijnselen van waterstof in voids en 
de thermische dissociatie te bestuderen. 
Met een positronenbundel met variabele 
energie (Brookhaven National Lab.) wer
den kwantitatieve metingen gedaan aan 
defecten, geproduceerd door keV-ionen. 
De resultaten bevatten informatie over 
de diepteverdeling en het type defecten. 
De huidige gevoeligu2id is ongeveer 
1013 defecten/cm2. Voorts werd vastge
steld dat implantatie van een hoge dosis 
Ag'- en Cu*-ionen in W na thermisch 
herstel (> 1400 K) tot resp. Ag- en Cu-
clusters in wolfraam leidt. Ai. Cr en Mn 
vormen geen clusters. Ten slotte is het 
voor het eerst gelukt om VUV-fluores-
centie van heliumbellen in een éénkristal 
van Al op te wekken via elektronen-
bombardement. 

Sinds het overlijden van prof.dr.ir. CA. 
Verbraak heeft in Mt VIII (Enschede) 
een geleidelijke accentverlegging van 
het onderzoek plaatsgevonden. Dit heeft 
in 1984 geresulteerd in het stoppen van 
het textuuronderzoek als doel op zich
zelf. De aanwezige expertise en appara 
tuur worden wel ingezet in de andere 
projecten, zoals bij röntgenspannings-
metingen. Nieuw gestarte projecten be
treffen supergeleidende materialen en 
gelaste verbindingen. 
Het eerstgenoemde project beoogt een 
modificatie van het ENC-procedé voor 
de vervaardiging van Nb3Snsuperge-
leiders met het doel de ductiliteit van 
genoemde fase te verhogen. Het onder 
zoek naar gelaste verbindingen concen

treert zich op de invloed van Ti en B op 
de ductiliteit van ferritisch lasmetaal 
(samen met Philips) en de invloed van de 
structuurcomponenten op de hardheid 
in de HAZ(samen met Shell) Het onder
zoek naar dual-phase-staalsoorten heeft, 
vooral door de inbreng van profdr.ir. 
A. Wegener Sleeswijk. een nieuwe im
puls gekregen (zie de figuur op p. 56. Jaar
boek 1983). De hierdoor verkregen resul
taten kunnen meer algemeen toepasbaar 
zijn voor deze precipitatie hardende lege
ringen. 
Sterke aandacht is gegeven aan het on
derzoek met betrekking tot röntgen-
spanninqsmetingen. Naast de funda
mentele onderzoekingen in relatie met 
elastische en plastische anisotropie is 
een begin gemaakt met het interesseren 
van het bedrijfsleven voor deze techniek 
als kwaliteitscontrole bij diverse produk-
tietechnieken. Het onderzoek naar 
vormgeheugenmaterialen heeft in 1984 
geleid tot de oprichting van een bedrijf 
waar met de in de werkgroep gegene
reerde kennis producten van TiNi zullen 
worden gemaakt. Fundamentele deel
problemen met betrekking tot dit mate
riaal blijven de aandacht krijgen »an de 
werkgroep. 

Op het programma van Mt X (Delft) staan 
de onderwerpen: microholografie van 
stromende stollende legeringen, roer-
gieten, sproeigieten, flitsgieten en 
smeltbehandeling en analyse. In een 
vergelijkende studie bleken de grote 
overeenkomsten tussen de structuur-
ontwikkeling door dendrietvergroving 
van de organische modeliegeringen en 
metaallegeringen. De Theologische 
regimes van de eigen meetsystemen 
en die uit de literatuur over roergieten 
werden vergeleken. Weinig opstellingen 
blijken in dezelfde gebieden te werken. 
Voorts werd een opstelling voor continu 
roergieten en voor simultane viscosi-
metrie en microscopie van geroerde 
stolling van modeliegeringen in ge
bruik genomen, alsmede een opstelling 
voor de viscosimetrie van geroerde 
..letaallegeringen. 

In Mt IV (Leiden) werd in samenwerking 
met VS A-I (Amsterdam) via het meten 
van het Meissner-effect aan UPt.i. de 
'heavy-fermion'-supergeleider die in ver
band met het mogelijk optreden van 
triplet-supergeleiding internationaal 
bijzonder in de belangstelling staat, 
aangetoond dat de supergeleiding in 
deze verbinding een buikeigenschap is. 
Voorts kon in Leiden ondubbelzinnig 
worden vastgesteld dat het piekeffect 
bi| fluxpinning door het ontstaan van 
fluxlijndislocaties wordt veroorzaakt. 

In Amsterdam (Mt V) is via magnetisch 
onderzoek belangrijke experimentele 
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Opnamen met rasterelektronenmicros
coop van 'Heavy termion UPt3 whiskers'. 
Deze whiskers zijn spontaan uit de smelt 
gegroeid (werkgroep Mt V). 

JOM 
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informatie verkregen over de grondtoe
stand van intermediair valent cerium 
in CePds. In het kader van de reeds jaren 
bestaande samenwerking met de TH 
Darmstadt is onder andere onderzoek 
gedaan aan de "heavy fermion'-systemen 
CeCii2Si2 (supergeleidend bij lage tem
peraturen) en CeAla. Te samen met de 
Universiteit van Keulen is Yb3Pd4 onder
zocht. Deze verbinding lijkt de lange tijd 
onmogelijk geachte combinatie van in-
termediairvalent ytterbium en magneti
sche ordening (TN = 3 K) te bezitten. 

In 1984 hebben de werkgroepen Mt IV 
(Leiden) en Mt V (Amsterdam) het ini
tiatief genomen om een groot deel van 
hun activiteiten op fysisch preparatief 
gebied, waarin door FOM aanzienlijke 
investeringen zijn gedaan, te bundelen 
onder de naam ALMOS (Amsterdam-
Leiden Metaalfysische Onderzoeks-
samenwerking). Een meer professionele 
aanpak van de preparatieve fysica is 
langzamerhand onontbeerlijk voor 
modern metaalfysisch onderzoek. 
Enerzijds vragen onopgeloste problemen 
om beter gedefinieerde preparaten 
(bijv. éénkristallen). terwijl anderzijds 
de introductie van nieuwe en verfijning 
van bestaande technieken zal kunnen 
leiden tot het beschikbaar komen van 
nieuwe materialen. Het is de bedoeling 
dat de preparatieve faciliteiten van 
ALMOS ook voor derden toegankelijk 
zijn. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

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

WERKGROEP Mt III 
Delft - Laboratorium voor Metaalkunde, 
prof.dr.ir. A, van den Beukei 
1. Heliumdesorptiespectrometrie. On
derzoek aan de roosterfoutenstructuur 
(puntfouten en dislocaties) van plastisch 
vervormde metalen, in het bijzonder 
molybdeen, via de binding van helium 
aan roosterfouten 
2. Structuurrelaxatie in amorfe lege
ringen 
3. Statistiscne theorie van legeringen 
(buiten FOM-verband) 

WERKGROEP Mt IV 
Leiden- Kamerlmgh Onnes Laborato
rium, prof.dr. J.A. Mydosh 
1. Elektroncnspinresonantie in spin-
glazen 
2. Magnetische ordening, supergelei
ding, coëxistentie, heavy fermion ge
drag van ternaire intermetallische ver 

bindingen met zeldzame aarden en 
actaniden 
3. Tweedimensionale collectieve flux-
verankering in lagen van amorfe super
geleiders 
4. Zeer dunne lagen en multilagen van 
amorfe en/of kristallijne metalen 
5. Metallurgie: het bereiden, warmte
behandeling en analyse van boven
vermelde 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 
dislocatiebeweging 
1.1. Reversibiliteit van plastische 
deformatie 
1.2. In situ HV elektronenmicroscopie 
aan reversibile dislocatie beweging 
1.3. Invloed van dislocatiebeweging op 
gestoorde hoekcorrelatie 
2. Accommodatie en mechanische 
eigenschappen van 'dual-phase'-
staalsoorten (in samenwerking met THT) 

WERKGROEP Mt Vl-B 
Groningen - Vakgroep Technische 
Fysica, prof.dr. J.Th.M. de Hosson 
1. Atomaire configuraties van korrel
grenzen 
2. Dislocatiedynamica TEM/NMR 
AI-Li/AIZn/AICu (buiten FOM-verband) 
3. Elektronenmicroscopie aan super
legeringen (buiten FOM-verband) 
4. Annihilatie en creatie van stapel-
fouten tijdens oxidatie van silicium 
(buiten FOM-verband) 
5. Veldionenmicroscopie aan legeringen 
(buiten FOM-verband) 

WERKGROEP Mt VIII 
Enschede- Afdeling der Werktuigbouw
kunde, prof.dr.ir. B.H. Kolster 
1. De invloed van structuur en vormings-
wi|ze van Nb.iSn supergeleiders op de 
ductihteit 
2. Relatietussendedeformatie.de  
structuur en de mechanische eigen
schappen van dual phase-staalsoorten 
3. Rontgenografische spanningsmetm-

gen (gedeeltelijk bulten FOM-verband) 
4. Relatie tussen de structuur/samen
stelling en de mechanische eigenschap
pen van gelaste verbindingen (buiten 
FOM-verband) 
5. Optimalisering van de produktie van 
TiNi met betrekking tot de pseudo-
elastische en vormgeheugeneffecten 
(buiten FOM-verband) 

WERKGROEP 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, 
stollende legeringen 
2. Roergieten 
3. Sproeigieten 
4. Flitsgieten 
5. Smeltbehandeling en analyse 

WERKGROEP Mt XI 
Delft - Interuniversitair Reactor Insti
tuut, dr.ir. L.M. Caspers (T) 
1. Heliumdesorptiespectrometrie (HDS) 
aan W 
2. Interactie van vacatures met geïm
planteerde metaalatomen 
3. Interactie van helium en zelf-mter-
stitiëlen met substitutionele onzuiver-
heden 
4. Interacties tussen onzuiverheden 
onderling 
5. Heliumdesorptiespectrometrie aan 
helium in Au. krypton in Mo en stikstof 
in Mo (buiten FOM-verband) 
6. Gecombineerde HDS/TEM-onderzoek 
aan clustering van zelf-interstitiëlen 
(buiten FOM-verband) 
7. Positronannihilatie-onderzoek aan 
waterstof-defectinteracties in wolfraam 
(buiten FOM-verband) 
8. Positronen van variabele energie 
(buiten FOM-verband) 
9. Vacuum-ultravioletfluorescentie aan 
heliumbellen m metalen (buiten FOM-
verband) 

WERKGROEP Mt XII 
Delft - Tussenafdelmg der Metaalkunde, 
prof.dr.ir. B.M. Korevaar 
1. Nitreren van i|zer, ijzerlegenngen en 
staalsoorten 
1.1. Nitreren van FeCr- en FeCrC-lege-
ringen 
1.2. Kristallografie en ontlaatgedrag 
van N(C)-martensiet 
1.3 Microstructuur van genitreerd staal 
1.4. Vermoeiingsweerstand van geni
treerd staal 
2. Boreren van ijzeren ijzerlegeringen 
3 Warmtebehandeling en compacteren 
van uit de smelt afgeschrikte aluminium-
legermgen 
3.1. Precipitatie in AISi en AIMg 
3.2, Oxidatie van Al, AISi en AIMg 
3 3 Extrusie van Al. AlSt en AIMg 
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4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen 

WP/V WP/T OP/V 

Exploitatiebudget Investerings-
(in k/) krediet 

OP/T personeel materieel (in kf) 

- 23.2 8 - 1.729 507 

131 

3QQ 

waarvan in BR - 9,2 - - 399 

507 

131 — 

daarvan van STW - 8,2 — — 399 131 — 

OUTPUT 

publikaties 

{aantal) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties * 

(aantal) 

lezingen 

(aantal) 

68 5 130 34 

Volgens vastgestelde begroting 1984 
WP/V en WP/T: wetenschappelijk perso
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels
leden die daadwerkelijk wetenschappe
lijk onderzoek verrichten. 
CP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast en tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het 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 hel 'output-boekje' FOM-60358. 
' Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, 
zijn bij de publikaties geteld. 

In 1984 via FOMbeleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

project-
nummer indiener(s) titel 

Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 
DME04.0206 Prof.dr.ir. B.M. Korevaar 

Dr.ir. E.J. Mittemeijer 
GNS44.0603 Prof.dr. J.Th.M. de Hosson 
TWT33.0521 Prof.dr.ir. B.H. Kolster 

Dr.ir. H. Veringa 

Nitreren van ijzer en staalsoorten 

Dislocations in materials for tribotechnical applications 
Optimalisatie van het produktieproces van supergeleidende 
Nba Sndraad 

affi
liatie 

THD 

RUG 
THT 

werk
groep 

Mt XII 

Mt Vl-B 
Mt VIII 

5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen
schap 'Metalen FOM-TNO', was op 31 
december samengesteld uit: 
prof.dr.ir. S. Radelaar, voorzitter, leider 
werkgroep Mt II 
dr. F.R. de Boer, wetenschappelijk secre
taris, adjunctleider Ml V 
prof.dr.ir. A. van den Beukei, leider werk
groep Mt III 
prof.dr. P.F. de Chatel, leider werkgroep 
Mt V 
prof.dr. J.Th.M. de Hosson, leider werk
groep Mt Vl-B 
dr. M. de Jong 
prof.dr.ir. F.J. Kievits, leider werkgroep 
Mt X 
prof.dr.ir. B.H. Kolster, vertegenwoor
diger van de Nijverheidsorganisatie TNO, 
tevens leider werkgroep Mt VIII 
prof.dr.ir. B.M. Korevaar, leider werk
groep Mt XII 
prof.dr. AR. 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 (directeur 
FOM), dr. F.H.M. Mischgofsky en dr. A. 
van Veen (resp. plaatsvervangend leider 
Mt X en Mt XI), drs. T.T.M. Palstra en 
drs. A.A.H.J. Waegemaekers (vertegen
woordigers COR), T. van Egdom en C.M. 
Visser (medewerkers FOM-bureau), R.J. 
Pleijsier (hoofd Personeelszaken FOM) 
en dr. H.D. Dokter als adjunct-secretaris. 

Dr. P.H. Kes werd benoemd als adjunct
leider van Mt IV (als opvolger van wijlen 
dr. B. Knook). 

Op 19 mei 1984 overleed dr.ir. L.M. Cas 
pers, werkgroepleider Mt XI. 
In verband met de afsluiting van het be
leidsruimteproject 79.82.28, dat was 
ondergebracht in de groep Mt XI. werd 
deze werkgroep opgeheven en kon dr. A. 
van Veen die met de leiding van het pro
ject was belast, ontheven worden uit zijn 
functie van plaatsvervangend werkgroep
leider. 

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 

11 Doelstelling 

De Werkgemeenschap voor Molecuul
fysica stelt zich ten doel het weten
schappelijk onderzoek naar het fysisch 
gedrag wan moleculaire systemen te 
coördineren en te stimuleren. 
Het theoretisch onderzoek in de Werk
gemeenschap is voor een qroot deel 
van fundamentele aard: daarnaast is het 
onderzoek gericht op de verklaring van 
nieuwe experimentele resultaten en op 
het geven van een leidraad voor het 
experimentele onderzoek. Belangrijke 
thema's van onderzoek zijn: rooster-
modellen en renormalisatie-groep-
theorie van fase-evenwichten, kritieke 
verschijnselen en grenslagen, niet-
evenwichtseigenschappen van 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 hydrodynamica. 
de astrofysica en de hoge-energie-
fysica. 

Het experimentele molecuul-fysische 
onderzoek maakt gebruik van een uitge
breid scala van technieken en meet
methoden. Enerzijds kunnen door de 
aanpassing van de variabelen druk en 
temperatuur zoer uiteenlopende omstan
digheden worde, 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 
melingen van dichtheid, strommgs-, 
warmtegeleidmgs- en diffusieverschijn
selen, de mogeli|kheid om de molecu
laire eigenschappen van de materie 
over een breed front te onderzoeken. Drukvat voor een capillair viscosimeter atm (Van 
zowel wat betreft de evenwichts- als de geschikt voor de meting van de VISCOSI De mnnt. 
niet-evenwichtstoestand. teil van gassen en vloeistoffen lot 300O mondial 

60 



Het experimentele onderzoek heeft voor
al zin als het systeem zich leent voor een 
theoretische behandel ing, meestal aan 
de hand van een stat ist isch-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 gecomp' iceerd zijn om 
gedetailleerde berekeningen mogeli jk te 
maken. Het bli jkt soms dat in zulke 
systemen het s tat is t ische gedrag 
eenvoudige wetmatigheden volgt. 
Het gebied van onderzoek is daardoor 
in snelle ontwikkel ing. Er is bijvoorbeeld 
grote vooruitgang geboekt in systemen, 
waarin verschijnselen op zeer verschil
lende lengte- en t i jdschalen optreden. 
Hierbij kan vooral het onderzoek van 
krit ische verschijnselen genoemd wor
den. Ook is ordening aangebracht in het 
schijnbaar zeer uiteenlopende gedrag 
van systemen die soms chemisch 
uiterst gecompliceerd kunnen zijn. 
Deze ontwikkel ingen hebben een grote 
impuls gegeven aan het stat ist isch-
mechanische onderzoek in verwante 
wetenschapsgebieden, zoals de bio
fysica en de chemie. 

Een belangri jke nieuwe ontwikkel ing 
in de relatie van het theoretische en 
het experimentele onderzoek is de 
computer-simulat ie van moleculaire 
systemen, waarmee fase-evenwichten, 
transportverschijnselen en andere 
dynamische moleculaire processen 
kunnen worden bestudeerd. Door de 
snelle groei van de rekenfaci l i tei ten. 
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 stormacht ige ontwikkel ing 
te verwachten. 

Op het gebied van de molecuulfysica 
en de stat ist ische mechanica heeft ons 
land een rijke tradit ie. Ook thans neemt 
het Nederlandse onderzoek op dit terrein 
internationaal een vooraanstaande 
plaats in. 

12 Werkwijze 

De Werkgemeenschap heeft in de 
afgelopen jaren een rol van betekenis 
gespeeld bij het st imuleren en onder
steunen van goed onderzoek, dat van 
belang is voor verdieping van het inzicht 
m 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 verschil lende labo

ratoria, d ie leidt tot een zinvolle verde
ling van het onderzoekterrein en tot 
onderl ing aanvullende activi teiten. 
Deze coördinat ie strekt zich in de 
prakti jk ook uit buiten het in FOM-ver-
band verrichte onderzoek; ze heeft te
vens een groot effect op de besteding 
van de universitaire middelen. 

2. Speurwerk  

In het Van der Waals-laboratorium in 
Amsterdam worden eigenschappen van 
moleculaire systemen bij zeer hoge druk 
onderzocht. In de werkgroep M f-A is 
voor het hoge-drukonderzoek van fluïda 
(tot bij 10 kbar en 77 K) pVT-apparatuur 
en ul t rasone apparatuur ontwikkeld 
voor met ingen met de gasexpansie-
methode en voor de bepaling van de ge
luidssnelheid met de pulsechomethode. 
Met de eerder ontwikkelde Burnett 
apparatuur zijn gedetail leerde metingen 
van de pVT-eigenschappen van CH3F in 
het kr i t ieke gebied uitgevoerd. Bij het 
onderzoek naar de l igging van de diverse 
coëxistentieoppervlakken in het sys
teem Ne-Xe is gebleken dat met name 
het f luid-f luid-evenwicht tot ver in het 
metastabiele gebied bestudeerd kan 
worden. Een zeer interessant verschijn
sel is dat onder bepaalde omstandig
heden uit een homogeen gasmengsel 
een metastabiel fluid-fluid-evenwicht 
kan onts taan, hoewel onder die om
standigheden het evenwicht fluid-vast 
de stabielste fase is. Bij de bestudering 
van faseovergangen met behulp van 'dif
ferential scanning calorimetry' (DSC) 
is het gelukt om een cel te ontwikkelen 
waarmee onder hoge druk (tot 12 kbar) 
onderzoek kan worden verricht aan sys
temen die bij kamertemperatuur en nor
male druk gasvormig zi jn, Dit heeft reeds 
tot interessante resultaten in de plasti
sche fase van ethaan geleid. 

In de werkgroep M H-A wordt voor de vis
cositeit de univeisali teit van het gedrag 
in het krit ieke gebied onderzocht. Hiertoe 
wordt de exponent, behorende bij de 
krit ieke isochoor, voor verschil lende 
gassen bepaald uit metingen tot zeer 
dicht bij de kritieke temperatuur, ge
bruik makend van een viscosimeter van 
het constant-volumetype werkend met 
een uiterst klein drukverschil. 
Een interessant thema in het NMR-
onderzoek in de werkgroep M VIII 
vormen de eigenschappen van methaan 
in de vaste fase. Een belangrijke ont
wikkel ing is de berekening van de ma-
tr ixelementen van de quadrupoolkoppe-
ling in de l ibrat iegrondtoestand van 
tetraëdrische systemen van vier spins 
met I = 1. Deze koppeling is het mecha
nisme voor de deuteronspin-relaxatie 
in CD4. Methaan in de gedeutereerde 
afgeleiden vertonen een gecompliceerd 

fasegedrag. Het onderzoek is thans ge
richt op de oriëntatie-ordening in vaste 
mengsels van CH4 en CD4. Daarnaast 
is met behulp van de spin-echotechniek 
in een groot dichtheidsgebied de zelf-
di f fusiecoëff ic iënt van xenon en van 
etheen gemeten. De uit moleculaire-
dynamicaberekeningen gebleken gevoe
ligheid voor de vorm van het attractie-
deei van de wisselwerking is door deze 
resultaten bevestigd. 

In het Huygens-Laboratorium te Leiden 
bij de werkgroepen M l-L/HL en M M-L/LH 
is het in het afgelopen jaar gelukt om de 
tot dan toe bestaande discrepantie in de 
meetresultaten van de stromings-
dubbelebreking en het viscomagnetisch 
effect op te lossen. Hierdoor is het nu 
mogeli jk de diverse verschijnselen die 
het gevolg zijn van niet-evenwichts-
polarisat ies in roterende moleculen, 
in hun onderl inge samenhang goed te 
beschri jven. Het onderzoek aan deze 
systemen in het verdunde-gasregime 
kwam hiermede tot een succesvolle 
afslui t ing. 

Met behulp van een variatiemethode 
voor het oplossen van de vergeli jking 
van 8ol tzmann met randvoorwaarden 
in het gebied van eindige Knudsen-
getallen is het gelukt het bestaande 
experimentele materiaal over het gedrag 
van het viscomagnetische effect in het 
nabije hydrodynamische regime op be
vredigende wijze te verklaren. Hierdoor 
kon ook een beter inzicht worden ver
kregen in het gedrag van niet-even-
wichtspolar isat ies in grenslagen. 
Bij inelast ische verstrooiing van Na2-
moleculen aan He treedt opl i jning van 
deze moleculen op. Het is gelukt de 
experimenteel waargenomen resultaten 
te verklaren. De opl i jning blijkt samen 
te hangen met het bestaan van een as-
r ichting waarlangs de component van 
het totale impulsmoment van het bot
singspaar behouden blijft. Bij opt ische 
excitat ie van Na-atomen onder het 
Doppler-profiel wordt de snelheidsver
del ingsfunct ie gedeformeerd. Ten gevol
ge van dit verschijnsel treedt onder 
meer door licht geïnduceerde drift op. 
In het afgelopen jaar werd dit nader 
bestudeerd. Tevens werd een aanvang 
gemaakt met het rechtstreeks meten 
van de snelheidsverdeling van Na-ato
men in de aangeslagen toestand en de 
grondtoestand. 

Onderzoek naar het gedrag van fysische 
systemen bij zeer lage temperaturen, 
de real isat ie van zulke temperaturen en 
thermometr ie zijn het werkterrein van het 
Kamerl ingh Onnes-Laboratorium, de 
werkgroep M ll-L/KOL. Bij het onderzoek 
naar de superf luïditei tseigenschappen 
van zeer dunne heliumtagen is het op
treden van het Kontorovich-effect, dit is 
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het afnemen van de massa van bewe
gende lagen, ook voor onverzadigde fa-
gen aangetoond. Het effect blijkt groter 
te zijn dan de gangbare theorie voor
spelt. 
Onderzoek van de magnetische flux-
overgangen in opgedampte Nb-ringen 
onderbroken door een Josephson-
junctie heeft indicaties opgeleverd 
dat bij 0,4 K het macroscopische tunnel
proces de oorzaak is van magnetische-
fluxovergangen. Metingen aan ther
misch geactiveerde fluxovergangen met 
verschillende waarden van de koppe
lingsparameter en bij verschillende 
temperaturen hebben een exponentiële 
temperatuurafhankelijkheid van het 
aantal overgangen per seconde opgele
verd welke in overeenstemming is met 
de thermische fluctuatietheorie van 
HA. Kramers. 

Op het gebied van de ultralage tempe
raturen is belangrijk ontwikkelingswerk 
verricht aan een Pomeranchuk-cel, spe
ciaal geschikt voor de bestudering van 
het Castaing-Nozières-effect in meng
sels van 3He in 4He. De bedoeling is om 
het 3He in vaste vorm te polariseren en 
het mengsel daarna zeer snel te smelten. 
De magnetisatie van het mengsel blijft 
dan behouden gedurende een tijd die 
kort is in vergelijking met de spin-rooster-
relaxatietijd. 

In de werkgroep M III. Fysisch Chemisch 
Laboratorium in Amsterdam, werd het 
onderzoek naar de ver-infraroodspectra 
vsn Van der Waals-moleculen in de gas
fase afgesloten. De overeenstemming 
met inmiddels gepubliceerde ab initio-
berekenïngen is dusdanig, dat uit de ex
perimentele gegevens een vrij nauw
keurige intermoleculaire potentiaal voor 
de interactie HCl-edelgas bepaald kon 
worden. Een nieuw onderzoek is gestart 
naar de dichtheidsfluctuaties in vloei
stoffen die in een stationaire niet-even-
wichtstoestand zijn gebracht door een 
sterke temperatuurgradiënf. Met licht
verstrooiing onder een kleine hoek zijn 
de lange-drachtdichtsheidscorretaties 
gemeten loodrecht op die gradiënt. Er 
zijn aanwijzingen dat de koppeling 
longitudinaal-transversaal sterker is 
dan door de theorie wordt voorspeld. 

Onderzoek naar de eigenschappen van 
gedispergeerde systemen vindt plaats 
in de werkgroep M V. Van 't Hoff labora
torium te Utrecht. Het colloïdalesysteem 
van sterisch gestabiliseerde silicadeel-
tjes gedispergeerd in een organisch 
oplosmiddel, wordt daar gebruikt als 
modelsysteem. Immers voor de beschrij
ving van zowel de statische als de hydro-
dynamische interacties blijkt het zoge
naamde harde-bollen model uitste
kend toepasbaar. In 1984 heeft een ver
dere ontwikkeling plaatsgevonden in de 

bestudering van deze hydrodynamische 
interacties. Met behulp van een uit een 
FOM-krediet aangeschafte rheometer 
zijn viscositeitsmetingen als functie van 
de volumefractie(O.OOO6<0<O,6)en af-
schuifsnelheid verricht. De volumefrac-
tie-afhankelijkheid van de viscositeit is 
wegens de complexiteit van de veel-
deelt jes-hydrodynamica theoretisch 
moeilijk. Experimentele resultaten ont
braken tot nu toe door het ontbreken van 
een geschikt en goed gekarakteriseerd 
modelsysteem. Uit de experimentele 
resultaten blijkt nu dat de door Been
akker en Mazur (1984) ontwikkelde theo
retische beschrijving van de volume/ 
fractie-afhankelijkheid van de viscositeit 
van een harde-bollensuspensie, onder 
verwaarlozing van de Brown-beweging. 
een uitstekende beschrijving geeft van 
deze experimentele resultaten in de li
miet van hoge afschuifsnelheid. 

In werkgroep M Vl-A I te Amsterdam 
wordt onderzoek verricht naar de gevol
gen van integreerbaarheid ot chaos 
voor de tijdsafhankelijke correlatiefunc
ties, in het bijzonder in systemen met 
veel vrijheidsgraden. Het onderzoek 
van het 16-vertexmodel, dat al in een 
afrondingsstadium verkeerde, heeft nog 
enkele belangwekkende resultaten opge
leverd en is nu afgesloten. In M Vl-A II 
kon door een hersommatie van diagram
men worden aangetoond dat elektronen 
en quarks bij eindige temperatuur en 
dichtheid een reële zelf-energie bezitten, 
en op grond daarvan als langlevende 
quasi-deeltjes behandeld mogen wor
den. Dit zou kunnen leiden tot nieuwe 
inzichten ten aanzien van sterk wissel-
werkende materie zoals kernmaterie en 
het quarkgluonplasma. Dat is van be
lang nu er op korte termijn botsings
experimenten met hoogenergetische 
ionen in gang gezet zullen worden bij 
CERN en elders. Men hoopt op deze wijze 
gedurende korte tijd daadwerkelijk een 
quark-gluonplasma te kunnen creëren. 

Bij het theoretisch onderzoek van inter
acties in suspensies, uitgevoerd in de 
werkgroep M VI in Leiden, kon met be
hulp van methodes die eerder ontwikkeld 
waren bij de berekening van de diffusie-
constante, nu ook de viscositeit bere
kend worden. Uitdrukkingen voor hydro
dynamische interacties van gesuspen
deerde bolvormige deeltjes met een 
vlakke wand en van de deeltjes onderling 
konden worden verkregen door uitbrei
ding van het eerder opgestelde formalis
me van hydrodynamische wisselwerkin
gen in een onbegrensd fluïdum. Bij ex
pliciete berekening van de sedimenta
tiesnelheid in een in de richting van de 
kracht door een wand begrensde sus
pensie, treden de gebruikelijke diver
genties die in een oneindige suspensie 

gevonden worden (Smoluchowski-para-
dox), niet meer op. Dit gebeurt zelfs niet 
in de limiet van een oneindig ver verwij
derde wand. 
Het onderzoek naar de interactie tussen 
licht en een ruw oppervlak ontwikkelde 
zich naar de toepassing van de algemene 
theorie in de limiet dat de correlatie
lengte van de oppervlakteruwheid veel 
groter is dan de golflengte van het licht. 
De reflectie-, transmissie-en ellipsome-
trische coefficient werden berekend in 
deze limiet en de resultaten werden ver
geleken met die welke verkregen zijn 
door andere onderzoekers in dezelfde 
limiet met behulp van een draagvlak
benadering. Het blijkt dat het verschil 
in resultaat dat gevonden wordt, een 
direct gevolg is van de niet te rechtvaar
digen verwaarlozing van de lokale krom
ming van het ruwe oppervlak. 

Tegen de achtergrond van de algemene 
theorie van evenwicht voor rooster
systemen is het van direct belang te 
weten hoe berekeningen aan kleine 
systemen zinvolle uitspraken voor de 
thermodynamica van roostersystemen 
opleveren. De grootte van kleine syste
men waaraan men rekent, wordt bepaald 
door wat de computer aankan. De vraag 
of men met de berekeningen aan kleine 
systemen de thermodynamica goed be
nadert indien computers voldoende 
mogelijkheden bieden om steeds grotere 
kleine systemen te beschouwen, is een 
vraag van convergentie en snelheid van 
convergentie. 

Een voorbeeld waarbij deze vragen zich 
opdringen, is de zogenaamde cluster-
variatie-methode van Kikuchi. welke 
wordt gebruikt om fasediagrammen van 
legeringen te berekenen 

Diverse in de praktijk in zwang zijnde 
berekeningsschema's zijn in werkgroep 
M VI in Groningen aan een analyse 
onderworpen en in onderlinge samen
hang geplaatst tegen de achtergrond 
van de algemeen geldende resultaten 
voor de thermodynamica van rooster
systemen. Zo is aangetoond dat in de 
zogenaamde C-hiërarchie van clusters. 
voor tweedimensionale klassieke kwa
dratische roostersystemen met eindige-
drachtwisselwerking, een monotoon 
afnemende rij f£ van bovengrenzen voor 
de vrije energie per roosterpunt gecon
strueerd wordt, die naar de thermodyna-
mische vrije energie per roosterpunt 
convergeert. Het was reeds eerder aan
getoond dat ff- naar de thermodynami-
sche vrije energie per roosterpunt con
vergeert als n naar oneindig gaat. 
De bekende benaderingen van de vrije 
energie in wat bekend staat als de 
Bethe-Peierls- of de Kramers-Wannier-
benadering, zijn bijzondere gevallen van 
de C-hiêrarchie die door de speciale 
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keuze van clusters kunnen worden 
gerealiseerd. Uit de resultaten volgt 
dan dat de vrije energie per roosterpunt 
in de mean-field'-benadering, in de 
Bethe-Peierls-benadermg, in de Kra 
mers-Wannier-benadering en de thermo-
dynamische vrije energie per rooster-
punt in deze volgorde afnemen. 

Terwijl in Utrecht in werkgroep M Vl-U I 
werd gewerkt aan toepassingen van de 
Zwanzig-Moriprojectietechnieken. werd 
in werkgroep M Vl-U II het onderzoek aan 
tijdcorrelatiefuncties dat zich in vooraf
gaande jaren op vloeistoffen concen
treerde, omgebogen naar systemen met 
statische wanorde. Internationaal is er 
een sterke opleving van de belangstel
ling voor aggregatie-verschijnselen. voor 
fractale structuren, schaalwetten en de 
kinetiek van aggregatie en gelatie 
Nieuwe ontwikkelingen volgend bleek 
het mogelijk de schaalwetten. gevonden 
bij computersimulaties van door diffusie 
beperkte aggregatie, kwalitatief en wel
licht ook kwantitatief te verklaren met 
behulp van de coagulatievergelijking van 
Smoluchowski. Interessant is de nauwe 
relatie die blijkt te bestaan tussen deze 
nieuwe ontwikkelingen en het nog altijd 
niet opgeloste probleem van de 1/f-ruis 
in strcom- en weerstandsfluctuaties in 
metalen en halfgeleiders. 

Bi] het theoretische onderzoek van de 
werkgroep M XI in Delft is gevonden dat 
de eigenschappen van het kritieke vaste 
punt in de renormalisatietransformatie 
van vloeistoffen gevoelig zijn voor de 
invloed van meer-deeltjes-potentialen 
en voor wijzigingen in de renormalisatie 
gewichten. Dit is in tegenstelling tot wat 
voor het Ising-model geldt. Op het gebied 
van de computersimulaties werd een 
tweedimensionaal 'interface' bestu
deerd. Er werd gevonden dat de invloed 
van de capillaire golven op het interface 
volgens verwachting waargenomen kon 
worden terwijl het frappant was om te 
zien hoe zelfs bij het tripelpunt de vloei
stof een zeer schuimachtige structuur 
bezat. Ten slotte kon aangetoond wor
den dat in een zwaartekrachtsveld de 
correlatielengte eindig blijft en onder 
aardse omstandigheden maximaal enige 
ftm groot kan worden. 

In de werkgroep M XI in Amsteroam 
(Van der Waals-laboratorium) werden 
efficiënte vectoralgontmen ontwikkeld 
om de reeds bestaande programmatuur 
zo geschikt mogelijk te maken voor ge
bruik op de Cyber 205. De aandacht is 
in het bijzonder gericht op het onderzoek 
van de evenwichtsgrootheden en de 
transportverschijnselen in systemen 
van tetraedrische moleculen, zulks in 
nauwe relatie met de experimenten tn 
de groepen M I-A en M IIA. 

\ 

Een glazen versie van een superfluïde-
4He-circulerende3He-4He-mengkoel-
machine me! vlakke vensters voor de 
meng- en ontmengkamer. zodat de optre 
dende tweefasestroming bi/ lage tempe
raturen optisch kan worden waarge
nomen (werkgroep MIIL/KOL) 

3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP M I 
Amsterdam - Van der Waals-laborato
rium, prof.dr. N.J. Trappeniers 
1. Toes:andsvergelijkmg 
1.1. pV~-metingen van gassen 
1.2. IJkmg van drukmeetciltnders 
1.3. DSC-metingen onder druk aan 
ethaan 
2. Gasmengsels onder hoge druk 
Leiden - Huygens Laboratorium, prof. 
dr. J.JW. Beenakker, prof.dr. C.J.N van 
den Meijdenberg 
1. Lichtverstrooiing in gassen 
2. Dubbele breking ,n gassen 
3. Fluorescentiemetingen aan gepola
riseerde molecuulbundels 
4. Experimentele bepaling van de vorm 
van niet-evenwichtssnelheidsdistributle-
functies 
5. Twee-staps foto-excitatie van mole
culaire (K2)Rydberg-niveaus 
6. Door een laser geïnduceerde drift 

WERKGROEP M II 
Ams'erdam - 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. Superfluiditeit in "He 
1.1. Stromingseigenschappen van he
lium II 
1.2. Akoestische verschijnselen in 
helium II 
1.3. Superf'uïde eigenschappen van de 
zeer dunne 4He laag 
2. Superfluiditeit ir, 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. Strommgseigenschappen 
3. Supergeleiding 
3.1 Intrinsieke magnetische fluxover-
gangen in supergeleidende ringen die 
zijn onderbroken door een zwak-super
geleidende verbinding of door een super
geleidend submicron lijntje 
3.2. Macroscopische tunnelverschijn
selen 
4. Onderzoek bij ultrafage temperaturen 
4 1 Koeltechnieken voor ultralage tem
peraturen, de ontwikkeling van een 
3He-'1He verdunningskoelmachine met 
een hoog vermogen en een zeer lage 
eindtemperatuur (2 mK) 
4 2 Het fasediagram van ^He-^He meng
sels bij hoge druk en lage temperaturen 
4 3 Superfluiditeit van ^He in verdunde 
mengsels 1He-4He 
4,4. De magnetische eigenschappen 
superfluïde ^He in zeer sterke magneet-
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velden 
4.5. Spinpolarisatie van vloeibaar en 
vast 3He (Castaing-Nozières-effect) 
4 6. De eigenschappen van gepolari
seerd verdund vloeibaar 3He 
4.7. De eigenschappen van glas bij 
ultralage temperaturen en de toepassing 
daarvan voor 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 Knudsen flow van meeratomige 
moleculen 
2. Theorie van veideffecten op het ge
drag van meeratomige gassen in grens
lagen 

WERKGROEP M III 
Amsterdam ~ Van der Waals-laborato
rium, prof dr. N.J. Trappeniers 
1.1. Lichtverstrooiing aan gassen in het 
krit ieke gebied 
1.2. Lichtverstrooiing aan vloeistof-
mengsels 
Amsterdam - Fysisch-chemisch Labora
torium, prof.dr. J. van der Elsken 
Gedee l te l i j buiten FOM-verband 
1 Relaxatie van niet-evenwichts-
distr ibuties van externe vri jheidsgraden 

1.1. Resonante energie-overdracht in 
gassen 
1.2. Lichtverstrooiing in vloeistof met 
temperat uurgradiënt 
2. Dichtheidscorrelaties in vloeistoffen 
2.1 Spectroscopische metingen en 
l ichtverstrooiing 
2.2. Berekeningen op het gebied van de 
moleculaire dynamica 

WERKGROEP M V U 
Utrecht- Van 't Ho f f laboratorium, 
prof.dr. A. Vrij 
1 Interacties en dynamische processen 
in geconcentreerde colloidale dispersies 
2. Synthese, structuuronderzoek en 
stabil i teit van colloidale dispersies 
(buiten FOM-verband) 

WERKGROEP M VI THEORETISCH 
ONDERZOEK 
Amsterdam - Instituut voor Theoreti
sche Fysica, prof.dr. H.W. Capel, prof. 
dr. J. Hi jmans 
1. Bifurcatieanalyse van het 16-vertex-

model 
2. Integreerbaarheid en chaos in de 
met-lineaire dynamica 
Amsterdam - Instituut voor Theoreti
sche Fysica, prof.dr. H.W. Capel 
1. Stat ist ische mechanica van even-
wichts- en niet-evenwichtssystemen 

1.1. Transporteigenschappen van mas
sieve en niet-massieve neutrinosys
temen 
1.2. Kinetische theorie voor klassieke 
plasma's 
1.3. Theorie van Landau van QED- en 
QCD-plasma's 
1.4. Transportprocessen en ontwikke
l ingsgeschiedenis van kosmologische 
modellen 
Enschede- Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof.dr. F.W. Wiegel 
1. Theoretische fysica van macromole
culen en lipide membranen 
2. Niet-lineaire dynamica: stabi l i tei t , 
instabil i teit en de overgang naar chaos 
Groningen - Instituut voor Theoretische 
Natuurkunde, prof.dr. N.M. Hugenholtz 
1. Euclidische veldentheorie en krit i
sche verschijnselen, de overgang van 
een klassiek roostersysteem naar een 
contmu systeem: problemen die zich 
voordoen wanneer men dit wil doen met 
Fermi- of Dirac-velden 

2. Bestudering van de dynamica in het 
geval van een oneindig systeem van 
fermionen met twee-deelt jeswissei-
werking 
3. Bestudering van fasediagrammen 
van roostersystemen bij lage tempe
ratuur 
3.1. De relatie van het fasediagram bij 
lage temperatuur en de verzameling 
van grondtoestanden door middel van 
algebraïsche beschouwingen 
3.2, De relatie tussen approximatie-
methoden en de exacte theorie 
Leiden- Instituut-Lorentz, prof.dr 
P. Mazur 
1. Hydrodynamische wisselwerkingen 
in suspensies: de invloed op de visco
siteit; wandeffecten; sedimentat ie 
2. Translat ie van een bol in een roteren
de vloeistof; Oseen-frictre bij zeer hoge 
Reynolds-getallen 
3. Diëlektrische eigenschappen van 
metal l ische dispersies 
4. Opt ische eigenschappen van dunne 

f i lms en ruwe oppervlakken 
Utrecht - Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. N.G. van Kampen 
1. Mathematisch-fysisch onderzoek: 
elimineren van snelle variabelen 
Utrecht - lnstit>iut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. M.H. Ernst 

1. Ti jdcorrelatie-functies in verdichte 
systemen 
1.1. Transport en spectrale eigenschap
pen van systemen met s tat ische wan
orde (in massa"s. veerconstanten. 
sprongkansen. verstrooiers), in het 
bijzonder bij lage frequenties (gedeel
telijk buiten FOM-verband) 

1.2. 1/f-Ruis in stroom- en weerstands
f luctuaties in hopping-mcdel len met 
sterke wanorde (gedeeltelijk buiten 
FOM-verband) 
2. Kinetica van clustering 
2.1. Verdel ingsfunctie voor cluster-
groottes in polymerisatie en aggregatie 
(additie- en condensat iepolymensatre; 
aggregatie van rode bloedcel len; ver
takte polymeren) 
2.2. Schaalwetten (kritieke exponen-
ten, universeel lange tndgedrag) 

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. Zelfdif fusie met behu lpvan spm-
echotechniek 
1.3. NMR in mengsels van vast methaan 
1.4. NMR in xenon 

WERKGROEP M XI 
Amsterdam - Van der Waalslaborato 
rium, prof.dr N.J Trappeniers 
1 Moleculaire dynamica 
Deltt- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof dr. J.M.J, van Leeu
wen 

1. Renormalisatie van de gas-vloeistof-
overgang 
2. Moleculaire dynamica van vloei
stoffen 
3. Simulatie van tweedimensionale 
grensvlakken 
4. Evenwichtsvormen van kristal len 
5. Invloed van de zwaartekracht op 
krit ieke verschijnselen 

4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen Exploitat iebudget Investerings-
(in kr) krediet 

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

5 42 11 — 2.900 424,3 — 

waarvan in BR — 12 — — 405 43.3 — 

daarvan van STW — — — — — — — 

Volgens vastgestelde begrot ing 1984 
WP/V en WP/T: wetenschappeli jk perso
neel in vast of ti jdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels
leden die daadwerkeli jk wetenschappe
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of t i jdeli jk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 
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OUTPUT 

publikaties waarvan bijdragen aan lezingen 
proefschri f ten conferanties * 

{aantal) (aantal) (aantal) (aantal) 

100 6 68 88 

Deze tell ing bevat ook publ ikat ies. con-
ferentiebijdragen en lezingen die niet of 
niet alleen met FOM middelen tot s tand 
zi jn gekomen. De gegevens zijn ont leend 
aan het output-boek|e' FOM-60358. 
' Bijdragen aan conferenties die geheel 
jn de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bi j de publ ikat ies geteld. 

In 1984 via FOMbeleidsruimts gehonoreerde projecten 

t i tel 
project-
nummer indiener(s) 

Normale programma 
8384 359 Prof-dr J.P. Woerdman 

Prof.dr J.J.M. Beenakker 
80.84.160 Prof.dr G. Frossati 
84.84.453 Prof.dr G Frossatie 

Prof.dr. H.W. Capel 
79.84.114 Prof.dr. M.H.J.J. Ernst 
84.84.456 Prof.dr. J.M.J. van Leeuwen 

Prof.dr. H.W. Capel 

Gaskinetica in een resonant laserveld 

Quantum fluids and solids at ultralow temperatures 
Superf luid 3He at very high magnet ic f ields 

Ti jdscorrelat iefuncties in gassen en vloeistoffen 
Facetten aan kristallen en verruwingsovergangen 

affi
l iatie 

RUL 

werk
groep 

M ll-HL 

RUL M II L/KOL 
RUL M II-L/KOL 

RUU M Vl-U II 
THD M Xl-D 
UvA 

5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Molecuulfysica was op 
31 december samengesteld uit: 
prof.dr. J.M.J. van Leeuwen, voorzitter, 
leider werkgroep M Xl-D 
prof.dr. J. van der Elsken, wetenschap
pelijk secretaris, leider werkgroep 
M lll-FCh 

prof.dr. D. Bedeaux 
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-L/KOL 
prof.dr. H.W. Capef, leider werkgroep 
M VIA I en M VI A II 
prof.dr W'.J. Caspers 
prof.dr. M.H.J.J. Ernst, leider werkgroep 
M Vl-U II 

prof.dr. G. Frossat i , leider werkgroep 
M /(-L/KOL 
prof.dr. J. Hi jmans, leider werkgroep 
M VIA I 
prof.dr. N.M. Hugenholtz, leider werk
groep M VI-G 
prof dr. N G. van Kampen, leider werk
groep M Vl-U I 
dr. H.J.F. Knops, leider werkgroep 
M VI N 
prof dr. P. Mazur, leider werkgroep 
M Vl-L 
prof.dr. C.J.N, van den Meijdenberg, 
leider ai werkgroep M IL en M II-L/HL 
prof.dr. IF . Süvera 
prof.dr. N.J. Trappeniers, leider werk
groep M IA. M ll-A. M lll-VdW, M VIII en 
M Xl-A 
prol dr. G Vertogen, leider werkgroep 
M Vl-N 
prof.dr. A. Vri j , leider werkgroep M VU 
prof.dr. F.W. Wiegel, leider werkgroep 
M VIT 

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

De vergaderingen werden bi jgewoond 
door dr. A A . Boumans (directeur FOM), 
dr. K.O. Prins, dr. Ch.G. van Weert en 
prof.dr. M. Winnink (adjunct-leider 
M VIM resp. plaatsvervangend leiders 
M V I A II en M Vl-G), prof.dr. J.P. Woerd-
man (op uitnodiging van de Commissie), 
drs. J.P. van Weele (vertegenwoordiger 
COR) en dr. H.D. Dokter resp. drs. H. 
Benschop als adjunct-secretaris. 

In verband met zijn emeritaat werd 
prof.dr. S R de Groot op eigen verzoek 
ontheven van de leiding van de werk
groep M VI A II en het l idmaatschap 
van de Commissie Prcf.dr. H.W. Capel 
werd rn zi\n pfaafs tot werkgroepleider 
M V I A II benoemd. 

Overeenkomstig zijn verzoek werd 

prof.dr. M Mandel ontheven van het 

l idmaatschap van de Commissie-

Prof.dr. D. Bedeaux werd on t roven 

uit zijn functie van adjunct-leider 

M V I L in verband met zi|n vertrek uit 

deze groep. Hij werd benoemd als lid 

van de Commissie op persoonli jke titel. 

Aan het eind van tiet verslagjaar werden, 
overeenkomstig hun verzoek, prof.dr. 
P, Mazur en prof.dr. N.J. Trappeniers 
ontheven als voorzitters resp. als welen-
schappeli jk secretaris van de Commis
sie. Prof.dr. J.M.J. van Leeuwen werd 
benoemd tot voorzitter en prof.dr. J van 
der Elsken nam het wetenschappeli jk 
secretariaat oyer. 

Het Uitvoerend bestuur van de St icht ing 
wordt in de Commissie vertegenwoor
d igd door prof.dr. J.J.M. Beenakker. 

Het Dageli jks Bestuur van de Commis
sie bestaat uit de voorzitter, de secre
tar is en de wetenschappeli jk 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 a/gemeen 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 mate
rie heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot 
een van de grootste en in veel opzichten 
belangrijkste deelgebieden van de na
tuurkunde. Met het toenemen van inzicht 
en kennis betreffende bouw en wissel
werkingen groeide het aantal toepassin
gen, met het beschikbaar komen van 
nieuwe methodes voor beheerste prepa
ratie groeide het gamma van onderzoch
te stoffen. Daarmede, alsmede met de 
vergroting van de marges in beschikbare 
experimentele condities als tempera
tuur, druk en veldsterkte, kwamen nieu
we verschijnselen binnen bereik. De ont
wikkelingen blijven in een zodanig tempo 
verlopen dat er geen reden is om te ver
wachten dat het hoogtepunt gepasseerd 
is of spoedig bereikt zal worden. 
In de vaste-stoffysica komen de grote 
deefgebieden van de theoretische na
tuurkunde: statistische mechanica, 
elektrodynamica en quantummechanica 
samen, terwijl ook bij de experimentele 
methoden en bij hf;t 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 me-
thodas en kennis die voor en door vaste-
stofonderzoek zijn ontwikkeld. In de 
vaste-stoffysica kunnen kleine groepen 
zonder excessieve investeringen funda
menteel speurwerk op internationaal 
niveau verrichten. Daardoor leent de 
vaste-stoffysica zich uitstekend voor 
het opleiden van jonge fysici tot zelf
standig 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 coördina
tie van het speurwerk onderhoudt de 
Commissie van de Werkgemeenschap 
via de leden è titre personnel bovendien 
intensieve contacten met buiten-univer-
sitaire instituten en industrie. 

De vasfe-stoffystca 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 be 
lang voor de vele belangrijke toepassin
gen van de vaste stof. Sommige deelge
bieden van de vaste stof zijn in Neder 
land in verhouding sterk vertegenwoor
digd, anderen minder, maar gezamenlijk 
bestrijken de groepen een zeer breed 
terrein. Voor wat betreft de experimen
tele methodes wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van eikaars apparatuur en ex
pertise. 

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 1984 
werd deze bijeenkomst gehouden op 
10 en 11 december. Ongeveer 270 deelne
mers ontmoetten eikaar bij voordrachten 
en posters alsook bij koff'e en maal
tijden. 

In het volgende worden per werkgroep 
de belangrijkste resultaten uit het ver
slagjaar naar voren gehaald. 

De werkgroep VS-A I (Amsterdam) zette 
het buiteneewoon interessante onder
zoek aan de ongewone combinatie van 
spin-fluctuatieverschijnselen en super
geleiding in UPt3 voort. Door de grote 
belangstelling voor supergeleiding in 
heavy fermior- systemen in andere on
derzoekcentra staat het werk op dit ter
rein onder hoge druk. Eènkristallijne 
preparaten van UPt.3, in Amsterdam voor 
het eerst vervaardigd en onderzocht, 
worden nu in diverse laboratoria bestu
deerd. Daarbij wordt veelal van Amster
damse preparaten gebruik gemaakt. 
Het onderzoekprogramma 'magnetische 
interacties in harde magnetische mate
rialen' werd voor een deef gericht op een 
nieuwe klasse van verbindingen: 
F^FeuB en R2CouB. Met name de ver
binding Nd2FeT<i8 wordt gezien als een 
doorbraak in de toepasbaarheid van 
4f-3d-verbindingen. De magnetische 
interacties in R?Fei7- en F^Cotz-verbin-
dingen werden bestudeerd door middel 
van magnetisatie-metingen in sterke 
magneetvelden, in het bijzonder aan 
H02C017 en DyjCou. Een nieuw type 
overgang werd waargenomen in de mag-
netisatiecurven van deze twee verbin
dingen. 

Met behulp van Ram?n-verstrooiing 
werd een theoretisch voorspelde fase-
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overgang in vaste zuurstof onder hoge 
druk experimenteel aangetoond. De 
waarnemingen hadden betrekking op 
het vibron en de hbronen Metingen van 
H bi j dichtheden boven 2 x 10 - : i per cm J 

en berekeningen hebben aanzienlnk 
bijgedragen tot het fysisch begrip van 
fundamentele dne-deeitiesrecombina-
tieprocessen waarbij H< wordt gevormd 
bij zeer lage temperatuur Bi| de m deze 
werkgroep uitgevoerde Monte Carlo-
berekeningen van quar.tumsystemen 
werd ontdekt dat kieme patronen zich 
anders gedragen dan lang werd aange
nomen. De eerste berekening van een 
tweedimensionaal quantumsysteem 
werd uitgevoerd aan het S = ' iXY-modei 
met het verrassende resultaat dat waar
schijnli jk een Kosterlitz-Thouiess-
achtige faseovergang aanwezig is. 

In de werkgroep VS-A II (Amsterdam» 
is het in dit verslagiaar voor het eerst 
gelukt de elektronenstructuur van een 
metaal-tritiurr.systeem te bepalen. De 
Haas-Van Alphen-spectroscopisch on
derzoek aan PdH,. PdO, en PdT, heeft 
geleid tot de identif icatie van interessan
te isotoopeffecten De bijbehorende 
berekeningen met het KKR-Green-
functieformalisme van de Fermi-opper-
vlak- en Dingle-temperatuurveranderm-
gen m Pd(H) tonen aan dat deze zeer 
gevoelig zijn voor roostervervorming en 
ladingsoverdracht en dus voor de nul
puntsbeweging van het l ichte intersti-
tieel. Verder is veel aandacht gegeven 
aan elektromigratie. een verschijnsel 
dat in toenemende mate een rol zal gaan 
spelen in de micro-elektronica Experi-
menteel kon worden aangetoond, dat de 
zogeheten directe kracht in de elektro
migratie wel degelijk bestaat, maar dat 
de hiermee geassocieerde ef fectteve 
lading niet een veelvoud van de elemen
taire lading behoeft teziin. Een uitbrei
ding van de meervoudige verstrooiings
theorie heeft het mogeii|k gemaakt de 
grootte van de windkracht in elektro
migratie te berekenen. Daarbij is onver
wacht gevonden dat een positieve wind
kracht niet noodzakeli|kerwijs met 
gatengeleiding gepaard gaat 
Ten behoeve van de preparatie bij hoge 
drukken van metaalhydriden met hoge 
supergeleidende sprongtemperaturen 
is een cryogene diamampersopstell ing 
voor 0.5 Mbar gebouwd. De testreeksen 
worden begin 1985 verwacht 

Het onderzoek in de groep VSD If (Delft) 
leverde dit iaar belangwekkende resul
taten op aangaande melastische ver
strooiing van elektronen In sterk veront 
reinigde metalen en in zeer dunne lagen 
bleek etekfron-eteMrnnversfroorrnq; 
- normaal verwaarloosbaar ten op/ ich-
'e van de elektron fononverstroonngs 
processen - dominerend te / i |n . Aan do-

zelfde preparaten werd zowel de totale 
melastische verstrooiingstiid gemeten 
als de verstrooiingstiid door elektron-
fononprocessen: de eerste bleek m veel 
gevallen een orde groter Daarnaast wer 
den metallische superroosters met kns-
tal lcgradsche coherentie vervaardigd 
van Nb en V. Dit is opvallend, omdat de 
roosterconstanten van deze matersalen 
10'J verschillen. 

De werkgroep VS-DN (Delft Nijmegen* 
richtte als steeds de aandacht op gemo
duleerde kristallen. De structuren van 
een groot aantal AiBX^-verbindingen 
werden onderling vergeleken De onder
zochte structuren behoren alle tot èén 
familie, die als vervormde .i-i'.jSOi-struc-
tuur gekarakteriseerd kan worden. Uit 
een nauwkeurige analyse en vergelijking 
van de parameters die de modulatie 
beschrijven, werd een interactiemodel 
opgesteld. Met dit model kunnen de 
onderlinge verschillen m de symmetrie 
van de modulatie goed verklaard worden. 

In de werkgroep VS-E (Eindhoven) vond. 
in samenwerking met Leiden, voor het 
eerst directe observatie plaats van ESR 
van magnongebonden toestanden m 
bijna isotrope Heisenberg quantum-
ketens met S = ' : . De toepasbaarheid 
van het solitonconoept in quantum-
systemen werd experimenteel onder
bouwd via Cm. T -', Men warmt* gelei-
dingsmetingen aan (C«Hi-NH.-i)CuBr3. 
Daarbij werd de wezenlijke en verweven 
invloed van quantumcorrecties en out 
of piane-componenten vastgesteld. 
Een eerste reeks muit i lagen van magne
tische metalen met variabele composit ie 
werd geprepareerd en gekarakteriseerd. 

De belangrijkste ontwikkeling in de 
groep VS-G (Groningen) was de benoe
ming van prof. I. Pietronero tot hoog
leraar in de theoretische vaste-stof-
fysica. Deze benoeming is mede gericht 
op een directe samenwerking theorie-
experiment m de werkgroep. Eén van de 
door Pietronero ingebrachte onderwer
pen is dat van de fractals', een tiental 
jaren geleden geïntroduceerd door 
Mandelbrot De naam is ontleend aan het 
concept van de Iractale geometrie, waar
onder verstaan wordt een met geheel 
tall ige(fractaie) dimensie Het idee van 
geli|kvormigheid. onafhankelijk van de 
schaalgrootte, duikt echter op in ver 
schillende gebieden van de wetenschap. 
bi | voorbeeld ook b i | de studie van kubi-
sche eigenschappen van faseoverqan 
gen 

BIJ hpt onderzoek dat in de wfirkgronp 
VSL I (Lerdrjn) worrff vcrnr.M (in sa 
menwerking mei VSL il) op het gebied 
van door microgolven geinducperdo 
optische knrnspmpolarisalip. is fpn 

primeur verkregen door in het sys'eerr 
fluoreen. gedoteerd met gedeutereerd 
fenantreen. een proton spmpoiansatie 
van 4 t ' , te bereiken. Hie'bi j is gebruik 
gemaakt van een nieuw gebouwde 
75 GHz OOMR opstel l ing, die in het afge 
lopen jaar gereed is gekomen Dit resul
taat betekent dat kernspinordemngs-
experimenten binnen bereik liggen .war 
bij de invloed van het paramagnetisme 
van de elektronspms uitgeschakeld 
kan worden. Een nieuw onderzoek op het 
gebied van door microgolven geïnduceer
de kernspinpoiarisatie -n halfgeleiders 
werd gestart 

In de werkgroep V S L II (Leiden) is het 
gelukt om als eerste de tr iplettoestand 
waar te nemen van pyridine. Hiernaar is 
25 jaar tevergeefs gezocht Dit succes is 
mogelijk geworden door toepassing van 
intense, afstembare laserpulsen in com
binatie met eiektron-spin-echotESE)-
technieken. Dit resultaat opent de moge
lijkheid om een aantal belangrijke gege
vens te weten te komen over dit relatief 
eenvoudige molecuul, zoals spinbaar.-
koppeling, intersysfem crossing en hy-
perfi jmnteracties. Bovendien ligt de weg 
open om analoge informatie te verkrijgen 
van verwante moleculen. Twee gerela
teerde onderwerpen zijn onderzocht via 
photochemical hoie-burmng: optische 
defasenng m organische amorfe syste
men (glazen en polymeren) bi | tempera
turen van 0.3 K to l 10 K en site-selection 
spectroscopie en fotochemie van lom-
sche kleurstoffen m met-geordende 
omgevingen Een nieuw onderzoek is 
gestart aan de 'site-selection'-spectro-
scopieen 'hole-burniny' van Ionische 
kleurstoffen (resorufine en cresylviolet) 
m organische glazen (alconolen en poly
meren) Via deze technieken kan men de 
vibratiefrequenties van de grond- en 
aangeslagen singiettoestanden idenjif j-
ceren. iets dat anders met mogelijk is 
vanwege de zeer grote mhomogene iijn-
breedte. De resultaten geven inzicht in de 
sterkte van de elektron-fonor.koppeling 
in de verscheidene media. 

Het Móssbauer-onder/oek aan sodtonen 
in magnetische systemen in de werk
groep V S L lil (Leiden) is geconsolideerd 
Door de invloed van verontreinigingen 
en aangelegde magneetvelden op de 
soli topdynamica te bestuderen, kon de 
aanwezigheid van de/e met lineair*» 
excitaties definitief en ondubbelzinnig 
worden vastgesteld Door analyse van 
.soorteli|ke-warm!emetingen aan verdun
de magnetisch*» systemen kon een expe 
r imenterl bewi|S worden geleverd voor de 
fractal*: mgenschappen van perr.olatie 
ciustrrs. 

Kr*nde dr? wprkgrmppnsr.hap tot nu tnf» 
in Ni|megen a l l ien dn werkgroep VS N. 
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De foto toont de 75 GHz elektronspin-
resonantiespectrometer voor door 
microgolven geïnduceerde optische 
kernspinpolansatie, zoals die door de 
werkgroepen VS-L I en VS-L II gezamen
lijk in hef Huygens Laboratorium van de 
Rijksuniversiteit Leiden is gebouwd. 
Op de toto zien we drs. H. W. van Reste
ren, die voor de crvostaat staat waarin 
zich de supergeleide spoel bevind!, ter-
wijl daarboven de 75 GHz microgoltbron 
zichtbaar is. Rechts staan de rekken met 
elektronische apparatuur, noodzakelijk 
voor de bediening en stabilisatie van de 
supergeleidende spoel en de microgolf
bron. Op de voorgrond staat het voor
raadvat met vloeibaar helium, waaruit 
met behulp van een automatisch sys
teem de crvostaat van vloeibaar helium 
wordt voorzien. 

IFnfo L Zuyderdum Leiclpni 
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door de komst van prof.dr. J.C. Fuggle 
aldaar ontstond een nieuwe groep 
VS-N II. In de oude groep met de nieuwe 
naam VS-N I werden cyclotron-resonan-
tiemetingen gedaan aan preparaten die 
het fractionele quantum-Hall-effect 
(FQHE) laten zien De lijnbreedte van het 
resonantiesignaal laat minima zien bij 
veldwaarden van het magnetische veld. 
waar ook het FQHE zichtbaar is in de 
elektrische weerstand. Dit kan verklaard 
worden door een vermindering in de 
Coulomb-interactie in de tot nu toe onbe
kende collectieve grondtoestand van de 
elektronen bij FQHE. Aan puntcontacten 
tussen metalen werden thermo-elektri-
sche effecten bestudeerd. Bij het aan
leggen van een temperatuurverschil 
over het contact wordt een e.m.k. c geme
ten, die geïnduceerd wordt door de 
stroom van fononen in het contact (fonon 
drag). Dit lijkt een directe methode 
om de fonon-drag-term in de thermo-
power S = de/dT van metalen te meten. 
De raster-tunneling-microscoop is opera
tioneel geworden. Het scheidend ver
mogen voldoet aan de verwachting. Gun
stige kenmerken zijn: grote aftastsnel-
heid. thermische en mechanische stabi
liteit. Een vergelijkend onderzoek is uit
gevoerd naar de structuur van het (100)-
en het (110)-oppervlak van Ag met behulp 
van de raster-tunneling-microscoop 
(oppervlak van buitenaf gezien) en trans
versale elektronfocusering (oppervlak 
van binnenuit gezien). Beide methodes 
tonen een grotere ruwheid voor de (110)-
oppervlakken. 

In de werkgroep VS-P (Petten) kwam 
halverwege het verslagjaar de opstell ing 
voor de meting van hoekcorrelatie van 
positronenannihilatiestrahng in twee 
dimensies gereed. De opstelling maakt 
gebruik van positiegevoelige detectors, 
die bestaan uit proportionele draden-
kamers met loden convenors. De laat-
sten zetten de relatief harde annihilatie-
strahng (511 keV) om in gemakkelijk te 
detecteren elektronen. De hoekresolutie 
werd bepaald aan de hand van een me
ting van de parapositromumpiek in 
(ï-kwarts. Het resultaat (0.25 x 0.33 
mrad2) is zeer goed te noemen. Vervol
gens werd een reeks metingen begonnen 
aan éénkristallen van palladium en de 
halfmetall ische ferromagneet NiMnSb. 
Daarnaast werd ter ondersteuning van 
deze en toekomstige metingen veel re
kenwerk verricht aan de elektronen-
structuur, de impulsdichtheid en de 
positrontoestand in NiMnSb en diverse 
ongeordende legeringen. 

Het werk aan orde in random' magneti
sche systemen in de groep VS-U I (Ut
recht) heeft als belangrijkste resultaat op
geleverd dat ook antiferromagnetische 
systemen met geringe anisotropie zich in 

domeinen splitsen wanneer een uitwen
dig veld parallel aan de voorkeursrichting 
wordt aangelegd, al moeten dat wel sterke 
velden zijn. In 2D-systemen vindt de split
sing tussen de lagen al plaats bij lage vel
den. Het werk aan fononen. bestudeerd 
met luminescerende centra, heeft gere
sulteerd in de oplossing van het ruby pro
blem', de vraag welk mechanisme de re
laxatie veroorzaakt van resonante 29-
cm~ ' fononen. De oplossing blijkt gele
gen te zijn in een energieverschuiving ten 
gevolge van diagonale exchange tussen 
optisch geëxciteerde Cr3+ en Cr3 1 in de 
grondtoestand. Ten slottezijn de optische 
technieken van detectie en generatie van 
fononen nu ook voor het eerst toegepast 
op magnonen. 

In de werkgroep VS-U II (Utrecht) werden 
niet-even wichtsfluctuaties bestudeerd 
in de drain-stromen van sil icium MOS-
structuren bij vloeibare-he'iumtempe-
raturen. Verschillende soorten fluctua
ties konden worden onderscheiden, wel
ke bleken samen te hangen met de eigen
schappen van tweedimensionale inver-
sielagen. Een mogelijke verklaring van de 
waargenomen fluctuaties in quasi-éért-
dimensionale organische elektrische 
geleiders werd gevonden in het optreden 
van solitongolven. Een nieuwe Monte 
Carlo-methode werd ontwikkeld om het 
smeltpunt van moleculaire kristallen te 
berekenen. Ook werd de relatie tussen 
moleculaire vorm en de stabiliteit van 
vloeibaar kristalhjne fasen onderzocht. 
Het effect van topologische defecten 
op de isotroopnematische overgang van 
2D-nematica werd onderzocht. 

Dat de werkgemeenschap bij herhaling 
uitgesproken heeft niet gelukkig te zijn 
met de mate waarin theoretici in Neder
land belangstelling tonen voor de vaste-
stoffysica. wil volstrekt niet zeggen dat 
het werk van de theoretici die in de werk
gemeenschap deelnemen, niet hoog ge
waardeerd wordt. In de nieuwe groep 
VS-th-A (Amsterdam) werd met behulp 
van een integraalvergelijking een exacte 
hnearisatie gevonden voor een klasse 
van integreerbare driedimensionale 
roostersystemen. De groep VS-BSB 
(Nijmegen) bouwde het werk aan half-
metallisch magnetisme verder uit. Hier 
bij is sprake van een elektronentoestand 
in een verbinding, zodanig dat deze me
tallische eigenschappen bezit vooreen 
spmrichting en tegelijkertijd isolerende 
eigenschappen voor de andere spm
richting. Was dit verschijnsel eerst nog 
een uitzondering (NiMnSb). in 1984 zijn 
een zevental nieuwe verbindingen ont 
dekt met deze eigenschap. De klasse van 
half-metallische materialen omvat niet 
alleen ferro-, maarook fcm-magneten en 
zelfs een anti-ferromagneet. Ook werd 
een overgang halfgeleider metaal voor 

één spinrichting alléén gevonden. Het 
theoretische werk heeft experimenteel 
werk aan deze systemen gestimuleerd 
in een tiental laboratoria over de gehele 
wereld. 
In de groep VS-th-L (Leiden) werd het 
vermoeden, dat in vloeibaar 3He ingewik
kelder typen van ordening voorkomen 
dan de zgn. Anderson-Brinkman-Morel-
fase of de Balian-Wertheimer-fase. door 
expliciete berekeningen bevestigd. 
Bewezen werd dat ook bij generalisatie 
van nietlineaire evolutievergelijkingen 
tot vectorvergelijkingen de solitonoplos-
singen gegenereerd worden door lineaire 
integraalvergelijkingen Voorts werd 
voor een willekeurige translatie-inva
riante kansverdeling van witte en zwarte 
punten een aantal exacte ongelijkheden 
afgeleid voor de gemiddelde lengte van 
de achtereenvolgens afgelegde etappes 
eindigend niet een bezoek aan een zwart 
punt. Ter toepassing werd voor het geval 
dat de zwarte punten imperfecte vallen 
voorstellen, een benedengrens voor de 
gemiddelde ti jd tot vangst afgeleid. 
In de groep VS-ih-U (Utrecht) werd een 
nieuwe 'antinematische' fase gevonden 
door een moleculaire-veldbenadering 
toe te passen op een systeem, waarbij 
de wisselwerking tussen de langgerekte 
moleculen beschreven wordt door mid
del van een Corner-potentiaal. Deze fase 
werd bevestigd voor een roostermodel 
dat met de renormalisatiemethode van 
Migdal kan worden berekend. Het be
langrijkste resultaat was het bepalen 
van een indruk van het fasediagram van 
een systeem van harde omwentelings
ellipsoïden met behulp van Monte 
Carlo-simulaties. Voor het eerst werden 
in een dergelijk systeem het optreden 
van vaste en vloeibaar-kristallijne fasen 
bestudeerd voor zowel langgerekte als 
plaatvormige deeltjes. Vooral belangrijk 
was het aantonen dat stabiele nemati-
sche vloeibaar-krfstallijne fasen bestaan 
in dergelijke systemen bij niet extreem 
anisometrische deeltjes. De numerieke 
gegevens konden gebruikt worden om de 
resultaten van bestaande theorieën voor 
toestandsvergelijkingen van dergelijke 
systemen te toetsen. 

3 Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEP VSA I 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato
rium der Universiteit van Amsterdam, 
pro'.dr, A. Lagendijk, prof.dr. G. de Vnes 
1. Magnetisme en metalen 
1.1. Magnetische eigenschappen van 
intermet al lische uraniumver bindingen 
1.2. Thermische uitzetting en magneto-
Stnctievan uraniumverbmdingen 
1.3. Interacties in harde magnetische 
materialen 
1.4. Coëxistentie van supergeleiding en 
magnetische ordening in d-metalen 
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1.5. Eénkristalgroei van zeldzame-aard-
en uraniumverbindingen 
1.6. Transporteigenschappen van ver
dunde legeringen van Cu of Au met 
3-, 4- of 5d onzuiverheden 
1.7. De Haas- van Alphen-effect in sterke 
magneetvelden aan bijna-ferromagne-
tische itinerante paramagneten, ura
niumverbindingen en legeringen van 
edele metalen 
2. Optica 
2.1. Raman-spectroscopie op pico-
seconde-tijdschaal 
2.2. Onderzoek eenvoudige vaste mole
culaire vaste-stoffen onder ultra-hoge 
druk 
2.3. Onderzoek vaste waterstof 
2.4. Vaste zuurstof: structuur en magne
tische eigenschappen onder druk 
3. Atomaire waterstof met gepolariseer
de spin 
4. Monte Carlo-berekeningen van 
quantumsystemen 

WERKGROEP VS-A II 
Amsterdam - Natuurkundig Laborato
rium der Vrije Universiteit, prof.dr. 
R. Griessen 
1. Elektronen en interstitiële ionen in 
legeringen 
1.1. De Haas- van Alphen-spectroscopie 
van metaalhydriden, deuteriden en tri-
tiden 
1.2. Elektronenverstrooiing in metalen 
onder andere met behulp van puntcon-
tactspectroscopie 
1.3. Elektrumigratie, diffusie en proton-
Haii-effect 
1.4. Kritische verschijnselen en paar-
interacties in metaalhydriden 
1.5. Metaalhydriden onder zeer hoge 
druk (500 kbar) 
1.6. Elektron-fononwisselwerking en 
supergeleiding in legeringen met lichte 
interstitiëlen 
1.7. Modelberekeningen van de vor-
mmgswarmte van hydriden van inter-
metallische verbindingen 
2. Theorie 
2.1. Elektronverstrooiing in legeringen 
2.2. Elektromigratie in verdunde 
metaallegeringen 

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 

WERKGROEP VS-DN 
Deift- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. F. Tuinstra, 
pro'.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. Optische eigenschappen 
1.3. Elektronen en fononen 
1.4. Elektromagnetische eigenschappen 
1.5. Faseovergangen 
1.6. Morfologie 
2. Mathematische fysica 
2.1. Op de vaste-stoffysica gerichte 
groepentheoretisch onderzoek 
2.2. Structuurberekeningen van elek
tronenbanden 
2.3. Niet-lineaire dynamica en chaoti
sche toestanden 
2.4. Harmonische analyse van bosonen-
algebra's 

WERKGROEP VS-E 
Eindhoven - Technische Hogeschool, 
Afdeling der Technische Natuurkinde, 
prof.dr.rr. W.J.M, de Jonge, prof.dr. 
H.H. Brongersma 
1. Coöperatieve verschijnselen 
1.1. Thermodynamische eigenschappen 
van laagdimensionale systemen 
1.2. Faseovergangen en kritieke ver
schijnselen en dynamica (gedeeltelijk 
in samenwerking met ECN) 
1.3. Excitaties 
1.4. Verontreinigde systemen 
1.5. Niet-magnetische verschijnselen 
1.6. Multilagen, superroosters en 
kleine deeltjes (gedeeltelijk in samen
werking met Philips) 
2. Fysica van oppervlakken en grens
lagen 
2.1. Segregatie 

WERKGROEP VS-G 
Groningen - Laboratorium voor Vaste 
Stof, prof.dr. F. van der Woude 
1. Amorfe legeringen 
1.1. Mössbauer-spectroscopie 
1.2. EDXD 
1.3. Theoretisch onderzoek 
2. lonenkristallen 
2.1. Kristallijne'superionics' 
2.2. Amorfe superionics 
2.3. Kleine magnetische onzuiverheden 
in ionogene materialen 
3. Vloeibare metalen 
3.1. Eigenschappen van geleidings
elektronen 
3.2. Vloeistofstructuren 
3.3. Theorie van vloeibare legeringen 
4. Vloeibare kristallen 
4.1. Faseovergangen in vloeibare kris
tallen 
4.2. Röntgendiffractie met hoge resolu
tie aan laag-dimensionele systemen 
5. Theoretische vaste-stoffysica 

WERKGROEP VS-L I 
Leiden - Kamerlingh Onnes Laborato
rium, prof.dr. N.J. Poulis 
1. Statische en dynamische eigen
schappen van ééndimensionale Heisen-

berg-antiferromagneten 
2. Invloed van waterstofabsorptie op de 
elektronische eigenschappen van super
geleidende intermetallische verbindin
gen met de Cl5-structuur 
3. Optisch onderzoek van de vaste stof 
3.1. Instrumentatie 
3.2. Oriëntatie-ordening van ammonium-
moleculen 
4. Statische en dynamische eigen
schappen van magnetische ordeningen 
van kernspins 
5. Kern- en elektronspin-roosterrelaxatie 
in verdunde paramagneten 
6. Door microgolven geïnduceerde op
tische kernspinpolarisatie in moleculaire 
kristallen en halfgeleiders 

WERKGROEP VS-L II 
Leiden - Huygens Laboratorium, prof.dr. 
J. Schmidt 
1. Fysica van optisch geëxciteerde mo
leculen 
1.1. Dynamica van triplet-excitonen 
1.2. Elektronspin-echospectroscopie 
van geëxciteerde moleculen 
1.3. Kernspinoriëntatie via opt'^ch 
pompen van triplet elektron-spins 
2. Laserspectroscopie met hoge 
resolutie 

WERKGROEP VS-L III 
Leiden - Kamerlingh Onnes Laborato
rium, prof.dr. W.J. Huiskamp 
1. Niet-lineaire excitaties 
2. Intermetallische verbindingen 
3. Magnetische faseovergangen bij 
lage temperaturen 

WERKGROEP VS-N I 
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 aan 
metalen en halfmetalen 
1.4. Kleine deeltjes, submicronfysica 
1.5. Andreev-reflecties aan grenslagen 
tussen normale metalen en superge
leiders 
1.6. Niet-evenwichtssupergeleiding 
1.7. Josephson-effect in supergeleiders 
met dubbele puntcontacten 
2. Halfgeleiders 
2.1. Fotogeleiding in ultrazuiver ger
manium 
2.2. Cyclotronresonantie 
2.3. Grenslagen in heterojunclies 
2.4. Quantum-Hall-effect 
2.5. Meting van luminescentie aan 
quantum well structuren met tijdreso
lutie op ps-schaal 
3. Isolatoren 
3.1. Ver-infrarood-en Raman-spectro-
scopie aan gemoduleerde structuren 
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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 
4.4. Scanning-(vacuüm)tunnel-micros-
copie 

WERKGROEP VS-N II 
Nijmegen - Laboratorium voor Fysische 
Chemie, prof.dr. J.C. Fuggle 
1. Isochromatische spectroscopie van 
remstraling van elektronen met gepola
riseerde spin (BISCEPS) 

WERKGROEP VS-P 
Petten - Energieonderzoek Centrum 
Nederland, dr.tr. P.E. Mijnarends 
1. Positronenannihilatie in metalen, 
intermetallische verbindingen en lege
ringen 
1.1. Bouw van een opstelling voor twee
dimensionale positronenannihilatie 
1.2. Meting van tweedimensionale hoek-
correlatieverdelingen in «-kwarts en 
palladium 
1.3. Experimenteel en theoretisch onder
zoek aan de elektronenstructuur van 
NiMnSb 
1.4. Berekening van impulsdichtheden 
en tweedimensionale hoekcorrelatie-
verdelingen in de alkalimetalen {buiten 
FOM-verband) 

1.5. Berekeningen van elektronenstruc
tuur, Fermi-oppervlakken, impulsdicht
heid en positrontoestand in ongeorden
de koperlegeringen (buiten FOM-ver-
band) 
1.6. Kritisch onderzoek naar de geldig
heid van analysemethoden voor posi-
tronenannihilatiemetingen (buiten 
FOM-verband) 
2. Berekening van de Haas-van Alphen
frequenties in Coo.92Feo.08 (buiten 
FOM-verband) 

WERKGROEP VS-U I 
Utrecht- Fysisch Laboratorium, prof.dr. 
H.W. deWijn 
1. Orde in random magnetische syste
men 
1.1. Verdunde tweedimensionale anti-
ferromagneten 
1.2. Gemengde antiferromagneten met 
concurrerende anisotropie 
1.3. Gemengde twee-dimensionale 
ferro/antiferromagneten 
1.4. Monte-Carlo-berekeningen 
2. Dynamica van optisch gegenereerde 
magnonen 
3. Hoogfrequente fononen bestudeerd 
met optische technieken 
3.1. Gestimuleerde emissie en de dyna
mica van fononen aan de rand van de 
Brillouin-zone 
3.2. Dynamica van fononen in wissel
werking met optisch aangeslagen 

Het meten van niet-Hneaire interacties 
in een enkelmodige glasvezel ('optische 
turbulentie'), werkgroep VSA I. 

Cr3+-centra 
3.3. Ontwikkeling van nieuwe lijnen 
van onderzoek 
3.4. Theorie van het verval van sterk 
geëxciteerde fononmodes 
4. Brillouin-verstrooiing aan incommen-
surabele kristallen 
5. Snelle ionengeleiders 

WERKGROEP VS-U II 
Utrecht- Fysisch Laboratorium, prof.dr. 
R.J.J. Zijlstra 
1. Vloeibare kristallen 
2. Halfgeleiders (buiten FOM-verband) 
3. Quasi-eendimensionale moleculaire 
geleiders 

WERKGROEP VS-THEORIE 
Amsterdam - Instituut voor Theoreti
sche Fysica, prof.dr. H.W. Capel 
1. Solitonen in roostersystemen 
Leiden - Instituut Lorentz, prof.dr. 
PW. Kasteleyn 
1 Exacte theorieën voor veeldeeltjes-
systemen met interacties 
1.1. Systemen met separabele inter
acties en quantumvloeistoffen 
12 (Miei-lineaire evolutievergelijkingen 
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(buiten FOM-verband) 
1.3. Stochastische wandelingen op 
kristalroosters met defecten 
Utrecht - Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. Th.W. Ruijgrok 
1. Theorie van vloeistoffen van convexe 
harde deeltjes 

WERKGROEP VS-BSB 
Ni/megen - Fysisch Laboratorium, prof. 
dr. F M . Mueller 
1. Materialen met de Cis-structuur 
2. S;attering-methodes voor algemene 
potentialen 
3. Zeldzame-aardhexabondes 

4. Itinerant magnetisme 
5. Waterstof in complexe materialen 
6. Diepe onzuiverheden in sil icium 
7. Foto-emissie aan edelmetaallegerin
gen, lagenverbmdingen 
8. Eiektronenstructuur van niet-
commensurabele materialen 
9. Half-metallische materialen 

4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen 

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

Exploitatiebudget 
(in kr) 

personeel materieel 

Investerings
krediet 
(in k/) 

5 63.25 20 - 5.564.5 478.2 — 

waarvan in BR - 20 - - 711 73.2 — 

daarvan van STW — 1 — - 47 — — 

OUTPUT 

publikaties waarvan 
proefschriften 

bijdragen aan 
conferenties * 

lezingen 

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

196 21 238 128 

In 1984 via FOM-beleidsruimte gehonoreerde projecten 

t i tel 
project-
nummer indiener(s) 

Normale programma 
79.84.46 Prof.dr. I.F. Silvera 
84.84.475 Prof.dr. L. Pietronero 
78.84.85 Prof.dr. R. Griessen 

Drs. H.J.M, de Groot 
84.84.420 Dr. W.Th. Wenckebach 

Prof.dr. J. Schmidt 
82.84.302 Prof.dr. H.W. de Wijn 

Dr.ir. A.F.M. Arts 
Dr. J.I. Dijkhuis 
Prof.dr. A.G.M. Janner 

84.84427 Prof.dr. J.C. Fuggle 

Volgens vastgestelde begroting 1984 
WP/V en WP/T: wetenschappeli jk perso
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels
leden die daadwerkelijk wetenschappe
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast of tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

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-60358. 
" Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 

Solid molecular hydrogen 
Fractal dimension of dielectric breakdown 
Proton-Hall effect, elekfromigration and superdiffusion 
of hydrogen in metals 
Door microgolven geïnduceerde optische 
kernspinpolarisatie in halfgeleiders 
Brillouin-verstrooiing aan incommensurabele 
kristalstructuren 

BISCEPS 

affi
liatie 

UvA 
RUG 
VU 

RUL 

RUU 

KUN 

werk
groep 

VS-A I 
VS-G 
VS-A II 

VS-L I 
VS L II 
VS-U I 

VS-N II 

5. Commissie 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor de Vaste Stof was op 31 
december samengesteld uit: 
prof.dr. H.W. de Wijn. voorzitter, leider 
werkgroep VS-U l 
profdr. ir. J.E. Mooij, wetenschappelijk 
secretaris, leider werkgroep VS D II 
dr. J Bergsma 
prof.dr. H.H. Brongersma, leider werk
groep VSE 
prof dr. H.W. Capel. leider werkgroep 
VS-th-A 
prof.dr J.C. Fuggle. leider werkgroep 
VS-N II 

prof.dr. R.P. Griessen, leider werkgroep 
VS-A II 
prof.dr. C. Haas 
prof.dr. W.J. Huiskamp. leider werk
groep VS-L III 
prof dr. A.G.M. Janner, leider werkgroep 
VS-DN-N 
prof.dr. W.J.M, de Jonge, leider werk
groep VS-E 
prof.dr. PW Kasteleyn. leider werk
groep VS-th-L 
prof.dr. A Lagendijk, leider werkgroep 
VS-A I 
prof.dr. J.J. van Loef. leider werkgroep 

VS-D-I 
prol,dr. AR. Miedema 
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-L I 
prof.dr Th.W. Ruijgrok, leider werkgroep 
VS-th-U 
prof dr G A Sawatzky 
prof.dr. J Schmidt, leider werkgroep 
VS L II 
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prof.dr. IF . Silvera, leider werkgroep 
VS-A I 
prof.dr. M.J. Sparnaay 
drs. R.P. van Stapele 
prof.dr.ir. F. Tuinstra, leider werkgroep 
VS-DN-D 
prof.dr. J.F. Verwey 
prof.dr. G. de Vries, leider werkgroep 
VSA I 
prof.dr. A.R. de Vroomen 
prof.dr. F. van der Woude, leider werk
groep VS-G 
prof.dr. P. Wyder, leider werkgroep 
VS-N I 
prof.dr. R.J.J. Zijlstra. leider werkgroep 
VS-U II 
drs. HG. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. AA. Boumans (directeur FOM), 
dr. L.J. de Jongh en dr. W.Th. Wencke
bach (pfaatsvervangend leider VS-L III 
resp. adjunct-leider VS-L I). drs. J.C. 
Voorhoeve en drs. C.D.F, van Velzen 
(vertegenwoordigers COR). R.J. Pleijsier 
(hoofd Personeelszaken FOM). T. van 
Egdom en C.M. Visser (medewerkers 
FOM-bureau) en dr.ir. B.M. Geerken als 
adjunct-secretaris. 

Prof.dr. A. Lagendijk werd benoemd tot 
werkgroepleider van VSA I. naast prof. 
dr. G. de Vries en prof.dr. I F. Silvera 

Laatstgenoemde blijft mede-werkgroep
leider lot de beëindiging van beleids
ruimteproject 79.84.46. 

In verband met zijn emeritaat werd prof. 
dr. A.J. Dekker op eigen verzoek onthe
ven van de leiding van de werkgroep 
VS-G en het l idmaatschap van de Com
missie. Prof.dr. F. van der Woude werd 
benoemd tot zijn opvolger. 

Aan het eind van het jaar werd de werk
groep VS-N II opgericht in verband met 
de honorering van beleidsruimteproject 
84.84.427. Als werkgroepleider, en daar
mede als lid van de Commissie, werd 
prof.dr. J.C. Fuggle benoemd. 

Drs. R.P. van Stapele (afkomstig van het 
Philips Natuurkundig Laboratorium) 
werd benoemd tot lid van de Commissie 
a titre personnel. 

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 Vaste Stof. 
Het Uitvoerend Bestuur wordt in de 

'Scanning tunneling' microscoop opstel
ling (werkgroepen VS-N I en THFE-N II). 
Met deze opstelling kan de topografie 
van metaal- en halfgeleideroppervlakken 
gemeten worden met een oplossend ver
mogen van 0,75 A loodrecht op het opper
vlak en enkele h lateraal. De eigenlijke 
microscoop zit in de UH V-kamer links. 
Rechts is op het scherm van de computer 
die het experiment stuurt een Ag (100)-
oppervlak zichtbaar met atomaire stap
pen. Aan de knoppen zit drs. G.F.A. van 
de Walle. 

Commissie vertegenwoordigd door prof. 
dr. J.J. van Loef. 
Prof.dr. G. de Vries vertegenwoordigt 
de Commissie in de CWGM-Metalen van 
FOM en omgekeerd. 
Prof.dr. J.F. Verwey vertegenwoordigt 
de Commissie van de Werkgemeenschap 
Halfgeleiders in de CWGM-Vaste Stof 
en omgekeerd. 

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

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

Vaste Stof 73 



Thermonucleair Onderzoek 
en Plasmafysica 

1. Algemeen 

11. Doelstelling 

De Werkgemeenschap voor Thermo
nucleair Onderzoek en Plasmafysica 
stelt zich ten doel: 
1. in internationale samenwerking, en 
voor wat de technische aspecten van het 
werk betreft ook in samenwerking met 
organisaties voor toegepast onderzoek 
en technische ontwikkeling in Neder
land, bij te dragen tot de oplossing van 
problemen met betrekking tot het win
nen van nuttige energie uit beheerste 
thermonucleaire reacties; in het bijzon
der: 
a. de fysische eigenschappen van plas
ma's die van belang zouden kunnen zijn 
voor thermonucleaire toepassingen te 
onderzoeken; 
b. technisch onderzoek en ontwikke
lingswerk met betrekking tot thermo
nucleaire reactoren te volgen en even
tueel te bevorderen: 
c. theoretisch systeemonderzoek met 
betrekking tot mogelijke U.ermonude-
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'Aee m 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 evenwei 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-plasmalysische thermonucle
aire onderzoek te bevorderen. 

13 Werkwijze 

De werkzaamheden worden uitgevoerd 
in het FOM-Instituut voor Plasmafysica, 
het FOM-Instituut voor Atoom- en Mole-
cuuifysica. 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 doei gemeenschappelijke onderzoe
kingen over plasmafysica en beheerste 
kernversmelting te verrichten. Onder 
auspiciën van dit contract wordt het 
onderzoek in beide FOM-tnstituten 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 de assemblage van de 
transmissielijn voor het toroidale 
stroomsysteem voltooid. Daarna is het 
systeem uitvoerig getest. D? ..~,ninsie-
bank. die een stroompuls it^ert m t een 
stijgtijd van 10 >is, heeft gewerkt j i j 
spanningen tot 32 kV. (Zoals eerder ge

meld zal dit systeem voorlopig niet op 
vol vermogen worden gebruikt.) In slm-
gerendeontladingen zonder plasma isde 
frequentie 18 kHz en stijgt de primaire 
stroom tot maximaal 1040 kA. geheel in 
overeenstemming met de ontwerpwaar-
den. De stromen in het bovenste stel 
spoelen is binnen de meetnauwkeurig-
heid |2° >) gelijk aan die in de onderste 
stel. Ook de verdeling van de stromen 
over binnen- en buitenspoelen is als ver
wacht De power crov/bar bank is bedre
ven op een spanning /an 270 V. de waar
de waarti j een vlakke top van 1 ms voor 
de plaima wordt vervar.ht 
Het voononisatiesys eem bestaat uit 
vier gedeelten: flitsbuizen. een capaci-
tief gekoppeld hoog-frequentcircuit dat 
de ionisatie inleidt bij lage drukken, een 
snelle voorontlading om doorslag te 
bewerkstelligen en e?n langzame voor
ontlading om de ionisatiegraad naar be
lieven op te voeren. De laatste drie onder
delen zijn getest op vol vermogen, waar
bij frequenties en daaltijden kloppen 
met de berekeningen. Het enige nog 
onopgeloste probleem dat hierbii op
treedt, is. dat het starten van de snelle 
voorontlading tevens tot gevolg heeft 
dat de implosiebank schakelt. 
Het vacuümvat. een kwartsglazen buis. 
is geïnstalleerd in het aluminium schild. 
Daarbij is gebleken dat herhaald uitsto 
ken van de buis tijdens de fabricage ver
vormingen heeft veroorzaakt, die de 
ruimte tussen buis en schild op sommige 
plaatsen terugbrengt tot 0.05 mm. Na het 
aansluiten van de pompen is een basis-
druk bereikt gelijk of kleiner dan 
1.3 x 10-"> Pa. Het restgas bestaat voor 
het overgrote deel uit waterdamp. 
Oe eerste metingen met plasma hebben 
aangetoond, dat in het gehele gebied 
van vuldrukken, waar hete stabiele plas
ma's mogelijk zijn, ontladingen kunnen 
worden gemaakt. De gemeten waarden 
van de toroïdale zelfinductie wijzen erop 
dat een breed stroomprofiel wordt ge
produceerd. Zo een breed stroomprofiel, 
veel breder dan het drukprofiel, is essen
tieel voor goede schroefpinch-onfladin-
gen. Uit opnamen met de streakcamera 
blijkt dat de implosie 1 a 2 ps duurt, ge
volgd door een verticale compressie in 
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De JETtokamak tijdens de laatste fasen 
van opbouw. Inmiddels (1985) is al een 
plasmastroom van 5 miljoen ampère 
gedurende één volle seconde bereikt 
Hiermee werden de ontwerpspecificaties 
van JET ruimschoots gehaald. 

/Foto JET) 
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10 ^s. De waarden voor de volumecom-
pressiezijn in overeenstemming met 
dichtheidsmetingen met behulpvan de 
interferometers. Eerste, voorlopige, me
tingen met de Thomson-verstrooiings-
diagnostiek leveren een plasmatempe-
ratuur die klopt met de verwachtingen, 
gebaseerd op het implosiemodel. 
Het theoretische onderzoek op het ge
bied van variatieprincipes, die gebruikt 
worden om relaxatie van het plasma naar 
evenwichten van minimale energie te 
berekenen, is voortgezet in samenwer
king met de Universiteit van Innsbruck 
en deTH-Eindhoven. Tevens is begonnen 
met het toepassen van variatieprincipes 
volgens een heuristische benadering. 
wat het mogelijk moet maken ook plas
ma's met een eindige druk toe te laten. 

Er zijn metingen aan het TORTUR-plas-
ma verricht waarbij van een groot aantal 
verschillende instrumenten gebruik werd 
gemaakt. Voor de bepaling van de elek
tronen-temperatuurprofielen als functie 
van de tijd werd gebruik gemaakt van 

Thomson-lichtverstrooiing van laser
pulsen, van de plasma-emissie bij de 
elektron-cyclotron frequenties (8-ka-
naals polychromator in het millimeter-
gebied), en van zachte röntgenmetingen 
(foliespectrometer van channeltrons en 
halfgeleiders voor de zeer lage tempera
turen nabij de plasmarand: gekoelde 
Si-Li-detector voor de tempetatuur nabij 
het centrum). De lokale ionentempera-
turen werden gemeten door energie-
analyse van door ladingruil ontstane 
neutralen - gevormd door het inschake
len van een waterstof-testbundel van 
25 keV - door middel van een 8-kanaals 
elektrostatische analysator. Plasma-
dichtheden werden verkregen jit zowel 
laser-lichtverstrooiing als uit n etingen 
met een 2 mm-interferometer. Het fluc
tuatiespectrum van de plasmadichtheid 
werd bepaald door spectrale analyse 
van verstrooide 4 mm-stralmg (Fourier-
analyse van de autocorrelatie-functie). 
Bepaling van de vsrontreinigings-atoom-
soorten geschiedde met vacuüm-UV-
spectroscopie. 

De resultaten betreffende de proportio
naliteit van Te en T, met de piasmastroom 
lp tijdens de stationaire ontladingen van 
de 30 ms en de bereikte hoge energie-
dichtheden voor een tokamak. zoals ver
meld in de vorige verslagperiode, zijn in 
detai! geverifieerd. De extra verhitttng 
ten gevolge van één of twee extra. ca. 10 
microseconden durende, stroompulsen 
( lp) uit een extra hoogspanningsbatterij 
gesuperponeerd op het stroomplateau. 
geeft aanleiding tot verdere verhoging 
van Te en T,. evenredig met ( lp)

2. De 
temperatuurverhoging treedt merkwaar
dig genoeg 1.5 - 2 ms na de pulsen op. 
Een aantal waarnemingen (laserver
strooiing, superthermale elektron-cyclo
tron emissie) tijdens en na de puls geven 
aanleiding tot de veronderstelling dat de 
energie uit de pulsen aanvankelijk opge
slagen is in een zgn. hot-tail'-bevolking 
van de elektronen (effectieve tempera
tuur 2 - 5 keV, 10%) in de randgebieden 
van het plasma. De gedissipeerde ener
gie uit de rand wordt tijdens een snelle 
implosie aan het gehele plasma overge-

In gezelschap van president Mitterand 
opende koningin Elizabeth ir JET offi
cieel op 9 april 1984 
Op de f oio ziet u v.l.n.r.: prol. J. Teillac. 
voorzitter van de JET Council; koningin 
Elizabeth; president Mitterand; prof. D. 
Palumbo, hoofd van het Euratomfusie 

onderzoekprogramma; mw Palumbo; dr 
A W. Ptattenteich. voorzitter van het 
JET Executive Committee; mw. Platten 
leich en prof.dr. C.M. Braams. de voor
zitter van de JET Scientific Council en 
directeur van het Nederlands FOM Insti
tuut voor Plasmafysica 

tf-ntn .11 ti 
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dragen De tijdeli|ke temperatuurverho-
ging gaat gepaard met een zwakke com
pressie. Na decompressie gaat deze 
verhoging schijnbaar geheel verloren. 
binnen ca. 50 microseconden. De energie 
van de turbulente stroompuls bh|ft ech
ter opgeslagen in deextra potodale mag
netische energie van een enigszins op-
gepiekt' stroomprofiel. De uiteindeli jke 
extra verhitting van het plasma na 2 
milliseconden kan uitstekend verklaard 
worden door thermalisatie van deze sto
ring in de stroomverdeling. 
De extra verhitting van een trein van 
vier snelle pulsen op t i |dsafstand van ca. 
2 mill iseconden is succesvol gebleken. 
Deze door ons geïntroduceerde methode 
van piasmaverhitting is onder technisch 
vereenvoudigde omstandigheden zeer 
bruikbaar m kleine tot middelgrote 
tokamaks. 

ln het samenwerkingsprogramma tussen 
FOM en CEA op het gebied van efpktro-
nencydotron-resonantie-verhitt ing 
(ECRH). uit te voeren op de Franse toka-
rnak TFR in Fontenay-aux-Roses. is het 
grootste deel van de mstallatiewerk-
zaamheden m goede samenwerking met 
de Franse partner uitgevoerd. Afgezien 
van enige vertraging, veroorzaakt door
dat reparatie van twee van de drie hoog
frequente vermogensbronnen (gyro-
tronsi noodzakelijk werd. kon hierbij een 
strak ti jdschema gehandhaafd worden. 
De gyrotrons bleken met m staat dezoge-
noemde idling mode', waarbij wel volle
dige vermogensdissipatie in de gyrotron 
plaatsvindt maar geen hoogfrequent-
vermogen wordt geproduceerd, geduren
de de volledige pulsti jd (100 ms) te door
staan In de toekomst zal daarom deze 
mode vermeden worden, hetgeen slechts 
minimale consequenties heeft voor het 
fysische programma. 
Overigens voldeden de gyrotrons ruim
schoots aan da specif icaties Bij de 
afnametest bleek het rontgenstaiings-
niveau aan de hoge kant te zi|n. zodat 
extra loodafschermmg wordt aange
bracht. De supergeleidende magneet
spoelen voor de gyrotrons werkten uit
stekend. Een extra magneetspoel werd 
aangebracht om de vermogensdepositie 
op het collectoroppervlak zo goed moge
lijk te verspreiden 

Het Nederlandse aandeel van de instal
latie omvat, naast de drie gyrotrons die 
elk ruim 200 kW hoogfrequenlvermogen 
bi| 60 GHz leveren, ook de hoogspan
ningsvoedingen (80 kV. 8 A per gyrotron 
met ' i nn stabiliteit), de olietanks met 
meet- en beveiligingsapparatuur waarin 
de gyrotrons worden gemonteerd en een 
dataverwerking, bestunngs- en beveili
gingssysteem Deze voldoen uiteindelijk 
geheel aan de verwachtingen, hoewel 
met name aan de eenheid die de hoog
spanning stabiliseert on ovor de gyro

trons verdeelt, veei herstelwerk nodig 
was na transportschade Het Franse 
aandeel in het project omvat, naast het 
beschikbaar stellen en bemannen van de 
TFR en alle vereiste diagnostische sys 
temen, ook de transmissieli|nen tussen 
de gyrotrons en TFR 
Voor het ECRH-programma moet Je TFR 
in een voor de TFR onbekend regime 
werken bij een toroidaal magnetisch 
veld van ca. 2.1 T en een centrale elek
tronendichtheid van ca 2.5 • 10'4 m '. 
Enkele voorbereidende meetdagen toon
den aan dat ook in dit regime de TFR een 
reproduceerbaar plasma ken leveren met 
centrale elektronentemperatuur van 
ca. t keV. Het gedissipeerde Ohm-ver
mogen in deze ontladingen blijft bene
den 200 kW. zodat inderdaad de verhit
ting van het plasma sterk gedomineerd 
zal kunnen worden door ECRH. 
De transmissielijnen vervoeren het 
hoogfrequenlvermogen naar TFR. waar
bij de door de gyrotrons geproduceerde 
TEo:-mode via TEoi naar TEn (en even
tueel HEn) wordt geconverteerd, waar
door een goede koppeling aan de zgn. 
ordinary mocie' in het plasma mogelijk 

is. die nodig is brj instraftng vanaf de 
buitenzijde. De eerste hoogvermogens-
test van een transmissieli jn was teleur
stellend de doorlaatbaarheid van de lijn 
bleek minder dan 503.? te zijn en boven
dien traden bij hoog vermogen doorsla
gen m de lijn op vanaf een pulsduur van 
enkele ms. Twee defecte elementen kon
den worden geïdentificeerd, zodat bin
nenkort betere resultaten kunnen wor
den verwacht na vervanging van deze 
elementen. 

Het fysische programma dat in 1985. 
en mogelijk gedurende de eerste maan
den van 1986. zal worden uitgevoerd, 
werd verder geconcretiseerd en uitge
breid. Naast onderzoek aan globale ver
hitt ing en transport zal stabil isatie van 
het plasma veel aandacht krijgen Sta
bilisatie is mogelijk doordat het ECRH-
vermogen in het plasma lokaal, in de 
buurt van het resonantie-oppervlak 
wordt geabsorbeerd. Door verlegging 
van het resonantie-oppervlak is dus het 
temperatuurprofiel en daarmee het 
stroomdichtheidsprofiel. te beïnvloeden 
Gedacht wordt zelfs aan stabilisatie 
door sturing van het ERCH-vermogen 
met signalen die het instabiliteitsniveau 
m het plasma meten, 'feedback-stabili 
salie'. Daarnaast zal ook stroomaandrij-
ving met behulp van ECR een belangrijk 
programma-onderdeel z\\n Met name 
stroomaandrijving op superthermische 
elektronen, die door hel Doppler effect 
en het relativistisch (massateffect een 
verschoven resonantiefrequentie heb
ben zodat bij een hogere magnetische 
veldsterkte kan worden gewerkt, is mo
gelijk zeer effectief Deze programma's 
krijgen extra mogelijkheden door de 

installatie van een gegroefde spiegel 
op de binnenwand van TFR. die de door
gelaten lO-mode) straling converteert 
m extraordinary mode' iX-mode) en deze 
onder een hoek van 20 terugkaatst 
Vooral bij regimes met lagere elektronen-
dichtheid kan hiermee randverhitting van 
het plasma bestudeerd worden alsmede 
stroomaandrijving met X-mode van 
binnenaf. Voor de. wat minder efficiënte, 
stroomaandrijving met behulp van de 
0-mode van buitenaf zal de mogelijkheid 
worden gecreëerd het vermogen onder 
een hoek van 16' met de radiele richting 
te injecteren. 

Ter ondersteuning van het experimentele 
werk wordt ijewerkt met numerieke co
des op het gebied van ray tracing' en 
plasma transport'. 

In de theoretische afdeling van het 
FOW-Instituut voor Plasmafysica wordt 
onderzoek verricht naar de magneto-
hydrodynamische eigenschappen, de 
golfdynamica en de transportverschijn
selen van toroidaie plasma s Op het 
eerstegenoemde gebied is een studie 
gemaakt van de invloed die de stroom 
en het drukprofiel hebben op de stabi
liteit van een plasma met een circulaire 
doorsnede met behulp van de code HBT. 
Deze studie is uitgebreid tot plasma's 
met een niet-cirkelvormige doorsnede 
ZIJ IS uitgevoerd op de dit iaar beschik
baar gekomen computer Cyber 205 van 
SARA Veel t i jd en energie is besteed 
aan het verder rationaliseren van de 
code. 

Het onderzoek naar elektrostatische 
dnftgolven in een door botsingen gedo
mineerd toroidaal plasma met behulp 
van de ballooning'-representatie heeft 
aangetoond dat deze golven ook in dit 
geval, a.'s gevolg van dekrommmgvan de 
magneetveldlijnen en de dissipatie, on
stabiel zijn. Ook resistieve modes kun 
nen worden beschreven in de 'balloo
ning' representatie. Het globale karakter 
van modes met lage poloidale mode-
getallen (zoals d e m ^ l kink mode en 
tearing' modes) wordt in rekening ge
bracht door randvoorwaarden op te leg 
gen aan de oplossing in de singuliere 
laag rond het resonante oppervlak 
Algemene dispersierelaties zijn afgeleid 
en opgelost 

De nadruk van de studie betreffende 
elektroncyclotrongolven in een plasma 
ligt nu op met-thermische effecten, 
met name op de vorming van met-thcrmi-
sche elektronenverdeling bi| elektron-
cyclotronverhitt ing en op de absorptie 
eigenschappen van met-thermische 
plasma s De grenzen van de geldigheid 
van deWKBbenadenng voor de beschrij
ving van elektroncyclotrongolven en het 
nnergietransport van elektronengolven 
waren voorts onderwerp van onderzoek. 
Een eendimensionale code voor de 
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beschrijving van elektroncyclotron-
verhitting van tokamak-plasma's is ge
reedgemaakt: om de transpcrteffecten 
zo realistisch mogelijk te kunnen be
schrijven, is begonnen met de ontwik
keling van een model voor de 'zaag
tandoscillaties'. 
De ontwikkeling van een twee-dimen-
sionate transportcode voor de randlaag 
van tokamak-plasma's is in samenwer
king met Garching en Culham voortge
zet. Het model is toegepast op verschil
lende tokamaks die in aanbouw of in de 
voorstudiefase zijn (ASDEX-Upgrade. 
NET/INTOR. TFCXt. 

In het experiment DENISE van de werk
groep TN III in Amsterdam is een bundel 
H -ionen van 15 mA geproduceerd. 
De ionen worden gevormd door omla-
ding van 1.5 keV H'-ionen aan gece-
sieerde oppervlakken. Het is mogelijk 
de Cs-toevoer zo in te richten, dat tijdens 
het intense bombardement met H'-
ionen (60 mAcm- 2 ) decesiumbedekking 
van de oppervlakken intact blijft. 
Sinds juni wordt de opstelling verbouwd 
om het mechanisme van H -vorming in 
gasontladingen in schone waterstof te 
bestuderen. De voor dit onderzoek beno
digde dye-laser werd verkregen via het 
beleidsruimtevoorstel 'Plasmachemie 
in waterstofontladingen'. 
Het onderzoek aan oppervlakte-H -
bronnen', waarin oppervlakken blootge
steld worden aan de gasontlading, leidde 
tot een vermoedelijk allereerste model 
van plasma'wand-interactie, waarin mo-
nolaagbedekkingen (hier Cs en H) in de 
beschrijving zijn opgenomen en een 
essentiële rol spelen. 
In het experiment MEQALAC worden 
rf-golven (40 MHz) gebruikt om langzame 
deeltjes te versnellen. Vanwege de hier
voor benodigde lengten wordt periodieke 
focussatie met elektrische quadrupolen 
toegepast om opblazen van de bundel 
tegen te gaan. In oktober is MEQALAC 
voor het eerst compleet geassembleerd 
en zijn He*-ionen van 40 keV versneld 
tot 120 keV. De stroom bedraagt 2.2 
mA. d.i. 25% beneden de berekende 
ruimteladingslimiet. 

De m de werkgroep TN VI aan de TH-
Twente gebouwde 10 atmosfeer CO2-
laser is via injectie-mode-locking met 
succes gebruikt bij het volgen van het 
mode-lockingsproces in ecosystemen. 
Gebleken is dat de quasi-stationaire 
toestand voor de pulsvorming in een 
atmosferisch systeem een realiteit is. 
Bij hogere drukken is de inversie te kort 
aanwezig en zal in het algemeen de sta
tionaire situatie niet bereikt worden. 
De optimalisatie van KrF-lasers met 
elektronenbundels blijkt ook experimen
teel bij een gasdruk van 5 atm. te liggen 
Een vier-componentertsysteem voor 

KrF-lasers (Ar. Ne. Kr. F2) is gevonden 
dat veel grotere energiedichtheden le
vert. De totale gasdruk blijkt boven 12 
atmosfeer te liggen. Er zi|n capacitief 
gekoppelde excimeerlasers gevonden 
die een aanzienlijke vereenvoudiging 
van de constructie-technologie bete
kenen. Gasontladingsexcimeer lasers 
(XeCI) voor hoge-druksystemen (10 atm.) 
geven 9 joule/liter met een rendement 
van 2' 2''». Deze prestaties gaan ver uit 
boven resultaten van elders. Multi-line-
nanosecondepulsen zijn ontwikkeld 
voor maximaal zes overgangen in eco
systemen. Het is ons gebleken dat nu 
met zes lijnen het rendement van een 
nanoseconde-pulsversterking met een 
factor twee opgevoerd kan worden tot 
ongeveer 4 % . 

In de werkgroep TN VII, binnen de TH-
Eindhoven het centrum van Plasma-
onderzoek en Plasmatechnologie, wordt 
aandacht geschonken aan fundamen
teel onderzoek van plasma's van relatief 
lage temperatuur en van verschillende 
nieuwe technische toepassingen. 
Een zeer belangrijke toepassing is die 
van oppervlakte-modificatie met behulp 
van plasma's, als plasma-etsen, depo
sitie, polymerisatie enz. Onder meer 
vanuit de IC-technologie is er een sterke 
stimulans voor onderzoek op dit terrein: 
de bijdrage van de werkgroep TN VII 
ligt vooral op de analyse van de gebruikte 
plasma s. door middel van geavanceerde 
diagnostiek en modelvorming op basis 
van de fundamentele plasma-studies. 
Door het leggen van een relatie tussen 
deze analyse en de oppervlaktemodifi
catie kunnen de processen worden geop
timaliseerd. 
In het project plasma-etsen en -depositie 
zijn nu de voorkomende ionsoorten en 
de elektronendichtheden bepaald en zijn 
eerste gegevens over de excitatie van het 
plasma verkregen, ondersteund door mo
delvorming van het plasma. Een deposi
tie-opstelling die een grote mate van 
flexibiliteit vertoont met betrekking tot 
de keuze van plasma's e.d.. is gereed
gekomen. Het THE-centrum beschikt 
nu over goede faciliteiten om het plasma-
modificatieproces nader te analyseren 
en ontwikkeling te steunen. In het pro
ject 'Corona-ontladingen in lucht' zijn 
verdere metingen verricht aan ionen-
samenstell ing en de ti jdsafhankelijkheid 
van de snelle stroom- en fotonenpulsen 
die karakteristiek zijn voor deze ontla
dingen. Een studie ten aanzien van de 
stofvangers is begonnen. 
In het MHD-energieconversieonderzoek 
zijn tests uitgevoerd op grote schaal 
met het blow-down-experiment en zijn 
andere generatorgeometneèn in ontwik 
keling. De analyse van plasma's in ge
bruik bij plasmaspectrochemie is voort 
gezet. 

Voor al deze studies van toepassingen 
is een verdere uitbouw van de kennis van 
plasma's van zeer uiteenlopende dicht
heden en ionisatiegraden essentieel. 
Wat de plasma's met hoge dichtheid be
treft, is dit vooral een goede beschrijving 
van transport van stromende plasma's 
en toetsing aan metingen, waarbij de 
afwijking van thermodynamisch even
wicht een essentieel onderdeel vormt. 
Ook een mogelijke niet-idealiteit van het 
plasma bij extreem hoge dichtheden 
wordt daarbij betrokken. Ook uitstroom-
snelheden van plasmabronnen bij hoge 
en lage druk zijn gemeten; zij bleken 
in goede overeenstemming te zijn met 
resultaten van modelvorming. Deze 
bronnen blijken zeer grote fluxen op te 
leveren, met een goed gasrendement. 
Blijvende aandacht wordt gegeven aan 
turbulentie en oscillaties in plasma's. 
In theoretisch opzicht betreft dit o.a. 
niet-lineaire analyse van modeconversie: 
experimenteel is de methode van collec
tieve verstrooiing verder ontwikkeld. 
Ten slotte blijken plasma's zelf magne
tische velden te kunnen opwekken: dit is 
een voorbeeld van het klassieke dynamo-
probleem. 

In JET. de gezamenlijke Europese Toka-
mak. werd de plasmastroom in de loop 
van 1984 ongevoerd tot 3.7 MA. zowel 
in waterstof als in deuterium. Voorals
nog kon de stroom niet verder worden 
verhoogd tot de ontwerpwaarde van 
4.8 MA. doordat er een instabiliteit op
trad waardoor ontoelaatbare krachten 
op het vacuümvat werden uitgeoefend. 
Aanvullende technische voorzieningen 
maken het mogelijk in 1985 tot 5 MA te 
gaan. Met alleen Ohm-verhitting werden 
temperaturen tot 3 keV bereikt in plas
ma's met een gemiddelde dichtheid tot 
3 x 10'9 m * 3 en met een energiebehoud-
tijd tot 0.6 sec. Vooral wat het laatste 
getal betreft, voldoet JET ruimschoots 
aan de verwachtingen: daarentegen ligt 
de dichtheidsgrens nog te laag. wat 
mogelijk samenhangt met een te hoge 
verontreinigingsgraad Een belangrijk 
deel van het onderzoek is op dit probleem 
geconcentreerd en de verwachting is dat 
JET beslissende informatie zal opleveren 
over mogelijkheden om de verontreini
ging van het plasma onder controle te 
krijgen. Bij het bouwen van de appara
tuur voor het injecteren van neutrale 
bundels werd vertraging ondervonden: 
de hoogfrequente zenders voor ionen-
cyclotron-resonant ieverhitt ing liggen 
echter vóór op het schema: de eerste 
daarvan (met een vermogen van 6 MW) 
worden in het begin van 1985 in gebruik 
gesteld. Naarmate meer diagnostische 
systemen in bedrijf komen, waaronder 
de Nederlandse elektronen cyclotron-
ermssie-spectrometer. wordt JET een 
ook vanuit fysisch oogpunt bijzonder 
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interessant experiment. Met dit appa
raat heeft Rijnhuizen een goede entree 
tot dit onderzoek, waarvan gebruik 
wordt gemaakt door een groep van drie 
tot vier medewerkers bij JET te deta
cheren. 

3 Onderwerpen van onderzoek 

FOM INSTITUUT VOOR PLASMAFYSICA 
Nieuwegein - Rijnhuizen, prof.dr. 
C M . Braams 
1 Toroïdale pinches 
1 1 . SPICAII 
1.2. Ontwikkeling van diagnost ische 
systemen ten behoeve van SPICA II 
1 3 Theoretische ondersteuning 
2. Turbulente verhitt ing 
2.1. Het toroïdaleexperrment TORTURHI 
2 2 Detectie van koude neutrale plasma
deeltjes 
2.3. Detectie van plasma-ionen 
3. Ontwikkeling van diagnostische 
systemen 
3.1. Ver-infraroodspectroscopïe (ECE) 
3 2 Diagnostiek met neutrale bundels 
4. Numerieke berekeningen aan koude 
plasmadekens 
5. Elektronen-cyclotron-resonantie-
verhitt ing (ERCH) 
6. Diagnostiek - algemeen 
6.1. Spectroscopie 
6.2. Thomson-verstrooiing 
7. Elektronische en mechanische 
techniek 
7.1. Elektrotechniek 
7.1.1. Bijzondere ontwerpstudies 
7.1.2. Vermogens-elektronica 
7.1.3. Ontwerpgroep analoge en digi tale 
elektronica 
7.1.4. Elektronica - service, onderhoud, 
chemie en montage 
7.1.5. Centrale computerfaci l i tei ten 
7.1.6. Beheer van terminals naar externe 
computercentra 
7.2- Mechnamsche techniek 
7.2 1. Constructietekenkamer 
7.2.2. Werkplaats 
7.2.3. Vacüumtechmek 

WERKGROEP THEORIE 
Nieuwegein - Riintwizen. prof.dr. 
F. Engelmann 
1. Magnetohydrodynamica 
1.1. Ontwikkeling van de numerieke 
evenwichts- en stabi l i tei tscode HBT 
voor tokamaks met hoge »i 
12 Bèta-optimalisatie studies 
1.3 Tokamak met J = 0 
1.4. Ondersteunende numerieke ontwik
kelingen 
1.5 Snelle interpretatie van magneti
sche diagnostische gegevens bi| toka
maks 
1.6. Gebruik van mult ignd-mefhoden 
voor de oplossing van stat ische en 
dynamische problemen M de magneto
hydrodynamica 
2 Dynamica van golven 

2.1. Elektrostatische driftgolven m 
toroïdale geometrie 
2.2. Resistive modes in de baüooning-
representatie 
2.3. Effecten van resonante deeltjes op 
het energietransport door golfpakketten 
2.4. Absorpt ie van elektroncyclotron-
golven 
2.5- Niet-tt iermische effecten bij de 
absorptie van elektroncyclotrongolven 
2.6. Toroïdale correcties op cyclotron 
emissie en -absorptie 
2.7. Goltdynamische behandeling van de 
voortp lant ing van de gewone elektron-
cyclotronmode. loodrecht op het magne
t isch veld in het resonante gebied 
2.8. Niet l ineaire golven in een Vlasov 
plasma 
3. Transportverschijnselen 
3.1. Tweedimensionale beschrijving 
van het plasmarandgebied in tokamaks 
3.2. Modelberekeningen voor transport 
en elektroncyclotronverhit t ing 
4. Diversen 
4.1. Parameterisering van functies 
4.2. Depolansat ie van de kernspin m 
fusieptasma's 
4.3. Een symmetr ische theorie van ge
generaliseerde funct ies 

WERKGROEP TN III 
Amsterdam - FOMInstituut voor Atoom-
en Motecuultysica. prof.dr. J . Los 
1. DENISE. volumeproduMie van nega
tieve waterstof ionen 
2. NIOBE, vorming van negatieve water
stof ionen door verstrooiing van H* aan 
oppervlakken van lage uittree-arbeid 
3. ALICE. Amsterdam-experiment voor 
de produkt ie van l ichte ionen 
4 MEQALAC 
4.1. Bundeltransport bij lage energie 
4.2. RF-buncker 
4.3. RF-versnelstructuur 
4.4 RF elektrische systeem 
5. 2 MeV zware ionenversneller 

WERKGROEP TN VI 
Enschede— Technische Hogeschool 
Twente. Afdeling der Technische Na
tuurkunde, prof.dr.ir. W.J. Wit teman 
1. Pulserende C02-lasers met hoog 
vermogen 
1.1. Onderzoek naar enkelvoudige glim
ont ladingen in atmosfer ische CO2-
lasers 
1.2. Mult i-atmosferische C02-systemen 
met uv-voorionisatie 
1.3. Mode locking in hogedruksystemen 
1.4. Injectie-mode-loCMngen puls
vorming 
1.5. Mult i l ine-nanosecondepulsen 
2. Excimeerlasers 
2.1. Coaxiale KrF-laser met elektronen-
bundelexcitatie 
2.2. Excimeerlasers met korte puls en 
hoge stroomdichtheid 
2.3. Vier-gascomponentensysteem 
2.4. Gasontladingsexcimeerlasers 

2.5. Capacit iet gekoppelde excimeer
lasers 
3. CO-lasers (TH-onderzoek) 
3.1. Li jn-afstemming van continu-syste
men 
3.2. Pulserende systemen met róntgen-
voonomsat ie 
4. 1 Kilojoule-COj-lasersysteem met 
voononisatie door elektronenbundel 
(TH onderzoekt 

WERKGROEP TN VII 
Eindhoven - Technische Hogeschool. 
Afdeling der Technische Natuurkunde. 
prof dr ir D C Schram, prof dr M.P.H. 
Ween ink 
1. Turbulentie en transport in botsmgs-
arme plasma's 
1.1. Energie- en deeltjestransport van 
ionen: rotatie 
1.2 Ontwikkel ing van botsmgsstra 
l ingsmodellen 
1.3. Turbulentie, een studie van niet-
even wichtssystemen 
2. Energietransport in botsingsarme 
plasma's 
2.1- Golfvoortplant ing in mhomogene 
media, in het bijzonder plasma's, reso
nante energieabsorptie. modeconversie, 
ontwikkel ing van solitonen 
2.2 Variatieprincipes voor MHD even 
wichten 
3. Turbulentie in MHD-generatoren 
3.1. Gasdynamische effecten in MHD-
generatoren 
3.2. Ontladingsstructuren in MHD-
generatoren 
3.3 5 MWth-MHD blow-down-experi-
ment (buiten FOM-verband) 
3.4. Discus MHD-generatoren (buiten 
F0M-verb2nd) 
4. Kinetische theorie 
4.1. Kinetische theorie van gedeeltelijk 
geïoniseerde gassen 
4.2. Kinetische theorie van met-ideale 
p lasmas 
5. Corona-ontlading in lucht 
6. Plasma-etsen en plasmadeposit ie 
7. Hoogspanningsonderzoek 
7.1. Lawines in isolerende gassen, 
corona en doorslag 
7.2. Partiëla ontladingen en meet
technieken 
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4. Enkele gegevens over in- en output 

/NP l / r i t ncL Rijnhuizen en TIM lliï 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investermgs-
nn kt) krediet 

WPV WP.-'T OP V OPT personeel materieel un k/> 

31.5 36 105 

waarvan in BR — 16 — 

daarvan van STW — 9 — 

5 10946.6 5040.3 

1 804.6 282.8 

- 513.6 244.3 

2863 

Volgens vastgestelde begroting 1984 
W P V en WP'T: wetenschappelijk perso
neel m vast of tijdelijk dienstverband 
Het betreft hier alleen die personeels
leden die daadwerkelijk wetenschappe
lijk onderroek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast en ti jdeli jk dienstverband Het 
b*treft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

FOM Instituut voor Ptasmatysica iRi/nhuizeni 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget lnvestermgs-
(in kf) krediet 

WP'V WP/T OP/V OP/T personeel materieel (In kf") 

29.5 18.5 92 5 9.656 3 764 2 77 

waarvan in BR — 5 - 1 211 35 — 

daarvan van STW — 1 — — 30 — — 

OUTPUT (incl. TN 1 • E> 

publikaties waarvan 
proefschriften 

bijdragen aan 
conferenties 

lezingen 

(aantal) (aantal) (aantal) •* (aantal) 

118' (74) 7 ( - > 71 (36) 28(13) 

Deze tell ing bevat ook publikaties. con-
ferentiebijdragen en leringen die niet of 
met alleen met FOM middelen tot stand 
zijn gekomen. De gegevens zijn ontleend 
aan het output-boekje' FOM-60358. 
* waarvan 21 interne rapporten Rijnhui
zen 
' * Bifdragen aan conferenties dre geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 
Tussen haakjes: FOMlnsdtuu t voor 
Plasmafysica. 

In 1984 via FOMbeleidsruimte en STW gehonoreerde pro/eden 

project 
nummer indiener(j) 

Normale programma 
84 84.442 Or H J. Hopman 

Dr ir. E.H.A. Granneman 

titel 

Plasmachemie in waterstofontladingen 

affi
l iatie 

werk
groep 

AMOLF TN III 

Programma voor Technische Natuurkunde en 
ETN24 0219 Dr F J. de Hoog 

Profdr.ir DC Schram 
Prof.dr.ir. P.C.T van der Laan 

EEL24.0228 Dr A. Vaefkmd 
Prof.dr. L H Rietjens 

7984.72 Prof.dr H de Kluiver 
Dr ir. H W Piekaar 

ETN14 0112 Prof.dr ir. DC. Schram 
Dr F.J. de Hoog 

TTN340197 Prof.dr ir W.J. Wittemam 
TTN04 0071 Prof.dr ir. W.J. Witteman 

Dr G J. Ernst 
80.84.253 Prof.dr. H. de Kluiver 

Dr ir H W Piekaar 

innovatie 
Corona-ontlading in lucht 

Gasdynamiscr-e effecten in MHDgeneratoren 

Roosterpolychromator voor meting van elektronen-
temperatuur 
P'asma-etsen en plasmadepositie. een optimali
satiestudie 
Hoogvermogen-lasersy sternen 
Onderzoek aan een 1000-Joule lasersysteem 

Metingen van de ionenlemperatuur. naar plaats en t i jd. 
in de Joint European Torus (JET) 

THE TN VII 

THE TN VII 

Rijnhuizen 

THE TN VII 

THT T N V I 
THT TN VI 

Rijnhuizen 
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5. Commissies 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Thermonucleair Onderzoek 
en Plasmafysica was op 31 december 
samengesteld uit: 
prof dr.ir. W.J. Witteman, voorzitter, 
leider werkgroep TN VI 
prof.dr. C.M. Braams, wetenschappelijk 
secretaris, directeur FOM-Instituut voor 
Plasmafysica 
drs. M. Bustraan 
prof.dr. F. Ëngelmann, adjunct-directeur 
FOM-Instituut voor Plasmafysica, leider 
theoretische afdeling 
prof.dr. J. Los, leider werkgroep TN III 
prof.dr.ir. P.C.T. van der Laan 
dr. J. Polman 
prof.dr.ir. D.C. Schram, leider werkgroep 
TN VII 
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 (directeur FOM), 
drs. J. Hovestreijdt (beheerder FOM-Insti-
tuur voor Plasmafysica), prof.dr. H. de 
Kluiver (staflid FOM-Instituut voor Plas
mafysica), dr. B. Brandt (Euratom-mede-
werker, FOM-Instituut voor Plasmafysi
ca), dr. H.J. Hopman (adjunct-leider 
werkgroep TN III), drs. J.H.M. Bonnié en 
dr. A.A.M. Oomens (vertegenwoordigers 
COR) en drs. H. Benschop als adjunct
secretaris. 

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 

- * Een overzicht van de ASDEX-tokamak 
die in Garching (W-Duitsland) staat. 
De gemonteerde analysator is duidelijk 
zichtbaar op een draaibare ondersteu
nende structuur (zie pijl). Een groep 
van Rijnhuizen heeft in 1984 met deze 
opstelling depositiespectra van geïn/ec-
teerde neutrale verhittingsbundels 
gemeten. 

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. Ëngelmann (directie FOM-Instituut 
voor Plasmafysica), prof.dr. C. van der 
Leun (namens het Uitvoerend Bestuur 
van FOM), prof.dr. J. Los (leider werk
groep TN III), FU. Pleijsier (hoofd Perso
neelszaken FOM) en drs. H. Benschop 
als adjunct-secretaris. 

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 Sadeleer 
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 prof.dr. C.M, Braams (directeur 
FOM-Instituut voor Plasmafysica), prof. 
dr. J. Los (leider werkgroep TN III), dr. Ch. 
Maisonnier (Euratom, vaste gast) dr. B. 
Brandt (Euratom-medewerker, FOM-
Instituut voor Plasmafysica), dr.ir. E.H.A. 
Granneman (namens prof.dr. J. Los), 
prof.dr.ir. D.C. Schram (speciale gast), 
dr, J.P. Rager (Euratom) en drs. H. Ben
schop als adjunct-secretaris. 

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 
prof.dr. LH.Th. Rietjens 
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. AA. Boumans (directeur FOM), 
dr. C. Ie Pair (beleidsadviseur van het 
Uitvoerend Bestuur van FOM), prof.dr. 
C. van der Leun (namens het Uitvoerend 
Bestuur van FOM), prof.dr. F. Ëngel
mann (adjunct-directeur FOM-Instituut 
voor Plasmafysica), dr. B. Brandt (Eura-
tum-medewerker, FOM-Instituut voor 
Plasmafysica), dr. A. Gevers (Economi
sche Zaken), drs. J.D. Elen (ECN). dr. J. 
Polman (Beleidscommissie FOM-Insti
tuut voor Plasmafysica) en drs. H. Ben
schop als adjunct-secretaris. 

In de loop van het verslagjaar werd 
prof.dr. L.H.Th. Rietjens benoemd tot lid 
van de Coördinatiegroep (voor ECN). 
Hij nam de plaats in van prof.dr. H.G. 
van Eueren, die in 1983 op eigen verzoek 
ontheven werd van het lidmaatschap. 

De Coördinatiegroep Kernfusie FOM-
ECN coördineert het fusie-cnderzoek 
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-
automater, 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 onderzoen 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 intermediare-energie-
fysica. De op CERN bij het SPPS verkre
gen exparimentele resultaten geven een 
stcke stimulans aan het theoretisch 
onderzoek. Hiernaast geeft ook de voort
gang van het LEP-project inspiratie voor 
theoretisch onderzoek. 

Het belangrijkste theoretische hulpmid
del bij de beschrijving van interacties 
tussen elementaire deeltjes blijft de 
quantumveldentheorie. en veel onder
zoek richt zich dan ook op een beter be
grip van dit formalisme. 

Een belangrijk theoretisch probleem is 
het samenvoegen van de gravitatie-theo-
rie met de sterke en de elektro-zwakke 

interactie. Het onderzoek aan de quan-
tum-aspecten van zwarte gaten probeert 
meer inzicht in dit probleem te geven 
Er worden interessante oplossingen ge
vonden voor zwarte gaten met materie. 
Hiernaast werden supergravitatie-model-
len bestudeerd. Belangrijke ontwikke
lingen zijn hier de studie van de theorieën 
van Kaluza-Klein en spontane super-
symmetrie-breking in N = 2-supergravi-
tatie. Het bleek in bepaalde theorieën 
mogelijk supersymnetrie te breken zon
der een kosmologische term te introdu
ceren. 

Het onderzoek naar de twee-lusdiver-
genties in een willekeurige renormali-
seerbare theorie werd afgesloten. Ander 
veldentheoretisch onderzoek had betrek
king op de beschrijving van zelfinteractie 
tussen massaloze spin-3-deeltjes. de 
fysische interpretatie van soliton-
oplossingen van veldentheorieën in 
hogere dimensies en de wiskundig stren
ge formulering van anticommuterende 
c-getallen. 

Naast deze algemene veldentheoreti
sche onderzoekingen werd gekeken naar 
specifieke theorieën voor deeltjes
interacties zoals quantum-chromo-
dynamica (QCD) en het model van Glas-
how-Weinberg-Salam. In QCD werd met 
behulp van de Schwinger-Dyson-verge-
lijkingen gevonden dat dynamische 
chirale-symmetrie breking optreedt. 
De studie van de roosterformulering 
van QCD kreeg nieuwe impulsen door 
het beschikbaar komen van de Cyber-
205. De problemen bij het inpassen van 
fermionen (quark?> in dit formalisme 
vormde een belangrijk punt van onder
zoek. 

Bij de studie van elektrozwakke inter
acties werden de bijdragen van alle 36 
diagrammen voor de reacties e+e_ - 4 
fermionen berekend. De resultaten zijn 
beschikbaar in een vorm die directe ver
gelijking met experimentele resultaten 
mogelijk maakt De produktie van Higgs-
bosonen in e*e en pp-interacties werd 
verder bestudeerd. Hieruit bleek dat het 

gluon-fusiemechanisme door interferen
tie met zuivere QCD bijdragen vermoede
lijk niet zal kunnen worden waarge
nomen. 

Het onderzoek m de intermediaire-
energiefysica richtte zich op de studie 
van de NN-potentiaal en op een studie 
van de model-afhankeli|kheid van de 
Coulomb-correcties op de totale werkza 
me pp-doorsnede In verband met de pp-
expenmenten bij LEAR werd AA-produk-
tie onderzocht. Hiernaast werd het ana
lytisch gedrag van baryon-propagators 
in de Bethe-Salpeter-vergeli|kingvoor het 
NN-systeem onderzocht, in het bijzonder 
de restricties ten gevolge van dnedeel-
t|tjs-unitanteit. 

3. Onderwerpen van onderzoek  

WERKGROEP H-th-A 
Amsterdam - Instituut voor Theoreti 
sche Fysica, prof.dr. K.J.F. Gaemers. 
prof.dr. SA. Wouthuysen 
1. Fenomenologie van het standaard
model 
1.1. Produktiemechanismen voor Higgs-
deeltjes 
1.2. Eigenschappen van W-en Z-
bosonen 
1.3. QCD-storingstheorie 
2. IJktheorieën op een rooster 
2.1. Effectieve QCD-lagrangeaan bij 
sterke koppeling 
2.2. Eigenschappen van roosterfer-
mionen 
2.3. Dynamische symmetriebreking 
3. Geometrische aspecten van Hamil-
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-Mi lis-vergelijkingen 

WERKGROEP H-th-G 
Groningen - Instituut voor Theoretische 
Natuurkunde, prof.dr. D. Atkinson 
1. Niet-lineaire methodes in de quantum-
chromodynamica 

84 Theoretische Hoge-energiefysica 



2. (J-verval en mogeli jke l inksrechts-
symmetrre 
3. Dynamische symmetr iebreking in 
i jkveldentheorie 
4. Supersymmetr ie en supergravitat ie 
(buiten FOM-verband) 

WERKGROEP H-th-L 
Leiden - Instituut Lorentz, prol dr. F A . 
Berends 
1. Theorie van eiektron-positronbotsin-
gen (gedeeltelijk buiten FOM-verband) 
2. Hoger d imens ioned veldentheorieën 
en sol i ton-achtige oplossingen (gedeel
telijk buiten FOM-verband) 
3. Mathematische aspecten van de 
quant umveldentheone 
4. Veldentheorie voor deeltjes met 
hoge spin (gedeelteli jk buiten FOM-
verband) 

WERKGROEP H-th-N 
Nijmegen - Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof dr. C. Dul lemond. prof.dr.ir. 

J.J. de Swart 
1. Baryon-baryon-en baryon-ant ibaryon-
wisselwerking en resonanties 
2. Fase-analyse van pp- en np-versfrooi-
ing bij lage energie 
3. ' Improved Coulomb potent ia l ' voor de 
relat iv ist ische Schrödinger-vergel i jk ing 
4. Gemodif iceerde effectieve-dracht-
theone en de P-matnx voor gekoppelde 
kanalen 
5. Groepentheoret isch 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 
quarkpotent ia len 
7. Studie van de groep SO(3.2) ter 
ondersteuning van 6 
8. Toepassingen van de renormalisat ie-
groep op faseovergangen van de tweede 
orde en aanverwante problemen 
9. Berekeningen aan hoge-energie 
processen .-net QCD 

WERKGROEP H-th-U 
Utrecht- Instituut voor Theoretische 
Fysica, prof.dr. G 't Hooft , prof dr 
J A . T|on 
1. D imens ioned reduct ie: aspecten van 
verschil lende regular isat iemethoden 
voor hogere-ordeberekeningen van ,i 
func' ies (buiten FOM-verband) 
2. Quantumaspecten van zwarte gaten 
en andere klassieke oplossingen in de 
algemene relat iv i tei tstheorie 
3. Str ingspannmg en emdige-afstands-
effecten in de roosterbenadering voor 
i jktheorieën 
4. Topologische structuren van ijktheo-
rieën op een hypertorus (buiten FOM-
verband) 
5. Kaluza-Klem-supergravitat ie (buiten 
FOM-verband» 
6. N - 2-supergravitatie (buiten FOM-
verband) 

4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen Exploi tat iebudget Investerings
fin kf) krediet 

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

waarvan in BR 

daarvan van STW 

21 

8 

973 

238 

48 

Volgens vastgestelde begrot ing 1984 
WP/V en WP/T: wetenschappel i jk perso
neel in vast en ti jdeli jk dienstverband. 
Het betreft hier alleen d ie personeels
leden die daadwerkeli jk wetenschappe
lijk onderzoek verr ichten. 
OP'V en OP/T: ondersteunend personeel 
m vast en ti jdeli jk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel 
BR: beleidsruimte. 

OUTPUT 

publ ikat ies waarvan bijdragen aan lezingen 
proefschri f ten conferenties ' 

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

51 3 11 43 

Deze tell ing bevat ook publ ikat ies. con-
terentiebijttragen en lezingen die niet of 
niet alleen met FOM-middelen to: stand 
zijn gekomen. De gegevens zi jn ont leend 
aan het 'output-boek|e* FOM-60358 
* Bijdragen aan conferent ies die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 

In 1984 via FOM-beleidsruimte gehonoreerde projecten 

project 
nummer indiener(s) titel 

affi- werk 
l iatie groep 

Normale programma 
84.84.429 Prof.dr. G. 't Hooft 

82.84 257 Prof dr G. 't Hooft 
84.84 446 Dr F A Bais 

84 84.470 Frof.dr K.J.F Gaemers 
Dr. J Smit 

String tension and f ini te size ef fects in the latt ice 
approximat ion 
Quant isenng rond klassieke oploss ingen 

Toepassingen van d i f ferent iaa lmeetkunde m de 
veldentheorie 
Numerieke berekeningen in rooster-QCD 

RUU 

RUU 
RUL 

UvA 

H th-U 

H-th-U 
H-th L 

H-th-A 
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5. Commissi* 

De Commissie van de Werkgemeen
schap voor Theoretische Hogeenergie-
fysica was op 31 december samenge
steld uit: 
prof.dr. D. Atkinson, voorzitter, leider 
werkgroep H-th-G 
prof.dr. K.J.F. Gaerners, wetenschappe
lijk secretaris, leider werkgroep H-th-A 
dr. FA. Bais 
prof.dr. F.A. Berends, leider werkgroep 
H-th-L 
prof.dr. C. Dullemond, leider werkgroep 
H-th-N 
prof.dr. G. 't Hooft, leider werkgroep 
HthU 
dr. W Hoogland, wetenschappelijk direc
teur NIKHEF sectie H 
profdr.ir. J.J. de Swart. leider werkgroep 
H-th-N 
prof.dr. JA. Tjon. leider werkgroep H-th-U 
prof.dr. B.O.P.J. de Wit, leider werkgroep 
HthU 
drs. HG. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. AA. Boumans (directeur FOM), 
dr. J.A.M. Vermaseren (vertegenwoordi
ger theoriegroep NIKHEF-H), drs. P.J.M. 
Bongaarfs en drs. M.F.L. Gofterman 
(vertegenwoordigers COR), C.M. Visser 
(medewerker FOM-bureau) en dr. H.D. 
Dokter als adjunct secretaris. 

Op 15 juli 1984 overleed prof.dr. R.Ph.l. 
Van Royen (werkgroepleider H-th-N). 

In verband met zijn emeritaat werd prof. 
dr. S.A. Wouthuysen, overeenkomstig 
zijn verzoek, ontheven van het voorzitter
schap en het lidmaatschap van de Com
missie en de leiding van de werkgroep 
H-th-A. Prof.dr. D. Atkinson werd tot 
nieuwe voorzitter benoemd. Prot.dr. 
K.J.F. Gaerners nam het wetenschappe
lijk secretariaat over van prof.dr. C. 
Dullemond. 

Aan hef begin van hef verslagjaar werd 
prof.dr. B.O.P.J. de Wit benoemd tot lid 
van de Commissie op persoonlijke titel 
en aan het eind van het verslagjaar werd 
hij tevens benoemd tot medewerkgroep-
teider van de groep H-th-U. 
Prof dr. Th W. Ruijgrok werd op eigen ver
zoek ontheven van het lidmaatschap van 
de Commissie. 

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

De taak ^ n 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 doei van het Nationaal Instituut 
voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica 
is het onderzoek van subatomaire deel
tjes en hun wisselwerkingen. Voorzover 
dit mogelijk is met middelgrote ener
gieën kan dit ter plaatse gebeuren met 
de eigen 500 miljoen elektronvolt elek
tronenversneller WEA. 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 voortreff ,-
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 
versnelhngsmachines noodzakelijk 
heeft gemaakt. Om de processen te 
bestuderen, die zrch binnen de straal 
van een proton (10 " m) voltrekken en die 
dus de structuur van het proton zouden 
kunnen onthullen, heeft men deeltjes 
van miljarden elektronvolt nodig. Het 
onderzoek heeft het bestaan aange
toond van allerlei tot voorheen niet be
kende deeltjes, die hetzij direct bij een 
hoogenergetische botsing van twee pro
tonen kunnen ontstaan, hetzij uit de ont
stane deeltjes als vervalprodukten vrij
komen. Het heeft voorts structuurele
menten binnen het nucleon blootgelegd, 

de zogenoemde quarks. 
De levensduur van de nieuw gevonden 
deeltjes is soms zo klein, dat zij zelf niet 
aan de dag treden, doch zich affeen 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 dezeverschijnselen tot nog meer fun
damenteel nieuwe inzichten zal leiden. 
Het belang van de beoefening van de 
hoge-energiefysica in Nederland ligt in 
de eerste plaats in de inspirerende 
werking die ervan kan uitgaan op de 
gehele natuurkunde in Nederland. Deze 
inspiratie zal enerzijds komen door het 
fundamentele karakter van de probleem
stelling in de elementaire-deeltjesfysica 
en anderzijds door de uitdaging aan het 
adres van ingenieurs en experimentato
ren wat betreft de oplossing van de ge
compliceerde technische problemen van 
de experimentele hoge-energiefysica. 

Ook in de kernfysica heeft zich een 
verschuiving voltrokken naar hogere 
energieën, teneinde de fijnere details 
te kunnen onderscheiden. Hierbij zijn 
twee tegengestelde wegen ingeslagen. 
Enerzijds wordt gebruikgemaakt van 
(versnelde) gecompliceerdere deeltjes 
dan vroeger (zware ionen). Aan de 
andere kant wordt intensiever gebruik 
gemaakt van meer elementaire deeltjes: 
elektronen, muonen en pionen. Het 
NIKHEF-K specialiseert zich op het 
laatste gebied. Onderzoek daarop zal 
ertoe bijdragen zeer gedetailleerde en, 
vooral, zeer betrouwbare informatie te 
krijgen over kernstructuren en kern
processen. De reden hiervoor is dat de 
wisselwerking van elektronen en 
muonen met kernen, de elektromagne
tische, zeer goed bekend is. Dit geldt 
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 198T 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 dosimetrie 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 Sticht'ng FOM, de 
Gemeente Amsterdam en de NV Philips' 
Gloeilampenföbrieken. Zowel fysisch 
als chemisch onderzoek werd eerst 
uitgevoerd met een cyclotron, dat proto
nen tot 50 miljoen elektronvolt ver
snelde. Toen dit verouderd begon te 
raken werd besloten over te gaan op 
onderzoek met elektronen, waarvoor 
eerst een 95 MeV-versneller(EVA) werd 
gebouwd. Het zeer succesvolle onder
zoek daarmee leidde tot het voorstel 
voor de bouw van MEA; het besluit daar-
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Toepassing van elektronische miniatuur-
componenten in de laboratorium
omgeving. 
Bij opstellingen voor het uitvoeren van 
fysische experimenten worden steeds 
hogere eisen gesteld aan de snelheid 
van de daarin toegepaste elektronica. 
De nieuwe generatie componenten voor 
oppervlaktemontage betekent in dit op
zicht weer een stap vooruit. 
De door de industrie beoogde volauto
matische montage is voor kleinschalige 
toepassing veelal van ondergeschikt 
belang. Niettemin kunnen deze compo
nenten door hun geringe afmetingen in 
hoogfrequent applicaties met succes 
worden toegepast. 
Handmontage van deze miniatuur com
ponenten vereist enig hulpgereedschap 
zoals ontwikkeld bit NIKHEF-K (zie foto). 
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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 evenepns 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-snergiefysica. 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 St icht ing FOM. de Stich
ting IKO. de Universiteit van Amsterdam 
en de Katholieke Universiteit Ni jmegen, 
waarbij het Nationaal inst i tuut voor 
Kernfysica en Hoge-Energiefysica 
(NIKHEF) is opgericht. De Werkgemeen
schap voor Hoge-energiefysica houdt 
zich nu nog uitslui tend 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 insti tuut vormt 
de thuisbasis voor groepen die experi
menten uitvoeren bij hoge-energie-
versneflers; in zijn werkplaatsen wordt 
de voor deze experimenten benodigde 
detectieapparatuur gebouwd; meet
apparatuur en rekenmachines zi\n 
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 
paan verrichten. 

2. Speurwerk 

2.1 Sectie K 

De versneller MEA heeft in het verslag
jaar uitstekend gefunct ioneerd. Het ge
middelde rendement van MEA, dat is het 
gedeelte van de geplande t i jd dat er een 
bundol kan worden geleverd, bedroeg 
85%. Van de in totaal 4500 beschikbare 
bundeluren werden er 500 besteed aan 
versnellerontwikkelingen en 2500 voor 
het verzamelen van meetgegevens. Van 
de bruto-bundelt i jd werd 75% besteed 
aan elektronverstrooi ingsexperimenten. 
20% aan pionen- en muonenfysica en 5% 
aan radiochemisch onderzoek. 

In het afgelopen jaar werd een t iental 
experimenten aan elektronverstrooi ing 
afgesloten met een wetenschappel i jke 
publikatie. Vermeldenswaard zijn de re
sultaten, verkregen uit het onderzoek 

aan reacties met 3He waarbi j deze kern 
uiteenvalt in een proton en een deuteron. 
Experimenten waarin de uitstoot van 
deuteronen uit 3He-kernen werd geregis
treerd (gemeten in coïncidentie met ver
strooide elektronen), heten zien dat ook 
de koppel ing van fotonen met gecorre
leerde proton-neutronparen een belang
ri jke rol speelt. 

Uit coïncidentie-experimenten met de 
(e.e'p)-reactie op de kern 90Zr werden in
teressante resultaten verkregen over de 
sterkteverdeling van 1f-protongattoe-
standen in de kern d:>Y. Het blijkt dat de 
totale sterkte een factor twee lager uit
komt dan die uit de (d.3He)-reactie op 
dezelfde kern werden ge ;onden. Een deel 
van de verklaring van dit opvallende 
verschil moet worden gezocht in effecten 
van de sterke wisselwerking tussen de 
reactiedeelt jes en de kern. 
Duidel i jke aanwijzingen voor het opbre
ken van de gewoonli jk als inert be
schouwde 4He-pit in l ichte kernen wer
den gevonden uit een onderzoek van de 
reactie ,zC(e.e'p)vB. Deze waarneming 
wordt kwal i tat ief beschreven door groot
schal ige schil len model berekeningen, 
uitgevoerd in Utrecht. 
Indicat ies voor bijdragen aan niet-
nucleomsche aard in kerngolffuncties 
werden verkregen uit onderzoek aan een 
aantal magnetische overgangen, geïndu
ceerd door inelast ische elektronver-
stroonng. Een viertal monopoolover-
gangen. waargenomen in de kernen 
2 4Mg en 5 8Ni . blijkt slechts goed beschre
ven te kunnen worden door 2hu;-excita-
t ies in de overgangen mee te nemen. 
Een aantal gevoelige tests van het 
interact ing boson model ' werd uitge

voerd met inelastische verstrooiing aan 
Pd en Pt-kernen. 

Bi jna tweederde van de experimenten 
met elektronenbundels werd uitpevoerd 
in samenwerking met buitenlandse gast-
groepen. Bij een aantal metingen waren 
ook col lega's van andt re Nederlandse 
laboratoria betrokken. 

De wisselwerking tussen pionen en ker
nen was het onderwerp van uitvoerige 
experimenten aan pionische atomen en 
elast ische verstrooiing van pionen aan 
kernen. Voor het eerste onderdeel werd 
dankbaar gebruik gemaakt van enige 
germaniumdetectors omgeven door anti-
Comptonsch i lden van BGO-scinti l latie-
mater iaal , gezamenlijk aangescha't door 
KVI, VU en NIKHEF-K. Zowel het rende
ment als de precisie van dergeli jke expe
r imenten werden daardoor aanzienlijk 
verhoogd Uit waarnemingen aan pioni
sche Mg- en Al-atomen werd gevonden 
dat ook pionabsorptie vanuit de Is baan 
sterk onderdrukt is, hetgeen erop zou 
kunnen wijzen dat de s-golfafstoting in 
de opt ische potentiaal pion-kern groter 
is dan men afleidt uit verstrooiings

experimenten. 
Aangetoond werd dat metingen aan elas
t ische verstrooiing van pionen aan Ker
nen bij een pionenergie van 15 MeV 
kunnen worden uitgevoerd. Dit is van 
belang voor geplande experimenten aan 
•'He. de enige korn die bi| deze energie 
niet geëxc i teTd kan worden Aan het 
einde van het jaar kwam de nieuwe twee-
staps-co'iverter voor pionen gereed. 
De intensiteit van de secundaire pionen
en muonenbundels wordt daarmee ver
dubbeld, terwijl de elektroncontammatie 
een factor vier kleiner wordt. 

Theoretisch onderzoek richtte zich voor 
een belangrijk deel op aspecten samen
hangend met het experimentele program
ma. Zo werd veel aandacht besteed aan 
de Coulomb-somregef. 'quark-bag' mo
dellen m verband met de elektromagne
t ische stroomoperator en bijdragen van 
zes-quarkcombinaties en met betrekking 
tot elektromagnetische vormfactoren 
van het nucieon en de delta. 
De eerder genoemde bi|drage van 
s-golfafstotmg m de wisselwerking 
pion-kern werd bestudeerd in een feno
menologische opt ische potentiaal. 
Met een vergrote afstot ing konden 
experimenten met pionische atomen 
kwal i tat ief worden beschreven. 
Het gatmodel werd verder uitgewerkt 
voor toepassing op de fotoprodukt ie van 
7T°enopde -nucieonwissel werking 
bij de inelast ische verstrooiing van 
pionen aan kernen. 

Het radiochemisch onderzoek, tenslot te, 
r ichtte zich op chemische reacties met 
snelle atomen en het daarmee gekop
pelde stralenchemisch onderzoek en op 
dosimetne, isotopenproduktie en het 
merken van organische moleculen-
De meeste experimenten werden uitge
voerd met de Bremsstrahlungs-bundel 
bij MEA. Reacties met muonium en 
muonische radicalen werden onderzocht 
met de jiSR-methode bij het SIN te 
Vil l igen, Zwitser land. 
In samenwerking met de VU werd 'HF 
geproduceerd door een cel met Ne-gas te 
bestralen, voor het merken van organi
sche verbindingen. Bij NIKHEF werd 
i23| e n t2^| ingebouwd in 5-iodo-thiouracil 
voor de oogheelkunde in Leiden. Bron
nen van '0 2Rh en " ' 'H f werden geprodu
ceerd voor de TH in Delft. 

Een aantal medewerkers heeft zich 
intensief beziggehouden met het ont
wikkelen van plannen voor toekomstig 
experimenteel onderzoek. De resultaten 
daarvan zijn neergelegd in een rapport 
waarin wordt voorgesteld de versneller 
uit te breiden met een 'pulse-stretcher' 
ring waarmee vrijwel cont inue bundels 
elektronen kunnen worden geprodu
ceerd. Het is de bedoeling dat tegelijker-
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tijd de maximum energie van de ver
snelde elektronen wordt gebracht op 
700 MeV. 

Op 1 november werd de Nederlandse 
bundellijn voor synchrotronstraling te 
Daresbury geopend. Deze lijn werd vrij
wel geheel gebouwd door NIKHEF, in op
dracht van CERN werd een prototype 
voor een septum magneet voor de nieuwe 
anti-protoncollector ontworpen en ge
bouwd. 

2 2. Sectie H 

Een van de belangrijke fysische resul
taten van de afgelopen jaren, de ontdek
king van de W- en Z-deeltjes met de 
proton-antiproton botser van CERN, 
werd in 1984 bekroond met de toekenning 
van de Nobel-prijs voor natuurkunde aan 
de twee belangrijkste exponenten van de

ze ontdekking: Carlo Rubbia en Simon 
van der Meer. De sectie H van het NIK
HEF is er vanzelfsprekend zeer gelukkig 
mee dat een aantal van haar medewer
kers aan het Nobel-prijswinnende experi
ment UA1 deelneemt. Nieuwe interessan
te resultaten niet dit experiment zijn ook 
dit jaar gemeld, zoals de mogelijke ont-
dskking van het zesde (top-)quark en de 
waarneming van enkele uitzonderlijke ge
beurtenissen, die niet met het standaard 
model zijn te verklaren en wellicht eert in 
dicatie zijn voor 'nieuwe fysica'. Het ex
periment UA1 is begonnen met de voor
bereidingen voor een grondige verbete
ring van zijn detector, zodat optimaal ge
profiteerd zal kunnen worden van de tien
maal zo grote intensiteit, die vanaf 1987 
bereikt kan worden als de nieuweanttpro-
tonaccumulatorring ACOL in gebruik 
wordt genomen. 

Dr ir S. van der Meer. tfolo Cf RN) 

De nieuwe elektron-posttronbotser LEP 
zal begin 1989 over juist de goede energie 
beschikken om zeer grote aantallen 
Z-deeltjes te produceren. Daarmee zullen 
de eigenschappen van dit deeltje in detail 
kunnen worden bestudeerd en kan moge
lijk antwoord worden gegeven op een 
aantal cruciale vragen die met de proton-
antiprotonbotser onbeantwoord zullen 
blijven. Eèn van de meest intrigerende 
vragen betreft het bestaan van het Higgs-
deeltje. dat verondersteld wordt de mas
sa van de W- en Z-deeltjes te genereren. 
Het NIKHEF neemt met grote inzet deel 
aan de constructie van twee van de vier 
detectors (L3 en DELPHI) die bij LEP 
zullen worden opgesteld In 1984 is het 
eerste prototype gereed gekomen van de 
muonkamers die NIKHEF voor L3 zal pro
duceren. Dit werd naar de VS vervoerd en 
opgesteld in een omvangrijke testopstel
ling. Voorbereidingen werden getroffen 
voor de in 1985 te starten serieproduktie. 
Voor de detector DELPHI werden goeda 
vorderingen gemaakt met het ontwerp 
en de constructie van prototypes van de 
Ring Imaging Cherenkov Counters 
(RICH), een ambitieus nieuw detector
project 

In 1984 werd door de Duitse regering aan 
DESY toestemming verleend om HERA te 
bouwen. Met deze versneller zullen vanaf 
1990 botsingen tussen elektronen en pro
tonen worden bestudeerd bij zwaarte
puntsenergieën van maximaal 300 GeV, 
een orde van grootte meer dan nu moge
lijk is. NIKHEF heeft zich vanaf het begin 
geïnteresseerd in de wetenschappelijke 
mogelijkheden van deze machine en 
heeft een actieve rol gespeeld in het 
goedkeuringsproces. 
In samenwerking met de Nederlandse 
industrie wordt de produklie voorbereid 
van een groot aantal supergeleidende 
correctiemagneten. De deelname aan 
het experimentele programma wordt 
voorbereid-
Voor de lopende experimenten is 1984 
een succesvol jaar geweest. Het SppS-
experiment UA1 is al genoemd. 
UA4 heeft resultaten gepubliceerd over 
de totale werkzame doorsnede voor 
proton-antiprotonbotsingen bij de nog 
niet eerder bereikte zwaartepunts
energie van 540 GeV In 1985 zal deze 
meting herhaald worden bij pen energie 
van 630 GeV. 

De ACCMOR-collaboratie was in staat 
voor het eerst ondubbelzinnig de pro-
duktie van het F-meson m hadron inter
acties aan te tonen in een experiment 
bij het SPS van CERN. Ook kan men de 
levensduur bepalen van dit meson, dat 
zowel een lover- als een vreemd quark 
bevat. 
He' EHS(European Hybrid Spectrome 
terjexpenment is met volle kracht aan de 
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Prol dr C. Rubbia. tFom CFfl/vi 

uitwerking van zijn resultaten begonnen. 
Het is de bedoeling dat de scan- en meet-
fase voor dit experiment per eind 1986 
wordt beëindigd. 
Van de neutrino-experimenten is de 
NIKHEF deelname aan WA 18 (CHARM) 
tot een einde gekomen. 
Het neutrino-deuterium-bellenwat-
expenment levert interessante resulta
ten. De metingen voor dit experiment 
zullen eind 1985 worden beëindigd. 
Het experiment met de lage-energie 
antiprotonring LEAR is operationeel 
geworden. De hoeveelheid ter beschik
king gestelde bundeltijd bleef helaas 
beneden de verwachtingen, vooral ten 
gevolge van de competitie met de anti-
protonbotser. Niettemin kon een meting 
met ongekend hoge statische signifi
catie worden verricht "an de totale 
werkzame doorsnede antiproton-proton 
bi) lage antiproton energieën, waarmee 
controversiële resultaten van andere 
experimenten konden worden ontze
nuwd. 

Van de niet CERN-expenmenten stond 
in het bijzonder het Crystal Ball-
experiment bij de elektron-positron-
botser DORIS van DESY in de belang
stelling Aanwijzingen werden gevonden 
voor een nieuw deeltje, het zeta deeltje, 
dat met eenvoudig op basis van bestaan 
de theorieën is te verklaren Nieuwe 
metingen die inmiddels zijn verricht, 
bevestigen de eerdere waarnemingen 
niet. Een plausibele verklaring voor 
deze discrepantie is nog niet gevonden. 
Het experiment MARK-J bij de elektron-
positronbotser PETRA van DESY produ
ceert een gestage stroom van resultaten. 
In 1984 werden metingen verricht bi | de 
hoogste zwaartepuntsenergie die in 
elektron-positronbotsingen oott is be
reikt (meer dan 46 GeV) 
Het experiment PEP9 br| de elektron-
positronbotser PEP van SLAC heeft. 
te samen met de nu voiisdig voltooide 
Time Projection Chamber, een zeer 
geavanceerde centrale detector, grote 
hoeveelheden metingen van twee-foton-
mteracties verricht. De eerste resultaten 
van eerdere meetperiodes werden gepu 
biiceerd. 

3. Onderwerpen van onderzoek  

1. Kernfysica 
1.1. Elektronverstrooiing 
1.1.1. Kernstructuur- en modellen, mag
netische overgangen en hogespintoe-
standen 
1.1.2. Hogeimpulscomponenlen in ^He 
en diepgebonden gattoestanden 
1.1.3. Elektroptonproduktie 
1.2. Pionen- en muonenfystca 
1.2.1. Ptonische en muomsche atomen 
1.2.2. Pionverstrooiing en absorptie bij 
lage energie 

1.2.3. Muon-gemduceerde splitting 
13 Theorie 
1.3.1. Coulomb-somregel 
1.3 2 Foto kernreacties en -gatmodel 
1.3.3. Atomaire massa's 
1.3.4. Quark-modetlen voor kernen 
1.4. Radiochemie 
1.4.1 Hot atom' chemie en muonium-
chemie 
1.4.2. Stralingschemie 
143 Isotopenproduktie 
2 Hogeenergiefysica 
2 1. Neutrino's in D? 
2.2 Neutrinoreacties met neutrale 
stromen 
2.3 PETRA, e *e -reacfres bijeen zwaar
tepuntsenergie van 40 GeV 
2.4. ACCMOR. produk <e van ger.har 
meerde deelties in hadronmteracties 

2 5 EHS. dynamica lage-pr-processen 
2 6. Twee-fotontysica(PEP) 
2 7 Microprocessors en tnggersys-
temen 
2 8. Totale werkzame doorsnede bij de 
CERN-co'lider 
2 9 Crystal Ball, totonfysica bi| DORIS 
2.10. LEAR. antiproton-protoninter
acties bij lage energie 
2.11. Produktie en eigenschappen 
2°. W*. parameters elektrozwakke 
wisselwerking: Higgs-deelties (DELPHI 
en LEP3) 
2.12 Quark (anti)quark-interacties; 
produktie van zware bosonen. zwakke 
wisselwerking (W' . Z°). quark en gluon 
lets(UAI) 
2 13 Inr.trumentatieprojeclen 
2.14. Theorie "jroep 
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De fotonbestrahngsopstellmg voor 
radiochemisch onderzoek bij NIKHEF-K 
Fotonen worden opgewekt met hoog-
energetische elektronen De overgeble 
ven elektronen worden via de magneet 
op de voorgrond naar bentden afgebo
gen. Te bestralen preparaten kunnen 
o a met een tremtie (rail rechts op foto) 
worden aan- en afgevoerd. 

*- Het lassen met de argon arcmethode 
van een aluminium vacuümkamer, op 
gebouwd uit platen van 40 mm dikte. 
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4 Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 
Sectie K 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investenngs-
lin kf) krediet 

WPV WPT O P V OPT personeel materieel (in k/t 

1.200 34 20 123 1 11 120 9470.4 

waarvan in BR — 3 — — 147 70 

daarvan van STW ^ 

Sectie H 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investerings-
(m kf) krediet 

WP/V WP/T OP/V OP/T personeel materieel <m kf) 

30 32.5 53 3.5 

waarvan in BR — 6.5 — 3.5 

daarvan van STW — 1.5 — 0.5 

8.157 5.054.4 

387 510 

35 260 

1.400 

Volgens vastgestelde begroting 1984 
WP'V en WP/T: wetenschappelijk perso
neel m vast of tijdelijk dienstverband 
Het betreft hier alleen die personeels
leden die daadwerkelijk wetenschappe
lijk onderzoek verrichten. 
OP'V en OP/T: ondersteunend personeel 
• n vast en tijdelijk dienstverband Het 
betreft hier al het overig personeel 
BR: beleidsruimte. 
• Incl. 7 WCW bewakers 

OUTPUT 

publikaties waarvan 
proefschriften 

bijdragen aan 
conferenties * 

lezingen 

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

Sectie K 40 — 34 41 

Sectie H 80 39 124 

* Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld 

In 1994 via FOM-beleidsruimte en STW gehonoreerde proiecten 

proieci-
nummer indiener(s) 

Sectie H, Normale programma 
84.84.466 Dr. P. Ouinker 

Prof dr D- Harting 
Drs F.G. Hartjes 
Dr G.G.G. Massaro 

84 84.467 Dr. J P Dorenbosch 
Prof.dr. LO. Hertzberger 
Dr DJ Holthuizen 

titel 

f/uonkamers voor LEP3: impulsmetingen van muonen met grote 
nauwkeurigheid 

Muondetectie in het experiment UA1 

Sectie H, Programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie 
NNS33.0405 Prof dr P Bennema BGO-kristalgroei 

Prof.dr. J. Bloem 
Prof.dr.ir. A.M. Hoogenboom 
Prof.dr rr. J C Sens 
Prof.dr R T. Van de Walle 

5. Commissies 

Op 1 januari 1981 was de bestuurlijke 
integratie van het NIKHEFsectie H en 
het IKO een feit. Sindsdien beslaat het 
Intenmbestuur van het NIKHEFsectie 
H met meer. en is hel 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. Hef 
NIKHEFbestuur bestaat uit 8 leden, 
te benoemen door FOM. de Universiteit 
van Amsterdam, de Katholieke Univer
siteit Ni)mf?gen 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 
'M C.J.M. Aarts (KUN) 
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prof.dr. E.P.J, van den Heuvel (UvA) 
dr. R.T. Jongerius (UvA) 
prof.dr J C Kluyver (FQM) 
prof.dr. R.T. Van de Walle (KUN) 
prof.dr. H. Verheul (VU) 
dr. A.A. 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). dr. J. Langelaar 
(beherend directeur NIKHEF) en mevr. 
E.N.H.J. Johannes ter assistentie van 
de secretaris. 

In de loop van het verslagjaar zijn 
prof.dr. D.W. Bresters (UvA). dr. K.O. 
Prins IUVA) en dr. J.J. Vasmel (VU) in het 
NIKHEF-bestuur opgevolgd door resp. 
prof.dr. E.P.J. van den Heuvel, dr. R.T. 
Jongerius en prof.dr. H. Verheul. 

Voor de beide secties zijn wetenschap
pelijke adviescommissies ingesteld. 
Op 31 december waren de commissies 
als volgt samengesteld: 

WAC secfie K. 

dr. W. Turchinetz. voorzitter a.i. 
dr. J. Duclos 
dr. J.H. Koch 
prof.dr. C. van der Leun 
prof.dr. G. var Middelkoop 
dr. J. Mougey 
prof dr. F. Scheck 
prof.dr. R.H. Siemssen 

WAC sectie H: 

prof.dr. K.J.F. Gaemers. voorzitter 
dr. P.H A. van Dam 
dr. C. Daum 
prof.dr. A.N. Diddens 
dr. P. Duinker 
dr. W. Hoogland 
dr.ir. D.J. Schotanus 

Een 'septum'-magneet bij NIKHEF-K, 
ontwikkeld en gebouwd ten behoeve van 
de nieuwe antiproton-collector bij 
CERN Het iuk is opgebouwd uit gesta
pelde voorgetiimdeplaaties iizer, die 
later via een bakproces onder druk aan 
elkaar z<in verbonden. De koperen 
stroomketen is hiermee verli/md. 
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Halfgeleiders 

1. Algemeen 

De Werkgemeenschap Halfgeleiders 
komt voort uit de Contactgroep "Tech
nische Halfgeleiderfysica en -elektroni
ca'. Deze Contactgroep is in 1976 opge
richt en in 1981 omgezet in de FOM-
Werkgemeenschap 'Halfgeleiders'. 

1.1. Doelstelling 

De Werkgemeenschap stelt zich ten doel 
onderzoek van hoge kwaliteit te bevor
deren en te coördineren op het gebied 
van de zuiver wetenschappelijke half
geleiderfysica en de technische halfge
leiderfysica en -elektronica. 
Specifieke onderwerpen van onderzoek 
zijn: 
a. materiaalonderzoek; 
b. technologisch onderzoek ten behoeve 
van de fabricage van geïntegreerde 
schakelingen en halfgeleiderinrich-
tingen; 
c. technologisch onderzoek ten behoeve 
van sensors en actuatcrs; 
d. onderzoek van de elektrotechnische 
eigenschappen van de halfgeleider
inrichtingen; 
e. ontwerpen en onderzoeken van geïn
tegreerde schakelingen; 
f. onderzoek aan ontwerpmethoden 
voor geïntegreerde schakelingen; 
g. onderzoek aan meet- en testmetho
den ten behoeve van het halfgeleider-
onderzoek. 
Bij de evaluatie van de projectvoorstellen 
wordt de eventuele utilisatie nadrukkelijk 
meegewogen. Om de overdracht van de 
onderzoekresultaten te bevorderen, 
wordt bij de in aanmerking komende 
onderwerpen gestreefd naar de instelling 
van gebruikerscommissies. 

2. Speurwerk  

Het wetenschapsgebied 'Halfgeleiders' 
heeft vele facetten. Zowel de fysica van 
halfgeleidermaterialen als het maken 
van programma's voor het ontwerpen 
van VLSI-schakelingen behoren tot het 
werkterrein. De grote toepassingsmoge
lijkheden vormen een geweldige drijven
de kracht voor de research op dit gebied. 

De leden van de werkgemeenschap Half
geleiders hebben met meer dan gewone 
aandacht de berichten over de samen
werkingsplannen van Philips en Siemens 
gevolgd. Voor de onder hun leiding wer
kende promovendi en studenten bieden 
deze plannen een heel aantrekkelijk 
perspectief. Uit de noodzaak tot samen
werking blijkt de veelomvattendhetd van 
het werkgebied. Het tekort aan man
kracht maakt voor iedereen duidelijk dat 
meer talenten in Nederland gemobili
seerd moeten worden om maatschappe-
iijk-economisch gezien het mogelijke 
rendement uit de technologische ontwik
kelingen op halfgeleidergebied te trek
ken. 

In de komende tien jaar zal duidelijk wor
den welke elektronische industrieën nog 
(nieuwe) elektronische systemen tegen 
concurrerende prijzen op de markt kun
nen brengen. De werkgemeenschap Half
geleiders zal met haar onderzoek een 
belangrijke bijdrage moeten leveren aan 
de vorming van veel nieuw talent. Door 
zwaartepuntsvorming en samenwerking 
kunnen ook de directe resultaten van het 
onderzoek grotere maatschappelijke be
tekenis krijgen. 
Het voeren van een nationaal-homogeen 
en geïntegreerd beleid ten aanzien van 
het halfgeleideronderzoek is zeer wense
lijk. Het gebrek aan coördinatie bij de 
huidige stimuleringsmaatregelen voor 
het halfgeleideronderzoek vermindert 
het effect en vertraagt de uitvoering. 

In het volgende worden de belangrijkste 
ontwikkelingen en resultaten gegeven 
van het onder verantwoordelijkheid van 
de Werkgemeenschap Halfgeleiders ge
durende het verslagjaar uitgevoerde 
onderzoek. 

Bij de werkgroep THFE-A (Amsterdam) 
is met magnetische resonantie een 
nieuw centrum in silicium ontdekt. Uit de 
hyperfijnsignatuur werd geconcludeerd 
dat het één stikstofatoom bevat. In te
genstelling tot alle andere gerapporteer
de met stikstof verbonden centra heeft 
het nieuwe defect een intrinsieke kristal-
groeioorsprong. Het ontstaat vermoede

lijk door dissociatie van stikstofmole
culen. De elektronische structuur van 
3d-overgangsmetaalverontreintgingen 
in silicium is zeer complex. Vanwege de 
ruimtelijkeverdelingvan spin-en ladings
dichtheid voldoen de gebruikelijke 
LCAO-analyses niet. De hoge waarden 
van elektronen- en kernspin ieiden tot 
vele hyperfijnwisselwerkingen van 
hogere orde. 

De werkgroep THFE-DI (Delft) richt zich 
op de ontwikkeling van siliciumsensors 
die met planaire technologie gefabri
ceerd kunnen worden. 
Het onderzoek concentreert zich momen
teel op: 
a. thermische sensors, gebaseerd op 
silicium thermozuilen, 
b. magneetveldsensors met lage offset, 
c. microstripdetectors voor elementaire 
deeltjes. 
De eigenschappen van in silicium geïn
tegreerde thermozuilen maken hen tot 
aantrekkelijke temperatuurverschil
sensors. Zij worden gekenmerkt door een 
zelfgenererend effect, de Seebeck-
coëfficiënt, waarbij een temperatuur
verschil wordt omgezet in een spanning. 
De Seebeck-coêfficiënten van silicium-
strips worden gemeten voor temperatu
ren van 300 K tot 500 K. Deze silicium-
strips worden gefabriceerd met verschil
lende standaard bipolaire processen (n-
epilaag en ondiepe- en diepe n- en p-
diffusie) en door p-ionenimplantatie met 
verschillende doseringen. De uit deze 
metingen verkregen informatie is van 
bijzonder belang voor een beter begrip 
van thermo-elektrische effecten en ook 
voor het ontwikkelen van criteria voor 
optimalisatie van thermozuilen. 
Ten aanzien van de magneetveldsensors 
werd de offset-reductiemethode geba
seerd op gevoeligheidsvariatie geïmple
menteerd in een elektronische schake
ling. In deze schakeling werd gebruik 
gemaakt van synchrone detectie om het 
nuttige signaal van een magneetveld-
sensor van het offset-signaal te schei
den. 

Microstripdetectors worden gebruikt om 
met grote nauwkeurigheid (3 jtm) de 
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positie van invallende elementaire deel
tjes te meten. Het grcotste probleem bij 
een dergelijke detector is het uitlezen. 
Een mogelijke oplossing van dit pro
bleem werd gevonden in het gebruik van 
een tweede interconnectieiaag (banden). 
De capacitieve koppeling van deze en de 
eerste metallisatielaag (strips) maakt 
het gebruik van een multiplexschema 
mogelijk. Hierdoor wordt iedere positie 
gecodeerd door een combinatie van een 
strip en een bandnummer De capacitie
ve koppeling ka?i ook gebruikt worden 
om een twee-dimensionale detector te 
maken. 
Ten aanzien van de technologische ont
wikkelingen kan gemeld worden dat tiet 
NMOS-proces (linke vorderingen maakt. 
Zo werd de Low Pressure CVD-appara-
tuur geheel geïnstalleerd en in gebruik 
gesteld. Voor de depositie van silicium-
nitride-lagen werden alle relevante pro
cesparameters uitgezocht en geoptima
liseerd. Voor de depositie van silicium-
dioxide en polykristailijn silicium zijn 
proces-optimalisatieproeven nog gaan
de. Wef werden deze lagen reeds toege
past in de eerste processing van het Pro
cess Control Module (PCM) ten behoe
ve van het NMOS-proces. Deze PCM-chip 
werd in samenwerking met de vakgroep 
Elektronische Techniek ontworpen naar 
aanleiding van één van de bij Philips in 
gebruik zijnde PCM-chips. gebruik ma
kende van 6 micron design rules. De eer
ste resultaten zijn zodanig dat vrijwel 
alle elektrische parameters binnen de 
daarvoor gestelde eisen liggen. Alleen 
de drempelspanningen en de contact
weerstanden behoeven nog een kleine 
aanpassing. 

De plasma-ets- en depositieapparatuur 
werd eveneens afgeleverd en geïnstal
leerd. Voorlopig is alleen het plasma-ets-
proces voor het etsen van silicium-
nitridelagen uitgezocht en reeds toege
past in diversedevices. Zodra het plasma 
etsen van poly-silicium ook volledig re
produceerbaar kan worden uitgevoerd, 
zal dit in het NMOS-proces worden opge
nomen. Op dat moment zal dan tevens 
overgestapt worden op 4 micron design 
rules. 

In de werkgroep THFE-D II (Delft) is bij 
polykristailijn silicium voor zonnecellen 
(Silso, Heliotronic) het verband tussen de 
elektrische activiteit van een aantal twee-
linggrenzen en de structuur onderzocht. 
Gebleken is dat de oriëntatie van het 
grensvlak een sterke invloed heeft op de 
elektrische activiteit. Elektrisch actieve 
tweelinggrenzen blijken op microschaat 
sterk gefacetteerd te zijn; gevonden is 
dat de elektrische activiteit van dere 
grjfacetteerde grensvlakken voorname-
li|k zetelt in de doorsnijding van de facet
ten, waar zich vermoedelijk dislocaties 
bevinden. 

Het onderzoek aan de microstructuur 
van via Chemical Vapour Deposition ge
groeide polykristallijne siliciumlagen is 
afgesloten. 

In het onderzoekprogramma van de werk
groep THFE-D III (Delft) neemt het ont
werpen van analoge schakelingen voor 
bijzondere doeleinden een voorname 
plaats in. In veie gevallen blijkt daarbij 
dat de beschikbare technologische 
middelen ontoereikend zijn om optimale 
resultaten te verkrijgen. Het bereiken 
van een optimaal compromis tussen pro
cestechniek en ontwerpeisen vraagt 
nauwe samenwerking van technoloog en 
schakelingontwerper. Een door FOM 
ondersteund onderzoek begint thans 
veelbelovende resultaten op te leveren. 
Er wordt gewerkt aan de definitie van een 
bipolair proces met tweevoudige implan
tatie, waarmee zowel hoogfrequente 
npn- en pnp-transistors alsook JFETs 
met p-kanaal gerealiseerd kunnen wor
den. In dit proces worden thans structu
ren vervaardigd met het tweevoudige 
doel zowel de nieuwe ontwerpmogelijk-
heden te exploreren alsook de nieuwe 
componenten nauwkeurig te karakteri
seren. Tevens wordt gewerkt aan een 
verder verbeterd proces dat gebruik 
maakt van LOCOS-technieken. 

In de werkgroep THFE-D IV (Delft) is een 
nieuw concept ontwikkeld voor een sterk 
vereenvoudigde meerstraalskolom pa
troongenerator gebaseerd op halfgelei-
dereiektronenbronnen; dit lijkt veelbelo
vend. 

Opmerkelijke ontwikkelingen in de 
werkgroep THFE-E II (Eindhoven) waren: 
de 1/f-ruisparameter« blijkt nagenoeg 
onafhankelijk te zijn van de temperatuur 
en het volume van het preparaat. Uit het 
onderzoek aan met ionen geïmplanteer
de weerstanden (preparaten van TH-
Twente) bleek dat de parameter a wel een 
factor 100 kleiner werd na een anneal-
behandeling om het aantal roosterfouten 
te verminderen. 
De 1/f-ruis van MOS-transistors (prepa
raten TH-Twente) is gemakkelijker te 
interpreteren in termen van aantallen 
fluctuaties dan van beweeglijkheids-
fluctuaties. 
Het onderzoek naar het verband tussen 
grootte van de 1/f-ruis en de kwaliteit 
van de elektrische contacten is met 
succes beëindigd voor de KEMA en 
wordt voortgezet voor de ESTEC. 
Een onderzoek is gestart naar de 1/f-ruis 
in AlGaAs-laserdiodes en het eventuele 
gebruik van ruismetincen als middel voo' 
diagnostiek. 

De werkgroep THFE-E III (Eindhoven) 
heeft haar werk aan MlS-siliciunwonne-
cellen voortgezet. Met name is onderzoek 

gedaan naar de reproduceerbaarheid 
van de anodtsch oxidatie met oplossin
gen van silicofluozuur. 
Een ander punt van onderzoek vormde 
de door het verstuivingsproces geïndu
ceerde compensatielading in het deple-
tiegebied. Het onderzoek resulteerde in 
een conferentiebijdrage en een artikel 
voor een wetenschappelijk tijdschrift. 

Het onderzoek van de werkgroep 
THFE-E IV (Eindhoven) naar de hemo-
epitaxie van tnSb/InSb (t 10) - uitgevoerd 
met molecuul-bundel epitaxie op het 
CST in Delft • resulteerde in InSb-lagen 
van geleidrngstype n van goede kwaliteit. 
Twee oppervlaktereconstructies werden 
gevonden, een hoge-temperatuur (1 x 1)-
en een lage-temperatuur (4 x 1)-recon-
structie. 
Elektrische metingen aan een serie lagen 
van 1 tot 7.7 firn dikte gaven een mobiliteit 
die varieerde van 1.2 tot 7.5 m2/Vs en een 
gemiddelde n van 1023 m~3 bij 77 K. 
Hetero-epitaxie van InSb/CdTe (III) leidde 
tot de vervaardiging van InSb-CdTe-
multilagen met karakteristieke diktes 
van de actieve laag van 170 nm. 
Per ultimo 1984 werd het project beëin
digd. 

Hoogtepunten uit het halfgeleideronder-
zoek van de werkgroep THFE-F (AMOLF): 
suicides staan thans sterk in de belang
stelling vanwege hun gebruik als con
tactmateriaal op silicium. Enkele silici-
des. zoals NiSi2 en CoSi2, hebben een 
kristalrooster dat vrijwel precies past 
op dat van Si. Voor dergelijke epitacti-
sche systemen ligt een aantal inte
ressante toepassingen in het verschiet. 
Voor een goed begrip van de elektroni
sche eigenschappen van epitactische 
metaal-halfgeleidercontacten is het 
noodzakelijk de structuur van het grens
vlak op atomaire schaal te kennen. 
Met behulp van schaduw- en blokkeer-
metingen met energetische ionen heb
ben wij coördinatiegetallen en bindings
afstanden op het grensvlak van een 
NiSi2:Si(111) contact bepaald (E.J. van 
Loenen e.a.. Phys. Rev. Letters 54 (1985) 
827). Voor dit werk heeft drs. Van Loenen 
een prijs ontvangen tijdens de Materials 
Research Society Meeting in Boston, 
USA. november 1984. 
Er is een nieuw model opgesteld voor het 
beginstadium van silicidevorming bij 
lage temperatuur. Het model dat uitgaat 
van de vorming van metaalclusters bij 
opdampi>n van het metaal op het Si-
oppervlak, verklaart de chemische reac
ties tussen metaal en Si zoals die door 
ons zijn waargenomen in ionenterug-
verslroonngsmetingen. 
Het onderzoek aan met MBE gegroeide 
Si-lagen op GaP in samenwerking met 
het Philips Nat. Lab, (Zalm, Haisma. 
Viegers e.a) heeft een aantal interessan-
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te resultaten opgeleverd. Onder meer is 
komen vast te staan bij welke kritische 
iaagd'kte van het opgedampte silicium 
dislocaties ontstaan op het grensvlak. 

De werkgroep THFE-GI (Groningen) heeft 
voor de geleiding in oxydelagen op poly-
silicium een theoretisch model uitge
werkt. 
Berekeningen zijn uitgevoerd voor de 
veldversterking aan het grensvlak Si-Si02 
ten gevolge van uitstulpingen. Het blijkt 
dat de parabolische vorm de experimen
teel waargenomen veldversterking goed 
beschrijft. Met behulp van de strip heater 
zijn lagen gerekristalliseerd polysilicium 
gemaakt en het is gelukt h -in goed wer
kende MOStransistors te maken met een 
elektronenbeweeglijkheid in de inversie-
laag van ongeveer 600 cm2/V sec. Dit is 
een waarde die niet veel afwijkt van die 
in inversielagen in monosilicium. 
Bij het onderzoek van stapelfouten in 
silicium is gekeken naar de krimp van 
deze fouten als functie van de nastook-
tijd na een fluor of chloorimplantatie 

en naar de structuur van gekrompen 
fouten met behulp van TEM. Geplaatst 
tegen de resultaten verkregen met fluor, 
blijkt chloor een ander effect te hebben; 
de uitgesproken fyerstructuur is in het 
laatste geval afwezig. 
Voor het onderzoek van amorf silicium 
voor dunne-laagtransistors zijn a-Si:H 
veldeffecttransistors gemaakt met een 
geleidingsmodulatie van meer dan 5 
decades binnen 5 V variatie in de stuur-
spanning. Bij de fotoveldeffectmetingen 
aan deze transistors is het voor het eerst 
gelukt een kwantitatieve beschrijving te 
geven van het effect op de fotostroom 
van een loodrecht veld. 

De werkgroep THFE-N I (Nijmegen) rap
porteert als belangrijkste ontwikkelingen 
in 1984: 
de groei van epitactische-lagen GaAs 
op GaAs-substraten met behulpvan che
mische depositie uit de gasfase waarbij 
gebruik wordt gemaakt van metaalorga-
nische verbindingen, is sinds 1984 nu 
ook mogelijk bij een Nederlandse uni-

Layoutinvoerop een digitizer (werkgroep 
THFE-D III). 

versiteit. Het MOCVD-apparaat op de 
afdeling Vastestof fysrca III van de KUN 
heeft in 1984 uitstekend gefunctioneerd 
en bewezen dat het in staat is epitactr-
sche lagen te groeien van uitstekende 
kwaliteit. Het apparaat is ingezet om het 
epitactische groeiproces meer funda
menteel te bestuderen. 
Naast hel groeiproces zelf. staat een 
traal de kristallografische elektrische 
en optische kwaliteit van de gegroeide 
lagen met als doel om epitactische lagen 
te groeien die mei behulp van deze feed
back geoptimaliseerd zijn. Een belang
rijke ontwikkeling - die ook industrieel 
nu volop aandacht krijgt • is de op onze 
afdeling ontwikkelde gevoelige methode 
om defecten in de gegroeide lagen via 
foto-etsen op een eenvoudige manier 
aan te tonen. Deze methode wordt nu 
ook officieel gebruikt om de kristallo
grafische kwaliteit van industrieel ge
groeide bulk-kristallen GaAs na te gaan. 
Een volgende belangrijke ontwikkeling 
is de start van het landelijk zonnecel-
project dat gecoördineerd wordt vanuit 
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Nijmegen (dr. Gihng). Het progranma 
dat het maken van zonnecellen met hoog 
rendement via meerlagenstructuren be
oogt, beweegt zich langs twee sporen 
waarvan de eerste bestaat uit het groeien 
van stacked solar cells gemaakt uit 
AlGaAs-GaAs: de tweede onoerzoekiijn 
is geënt op meerlagenstructuren van 
amorfe mater.alen (Si. Ge. SiC). 
De IH-VceHen zullen in Nijmegen ge
groeid worden met behulp van MOCVD 
en in Delft met MBE. de amorfe cellen 
in Delft en in Utrecht. Omdat verwacht 
wordt dat vooral problemen zullen op
treden b i | de grensvlakken van de muUi-
laagstructuren. wordt de expertise van 
Utrecht en Delft ingeschakeld om dit 
probleem te bestuderen. In het totale 
programma zullen acht medewerkers 
oxtra aangetrokken worden. 
Deelnemende groepen zijn: 
Nijmegen: Katholieke Universiteit, afd. 
Vastestof-fysica III (Bloem/Gilmg) 
Utrecht: Rijksuniversiteit. Vakgroep 
Technische Natuurkunde (Van der Weg. 
Habraken'Bezemer) 
Delft: TH. afd. Metaalkunde (Radelaar/ 
Schapink) 

Delft: TH. afd. Elektrotechniek (Kleefstra/ 
Ondns> 
Delft: TH. Centrum voor Submicron-
technologie (Radelaar/Van der Weg). 
Een tweede nieuwe onderzoeken die 
gestart is op de afdeling omvat het pro
ject 'Nieuwe reactorcel en groeimethode 
voor lll-V-verbindingen'. Gehoopt w r d t 
door middel van pulserende groei cp 
eenvoudiger en meer gecontroleerde 
wijze multi laagstructuren te groeien 
van lll-V-verbindingen. 

In de werkgroep THFE-N II (Nijmegen) 
werden luminescentiemetmgen met 
t i jd- en energieresolutie (picoseconde) 
verricht aan GaAs en GaAs/AIGaAs 
quantum-well-structuren in aanwezig
heid van een sterk magnetisch veld 
(ca. 25 T). Uit een analyse van deze metin
gen konden temperatuur, dichtheid en 
mobil i teit van het heie elektron-gat
plasma als functie van de ti jd via exci
tat ie worden bepaald. Als een voorlopig 
eerste resultaat werd gevonden dat de 
relaxatie van een 2-dimensionaal elek
tron-gatplasma door de aanwezigheid 
van een sterk magnetisch veld wordt ver
sneld, terwijl bij een 3-dimensionaal 
e-h-plasma vertraging optreedt. 

De werkgroep THFE-T I (Twente) concen
treert haar onderzoek op de IC-elektro-
nica en IC-techno!ogie. Tussen beide 
gebieden bestaat een nauwe samenwer
king. 
Het onderzoek van dr ir. Kerkhoff naar de 
mogelijkheden van meerwaardelogica 
met CCD-structuren werd afgesloten 
met een proefschrift getiteld: Theory, 
design and applications of digital 

charge-coupled devices' Dit werkstuk is 
een zeer aansprekend voorbeeld van wat 
een academisch onderzoeker op het 
industrieel zo belangrijke gebied van de 
IC-elektronica kan bijdragen. 
Dr. Penning de Vries heeft gevonden dat 
een model dat McWhorter oorspronkelijk 
gebruikte voor de verklaring van t f-ruis. 
een fraaie beschav ing mogelijk maakt 
van het onvolledig iadingstransport bij 
CCD's. Zijn proefschrift is getiteld: 
'Charge transfer inefficiency in surface 
channel charge-coupled devices'. Ver
wacht wordt dat dit onderzoek van groot 
nut zal blijken bi| het karakteriseren 
van isubt-micron-devices. 
De ontwikkeling van een CMOS-proces 
heeft aangetoond dat met diepe ionen-
implantatie aanmerkelijke procesverbe
teringen en procesvereenvoudigingen 
te bereiken zijn 

Het onderzoek van de werkgroep 
THFE-T II (Enschede) naar het initiële 
reactiemechanisme van zuurstof op 
oppervlakken van kristall i jn-sil icium 
bij kamertemperatuur heeft in 1984 inte
ressante resultaten opgeleverd. Bij de 
initiële oxidatie van moleculaire zuurstof 
op het SI(1 11 i-oppervlak is niet alleen de 
buitenste atoomla3g betrokken maar 
ook ook de tweede en mogeli|k de derde 
atoomlaag. en vervolgens loopt het 
oxidatieproces door bij voortgaande 
expositie. Bij de atomaire initiële oxida
tie van het Si|1l1)-oppervlak met behulp 
van NjO-expositie beperkt de reactie 
zich tot de buitenste atoomlaag van het 
Si( 11 D-oppervlak en na één monolaag 
stopt de reactie onder dezelfde omstan
digheden. Bij verdergaande exposit ie 
treedt er geen groei van de oxidelaag 
meer op in tegenstell ing met het gedrag 
van moleculaire zuurstof (Oj). 

In het verslagjaar 1984 zijn bij de werk
groep THFE-T III (Enschede) een groot 
aantal nieuwe projecten goed op gang 
gekomen. Het zwaartepunt lag daarbij 
op de technologische realisering van 
diverse sensors via de facil iteiten van 
het S&A-laboratonum. Daarbij stonden 
centraal: natte en droge etsmethoden 
voor het vervaardiger, van driedimensio
nale structuren, het bedekken van deze 
structuren met dunne teflonlagen. het 
beladen van deze teflonlagen en het aan
brengen van multi lagen van metaal en 
polyimide die geen loslaatverschijnselen 
vertonen m vloeistoffen. 
De elektronische mogelijkheden van 
si l icium blijken zeer goed combineer
baar met de mogelijkheden van vorm
geving. Een uniek voorbeeld is de geïn
tegreerde electreetmicrofoon. waarbij 
luchlspleet en akoestische ruimte (die 
bepalend is voor de frequenliekarakie-
ristiek) worden gerealiseerd door micro-
machining' van hel si l icium, waarin te 

vens de elektronische impedantie-trans-
formatie geschiedt 
Een belangrijke ontwikkel ing van perso
nele aard was de benoeming van de werk-
groepleider tot hooglcaar m de techno
logie der biosensors. 

Belangrijke ontwikkelingen bij de werk
groep THFE U (Utrecht) waren 
verde'e uitbouw van de analysefaai i te:-
ten met behulp van de twee tandem 
versnellers |3 MV en 6 MV). De nieuwe 
techniek Elastic Recoil Detection lERD; 
is met succes toegepast voor de detectie 
van lichte elementen (H. B. C. N. Oi in 
si l icium, hierbi) worden bundels zware 
ionen van enkele tientallen MeV s uit de 
tandemversneller gebruikt. 
De groep heeft een vrij omvangrijk con
tract in het kader van het programma 
EXPRIT van de EEG weten te verwerven 
in samenwerking met vier andere instel
lingen en industrieën in Nederland. 
België. Engeland en Frankrijk. Het be 
treft groei en analyse van silicium-
oxymtndes. 

Een reeds tien jaren bestaand samen-
wp rkingsverband is geformaliseerd door 
de opricht ing van de (WUB) werkgroep 
Oppervlakteonderzoek RUU' Partners 

zi|n: vakgroep Atoom- en Molecuulfysica 
(subfaculteit Natuur- en Sterrenkunde), 
vakgroep Fysische en Colloidchemie 
(subfaculteit Scheikunde), vakgroep 
Anorganische Chemie (subfaculteit 
Scheikunde). 

De werkgroep CST (Centrum voor Sub-
microntechnologie) bevond zich in 1984 
nog in de opbouwfase. 

3 Onderwerpen van onderzoefc  

WERKGROEP THFE-A 
Amsterdam - Natuurkundig Lahorato-
ni>m der Uwversttei! van Amsterdam. 
dr. C.A.J. Ammerlaan 
1. Elektronenstructuur monovacatures 
in si l ic ium 
2. Warmtebehandelingsdonors in zuur
stofri jk si l icium 
3 Ondiepe acceptortoestanden in 
sil icium en diamant 
4. 3d-Overgangsmetaalverontreir.igin-
gen in halfgeleiders 
5. Dubbele donor- en acceptortoestan
den 
6. Theorie van de elektronenstrucluur 
van halfgeleiders 

WERKGROEPTNFEDl 
Delft - Aldeling der Elektrotechniek. 
prof dr ir S Middelhoek 
t. Sil iciumsensors 
t l . Monolithische thermozuilen 
1.2. Magneetveldsensor met lage offset 
1.3. Microstnpdetector voor elementaire 
deeities (buiten FOM-verband) 
2. Sihciumtechnologie 
2.1 IC-technologie 
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WERKGROEP THFE-D II 
Del/t - Laboratorium voor Metaalkunde. 
prof.dr ir. S. Radeiaar 
1 Microstructuur van polykristallijne 
siliciumlagen 
2 Korrelgrensstructuren en korrel
grensdiffusie in 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 blondere eigenschappen 
4 Geïntegreerde temperatuurtransdu-
cenlen en nauwkeurige referentiebron
nen (buiten FOM-verband) 
5 Geïntegreerde radioontvangsyste-
men en de daarvoor benodigde schake
lingen (buiten FOM-verband) 
6. Schakelingen voor hoogfrequente en 
optische feiemetnesystemen van laag 
vermogen (buiten FOM-verband) 
7. Geïntegreerde schakelingen met 

variabele ladingsdragerdomeinen (bui
ten FOM-verband) 

WERKGROEP THFE-D IV 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. K.D. van der 
Mast 
1. Heldere gasionenbron 
2. Patroongenerator met tonenbundei 
3. Patroongenerator met meervoudige 
(1000) elektronenbundel 
4. Halfgeleider-elektronenbronnen 

WERKGROEP THFE-D VI 
Delft - Afdeling der Elektrotechniek, 
prof dr. M Kleefstra 
1 De analyse van dunne meerlaags 
structuren van amorf silicium 
2. Junctie CCDs als basis voor systo-
hsche 'arrays' 
3. Logica met JCCD's en analoge (video)-
toepassmgen met JCCD's (buiten FOM-
verband) 

WERKGROEP THFEE II 
Eindhoven - Afdeling der Elektrolech 
mek. prof.dr. F.N. Hooge 
1. 1/f-RuiS 
1.1. De afhankelijkheid van de 1/f ruis-
parameter fï van temperatuur, verstroo:-
ingsmechanisme en volume (gedeelte-
ii|k buiten FOM-verband) 

JF ET-teststructuren ten behoeve van de 
ontwikkeling van een hoogfrequent 
BIFET monolithisch integratieproces 
(werkgroep THFEDIII). 

Buiten FOM-verband 
1.2. Ruiseigenschappen van met ionen-
geïmplanteerde weerstanden 
1.3. Ruisonderzoek aan MOS-transisfors 
1.4. Ruisonderzoek aan verticale Hall
sensors 
1.5 Ruisonderzoek aan zonnecellen 
1.6. Ruis in AlGaAs-laserdiodes 

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

WERKGROEP THFEE IV 
Eindhoven - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof.dr. M.J. Steenland 
1. Submicronfysica van haifgeleidende 
verbindingen 

WERKGROEPTHFEEV 
Eindhoven - Afdeling der Elektrotech
niek, profdr.ing. JAG. Jess 
1 Implementatie van gestructureerd 
ontwerpen voor klantspecifieke IC's 
(SLICE) 

too Halfgeleiders 



WERKGROEP THFÊ-F 
Amsterdam - FOUInstituut voor At Dom
en Moiecuuitysica. dr. J.F. van der Veen 
1. Vorming en Structuur van metaal-
sificiumgrensvlakken 
2. I-V en C-V-karaktenstieken «an 
metaalnalfgeieider contacten, in relatie 
met (1) 
3. Kristallografie van halfgele'der-
oppervlakken 
4. Tweedimensionale rontgendiffractie 
aan halfgeleideroppervlakken 
5. Molecuul bundel epitaxie(MBE) 

WERKGROEP THFEG I 
Groningen - Technisch Fysische Lsbo-
ratoria. prol.dr. J.F. Verwey 
1. SiOr-lagen op silicium 
2 SiOj-lagen op (gerekristalliseerd) 
polysilicium 
3. Stapelfouten in siiic:um 
4. Amorf sil icium voor dunne-laag tran
sistors 

WERKGROEP THFEG II 
C'onmgen - Laboratorium voor Chemi
sche Fysica, prof.dr. W.C. Nieuwpoort 
1. Onzuiverheden met diepe niveaus 
in halfgeleiders lin het bijzonder Pt in Si) 

WERKGROEP THFEL 
Leiden - Kameriingh Onnes Laborato
rium, dr. W.Th. Wenckebach 
1. Door microgolven geïnduceerde op
tische kernspinpolarisatie in halfgelei
ders 

WERKGROEP THFE-NI 
Ni/megen - Fysisch Laboratorium. 
prof dr. J. Bloem 
T. Defectstudies van lll-V-halfgeleider-
materialen, gegroeid uil de gasfase met 
behulpvan MOCVD 
1.1. Het groeien van epitactische lagen 
van GaAs met behulp van MOCVD 
1.2. Optische en elektrische karakteri-
satie van epi-lagen 
1.3. Defect-chemisch onderzoek aan 
bulk en epi-lagen via anneal studies 
1.4. Defectstudies met behulp van 
selectief foto-etsen aan gegroeide lagen 
en terugkoppeling naar hef groeiproces 
1.5 Karakterisatie van met LEC ge
groeid GaAs-matenaal met DSL 
2 Hydrodynamisch onderzoek van 
flow-gedrag in reactorcellen met behulp 
van iniectie van Tr02-rook (buiten FOM-
verband) 
3 Thermisch en chemisch etsen van 
GaAs ir. H2 bij hoge temperatuur (buiten 
FOM-verband) 
4. Nieuwe reacforcel en groeimethode 
voor lll-V-verbindingen 
5. Zonnecellen met hoog rendement 
met behulpvan meeilagenstructuren 
van lll-V-verbindingen 
6. Anisotropie in groeisnelheid van Si en 
lll-V-verbindingen (buiten FOM-verband) 

WERKGROEP THFE-N II 
Ni/megen - Fysisch Laboratorium. 
prof.dr. P. Wyder 
1. Halfgeleiders m sterke magneet
velden 
? Fotogeleiding in het verre infrarood 
3. Cyclotronresonantie 
4. Grenslagen m heterojuncties 
5. Luminescentie-onderzoek met tijdre-
soluhe op ps-schaal 
6. Quantum-Hall effect 

WERKGROEP THFE-T I 
Enschede - Afdeling der Elektrotech 
riieh. prof.dr. J. Middelhoek 
1. IC-technologie 
1.1. CMOS procesontwikkeling met 
diepe ionenimplantatie (buiten FOM-
verband) 
1.2. Diepe lonenimplantahe m de tran-
Sistorfabricage 
1.3. Geheugencellen met diepe tonen-
implantatie 
14. LPCVD (buiten FOM-verband) 
f.5. Ontwikkeling CCD-proces 
2 Analoge schakelingen (buiten FOM-
verband) 
2.1. Translineatre MOS-schakelingen 
2.2. Monolithische ti jdcontinue fi lters 
2.3. Dïgitaal-analoogconversie 
2.4. Nauwkeurige lineaire Signaal-
transmissie 
2.5 Onderzoek aan bipolaire effectieve-
waarde schakeling 
2.6. Ontwikkeling van bipolaire semi-
custom masterchip (ACBA) 
2 7 Onderzoek aan verschiiversterkers 
in CMOS met adaptieve instelling 
3. Samengestelde halfgeleiderdevices 
3.1. Relatie oppervlaktetoestanden en 
onvolledig ladingstransport in CCD's 
3.2. Ontwikkeling filtersynthese-
techmek voor Charge Domain Filters 
3.3 Onderzoek aan adaptieve filters 
3.4. Onderzoek aan switched capacitor-
schakehngen (buiten FOM-verband) 
3.5. Ontwikkeling van CCD beeldsensor 
(buiten FOM-verband) 
4 Digitale schakelingen 
4.1. Ontwikkeling van een (digitale) 
telecommunicatieschakeling (buiten 
FOM-verband) 
4.2. Onderzoek naar (digitale) zelftesten-
de schakehngen/system»n (buiten 
FOM-verband) 
4.3. Ontwikkeling van een (digitale) 
imageprocessor VOT patroonherkenning 
(buiten FOM-verband) 
4.4. Onderzoek naar (digitale) dynami
sche CMOS schakelingen (buiten FOM-
verband) 
4.5. Ontwikkeling van CMOS schakelin
gen voor hoge-radixlogica 
4.6. CCD's voor logische signaalbe 
werking 
5. Testen van iC's (buiten FOM-verband) 
5.1. Programmatuurontwikkeling voor 
een automatische digitale scanpath 
tester 

5 2 Ontwikkeling van apparatuur en 
programmatuur voor automatische devi
ce karakterisatiemetmgen 
5-3- Ontwikkelmg.onderzoek aan appa
ratuur voor on-chip-test 

WERKGROEP THFE T i l 
Enschede - Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof.dr J Middelhoek wnd 
1. Gasadscrptie aan halfgeleider 
oppervlakken (buiten FOM-verband) 
2. Metaal-halfgeleidergrensvlakken 
(buiten FOM-verband) 
3. lonenr. imbardement op halfgeleider-
oppervlakken 
4. Tweedimensionale transportver
schijnselen van ladingdragers aan 
halfgeleidergrensvlakken 
5. Theorie van optische responsie-
functies en elektronenstructuur wan 
oppervlakken (buiten FOM-verband) 

WERKGROEP THFE-T III 
Enschede - Afdeling Elektrotechniek. 
prof.dr.ir. P. Berg veld 
1. Ontwikkeling van microcoulome-
tnsch iSFET/pH-actuatorsysteom ten 
behoeve van het m?ten van pH en Pco, 
2. Onderzoek van halfgelelder-elektro 
(iet systemen 
3. Ontwikkeling van kathetertip druk-
sensors op basis van het veldeffect 
4. Ontwikkelingvan elektreetmicrofoon 
op chip 
5. Onderzoek aan chemische modifica
tie van anorganischeiSFETgate-
matenalen ten behoeve van ontwikkeling 
ionensensors 
6. Ontwikkeling van immunoiogisch 
gevoelige ISFETs 
7. Ontwikkeling TazOs-technologie ten 
behoeve vanISFETs 
8. Ontwikkeling methoden ter bestrij
ding van 'ichtgevoeligheid van ISFETs 

WERKGROEP THFE-U 
Utrecht - Laboratorium voor Experimen
tele Fysica, prof.dr W.F. van der Weg 
1. Synthase van materialen voor energie-
omzet ting-geiieerde toepassingen 
1.1. Groei van dunne lagen amorf sili
cium 
1.2. Adsorptie van gassen op metaal
oppervlakken (buiten FOM-verband) 
1.3. Bereiding lummescerende glazen 
2. Analyse van de structuur en samen
stell ing van materialen en hun grens
vlakken 
2.1. Instrumentatie 
2.2. Fotoemissie met synchrotron-
straling 
2.3. Optische rr. j l ingen; luminescentie. 
IR transmissie en absorptie, ellipso-
metrie 
2.4. R8S en channeling 
2 5 NRA en ERD voor de analyse van 
lichte elementen 
2.6. Elektrische karakterisering: foto-
geleiding. Hall-effect. C-V-metingen 
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4. EnheJe gegevns o—r Hi- en output 

INPUT unci TH f E-F) 

Personeelsaantallen Exploitatiebudget Investenngs-
(in kt) krediet 

WP/V WP/T OP/V OP'T personeel materieel (in k/> 

1 46 1 

waarvan <n 8R — 20 — 

daarvan van STW — 17 — 

7 2.272 1.252 

2 597 405.5 

2 490 405.5 

500 

Volgens vastgestelde begroting 1984 
WP/V en WP/T: wetenschappelijk perso
neel in vast ot ti|deii]k dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels
leden die daadwerkelijk wetenschappe
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T ondersteunend personeel 
in vast en tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier ai het overig pe'soneei. 
BR: beleidsruimte. 

OUTPUT lexel THFEF) 

publikaties 

(aantal) 

97 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties * 

(aantal) 

107 

lezingen 

(aantal) 

36 

Oeze telling bevat ook publikaties. con 
ferentiebijdragen en lezingen die niet of 
met alleen met FOM-middelen tot stand 
zijn gekomen. De gegevens zifn ontleend 
aan het output boekje FOM-60358. 
* Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 

In 1994 v/a FOMbeleidsruimte en STW gehonoreerde projecten 

indiener's) 
project-
nummer titel 

Normale programma 
84.84.461 Prof.dr. P. Wyder 

Dr. H. van Kempen 
84.84 457 Prof.dr. P. Wyder 

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

84 84 420 Dr W Th. Wenckebach 

84.84.444 Ir. H.H J M. Niederer 
Prof.dr. M.J. Sparnaay 

Programma voor Technische Natuurkunde 
TTN44.0602 Prof dr J Greve 

Prof.dr.ir. P. Bergveld 
TEL24.0224 Dr. H. Wallinga 

Prof.ir. OW. Memelink 
Prof.dr.ing. O.E. Herrmann 
Prof.dr. J. Middelhoek 

TEL33.0534 Prof.dr.ir. P. Bergvelo 
Prof.dr.ir. E Seevinck 

DEL44.0579 Prof.dr.ir S. Middelhoek 
DEL44.0580 Prof dr ir S Middelhoek 
GCH33.0451 Prof.dr. W.C. Nieuwpoort 

DTN33.0467 Prof.dr.ir. K.D van der Mast 
Prof.dr GA. Acket 
Prof.dr.ir S. Radelaar 

DTN33.0473 Prof.dr.ir. K.D. van der Mast 
Dr. JE. Barth M.Sc. 

DEL33.0524 Dr.ir. G.C.M. Meijer 

Microscopisch vacuüm-tunneling-onderzoek aan 
halfgeleideropperylakken 
De macroscopische stroomversnelling in een magneetveld KUN 
in metalen en halfgeleiders 

Door microgolven geïnduceerde optische 
kernspinpolarisatie in halfgeleiders 
2D-elektrontransport in een Si-laag en de invloed 
van de structuur van de interface 

affi werk
liatie groep 

KUN THFE-N II 

KUN THFE-N II 

RUL THFE-L 

THT THFET II 

err Innovatie 
Ontwikkeling van een biosensor: de IMFET 

Charge domain filters 

Ontwikkeling lineaire temperatuur-sensor array 
ten behoeve van lokale kanker-hyperthermie 
Gravitation orientation sensor 
Magretic field sensor with low offset 
Onzuiverheden met diepe niveaus in halfgeleiders 
(in het bijzonder Pt in Si) 
Halfgeleider-elektronenbronnen 

Een elektronenstraalpatroongenerator gebaseerd 
op de techniek van een veelvoudige bundel 
Monolithische temperatuurtransducenten 

THT 

THT 

THT 

THD 
THD 
RUG 

THD 

THD 

THD 

THFET III 

THFE T I 

THFET lil 

THFE-DI 
THFE-DI 
THFE-GII 

THFE-D IV 

THFE-D IV 

THFE-D III 
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Om elektron gat recombmafie m 
Quantum wells' in sterke magneelvel 

den te bestuderen, worden picoseconde 
hcMpulsen van een continue kleurstof 
laser gebruikt, synchroon gepompt door 
een mode locked' Crionlaser 
In de spiegel ziet u in de rechter boven
hoek de 25 tesla hybride magneet, die 
m de hal beneden 15 opgesteld twerk 
groep THFE N Hl. 
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5. COMAU' SM 

De Commissie van de Werkgemeen
schap Halfgeleiders was op 31 decem
ber ais volgt samengesteld: 
prof.dr. J F. Verwey. voorzitter, leider 
werkgroep THFE G I 
prof.dr. J. Middelhoek. wetenschap-
peii/k secretaris, leider werkgroep 
THFE- TI. wnd. leider werkgroep 
THFETII 
prof.dr. ir. J. Davidse. lid DB. leider 
werkgroep TH F ED III 
prof Jr G.A. Acket 
dr. C A J Ammerlaan. leider werkgroep 
THFE A 
dr ir P. Berg veld. leider werkgroep 
THFE TUI 
prof.dr. J. Bloem, leider werkgroep 
THFE-NI(T) 
ir. J. Delcour 
prof.dr.ir. P.M. Dewilde 
prof.dr. F.N. Hooge. leider werkgroep 
THFE EII 
prof dr ing JA G. Jess, leider werk
groep THFE E V 
prof.dr. F.M. Klaassen. leider werkgroep 
THFE E I 
prof.dr. M. Kleefstra. leider werkgroep 
THFED VI 
drs. R.P. Kramer 
prof.dr.ir. K.D. van der Mast. leider werk
groep THFED IV 
prof.dr.ir. S Middelhoek. leider werk
groep THFED I 
prof.dr. W.C. Nieuwpoort, leider werk
groep THFEG II 
prof.dr.ir. S. Radelaar. leider werkgroep 
THFED II. leider werkgroep THFECST 
prof.dr. F.W. Saris 
prof.dr. M.J. Steenland. leider werk
groep THFE EIV 
dr. J.F. van der Veen. leider werkgroep 
THFE F 
prof.dr. W.F. van der Weg. leider werk
groep THFEU 
dr. W.Th. Wenckebach, leider werkgroep 
THFE-L 
prof.dr. P. Wyder. leider werkgroep 
THFEN il 
prof.dr. R.J.J. Zijlstra 
drs. H G van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. A.A. Boumans (directeur FOM), 
dr. HL. JonKers (O&W/DGWB). dr. LJ. 
Giling (wnd. leider werkgroep THFEN I). 
drs R. van Kemp (vertegenwoordiger 
COR). C.M. Visser (medewerker FOM-
bureau) en dr ir 8.M. Geerken als 
adjunct-secretaris 

In verband met de teeindigmg van 
beleidsruimteproject ETN81.0330 werd 
de werkgroep THFE E III opgeheven en 
prof dr F. van der Maesen. die met de 
leiding van de werkgroep was betast 
kon worden ontheven van het lidmaat
schap van de Commissie. 

Prof.dr.ir K.B. Klaassen verliet de Com
missie vanwege zijn vertrek naar de 
Verenigde Staten. 

In de loop van het verslagjaar verleende 
ZWO toestemming voor de oprichting van 
de werkgroep THFE-L. Tot werkgroep
leider werd dr. W.Th. Wenckebach 
benoemd. 

De werkgroep THFE-D I werd gesplitst 
in een groep THFE-D i (die onder leiding 
van prof.dr.ir. S. Middelhoek blijft) en 
een groep T H F Ê - D VI met als werkgroep
leider prof.dr. M. Kleefstra. die daarmede 
tevens tot lid van de Commissie werd 
benoemd. 

In verband met de honorering van project 
GCH33.0451 werd prof.dr. W.C. Nieuw
poort tot werkgroepleider en tot lid van 
de Commissie benoemd. De bestaande 
werkgroep THFEG werd daartoe ge
wijzigd in een groep THFEG I. onder 
leiding van prof.dr. J.F. Verwey en een 
groep THFE-G il onder leiding van orof. 
Nieuwpoort. 

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

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

Het Dagelijks Bestuur van de Werkge
meenschap bestond aan het eind van het 
jaar uit prof.dr. J.F. Verwey (voorzitter), 
drs. H.G. van Vuren (secretaris), prof.dr. 
J. Middelhoek (wetenschappelijk secre
taris) en prof.dr.ir J. Davidse (lid). 
De laatste twee zijn in de plaats geko
men van prof.dr.ir. S. Middelhoek resp. 
prof.dr. F.W. Saris 

De taak van de Commissie is nader om
schreven in 'Bestuurstaken van de Com
missie van de Werkgemeenschappen'. 
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Speciale Commissies 
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Theoretische Natuurkunde 

IX Speciale ( ommissie voor de Theoretische Natuur
kunde (SC'ThN) is in 19" 3 ingesteld in hoofd/aak om 
het K)M-he>tuur bij te staan bij de beoordeling van 
voorstellen op het gebied van de theoretische natuur
kunde en om het I OM-bcstuur te adviseren in alge
mene /in bij beleidskwesties, die de theoretische f\siva 
betreffen. 

Het beleid van I-OM is er steeds op gericht geweest, 
theorie en experiment /meel mogelijk mei elkaar in 
contact te brengen. Daarom U 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 lOM-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 onder/oek. 
is hel echter ook nodig geworden de onder zockv oor -
stellen scherper dan voorheen te selecteren en onder
ling legen elkaar al te wegen. De v rees bestond dat het 
theoretisch onderzoek, waarbij het vaak niet mogelijk 
is de plannen vooral /o concreet te formuleren als bij 
de expermenteie onderzoekingen meestal wel hel 
geval is. bij de selectieprocedure in Je werkgemeen
schappen nicl de nodige steun zou verkrijgen, die een 
zekere continuïteit van de werkzaamheden zou waar
borgen. 

Het lOM-bestuur 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 at te wegen. 

In de tweede plaats bestaat in ti jden van schaarste bi j 

verschillende werkgemeenschappen de neiging om hun 

programma scherp at te grenzen. Dit kan een gevaar 

berekenen voor onderzoek dat zich opeen grensgebied 

tussen iwee werkgemeenschappen bevindt, o l i. i l 

anderszins moeilijk in het programma v;m een be
staande werkgemeenschap kan worden ingepast. Het 
lOM-bcMuur sielt zich op net standpunt, dat de 
natuurkunde in zijn geheel door I OM moei kunnen 
worden bestreken. (K»k daarom was hei wenselijk 
voorzieningen te treffen, die in dergelijke gevallen een 
adequate kwaliteitsbeoordeling van voorgestelde theo
retische onderzoekingen zou waarborgen. 

IX' commissie bestaat uit de werkgroepleiders, de 

plaatsvervangende en de adjimct-uerkgroepleiders 

v an de I OM-groepen op het gebied van de theoretische 

natuurkunde. Daarnaast zijn enkele leden op persoon

lijke titel benoemd. 
De commissie heeft ook al xanal ll>~3 geadviseerd over 
de voorstellen van theoretische aard in de liclculs 
ruimte van H ) \ t . 

In een bijzonder geval. ui. als een gehonoreerd onder-
/oekvoorsiei niet in een bepaalde werkgemeenschap 
kan worden ondergebracht, bestaat de mogelijkheid 
d't onderzoek onder de directe verantwoordelijkheid 
van d e S C I h N te plaatsen, die dan dus. m weerwil van 
haar speciale karakter, toch een project "beheert". 
In het tijdvak van haar bestaan is dil eenmaal het geval 
geweest: gedurende de jaren l'v~31l>"S. 
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Commissie 

Qe Speciale Commissie voor de Theore
tische Natuurkunde was op 31 december 
als volgt samengesteld: 
prof.dr. A. Lande, voorzitter, leider werk
groep K W-G 
prof.dr. D. Atkinson, leider werkgroep 
H-th-G 
dr. D. Bedeaux, adjunct-leider werkgroep 
MVIL 
prof.dr. F.A. 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, M Vl-A I, M VIA II 
prof.dr. W.J. Caspers 
prof.dr. C. Dullemond, leider werkgroep 
H-th-N 
prof.dr. F. Engelmann, leider theorie-
groep FOM-Instituut 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. 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 Vl-G 
prof.dr. A.G.M. Janner, leider 
werkgroep VS-DN-N 
prof.dr. P.W. Kasteleyn, leider werkgroep 
VSth-L 
dr. H.F.J. Knops, leider werkgroep 
MVI-N 
prof.dr.ir. J.J.J. Kokkedee 
prof.dr. J.M.J. van Leeuwen, leider 
werkgroep M XI- D 
prof.dr, A. Lodder, adjunct-leider werk
groep VS-A II 
prof.dr. P. Mazur, leider werkgroep 
M Vl-L 
prof.dr. F.M. Mueller, leider werkgroep 
VSBSB 
prof.dr G. Nienhuis 
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. B.J. Verhaar 
prof.dr. G. Vertogen, leider werkgroep 
M Vl-N 
prof.dr. R. van Wageningen, leider 
werkgroep K II 
prof.dr. M.P.H. Weenink, leider 
werkgroep TN VII 
dr. Ch.G. van Weert, adjunct-leider 
werkgroep M VIA II 
prof.dr. F.W. Wiegel, leider werkgroep 
M Vl-T 
drs. H.G. van Vuren vervulde de taak van 
secretaris. 

Prof.dr. P.W. Kasteleyn werd overeen
komstig zijn verzoek ontheven van het 
voorzitterschap van de Commissie. 
Tot opvolger werd prof.dr. A. Lande 
benoemd. 

In verband met hun emeritaat namen 
prof.dr. J.A.M. Cox, prof.dr. S.R. de 
Groot en prof.dr. SA. Wouthuysen 
afscheid van de Commissie. 

Prof.dr. R.Ph.l Van Royen, werkg.oep-
leider H-th-N, overleed op 15 juli 1984. 

Op eigen verzoek werd prof.dr. F. lachel-
lo ontheven van het lidmaatschap van de 
Commissie. 

In de loop van het verslagjaar werden 
prof.dr. F.M. Mueller en prof.dr. G. Nien
huis benoemd tot lid van de Commissie. 
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Technische Fysica 

1. Algemeen 

De Speciale Commissie voor de Techni
sche Fysica (SCTF) werd in 1974 inge
steld om te aJviseren 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 insii-
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 onderzoekgroep Akoestiek en Seis-
miek hebben zich bij het door FOM/STW 
gesteunde onderzoek (werkgroep TF I) 
een aantal interessante ontwikkelingen 
voorgedaan. Zo is voor de echo-akoes-
tiek het aantal seismische sponsors 
opgelopen tot tien Europese en Ameri
kaanse oliemaatschappijen. Tevens is 
er een samenwerkingsverband aange
gaan met Cray Research, Minneapolis 
(USA). 
De door akoestiek ontworpen medische 
transducenten worden nu commercieel 
vervaardigd door de sponsor OLDELFT. 
Een voorstudie voor het gebruik van 
grondradar laat grote mogelijkheden 
zien voor de opsporing van pijpen en 
leidingen. 
Het digitale werkstation dat in de groep 
Is ontwikkeld voldoet aan alle specifica
ties en wordt ingezet bij de 2D en 3D 
akoestische imaging-projecten. 

Het project 'Natuurlijke convectie in 
zonnewarmtecollectors' (werkgroep 
TF II) werd medio 1984 afgesloten. 
Verheugend is dat in het Nationaal 
Onderzoek-Programma Zonne-energie 
(NOZ) er voor de utilisatie een vervolg 
aan gegeven is. Door een fabrikant 
wordt nu een collector ontworpen voor 
produktie in kleine serie, in samenwer
king met de THD. Wetenschappelijk ge
zien is het interessant dat in dit onder
zoek de sterke koppeling van de verschil
lende mechanismen van warmtetrans
port aangetoond en gemodelleerd kon
den worden. Thermische straling heeft 
een sterke interactie met de geleiding 
en convectie 

Binnen de groep Fysische Technologie 
van de THD (TF III) hebben de hydrodyna-
mische onderzoekingen over de meer-
fased'spersies de afgelopen jaren de 
meeste vooruitgang laten zien. Er is een 
aanzienlijke industriële belangstelling. 
Het project over de ontwikkerny van de 
'extruders' is begin 1984 naar de RU-
Groningen overgeplaatst te zamen met 
de benoeming van dr.ir. L.P.ri.M. Janssen 
tot hoogleraar in de chemische tech
nologie. 

Dit jaar was de werkgroep TF IV vooral 
gericht op het ontwikkelen van algorit
men die het vorige jaar al tot analyse 
van interferogrammen leiden. De pro
grammatuur is nu robuuster (dat wil 
zeggen kan meer soorten interferogram
men analyseren, en beter door niet-
ingewijden bediend worden). Echt fysi
sche nieuwe ontwikkelingen hebben n 
plaatsgevonden. Deze worden pas ver
wacht als de programmatuur op een 
klein stand-alone microcomputersys
teem 'draait' (juli '85). 
In de groep Optica werden diverse me
thoden vergeleken waarmee de defor
matie van een voorwerp onafhankelijk 
van zijn beweging holografisch gemeten 
kan worden. In dit onderzoek is behoefte 
gebleken aan een nauwkeurige bepaling 
van de fringe-positie en aan een nauw
keurige positiebepaling van het voor
werp. 

Op het gebied van de thermisch gescha
kelde gelijkrichters heeft de werkgroep 
TF V in 1984 gewerkt aan een gelijkrichter 
die de stromen voor de testgeleiders zal 
leveren. In samenwerking met HOLEC 
wordt er een prototype gebouwd voor een 
gelijkrichter voor een NMR-toepassing. 
In het deelproject magnetisch gescha
kelde gelijkrichters zijn goede vorderin
gen gemaakt om de schakelfrequentie 
op te voeren bij een doorlaatstroom 
van 600 A. 
3innen het project 'Cryogene Magneto
meters' is een 10 liter-cryostaat met een 
standtijd van 200 dagen gerealiseerd 
door middel van gebruik van een koel
machine. Verder is een begin gemaakt 
met het ontwerp van een SQUID-rock-
magnetometer met horizontale doorvoer 
en cryogene systemen met behulp van 
een computer (COCO). 

Het onderzoek in de werkgroep TF VI 
naar de invloed van interstitieel gas op 
het gedrag van fijne poeders is beëin
digd. De betrokken onderzoeker, ir. E.J.E. 
Cottaar, is begin 1985 op dit onderzoek 
gepromoveerd. Behalve het proefschrift 
zal dit onderzoek leiden tot in totaal vijf 
publicaties, waarvan er één reeds is ge-
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publiceerd en een tweede geaccepteerd 
voor publikatie. De opmerkelijkste vorde
ring in het afgelopen jaar betreft de 
invloed van adsorptie van gas aan het 
poederoppervlak waardoor de cohesie 
van het poeder aanzienlijk versterkt 
wordt. Langs theoretische weg kon dit 
worden bevestigd. 

In de werkgroep TF VII wordt onderzoek 
verricht naar 'Separatie door middel van 
een sterk inhomogeen magneetveld' 
(HGMS). Dit is een techniek om macro
scopische deeltjes uit een vloeistof te 
verwijderen door de vloeistof door een 
filter van ferromagnetische vezels te 
leiden dat in een magnetisch veld ge
plaatst is. Een fractie van de deeltjes, 
aangeduid als de recovery, wordt hierbij 
door net filter gevangen. Voor grote 
deeltjes (> 1 ^m). waarbij de enige tegen
werkende krachten de hydrodynamische 
krachten zijn. is de recovery afhankelijk 
van de verhouding van de magnetische 
snelheid (evenredig met het magnetisch 
veld B) tot de vloeistofsnelheid door het 
filter. Voor colloidale deeltjes echter 
(deeltjesgrootte 1 nm - ̂ m) zal ook diffu
sie bijdragen tot tegenwerking van het 
invangstproces en zal de recovery tevens 
afhankelijk worden van de diffusie onder 
invloed van de elektrische dubbellaag
interactie tussen de deeltjes. Experimen
teel is dit geverifieerd en blijkt dat dub
bellaagdiffusie inderdaad een grote rol 
speelt bij HGMS van submicrondeeltjes. 

!n de groep TF VIII is het automatisch 
focusseren van een elektronenmicros
coop in 1S34 voortgezet. Er is een 500-
elements beeldinnamesysteem ontwik
keld - zodat focusmetingen in een zeer 
korte tijd kunnen worden uitgevoerd. 
Een snelle correctiemethode om hoger 
nauwkeurigheid te kunnen bereiken, is 
gevonden en er is octrooi op aange
vraagd. De thecne van de invloed van de 
ruis op de nauwkeurigheid van de meting 
is ontwikkeld. 

Binnen de werkgroep TF IX werden sen
sors ontwikkeld voor het meten van tem
peratuur en druk in contactvlakken tus
sen machine-onderdelen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van opdamp- en ver-
stuivingstechnieken waarmee op een 
loopvlak eerst een isolator wordt aange
bracht en daarna een druk- of tempera-
tuurgevoelige metaal(legering) De vorm 
van de opnemers wordt verkregen door 
gebruik van maskers of via een fotolitho-
grafisch proces. De mechanische belast
baarheid van opnemers werd sterk ver
groot. De eerste toepassingen van deze 
meettechniek in nok-stoter-contacten 
en in wentellagers werden met succes 
uitgevoerd. 

(n het project 'Optische verdeler/mufti-

plexer' (werkgroep TF X) werd zowel 
theoretisch als experimenteel aange
toond dat het verdeelmechanisme geen 
meetbare ruis introduceert. Uit het gehe
le onderzoek is gebleken dat er geen 
technische bezwaren bestaan om de 
voorgestelde en gerealiseerde verdeler 
toe te passen in een glasvezelsysteem 
dat werkt met multimodusvezels en een 
bit-rate van 140 Mb/s. Ten behoeve van 
het onderzoek aan glasvezelaftakkingen 
is een hoogfrequente vlamboogvoeding 
geconstrueerd. 

Aan GaAs-AIGaAs-heterostructuren 
(werkgroep TF XII). verkregen van Philips, 
werd met een nauwkeurigheid van 
3x 10_7de Hall-weerstand op een quan 
tumniveau gemeten. De temperatuur-
en magneetafhankelijkheid werd nage
meten. 
Het onderzoek aan supergeleidende 
DC-SOUIDs werd afgesloten. 

In de werkgroep TF XIII is gewerkt aan 
publikatie van een theorie voor hydro
dynamische verschijnselen in water/ 
bellenmengsels bij lagegasconcentra-
tie. Voorts is gewerkt aan concentratie-
golven. Een theoretisch model is ge
maakt voor het verloop van de gascon-
centratie in zulke golven Hierbij zijn 
benaderende berekeningen gemaakt van 
de invloed van de gasconcentratie op 
specifieke grootheden als bijv. de weer
stand van bellen. 
Daarnaast zijn experimenten verricht aan 
concentratiegolven van gericht amplitu
de en schokvormige veranderingen van 
deconcentratie. 

Het project van de groep TF XiV betreft 
de studie van toepassingsmogelijkheden 
van paramagnetische resonantie met 
tijdresolutie. In 1984 is het zwaartepunt 
van het project komen te liggen bij para
metrische dataverwerking van tijddo-
meinsignalen in het algemeen, met name 
ook van signale uit andere gebieden van 
de magnetische resonantie. Zo is geble
ken dat één van de in de werkgroep ver
der ontwikkelde parametrische metho
den, lineaire predictie met singuliere 
waarde decompositie genaamd, met 
succes kan worden toegepast op NMR-
metingen met in vivo 3 ,P. De goede resul
taten van laatstgenoemde methode 
hebben geleid tot contacten met een 
Nederlands bedrijf. 

In de werkgroep TF XV is gewerkt aan het 
gesloten koelsysteem voor een superge
leidende magneet voor spinafbeelding 
in onder meer de volgende onderwerpen: 
realisatie van een gesloten koelsysteem 
voor hercondensatie van helium en voor 
subkritisch helium, componenten en 
materiaalonderzoek ten behoeve van 
cryogene systemen en fysisch/theore

tisch onderzoek van gesloten koelsys
temen. 
Het project Spinafbeelding in sterke 
magneetvelden' is onderverdeeld in vier 
hoofonderzoekgroepen !e weten: de ont
wikkeling van de methode, het onderzoek 
in samenwerking met medische instel
lingen, de bouw van het supergeleidend 
magneetsysteem en de bouw van het 
spectrometersysteem vcor spinafbeel
ding. Hieronder wordt kort de voortgang 
beschreven van elk van de onderzoek
groepen. 
Een methode werd ontwikkeld om arte
facten in de NMR-beelden te vermijden 
bij het opnemen van meerdere zoge
naamde echo's. Tevens werd een tech
niek ontwikkeld om het afbeeldings
experiment te synchroniseren met de 
ademhaling van het proefdier. Ook kun
nen NMR-beelden door middel van de 
Fourier-methode snel gemeten worden. 
Het onderzoek in samenwerking met 
medische instellingen werd voortgezet. 
De cryostaat met gesloten koelsysteem 
voor schermkoeling en voorkoeling van 
de magneet is voltooid en functioneert 
volgens specificatie. Het vervaardigen 
van de supergeleidende magneetspoelen 
is in een vergevorderd stadium. Drie van 
de vier spoelen zijn inmiddels - binnen 
de gestelde tolerantie - gewikkeld. Een 
(theoretische) studie naar een geheel 
nieuw principe van gradiëntspoelen is 
voltooid en een schaalmodel volgens dit 
principe is in aanbouw voor experimen
tele verificatie van de berekeningen. 
De 'interface' voor de computerbestu-
ring van de spectrometer is gereed. 
De uitbreiding voor de aansluiting van 
de Philips Video Display Unit wordt 
ontwikkeld. 

In de groep TF XVI wordt met behulp van 
kleine driehoekige (+ 1 mm hoogte) 
groeven in het oppervlak in de stromings
richting een wand gemaakt die een 5% 
lagere wrijvi, gscoëfficiënt heeft dan 
een gladde wand. Dergelijke wrijvings-
verminderende oppervlakken kunnen ge
bruikt worden om de binnenkant van 
grote gasleidingen en vleugelopper-
vlakken van vliegtuigen te bekleden en 
wellicht economisch interessante bespa
ringen te bereiken. Met het doel de stro
ming boven deze wanden te bestuderen, 
is in 1984 een waterkanaal operationeel 
gemaakt. Tevens wordt er gewerkt aan 
verfijning en ontwikkeling van meet
apparatuur. 

Onderwerp van onderzoek in de werk
groep TF XVII zijn sensors en actuators: 
onderzoek aan een hoekopnemer op ba
sis van magnetische principes en detec
tie van elektrische velden of spanningen 
door beïnvloeding van licht. Deze twee 
projecten vormen een deel van een groter 
geheel van 15 è 20 projecten, alle ge-
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richt op sensors en actuators. Van deze 
projecten worden er nog vier doo.' FOM 
gefinancierd via een andere werkgroep 
(THFE-T III), de overige door de TH-Twen-
te en door de industrie. Publikaties ver
schenen in 1985. 

Het project 'Ontwikkeling van geïnte
greerde elementen' (werkgroep TF XVIII) 
heeft eerst op 1 april 1984 een aanvang 
kunnen nemen. Nauwkeurige en flexibele 
meetapparatuur is ontwikkeld en ver
vaardigd en staat thans ter beschikking 
van verder onderzoek. Via vele metingen 
is inzicht verkregen in de invloed van vele 
parameters op de kwaliteit van de lagen. 
Dit onderzoek wordt voortgezet, hoewel 
thans lagen met een aanvaardbare dem
ping ter beschikking zijn. De eerste, via 
maskers vervaardigde, structuren heb
ben tot bevredigende resultaten geleid. 
Nieuwe interferometertypen worden 
thans verder onderzocht op hun moge
lijkheden. Het nieuwe produktiesysteem 
(in een 'clean room') is vrijwel voltooid 
en zal binnenkort de mogelijkheden 
voor het betrouwbaar vervaardigen van 
lagenpakketten verdere openen. Tralies 
met een periode van 0,3 ^m in fotoresist 
kunnen thans betrouwbaar vervaardigd 
worden. De eerste (grovere) tralies in 
Si02 zijn ook geproduceerd. 

In de werkgroep TF XIX 'Golfvoortplan
ting in poreuze materialen met vaste 
matrix' kunnen alle van belang zijnde 
materiaalgrootheden thans in onafhan
kelijke experimenten worden bepaald. 
Hierdoor wordt een kwantitatieve ana
lyse van de golfvoortplantingsexperi-
menten mogelijk. Het belangrijkste re
sultaat hiervan is de goede overeen
komst tussen de gemeten en de bere
kende poriedrukken, wanneer de poriën 
alleen lucht bevatten. 
Een ander resultaat is dat de lineaire 
en met-lineaire bijdrage aan de permea-
biliteit van droge poreuze media met 
een voor doorlatendheidsmetingen zeer 
hoge nauwkeurighed, bepaald kan wor
den. Bij het Laboratorium voor Grond
mechanica bestaat belangstelling voor 
deze meetmethode. 

De nieuwe werkgroep TF XXXIII kreeg 
steun voor het onderzoek naar de eigen
schappen van Ti- en Cr- oxynitridelagen 
voor toepassing in zonnecollectors m: ' 
hoog rendement. De eigenschappen van 
deze spectraalselectieve lagen werden 
onderzocht met behulp van diverse 
analyse-technieken. Hieruit zijn aanwij
zingen verkregen dat de titaniumoxynitri-
delagen bestaan uit een matrix van TiO 
met daarin TiN-deeltjes. Gunstige opti
sche eigenschappen werden verkregen 
bij vrij hoge zuurstofgehaltes. 
Verder iseen begin gemaakt met banden-
structuurberekeningen aan Ti- en TiN*-

lagen, in nauwe samenwerking met de 
groep Mt Vl-B. om inzicht in de fysische 
oorsprong van de eigenschappen te 
krijgen. Een nieuwe magnetronverstui-
vingsinstallatie voor snelle depositie 
van de lagen werd in 1984 jn gebruik ge
nomen. Er is overleg met de industrie 
gaande over het op grotere schaal ver
vaardigen van oppervlakken met oxyni-
tride-coating en beproeving ervan in 
collectors. 

3. Onderwerpen van onderzoek 

WERKGROEPTFI 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. A.J. Berkhout 
1. Zaal- en bouwakoestiek 
1.1. Registratie en interpretatie van 
pulsresponsies in zalen 
1.2. Berekening van spraakverstaan-
baarheid in ruimten, inz. bij toepassing 
van elektro-akoestische installaties 
1.3. Onderzoek naar parameters welke 
de subjectief ervaren luidheid van muziek 
in concertzalen bepalen ti.s.m. AK-P) 
1.4. Bepaling van absorptie- en diffusie
coëfficiënten in situ (in voorbereiding) 
2. Verkeers- en industrielawaai 
2.1. Detectie van industriële geluids
bronnen met behulp van een akoestische 
antenne 
2.2. De invloed van wind- en tempera-
tuursgradiënten op de geluidvoortplan-
ting 
2.3. Verstrooiing van geluid door bomen 
2.4. Bronhoogtedetectie van voertuigen 
met een akoestische antenne 
2.5. Beheersing van lawaai met anti
geluid 
2.6. Het gecombineerde effect van 
bodemdemping en afscherming door 
opstakels op de voortplanting van 
verkeersgeluid 
2.7. Ontwikkeling en toepassing van 
reken- en schaalmodellen voor de voor-
spelling van verkeersgeluidniveaus in 
bebouwde situaties 
3. Echo-akoestiek 
3.1. Bepaling van akoestische snel
heden van geologische lagen met behulp 
van golfveld-extrapolatie 
3.2. Ontwikkeling van real-time seismi
sche migratiesystemen (algorithmen, 
apparatuur, programmatuur) 
3.3. Detectie van pijpen en kabels 
(feasibility study op verzoek van aanne
mers) 
3.4. Toepassing van seismische meet-
en verwerkingstechnieken bij het niet-
destructieve onderzoek 
3.5. Toepassing van medische focusse-
rings- en afbeeldingstechnieken bij het 
niet-destructieve onderzoek 
4. Akoestische bronnen en detectors 
4.1. Ontwerp en vervaardiging van sen
sors voor medische echo-diagnostiek 
4.2. Ontwikkeling van laser-snijtechme-
ken voor multi-elementiensors 

4.3. Ontwerpcriteria voor sensors welke 
gebruikt worden bij sterk dempende 
media 
4.4. Ontwikkeling van een nieuw type 
seismische vibrator, gebaseerd op het 
principe van magnetische Jevitatie 
4.5. Ontwikkeling van een multi-element-
transducent met een elektronisch bes-
stuurde bundel voor onderwatertoepas
singen 

WERKGROEP TF II 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.ir. C.J. Hoogendoorn 
1. Natuurlijke convectie in zonnewarm-
tecollectors 
2. Luchtstromingen in ruimten met 
thermische stratificatie 
Buiten FOM-verband 
3. Turbulente koeling van supergelei
ders 
4. Spectraalselectieve lagen voor 
zonnecollectors 
5. Computersimulatie van turbulente 
transportprccessen 

WERKGROEP TF III 
Deltt - Laboratorium voor Fysische 
Technologie, prof. J.M. Smith 
1. Meng- en dispersieprocessen in meer-
fasensystemen (buiten FOM-verband) 
1.1. Drie-fasensystemen 
1.2. Hydrodynamica van roerders en 
geroerde vaten 
1.3. Bellenkolommen 
1.4. Bestrijding van gaswolken met 
watersproeisy sternen 
1.5. Warmteoverdracht tussen één bel 
en vloeistof 
2. Hanteren van viskeuse en niet-
Newtonse vloeistoffen 
2.1. Dubbelschroefextruders en hun 
toepassingen als reactoren en proces
sors 
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. Kwantitatieve evaluatie van inter-
ferogrammen met behulp van technieken 
uit de digitale beeldverwerking 
1.1. Niet-lineaiie filtertechnieken 
voor contrastnormalisatie 
1.2. Niet-lineaire filtertechnieken 
voor ruisonderdrukking 
1.3 Waterscheidingcalgorithmen ten 
behoeve van maximumbepaling 
1.4. Curve-en plane filter 
1.5. Interpolatiemethoden: splines 
door lineair filteren 
1.6. Implementatie ontwikkelde metho
den op standalone microcomputer-
systeem 
2. Nauwkeurigheidsaspecten van 
metingen in beelden 
2.1. Ontwikkeling theorie 
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3. Holografisch onderzoek aan stollende 
vloeistoffen 

WERKGROEP TFV 
Enschede- Afdeling der Technische 
Natuurkunde, prof.dr. L.C. van der Marel 
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 systemen 
4. Supergeleidende transformators 
5. Verbinding tussen sterkstroom
supergeleiders 
6. Ontwerp en samenstellen van sterk
st room supergeleiders voor wissel stroom 
7. Wisselstroomverliesmetingen aan 
commcciële enkelvoudige of (zelf) 
samengestelde supergeleiders (gedeel
telijk buiten FOM-verband) 
8. Theoretisch onderzoek van verlies-
mechanismen in multifilamenl-geleiders 
(buiten FOM-verband) 
9. Ontwerpen van spoelensystemen 
met hoge homogeniteit (buiten FOM-
verband) 
10. Ontwerp en realisatie van een test
opstelling voor onderzoek aan samenge
stelde supergeleiders voor 2 kA bij 7 T 
(buiten FOM-verband) 
11. Ontwikkeling van een SQUID-rock-
magnetometer met horizontale doorvoer 
12. Toepassing van koelmachines op 
SQUID-systemen 
13. Ontwerp van cryostaat met behulp 
van CAD 

WERKGROEP TF VI 
Eindhoven - Laboratorium voor Fysi
sche Technologie, prof.dr. K. 3ietema 
1. Invloed van het omringende gas 
(gassoort en gasdruk) op de efficiëntie 
van poederbewerkingen zoals malen en 
mengen in roterende trommels 
2. Het stromingsgedrag van poeders en 
de invloed van het omringende gas daar
op, onderzocht in een roterende trommel 
3. Onderzoek naar de adsorptie van 
diverse gassen aan diverse poeders en 
de invloed op de poedercohesie (gedeel
telijk buiten FOM-verband) 
Buiten FOM-verband 
4. De invloed van gassoort en gasdruk 
op het fluïdisatiegedrag 
5. Onderzoek naar stofoverdracht van 
opstijgende gasbellen naar de omrin
gende poedermassa tijdens f luïdisatie 
6. Onderzoek naar de warmteoverdracht 
van een verticale pijpenbundel, onder
gedompeld in een gefluïdiseerd bed 
met een diameter van 0,70 m 
7. Onderzoek naar de segregatie van een 
mengsel van twee poeders met verscha
lende dichtheid en korrelgrootte tijdens 
fluïdisatie 

WERKGROEP TF VII 
Nijmegen - Fysisch Laboratorium, 
prof.dr. P. Wyder 
1. Magnetische separatie met sterk 
inhomogeen magneetveld (HGMS) 
2. Bouw proefinstallatie 
3. Studie van deeitjesaggregatie en 
flocculatie in sterke magneetvelden 

WERKGROEPTFVIII 
Delft - Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, prof.dr.ir. K.D. van der 
Mast 
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 laagsignaal-
opnemers voor industriële toepassing 
in werktuigkundige consuucties 

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

WERKGROEP TF XII 
Delft - Laboratorium voor Technische 
Nauurkunde, prof.dr.ir. J.E. Mooij 
1. Ohm-standaard gebaseerd op het 
quantum-Hall-effect 

WERKGROEP TF XIII 
Enschede- Afdeling der Werktuigbouw
kunde, prof.dr.ir. L. van Wijngaarden 
1. Hydrodynamica van water/bellen
mengsels 
2. Reologie van rubbersoorte.' en 
gesmolten polymeren 
3. Vrije convectie; geluid, veroorzaakt 
door cavitatie (buiten FOM-verband) 

WERKGROEP TF XIV 
Delft - Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, dr.ir. D. van Ormondt 
1. Bepaling van hyperfijninteracties 
in de vaste stof door middel van elektron-
spinecho-kernmodulatiespectroscopie 
2. Bepaling van de abso''jte grootte 
van kernmodulaties in elektronspin-
echo-kernmodulatie spectroscopie, o.a. 
als functie van de sterkte van het micro-
fjolfveld 
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 programmatuur 
voor interactieve verwerking van 1D- en 
2D-tijddomeinsignalen. o.a. voor para
metrische spectrum-analybe (lineaire 
predictie in combinatie met singuliere-
waardedecomposite. maximale-entro-
piemethode) en met-parametrische 
spectrum-analyse (FFT) 

WERKGROEP TF XV 
Delft- Afdeling Technische Natuur
kunde, prof.dr. H. Postma 
1. Realisatie van een gesloten koel
systeem voor hercondensatie van helium 
en voor subkritisch helium 
2. Onderzoek van componenten en 
materiaal ten behoeve van cryogene 
systemen 
3. Fysisch/theorei'sch onderzoek 
gesloten koelsystemen 

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

WERKGROEP TF XVII 
Enschede - Afdeling der Elektrotech
niek, prof.dr. J.H.J. Fluitman 
1. Sensors en actuators 
1.1. Hoekopnemer op basis van magne
tische principes 
1.2. Detectie van elektrische velden of 
spanningen door beïnvloeding van licht 

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

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

WERKGROEP TF XX 
Delft- Laboratorium voor Technische 
Natuurkunde, dr.ir. C.W.E. van Eijk 
1. Ontwikkeling vaneen plaatsgevoelige 
detector voor róntgendiffractieonder-
zoek met behulp van een Guinier-De 
Wolff-camera 

WERKGROEP TF XXI 
Groningen - Laboratorium voor Tech-
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nische Scheikunde, prof.dr.ir. LP.B.M. 
Janssen 
1. Extrusieprocessen in reactieve sys
temen 

WERKGROEP TF XXII 
F.f,schede - Afdaling der Elektrotech
niek, prof.dr. Th.J.A. Popma 
1. Domeinvorming in verticale recording-
media 

WERKGROEP TF XXXIII 
Groningen - Laboratorium voor Techni
sche Fysica, prof.dr.ir. J.C. Francken 
1. Speclraal-selectieve lacen voor 
zonnecollectors met hoog rendement 
1.1. Spectraal-selectieve nitridelagen 
1.2. Optische eigenschappen van ruwe 
oppevlakken (gedeeltelijk buiten FOM-
verband) 

4. Enkele gegevens over in- en output 

INPUT 

Personeelsaantallen 

WP/V VvP/T OP/V 

Exploitatiebudget Investerings
fin k/) krediet 

OP/T personeel materieel (in kt) 

waarvan in BR 

daa'van van STW 

- 29 - 5.5 1.310 1.313,6 

- 23 - 5,5 1.310 1.313,6 

28 - 5,5 1.260 1.313,6 

Volgens vastgestelde begroting 1984 
WP/V en WP/T: wetenschappe' jk perso
neel in vast of tijdelijk dienstverband. 
Het betreft hier alleen die personeels
leden die daadwerkelijk wetenschappe
lijk onderzoek verrichten. 
OP/V en OP/T: ondersteunend personeel 
in vast en tijdelijk dienstverband. Het 
betreft hier al het overig personeel. 
BR: beleidsruimte. 

OUTPUT 

publikaties 

(aantal) 

waarvan 
proefschriften 

(aantal) 

bijdragen aan 
conferenties * 

(aantal) 

lezingen 

(aantal) 

138 51 32 

In 1984 via STW gehonoreerde projecten 

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 ontiepnd 
aan het 'output-boekje' FOM-60358. 
* Bijdragen aan conferenties die geheel 
in de proceedings zijn opgenomen, zijn 
bij de publikaties geteld. 

Programma voor Technische Natuurkunde en 
NNS04.0204 Prof.dr. P. Wyder 

Dr. H.W. Myron 
DTN44.0601 Prof.ir. C.J. Hoogendoorn 

TTN24.0213 
TTN24.0222 

DTN33.0486 

TEL33.0497 
GNS33.O507 

DTN44.0582 

TEL33.0530 

TTN33.0455 

DTN33.0402 

Prof.dr.ir. L. van Wijngaarden 
Dr.ir. J. Flokstra 
Dr.ir. G.J. Gerritsma 
Mevr. dr. M.J. Peters 
Prof.dr. L.C. van der Marel 
Prof.dr. H. Postma 
Prof.dr.ir. J. Smidt 
Prof.dr. J.H.J. Fluitman 
Dr.ir. M. Sikkpns 
Prof.dr.ir. J.C. Francken 
Prof.dr. j.Th.M. de Hosson 
Prof.dr.ir. A.J. Berkhout 

Dr. J.G. Smits 
Prof.dr. J.H.J. Fluitmar. 
Dr.ir. G.J. Gerritsma 
Ing. J.C. Lodder 
Prof.ir. C.J Hoogendoon 
Dr. J. Elich 

Innovatie 
Submicron or ultra high gradient magnetic separation 
(UHGMS) 
Turbulente stroming en warmteoverdracht van boven-
kritisch helium bij cryogeen koelen 
Hydrodynamica van vloeistof/gasbellenmengsels 
Cryogene magnetometers 

Spinafbeelding in sterke magneetvelden 

Angle detection 
Stabiele spectraal selectieve nitridelagen voor 
hoge-prestatie zonnecollectors 

Ontwerp, bouw en evaluatie van een tweedimensionale 
actiave ultrageluidstransducent voor onderwater
inspectie 
Integrated forse sensor 

Domeinvorming in verticale recording-medica 

Gedoteerde tinoxide- en indiumoxide-lagen 

affi werk
liatie groep 

KUN TF VII 

THD TF II 

THT TFXI I 
THT TF V 

THD 

THT 
RUG 

THD 

THT 

THT 

THD 

TFXV 

TF XVII 
TF XXIII 

TF I 

TF XVII 

TF XXII 

TF II 
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5. Commissi* 

De Speciale Commissie voor de Techni
sche Fysica was op 31 december als 
volgt samengesteld: 
prof.dr.ir. G. Vossers. voorzitter 
drs. HG van Vuren, secretaris 
ir. J Delcour 
prof dr J Th M de Hosson 
prof.dr.tr. K.D. van der Mast 
dr. J. Polman 
prof-dr H. Postma 
prof.dr.ir. W.J. Witteman 

De vergaderingen werden bijgewoond 
door dr. L.3.J.M. Henkens (vertegen
woordiger Economische Zaken), ir. M. 
Hendriks, ir. C.L.G. Ham en ir. W.G. 
Sloof (vertegenwoordigers COR). ir. 
F.C.H.D. van den Beemt (vertegenwoor
diger STW) en door dr. H.D. Dokter als 
adjunct-secretaris. 

Op eigen verzoek werd prof.dr. F.W. 
Saris ontheven van het lidmaatschap 
van de Commissie. De door zijn vertrek 
ontstane vacature wetenschappelijk 
secretaris, werd niet opgevuld; de taken 
worden onder de leden van de Commis
sie verdeeld. 

Prof.dr.ir. K.D. van der Mast werd be
noemd tot lid van de Commissie. 

In verband met de benoeming van 
dr.ir. L.P.B.M. Janssen tot hoogleraar 
aan de RUG is het project DTNOO 0075. 
dat onderdeel vormde van de werkgroep 
TF lil. van Delft naar Groningen overge
bracht. Het is daar ondergebracht in 
de nieuwe werkgroep TF XXI, onder lei
ding van prof. Janssen. 

In de loop van het verslagjaar verleende 
ZWO instemming met de oprichting van 
de werkgroep TF XXII en TF XXIII. Tot 
werkgroepleiders werden resp. be
noemd: prof.dr. Th.JA. Popma en 
prof.dr.ir. J.C. Francken. 

Aan het eind van het verslagjaar werd 
prof dr.ir. J.B. Le Poole op eigen verzoek 
ontheven van zijn functie van niede-
werkgroepleider van TF VIII. 

Prototype van de 'loop-gap' resonator. 
Deze microgolftrillmgskring. die door 
een hoge vullactor metingen van magne
tische resonantie met hoge gevoeligheid 
mogelijk maakt, is in gebruik tij de 
werkgroepen TF XIV en THFE A 
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Intermediaire vectorbosonen 
J.J. van der Bij, B. van Eijk 
Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energielysica, sectie H, Amsterdam 

De zwakke wisselwerkingen kunnen beschreven wor
den door de uitwisseling van zware vectordeeltjes, de 
intermediaire vectorbosonen (IVB's) genaamd. In 
1982 zijn te CERN botsingen uitgevoerd van protonen 
en anti-protonen, ieder met een energie van 270 GeV. 
Om sterk geconcentreerde bundels protonen en anti
protonen te verkrijgen werd gebruik gemaakt van de 
methode van stochastische koeling, ontwikkeld door 
Simon van der Meer. Bij deze botsingen zijn de IVB's 
aangetroffen. Voor deze ontdekking werd in 1984 de 
Nobel-prijs voor Natuurkunde toegekend aan S. v.d. 
Meer alsmede aan C. Rubbia. 

In dit artikel zal een beschrijving worden gegeven van 
de theorie van de zwakke wisselwerkingen. Vervolgens 
worden de experimenten besproken die tot de ontdek
king van het I VB hebben geleid. Bij deze experimenten 
is het NIKHEF-H betrokken. 

Hel 'standaardmodel' 

Door het onderzoek van de laatste twintig jaar, zowel 
op theoretisch als op experimenteel gebied, is het in
zicht in de zwakke wisselwerkingen sterk vergroot. Het 
is mogelijk gebleken een model op te stellen, gebaseerd 
op het bestaan van zware vectordec'tjes, dat in over
eenstemming is met alle tot nu toe gedane experimen
ten. Dit model is nu /o ingeburgerd, dat van het stan
daardmodel van de /wakke wisselwerkingen wordt ge
sproken. Lien korte beschrijving laten wij nu volgen. 

Volgens he; standaardmodel is alle materie opge
bouwd uit een aantal fundamentele bouwstenen, de 
quarks en de leptonen. Dit zijn deeltjes met spin 1/2, 
die gerangschikt kunnen worden in een patroon van 
drie 'families'; zie tabel I. Een familie bestaat uit een 
paar quarks met ladingen +2/3 en - 1/3, een lept on 
met lading - 1 en een ongeladen neutrino. De deeltjes 
die de sterke kernkrachten voelen (de hadronen) zijn 
samengesteld uit quarks, bijvoorbeeld het proton 
(uud) en het neutron (udd). De leptonen zijn ongevoe
lig voor de sterke kracht. Het feit dat de deeltjes een 
spin 1/2 hebben, betekent dat ze gewoonlijk in twee 
typen aanwezig zijn, linkshandig gepolariseerd en 
rechtshandig gepolariseerd; deze polarisaties zijn ver
gelijkbaar met de circulaire polarisaties van licht. Het 
neutrino vormt een uitzondering op deze regel; het be
staat uitsluitend in een linkshandig gepolariseerde 
vorm. Omdat het spiegelbeeld van een linkshandig 
neutrino een rechtshandig neutrino zou zijn {fig. / ) , 
hetgeen ontbreekt, volgt hieruit dat de natuur niet 
spiegelsymmetrisch is. 

Bij al deze deeltjes horen anti-deeltjes, met precies de
zelfde rustmassa maar verder tegengestelde eigen
schappen, zoals bij voorbeeld de lading. Het anti-neu
trino bestaat alleen in een rechtshandige vorm. Als 
men dus het neutrino eerst vervangt door zijn hypothe
tische anti-deeltje en hiervan vervolgens het spiegel
beeld neemt, krijgt men het anti-neutrino terug. Deze 
gecombineerde operatie van deeltje/anti-deeltjever-

Tahel I: Elementaire fermionen in het standaardmodel. 

Ie i'.iiiiilic 2c l i imi l ic 11.' l i l l l l l l l t lilklillg b.ii w in j^ -U l 
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lip ( i i ) d i u r m k ) (up I t ) •* ï I > 
down (il) Mniiiii i. ' M l i n t tom (li) 1 1 1 ' 

IcplOIK'll 

c k ' k l i o n I r ) im icn I/O uiu i r ) 1 0 
c n c u i i i n o (e,.) yillL'llll'lllO (!',,) nilMIIIIMH I I ' ; ) 0 () 
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Fig. I: Spiegeling verandert een linkshandig neutrino 
flinks) in een rechtskundig neutrino (rechts). Dit laat
ste bestaat niet. Hieruit volgt dat de natuurwetten 
pariteit schenden. 

wisseling en spiegeling (CP = charge conjugation, pa
rity) blijkt voor de leptonen een goede symmetrie van 
de natuurwetten te zijn en is slechts zwak gebroken 
bij de quarks. 

De quarks en leptonen hebben een wisselwerking 
met elkaar door de sterke, de zwakke en de elektro
magnetische krachten; de onderlinge zwaartekracht 
kan gewoonlijk verwaarloosd worden. Deze krachten 
worden veroorzaakt door de uitwisseling van spin-1-
deeltjes. Deze vectordeeltjes (zo genoemd vanwege 
hun spin) worden beschreven door ijktheorieën. Het 
bekendste voorbeeld van zo'n theorie is de theorie van 
het elektromagnetisme, de QED (quantunHektrody-
namica). In de QED wordt het elektromagnetische 
veld beschreven door de vergelijkingen van Maxwell. 
Het quantum van het elektromagnetische veld, het fo
ton, koppelt aan de elektromagnetische stroom. Deze 
stroom is samengesteld uit de velden die de elektrisch 
geladen deeltjes beschrijven. Schematisch hebben we 
voor een familie: 

Jm = qQee + qvl uu + q$dd + analoge termen voor 
de andere families. 

Hierin zijn e,u,d resp. de velden van de elektronen, de 
up-quarks en de down-quarks; q,.,qw,qd zijn de bijbe
horende ladingen. Een term ëe in de stroom maakt het 

e' ji" 

Fig. 2: Voorbeeld van een QED-proces. Een elektron 
en een positron combineren tot een foton dat in een 
muon-antimuonpaar vervalt. 

mogelijk dat een elektron of positron een foton uit
zendt. Ook kunnen een elektron en een positron sa
menkomen en een foton vormen. Een eenvoudig pro
ces dat door de QED wordt beschreven, is de paar-
creatk- van muonen {fig. 2). 

De sterke interacties worden beschreven door de quan-
tumchromodynamica (QCD). Hier worden gluoncn 
uitgewisseld tussen de quarks. De gluonen zorgen voor 
een zó sterke kracht tussen de quarks, dat deze niet vrij 
kunnen voorkomen maar alleen in gebonden toestan
den, zoals het proton of het neutron. Voor een gede
tailleerde beschrijving van de QCD verwijzen we naar 
referentie (2). 

De theorie van de zwakke wisselwerkingen is verge
lijkbaar met de QED. Er zijn drie veciordeeltjes die de 
zwakke krachten veroorzaken: een positief interme
diair vectorboson W ¥ , zijn anti-deeltje W en het neu
trale Z-boson, dat zijn eigen anti-deeltje is. Deze deel
tjes koppelen aan een stroom die bestaai uit een com
binatie van quark- of leptonvelden. Het W*-deeltje 
koppelt bij voorbeeld wat de leptonen betreft aan de 
geladen stroom 

J ^V^+P^fi + VjT . 

De koppeling aan de quarks is enigszins gecompli
ceerd, doordat er een zekere menging tussen de fami
lies onderling bestaat. 

De geladen stroom voor de quarks is van de vorm 
d 

f ={u,c,t)C 

Hierin is C een unitaire matrix, de Kobayashi-Maska 
wa-matrix. Deze kan ah volgt geparametriseerd wor 
den 

-SiC2 C{ C2C} - SjSje* C, CZS} + SZC^ 
StS2 - CiS2C3 - C ^ e * -C^Sj + CiC^ 

C, = cos0,, S, = sin0/. 
De diagonale termen van deze matrix koppelen 

quarks van dezelfde familie aan elkaar. De overige 
elementen maken het mogelijk dat een quark overgaat 
in een quark van een andere familie onder uitzending 
van een W-boson. De fase 6 heeft als gevolg dat de 
zwakke wisselwerkingen de CP-symmetrie breken. 
De breking van CP-symmetrie is experimenteel aange
toond in het K°- A^-systcem '1|. Het W -deeltje kop
pelt aan de stroom J *, d/e eenvoudig uit J verkregen 
wordt door overal de deeltjes door anti-deeltjes te 
vervangen. 
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Het Z-boson koppelt aan de neutrale stroom: 

J*=-uu + dd + ee + vevc + analoge termen voor de 
andere families. 

Hier is geen menging tussen de families. 

In tegenstelling tot de QED, waar het foton massa-
loos is, hebben de W- en Z-bosonen wel een rustmassa. 
Het directe gevolg hiervan is dat de potentiaal voor de 
/wakke wisselwerkingen exponentieel met de afstand 
afneemt, met als karakteristieke dracht de Compton-
lengte van het W-boson: ( = ft/Xf^c. Hierdoor worden 
processen waarbij niet genoeg energie aanwezig is om 
een vectorboson te creëren, onderdrukt. Beschouw bij 
voorbeeld het verval van het muon {fig. 3). De levens
duur van het muon wordt gegeven door 

l /r = GF
:!m,tVl927r, , 

met 
CF=g-v2/8Mw- . 

Gr is de Fermi-constante, waarvan de experimenteel 
gevonden waarde 1,15x10 ? GeV -2 bedraagt. De 
constante g is de "zwakke' koppclingsconstanie, die 
bepaalt hoe sterk het W-boson aan het elektron kop
pelt; g is te vergelijken met de lading e in de QED. 
Mw is de massa van het W-boson. 

Een belangrijk verschil met de QED is dat de zwak
ke interacties niet spiegelsymmetrisch zijn. Het büjkt 
namelijk dat de geladen IVB's alleen gekoppeld zijn 
aan linkshandig gepolariseerde lepfonen en quarks. 

Een voorbeeld van een proces waarbij een neutraal 
Z-boson wordt uitgewisseld, is de verstrooiing van 
neutrino's of anti-neutrino's aan elektronen {fig. 4). 
De werkzame doorsnede van dit proces wordt gegeven 
door 

o{v^e - ? „ * ) = ̂ r A § <' " 4 s i " 2 ^ + l6 s i n^w) • 

In deze uitdrukking komt 0W voor, de zwak-elektro
magnetische menghoek. Deze menghoek geeft de ver
houding tussen de zwakke en de elektromagnetische 
elementaire lading weer: sinÖw = e/g. Deze menghoek 
verschijnt in het zojuist gegeven formulepaar voor de 
werkzame doorsneden, omdat het Z-boson, in tegen
stelling tot de W-bosonen, niet uitsluitend aan links
handige fermionen koppelt. De sterkte van de koppe
ling aan linkshandige elektronen wordt gegeven door 
(1 2sin2f?w)/cos0\V; de koppeling aan rechtshandige 
elektroren door - 2sin2Öw/cos^w. 

Uit de verhouding van de werkzame doorsneden van 
neutrino- en anti-neutrinoverstrooiing 

°(1V f~ tV f)^ 3-12 sin-^w + 16 sin4^ 
o(PMe— P^e) 1 - 4 sin-^w + 16 sin4^ 

kan men 0W bepalen. (Deze werkzame doorsneden zijn 
verschillend, doordat het neutrino linkshandig en het 
anti-neutrino rechtshandig gepolariseerd is.) Experi
menteel vindt men shv0w= 0,23 ±0,01. Met deze 
waarde van s<n^w en met Gj. vinden we een massa 
voor het W-deeltje van 78 GeV/c2. 

Binnen het standaardmodel is de massa van 
het Z-boson verbonden met A/w door de relatie 
My = Mw/cos0w- We vinden MW = 89 GeV/c2. In de
ze relatie verschilt het standaardmodel van andere ijk-
modellen van de zwakke wisselwerking. 

Fig. 3: Het muon vervalt in een elektron en neutrino's 
door middel van de uitzending van een virtueel /VB. 

V U V^l V ^ Vn 

e e" e" e" 

Fig. 4: Voorbeeld van neutrale-stroominterccties: de 
verstrooiing van neutrino's aan elektronen door uit
wisseling van een virtueel Z-boson. 

Bovenstaande waarden voor de massa's van de IVB's 
zijn nog niet geheel correct. Quantummcchanische 
correcties ten gevolge van het feit dat bij voorbeeld een 
W tijdelijk kan bestaan als een elektron en een neutri
no, geven een correctie van ongeveer 3 CeV/c2. De uit
eindelijke voorspelling van de massa's van de IVB's 
wordt: Afw = 81 GeV/c2 en A/ z-92 GeV/c2. Ook de 
levensduur van de IVB's kan uitgerekend worden. 
Men vindt een levensduur van ongeveer 2x 10 2- s. 
Deze tijd is zó kort, dat de IVB's geen zichtbare sporen 
in een detector achterlaten. Men kan ze alleen herken
nen aan hun kenmerkende vervalsprodukten; voor een 
W bij voorbeeld een elektron of muon en een neutri
no, voor een Zeen muonpaar of elcktron-positronpaar. 

Vanwege hun grote massa kon men tot voor 1982 de 
IVB's niet via botsingen in machines produceren. 
Hiervoor waren een aantal ontwikkelingen in de vcr-
snellcrfysica nodig, welke wij nu zullen bespreken. 
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VCTMIHICTS, stochastische koeling en (anli-)prolonrn 

IX techniek \an hei versnellen \an deeltjes om vervol
gens interacties met andere deeltjes te bestuderen, 
heeft de afgelopen 35 jaar een snelle ontwikkeling 
doorgemaakt. Om dieper in de inwendige structuur 
van de materie binnen te dringen, heeft men in de loop 
der jaren getracht bundels van deeltjes rnet steeds gro
tere energie en intensiteit te creëren. !>• bundel wordt 
op een trefplaat gescholen die het te onderzoeken ma
teriaal bevat en omgeven is door detectieapparatuur. 
Op het moment dat de bundel de trefplaat bereikt, 
wordt de detector maximaal gevoelig gemaakt door 
triggering. Tegelijkertijd kan hiermee tevens het ge
drag van de bundeldeeltjes onderzocht worden. 

Veel groter dan de energie die vrijkomt wanneer deel
tjes op een trefplaat worden geschoten, is de energie 
die vrijkomt bij de botsing van twee bundels van bewe
gende deeltjes. Voorbeeld: pp geeft cemer-of-mass 
energy = 2£"; proton op proton (in trefplaat) = \ 1S1E. 
E is de bundelenergie. 

In het geval van /wakke wisselwerking tussen ele
mentaire deeltjes zou dus een voor de hand liggende 
oplossing zijn om twee bundels van elementaire deel
tjes op elkaar te schieten, bij voorbeeld elektronen op 
positronen ifig. 5). 

De energie die hiermee bereikt kan worden, wordt 

fixed ".drget machines colliding proton beams colliding electron-positron beams 
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beam target 

emerging 
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Fig. 5: Bij botsingen van deetljes op een trefplaat 
glial het grootste (teel van de energie op aan kinetische 
energie van de uitkomende deeltjes. Bij botsingen van 
bundels van deeltjes wordt de energie efficiënter ge
bruikt. Bij proton anti-protonbotsingen moet men 

echter beperkt door een aantal technische factoren, zo
als energieverlies ten gevolge van svnchrotroiistraling. 
IX" energie die nodig is om de IVB's te creëren, kan 
men met de relatie van Einstein [E- me2) eenvoudig 
schatten. IX' massa van de IVB's bedraagt ongeveer 
80-90 maal de rust massa \an het proton (is dus onge
veer gelijk aan de massa van een sirontiumkcrnl. Op 
dit moment is met elektron -positronbundels een 
energie, equivalent aan 30-40 maat de rustmassa van 
het proton, haalbaar. 

Met het versnellen van protonen is in de jaren zestig 
veel ervaring opgedaan bij CERN. ten grote sprong 
voorwaarts werd gemaakt met de ontwikkeling van de 
zgn. opslagringen. Protonen worden in een vacuüm-
bu;s versneld en in hun baan gehouden door een sys
teem van magneten. Vervolgens beperkt men zich tot 
het stabiliseren van energie en omloopbaan van de 
deeltjes. Zij kunnen op deze manier voor langere tijd 
worden 'opgeslagen'. 

In de periode !%8-l972 werd door de Nederlandse 
fysicus S. van der Meer bij CERN een belangrijke 
theorie ontwikkeld en getoetst. IX* kwaliteit van een 
bundei wordt voor het belangrijkste deel bepaald door 
de dichtheid van een bundel en de uniformiteit in de 
energie van deeltjes in een bundei. Een grote dichtheid 
geeft meer botsingen. De theorie van Van der Meer be
trof de stochastische processen dit zich binnen een 

tokening houden met de inwendige structuur van de 
deeltjes. Bij elektron-positronbotsingen treedt deze 
complicatie niet op. frt dit geval is de totale energie 
echter lager (en gevolge van de synchrotrons! ruling. 
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bundei voltrekken: ieder deeltje in een bundel onder
gaat een willekeurige beweging ten opzichte van het 
zwaartepunt van die bundel. Demping van de/e rela
tieve beweging /ou dus kunnen leiden tot verbetering 
van bundeleigen*:happen. Dit principe, beter bekend 
als 'bundeikoeling'. werd vervolgens uitvoerig getest. 
In eerste instantie maakte men hierbij gebruik van pro-
tonbundels. De 'koeling' gaat als volgt. De protonen 
bevinden zich in een opslagring. Op een vast punt aan 
deze ring wordt de afwijking van de p-otonen van het 
'zwaartepunt' gemeten. Een volgsysteem zorgt er ver
volgens voor dat op een andere plaats aan de ring de 
protonen met behulp van een elektrisch veld gecorri
geerd worden. Midden 1978 was men in staat om pro-
tonbundels in drie dimensies te 'koelen', met als resul
taat een compacte geconcentreerde bundel. 

Dit succes maakte het 'proton/anti-protonprojec:* 
mogelijk. Een project dat uiteindelijk /ou leiden tot 
interacties tussen versnelde protonen en anti-protonen 
waarbij de energie, vrijkomend bij de botsing van een 
quark uit het proton en een anti-quark uit het anti
proton, voldoende was om een I VB te creëren. 

Omdat er geen reden is om aan te ner.icn dat de levens
duur van het anti-proion verschillend /al /ijn van die 
van het proton (> I0,n jaar), ontstond het idee om anti-
protonen in een aparte opslagring ie concentreren. 
Door continue toevoeging en koeling van anti-proto
nen kor. men aldus een voldoend intense bundel van 
anti-protonen creëren. 

Het creëren van anti-protonen gaat als volgt {/ia. 7). 
Een groep hoog-energetische protonen wordt op me
taal geschoten, waarbij verschillende deeltjes vrijko-

- — \ - -, ^ r 

tig. 6: ten schematische vitorstelling van W-pruduk-
tie. ten down-quark uit hel proton en een anti-up-
quark uit het anti-proton vormen een H' . De over
gebleven quarks vervallen in hadronen. Het B' -
boson b te herkennen aan zijl vervalsprodukten, 
een snel elektron en neutrino /ontbrekende energie). 

men. Met behulp van een magnetisch focusscrings-
systeem worden hieruit de anti-protonen geselecteerd, 
ledere puls protonen levert een beperkte hoeveelheid 
anti-protonen op. De/c worden geïnjecteerd in de zgn. 
anii-protonaccumulator (AA), de opslagring waar de 
stochastische koeling van de deeltjes plaatsvindt. Aan 
de hand van//.e. # zullen wc uitleggen hoe uiteindelijk 
voldoende anti-protonen vcr/amcld worden. 

ledere binnenkomende groep anti-protonen wordt in 
het iinkerdcel van de •.acuümbuis 'voorgckocld'. Ver
volgens wordt dc/c groep naar de 'opslagpositic' over
gebracht, waar verdere koeling plaatsvindt (rechts in 
de buis). Herhaling van dit proces levert uiteindelijk 
een hoge concentratie van gekoelde anti-protonen op, 
gereed om verder versneld te worden (de kern in het 
opslaggedcclic van de ring). Via een ingewikkeld stel
sel van injectie- en vcrsnclsystcmcn {fig. 9) worden de 

Particles of manv 
types emerge from 
the collisions 

High energy 
protons Low energy 

antiprofons Bc<ir" (ftnhnif 
trchniqurs 
.tliow fntmsr 
.tntiprnton hf,in}.K 
to hr built up 

Intense an'iproton 
beams are drawn 

off f or further 
acceleration 

at J subsequent 
collisions 

ti^fd*1* ^'*' 7: Anl'-Profonen ""orden bij CtR\ geprodu-
siftout ceerd door protonen op een metalen doel te schieten, 
the amiprorons Vervolgens worden zij gekoeld en versneld. 
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The first pulse is injected into the vacuum chamber. 

r 3 
Precooling is applied. 

r 3 
The pulse is moved into the stack position. 

E = ^ 3 
The second pulse is injected 2.2 seconds later. 

r 3 
The second pulse is stacked after being precooled. 

C 3 
150 pulses later, the stack intensity is 10* antiprotons. 

r »] 
4ffer 3 hours, a dense core /s forming in the stack. 

r. >3 
4fter 12unoursthe core contains enough antiprotons to be 
ejected. 

r 3 
The remaining antiprotons are used to start the next core. 
Fig. 8: Schematische voorstelling van de koeling van 
anti-protonen. 

protonen en anti-protonen ieder in drie groepen geïn
jecteerd in het 'super proton anti-proton synchrotron' 
(SPS), alwaar de deeltjes versneld worden tot 270 GeV. 
Botsing tussen proton en anti-proton levert dus een 
maximale energie van 2 x 270 = 540 GeV in het zwaar
tepunt op. Daar de energie verdeeld is over drie quarks 
in zowel proton als anti-proton '*', zal slechts een frac-

1*1 Siriki genomen is clic niet correct; een groot gedeelte van decner-
gie is verdeeld over gluonen en (anti-)quarks van de /gn. /ee, 

f \ 
i 

I 

j 'O UA6 

I S R ^ W LEAR 

Fig. 9: Schema van de versnellers te CERN. 

tie van deze energie beschikbaar komen bij de inter
actie van een quark met een anti-quark. Op verschil
lende plaatsen worden de twee bundels in het SPS bij 
elkaar gebracht, zodat botsingen plaatsvinden. 

Experiment 

Rond de verschillende interactie-punten aan de SPS-
ring zijn speciale ruimten voor detectie-apparatuur 
ingericht. Deze ruimten bevinden zich, evenals de rng, 
op een diepte van 20-50 meter. Eén van de experimen
ten, het UAl-experiment onder leiding van de Italiaan 
Carlo Rubbia, heeft als eerste het bewijs geleverd voor 
het bestaan van IVB's. Het zijaanzicht van de detector 
wordt gegeven in fig. 10. Dit bijzonder complexe appa
raat bestaat uit verschillende onderdelen waarmee zo
wel leptonen (elektronen en muonen) als hadronen di
rect waargenomen kunnen worden. 

Rond het interactiepunt is de zgn. centrale detector 
gebouwd. Dit is een cilindrisch apparaat (bevat 6000 
draden) waarmee men sporen van geladen deeltjes die 
tijdens de botsing van protonen en anti-protonen vrij
komen, kan reconstrueren. 

De centrale detector bevindt zich in een magnetisch 
veld (ca. 0,7 tesla) wat tot gevolg heeft dat de geladen 
deeltjes afgebogen worden. De mate van afbuiging 
geeft een meting van de impuls van het deeltje (fig. II). 
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Fig. 10: Zij-aanzicht van de VA I-detector. 
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Fig. 11: Voorbeeld van een gebeurtenis in de centrale 
detector. duur. CI-RM 
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Rond de centrale detector bevindt zich een zgn. elek
tromagnetische calorimeter. Deze vormt een in hoge 
mate ondoordringbare barrière voor o.a. elektronen; 
zij verliezen hier vrijwel hun totale energie. Speciale 
technieken, waarbij gebruik gemaakt wordt van scin-
tillatiemateriaal, zorgen voor een elektrisch signaal 
dat evenredig is met de oorspronkelijke energie van 
het elektron. 
Een grote groep van deeltjes passeert de elektro-mag-
netische calorimeter vrijwel ongehinderd en wordt ge
absorbeerd in de hadroncalorimeter. Met behulp van 
soortgelijke technieken als in de elektro-magnetische 
calorimeter worden toegepast, verkrijgt men vervol
gens een bepaling van de energie van deze deeltjes. 
Er zijn nu in principe nog slechts twee deeltjes die vrij
wel ongehinderd ai dit materiaal passeren: het muon 
en het neutrino. Het muon vervolgt zijn weg en zal 
vanwege zijn lading een spoor trekken door de muon-
detector. Het neutrino is in dit verband een vrij uniek 
deeltje; vanaf het moment dat het geproduceerd 
wordt, is het niet direct waar te nemen (neutraal, zwak 
wisselwerkend). Toch is het al dan niet aanwezig zijn 
van dit deeltje tussen de andere produkten van de bot
sing betrekkelijk eenvoudig te bepalen. Op de openin
gen voor de bundelpijp na, is de detector volledig ge
sloten. Het ontsnappen van energie in een bepaalde 
richting (lees: neutrino) zal aanleiding geven tot een 
overschot aan w aargenomen energie in de tegengestel
de richting. De som van de totale energie in het vlak 
loodrecht op de bundel dient immers nul te zijn! 
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Fig. i2: Transversale (' = loodrecht op de bundel) 
energie van het elektron uitgezet tegen de ontbreken
de transversale energie f - neutrino). Het lineaire ver-
hand laat zien dat het elektron en het neutrino recht 
van elkaar weggaan. Dit duidt op de aanwezigheid 
van een W-boson. 

Zoals reeds in de theoretische inleiding is opgemerkt, 
is de levensduur van de IVB's bijzonder klein. De af
stand die zij kunnen overbruggen voordat verval op
treedt, is onmeetbaar. Ten gevolge van de grote massa 
van de IVB's zullen de twee vervalsdeeltjes een grote 
energie bezitten. Zowel het verval W — e v als 
W — fi v levert leptonen op met een energie van ca. 
40 GeV (in de orde van grootte equivalent met de halve 
W-massa). Gebruikmakend van deze gegevens werd 
een groep gebeurtenissen geselecteerd welke zijn weer
gegeven in fig. 12. Hierin is de energie van het elek
tron, gemeten in het vlak loodrecht op de bundel (de 
transversale energie), uitge/et tegen de 'ontbrekende' 
energie (het neutrino). Fig. 13 geeft de projectie van de 
transversale elektronenergie weer. De curve geeft een 
theoretische voorspelling. Reconstructie vin de mas
sa van het W-boson levert vervolgens een waarde van 
Mv* ± van 80,9 ± 1,5 GeV/c2 (statistische fout). 

Een vrijwel identieke methode wordt gevolgd in het 
onderzoek naar de neutrale partner, het Z". Kcnmer-

> 
ai 

LD 
- t \ 
l/ï 
C 
ai 

Fig. 13: De verdeling van transversale elektron-ener
gie komt overeen met de theoretische voorspelling, 
gebaseerd op W-verval (getrokken lijn). 
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kend hierbij zijn de geladen leptonparen (resp. e + e 
en /i+/i~) welke het verval karakteriseren. 

Ten gevolge van de grotere massa is het aantal ge
beurtenissen met deze kenmerken schaarser. Medio 
1984 werden de eerste 'hoog-energetische', geladen 
leptonparen waargenomen. In fig. 14a is de detector 
te zamen met de gebeurtenis op een grafisch station 
weergegeven. Hierbij zijn de hoog-energetische sporen 
van de muonen duidelijk zichtbaar. In fig. I4b is de 
energie van een e+e"-paar weergegeven dat geabsor
beerd is in de elektro-magnetische calorimeter. De af
beelding van de calorimeter is in de richting langs de 
bundel opengevouwen. Opvallend is hoe 'rustig' deze 
gebeurtenis verloopt, als we ceze bij voorbeeld verge
lijken met een 'gemiddelde' botsing, waargenomen 
met behulp van de centrale detector (foto). Recon
structie van de massa van het Z°-boson levert de waar
de: A/zo = 95,6± 1,4 GeV/c2 (statistische fout). 
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Event E 

Hg. 14: Voorbeelden van Z-verval. In (a) zijn duide
lijk de sporen van de muonen te zien. In fb) ziet men 
dat nagenoeg alle transversale energie zich in de elek
tronen bevindt. 
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Botsingen tussen hoog-
energetische atoomkernen en 
macroscopische eigen
schappen van kernmaterie 
R. Malfliet 
Kernfysisch Versneller Instituut, Rijksuniversiteit Groningen 

In het jaar 1054 waren een aantal Chinese en Indiaanse 
astronomische waarnemers getuige van het sterfproces 
van een ster, via een supernova-explosie. Het nu nog 
zichtbare resultaat is de bekende krabnevel (zie fig. 1). 
Dit sterfproces in grote sterren (>8 M9) begint bij de 
vorming van een compact binnengebied (ca. 1,5 M 3 , 
waarbij Mf, de massa van de zon voorstelt). Dit com
pacte binnengebied wordt door middel van de com
penserende uitwaartse druk van elektronen in eerste 
instantie behoed voor plotseling inklappen ten gevolge 
van de zwaartekracht. De aanwezige hadronmaterie 
(nucleonen, clusters van nucleonen) in het centrale 
binnengebied van de ster wordt echter omgezet in 
steeds zwaardere clusters van nucleonen, geconcen
treerd rondom kernen met atoomgetal 56 (Fe), omdat 
die de grootste bindingsenergie hebben. In dit stadium 
bedraagt de temperatuur kT ca. 1 MeV, hetgeen cor
respondeert met 1010 keivin en de dichtheid Q < eo. 
waarbij e0 = 0,17 nucleonen per fm3, de dichtheid in 
een normale kern. Door middel van het proces 
e + p ~ n + ve worden vervolgens neutronrijke clus
ters geproduceerd. (Het proces n — p + e + ve is onbe
langrijk, vanwege het Pauli-principe ten aanzien van 
de elektronen). Omdat nu ook het aantal elektronen 
afneemt, zal de elektronendruk minder worden en zal 
het centrale binnengebied van de ster alsnog inklap
pen. De dichtheid Q neemt hierbij sterk toe, tot 
o * 10 Co en kT= 10-100 MeV. Ten gevolge van hel 
inklappen zal vervolgens een uitlopende schokgolf 
gegenereerd worden, en het uiteindelijke resultaat van 
de zojuist beschreven supernova explosie is een gas
wolk (kosmische straling) en een neutronenster (indien 
deze roteert, waar te nemen als een pulsar). De hoge 
dichtheden in de neutronenster zijn zodanig dat de 

Fig. I: Een opname van de zgn. krabnevel. 

interne quark-gluonstructuur van de neutronen een 
rol gaat spelen, en kunnen aanleiding geven tot het 
mogelijk optreden van een faseovergang van neutron-
materie naar een quark-gluonplasma. 

Om de precieze gang van zaken bij een supernova
explosie goed te begrijpen, is een gedegen inzicht 
noodzakelijk ir. het gedrag en de (macroscopische) 
eigenschappen van een mengsel van nucleonen (pro
tonen, neutronen) en clusters van nucleonen (kernen 
in hun grondtoestand of aangeslagen toestanden) 
zgn. hadronmaterie, aangevuld met elektronen en 
neutrino's. Hel gebied in dichtheid en temperatuur ligt 
hier bij e * ,l

0e0-10e(,en kT * f MeV-200 MeV. On
der de macroscopische eigenschappen die van belang 
zijn, noemen we de toestandsvergelijking en He trans-
portcigenschappen (viscositeit, warmtegeleiding) van 
hadronmaterie. In het volgende zullen we zeer sche-
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matisch aangeven hoe men op theoretische wijze deze 
eigenschappen tracht te bepalen, en daarna zullen we 
eveneens in het kort bespreken hoe deze voorspellin
gen in het laboratorium verder getoetst kunnen wor
den door middel van botsingen tussen kernen bij een 
grote variëteit van inschiet energieën. Met behulp van 
deze verstrooiingsexperimenten wordt een beperkte 
hoeveelheid hadronmaterie in een toestand van grote
re dichtheid en hogere temperatuur gebracht. Dit sys
teem zal vervolgens uiteenvallen, waarbij de vervals-
produkten dan gemeten worden. Hieruit kan infor
matie ten aanzien van het eerdere aanwezige hete en 
verdichte systeem afgeleid worden. 

De toestandsvergelijking van kernmaterie 

De toestandsvergelijking voor moleculaire gassen en 
vloeistoffen is welbekend: de vergelijking van Van der 
Waals. Hoe ziet deze eruit in het geval van een systeem 
van nucleonen (neutronen en protonen) wisselwerkend 
door middel van de zgn. sterke wisselwerking? In een 
eenvoudige gemiddelde-veldbenadering kan men de 
één-deeltjesenergie e{p) schrijven als: 

tfp)=-|-+£(ƒ>,<-) 
lm 

(I) 

Hierbij is/7 de impuls en £ de 'zelf-energie', d.i. de 
extra interactie-energie die ieder deeltje krijgt ten ge
volge van zijn wisselwerking met de omliggende deel
tjes (een mediumcorrectie dus). In Hartree-Fock-
benadering: 

I (p,é) = g v(0) j dp 'nip ')-\dp 'n(p ')v(p-p') , 

rHp) = Q[exp\(e[p)-ii)/kT\ + l]-1 • (2) 

Hierin is Q = \n(p)dp en is fi de bijbehorende chemi
sche potentiaal (deze is bij 7=0 gelijk aan eF, de Fer-
mi-energie), terwijl v{q) de (effectieve) nucleon-nucle-
on-interactie in impulsrepresentatie en g de ontaar-
dingsgraad voorstelt. Uit (2) volgt voor de energie
dichtheid e=E/N {N nucleonen in een volume V, 
Q=N/V)\ 

oïe(Q,T) = AG
1'i + Be+C(iyi + DQuiP/i , (3) 

met A, B, C en D constanten. 
Deze uitdrukking kan ook op een veel nauwkeuriger 

manier verkregen worden, zonder gebruik te maken 
van grove benaderingen, We noemen hier slechts de 

variatieberekeningen van Pandharipande en Wierin-
ga Hl, gebaseerd op een zeer volledige nucleon-nu-
cleon-interactie inclusief drie-deeltjeskrachten, die 
kwalitatief hetzelfde resultaat als in (3) geven. Uit
gaande van de energiedichtheid C{Q,T) kan de druk p 
bepaald worden, en vervolgens kan op de bekende ma
nier eenp,(>,7"-diagram geconstrueerd worden. Als we 
ons beperken tot Q < Q0 en kT< 50 MeV, dan zien we 
een soort Van der Waals-achtig gedrag (zie fig. 2), 
met als opvallendste kenmerk het optreden van een 
gas-vloeistof-coëxistentiefase (gearceerd gebied) waar
van het bijbehorende kritische punt wordt gekarakte
riseerd door kTc ~ 8 MeV en Q^~\^Ü- In het coëxis
tentiegebied hebben we te maken met het optreden van 
'druppels' in een gas (condensatie). Voor kernfysici 
rijzen nu een aantal specifieke vragen, zoals: wat is 
de precieze aard van deze 'druppels' en kan men sig
nalen van deze faseovergang ook waarnemen in het 
geval van eindige systemen zoals die in het laborato
rium beschikbaar zijn. 
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Fig. 2a: Toestandsvergelijking voor kernmaterie. De 
isot hermen bestaan uit twee delen (gas- en vloeistof -
fase) die verbonden zijn door middel van de onderbro
ken lijn (negatieve incompressibiliteit). 
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In de eerste plaats de aard van de 'druppels'. Zijn dit 
nucleonclu5ter.sofook 'echte' bekende kernen. De be
schrijving gebaseerd op (3) is dan onvoldoende, omdat 
bij clusters ook de oppervlakte-energie èn de Cou-
lomb-energie een rol spelen. Energetisch zal de opper
vlakte-energie aanleiding geven tot de vorming van 
grote clusters, terwijl op grond van de Coulomb-
energie kleine clusters de voorkeur hebben. Hier dient 
dus een afweging te geschieden. Ten tweede is een fase
overgang alleen scherp gedefinieerd voor 'oneindige' 
systemen (TV—oo, K—oo, N/V constant), en kan men 
zich afvragen hoe dit uitpakt voor eindige configura
ties. Een bevredigend antwoord op deze vragen is nog 
nirt geheel voorhanden, alhoewel enkele indicaties 
gebaseerd op percolatiemodellen wei te geven zijn. 
We noemen slechts het volgende resultaat,;!: de waar
schijnlijkheid P(A) om een cluster van grootte A (be
staande uit A nucleonen) aan te treffen bij 7"= 7̂ ., 
voldoet aan 

F\A) <xA \ waarbij 2 < r < 3 

Fig. 2b: Druk-dichtheidisolhermen. Het gebied van 
fasecoêxistentie fgas-vloeistof) is gearceerd weergege
ven. Voor T> 20 Me V bevindt het systeem zich uitslui
tend in de gasvormige fase. 

(4) 

In fig. 3 laten we de resultaten zien van een experi
ment '1' p+ Xe — A + X waarbij de inclusieve verde
ling P(A) gemeten is. Terwijl het niet geheet duidelijk 
is dat 7** Tc in het (p + Xe)-systcem, is het toch zeer 
intrigerend dat r inderdaad aan (4) voldoet. Wr mer
ken hierbij op dat een pure thermische verdeling als 
resultaat T = 3 /2 ZOU moeten geven. Analoge experi
menten met zwaardere projectielen dan een proton 
zijn eveneens in overeenstemming met (4). Beter en 
meer systematisch theoretisch en experimenteel onder
zoek is hier noodzakelijk. (Ook op het KVI zijn hier-

Fi%. 3: Massaverdeling van uitgaande fragmenten Af 

in de reactie p + Xe bij inschietenergieën van 80 tot 
350 Ge V. 
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voor experimenten in voorbereiding, waarbij de toe
komstige samenwerking met Orsay en de realisatie van 
een nieuw supergeleidend cyclotron van grote beteke
nis is.) 

Niel-evenwichlsprocessen als hulpmiddel bij hel 
onderzoek van kernmaterie 

Bij experimenten waarbij men kernen met elkaar laat 
botsen, bevindt het resulterende kern-kernsysteem 
zich in het algemeen in een niet-evenwichtssituatie. 
Hoe kunnen we nu, uitgaande van gegevens die betrek
king hebben op een niet-evenwichtssituatie, uitspra
ken doen ten aan/ien van macroscopische eigenschap
pen van hadronmaierie die slechts in evenwicht (toe
standsvergelijking) of in bijna-evenwicht (transport-
coëfficiënten) zinvol gedefinieerd zijn? Ter illustratie 
beschouwen ".ve het geval dat we te maken hebben met 
een verdund systeem. Een voor dit geval aangepaste 
niet-evenwiehtsbeschrijving is gebaseerd op de verge
lijking van Bolt/mann. Deze vergelijking beschrijft 
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lig. 4: Inclusief proto.ispectrum voor de reactie 
4,1Ar + ACV bij een inschietenergie van 800 MeV/nu-
cleon. De theoretische resultaten zijn gebaseerd op de 
vergelijking van ttoltzmunn. 

het gedrag van de één-deettjesverdelingsfunct'e 
j\f,p,t), die ons de waarschijnlijkheid levert om op 
tijdstip t, ter plaatse r en met impuls p èèn deeltje aan 
te treffen ongeacht de plaats in de faseruimte van alle 
andere deeltjes. De Boltzmann-vergelijking heeft de 
vorm: 

waarbij: 

[d/'/d'lbo,, = J j i dPidp\óp\ W(ppx ptf)Wrf)\ I , 

en de rechterterm in (5) geeft aan hoe ƒ verandert als 
gevolg van botsingen tussen de deeltjes. Hierbij is H' 
de overgangswaarsehijnlijkheid die bepaalt hoe twee 
deeltjes die botsen met impulsen p en p]r de eind
toestand Pi en py bereiken. In evenwicht geldt 
[df/dt]bMs = Q en de oplossing van deze vergelijking 
geeft ons dan de bekende verdelingsfunctie van Max-
well-BoItzmann voor ƒ. De bijbehorende toestands
vergelijking is: 

P=QkT , (6) 

en dit is de ideale-gaswet. Nabij evenwicht kan men 
de transporteigenschappen bepalen door middel van 
de zgn. Chapman-Enskog-procedure, en deze corres
ponderen wederom met hel ideale gas. Voor het ver
dunde (ideale) gas kunnen we dus wel een verband 
tussen niet-cv en wicht en evenwicht aanbrengen, ge
baseerd op de Boltzmann-vergelijking. Men kan ech
ter verwachten dat slechts bij een beperkte klasse van 
botsingen tussen kernen deze verdunde-gassituatie 
zich ook voordoet. Alleen scherende botsingen leiden 
tot een systeem waarbij relatief lage dichtheden een 
rol spelen. Deze kunnen dan ook vrij goed beschreven 
worden uitgaande van de vergelijking van Boltz-
mann '4'. Als voorbeeld geven we in///?. 4 resultaten 
voor de inclusieve produktie van protonen in de reac
tie 4"Ar op *'Ar bij een inschictenergie £|,|, van 800 
MeV/nucleon. Deze inclusieve werkzame doorsneden 
worden gedomineerd door scherende botsingen en de 
overeenkomst tussen het experiment en de theorie 
(die geen vrije parameters bevat) is heel goed. 

Is het nu mogelijk om de vergelijking van Boltz-
mann te generaliseren voor situaties zoals centrale 
botsingen, waarbij hogere dichtheden en temperatu
ren optreden. En ten tweede, hoe kunnen we de expe
rimentele randvoorwaarden optimaliseren zodanig 
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dat dit dichtheids- en temperatuurgebied ook daad
werkelijk bereikt wordt. Dit laatste is niet triviaal, 
omdat ieder meetproces in principe middelt over de 
velschillende begincondities, waarbij scherende bot
singen vanwege hun groter geometrisch gewicht over
heersen. Na iedere botsing kunnen we twee catego
rieën deeltjes aanwijzen: spectators en participanten. 
De eerste hebben een impulsverdeling die in de buurt 
ligt van de verdeling zoals we die aantreffen in het 
projectiel en de trefkern en ontstaan als gevolg van 
het verval van de rest fragmenten van projectiel en 
trefkern. Participanten zijn deeltjes die zich in de on
middellijke botsingszone bevinden en vertonen een 
impulsverdeüng die ligt tussen die van projectiel en 
trefkern in (zie//g. 5). Door nu alleen die experimen
tele 'events' mee te nemen waarin een groot aantal 
deeltjes met een participantkarakter aanwezig is en 
weinig of geen deeltjes met spectatoreigenschappen, 
kunnen centrale botsingen geselecteerd worden (cen
tral trigger). Het bestuderen van speciaal deze expe
rimentele gegevens kan ons waarschijnlijk iets leren 
over de toestandsvergelijking van hadronmaterie on
der meer extreme omstandigheden. We zullen echter 
eerst de theoretische beschrijving c.q. (5) hiervoor 
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Fig. 5: Schematische voorstelling, van een hoogenerge-
tische botsing tussen twee kernen en de splitsing van 
de vrijkomende deeltjes in participanten en spectators. 

0 

8 -
(a) 

EL A B (GeV/a) 

05 10 

A data 
• cascade 
• Enskog result 

2.0 

< r v > 

2-

0 -
0 

"cm 

2u0 

(MeV/u) 

300 400 

Fig. 6: Opbrengst van negatieve pionen in 'central 
trigger'-experimenten voor het systeem Ar+KCI bij 
verschillende inschietenergieën. De berekende waar
den (standaard cascade) liggen systematisch te hoog. 
Resultaten verkregen via de kinetische vergelijking 
van Enskog liggen dichter bij de gemeten waarde. 

moeten aanpassen. Dit blijkt in de praktijk ook nood
zakelijk, omdat een aantal recent verkregen 'central 
trigger'-gegevens, zoals pionproduktie f5', niet op ba
sis van de Bolfzmann-vergelijking (via een Monte-
Carlo-Cascadeberekening) kunnen worden verklaard. 

In fig. 6 is de opbrengst aan negatieve pionen, ver
kregen uitgaande van 'central trigger'-gegevens in 
botsingen van 40Ar op ^Ar, vergeleken met theoreti
sche cascadeberekeningen. De theoretische waarden 
zijn te groot en duiden op een andere botsingsdynami-
ca dan de gebruikte Boltzmann-vergelijking. Bij gro
tere compressie en hogere dichtheden kunnen andere 
processen optreden die beslag leggen op de aanwezige 
hoeveelheid thermische energie. Hierdoor is er minder 
energie voorhanden die gebruikt kan worden bij de 
produktie van pionen (ieder pion onttrekt minstens 
een hoeveelheid energie ter waarde van zijn rustmassa 
aan het systeem). 

Kan men nu de Boltzmann-vg], (5) op een geschikte 
manier generaliseren voor hogere dichtheden zodat 
deze, in evenwicht, correspondeert met bijv. de meer 
realistische toestandsvergelijking van Van der Waals: 

(/j + </G
:)(l bg) = QKT (7) 
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Hierbij heeft de constnnte a te maken met lange-
drachtseffeeten in een gemiddelde-veidbenadering en 
is b toe te schrijven aan de korte-draehtsaspeeten in 
de interactie die zich manifesteren via het optreden 
van correlaties en 'uitgesloten-volume'-effecten. 
De gemiddelde veidcorreetie kan redelijk gemakkelijk 
in (5) in rekening gebracht worden, door op te mer
ken dat r=de(p)/dp en p- -de(p)/dr: (vgl. van Ha
milton), waarbij gebruikt wordt gemaakt van (1) en 
(2) en de dichtheid Q - g{r,t) lokaal gedefinieerd 
wordt. De correlatiecorrectie b kan in rekening ge
bracht worden analoog aan de hoge-dichtheidsmodi-
fieatie volgens Enskog '6' van de vergelijking van 
Bolizmann. Hierbij valt de nadruk op de vrij harde 
afstoting tussen twee nucleonen bij korte afstanden, 
die resulteert in een beschrijving gebaseerd op het 
'harde-bollengas' in plaats van oppuntdeelïjes. Dit be
tekent een aanpassing van [d/Vdf]boIy in (5). De resul
terende vergelijking kan dan opgelost worden door 
gebruik te maken van numerieke Monte-Carlo-me-
thoden n en levert betere resultaten op met betrek
king tot de 'central trigger'-data (zie fig. 6). Deze lijn 
van onderzoek is pas onlangs ter hand genomen, maar 
belooft interessante lesultaten te zullen opleveren. 

Van kernmaterie naar een quark-gluonplasma? 

Bij zeer hoge inschietenergieën (ultra-relativistisch, 
bijv. 10 GeV/nucleon), waarbij mogelijkerwijs ha-
dronmaterie gevormd wordt met extreme deeltjes- en 
energiedichtheid, kan men zich afvragen of een be
schrijving in termen van hadronvrijheidsgraden nog 
zinvol is, en hoe en wanneer quark-gluonvrijheids-
graden een rol gaan spelen. In analogie met de coëxis
tentiefase vloeistof/gas die we eerder besproken heb
gen, kunnen we de hadronen beschrijven als luchtbel
len (het perturbatieve vacuüm) in een vloeistof (het 
normale vacuüm). In het normale vacuüm kunnen 
quarks en gluonen niet voorkomen, maar in het per
turbatieve vacuüm wel. Dit laatste doet zich voor 
doordat de quarks en gluonen het vacuüm in hun na
bijheid modificeren (perturbatief), waardoor het een 
andere cnergietoestand bezet dan het normale va
cuüm. De/e twee fasen van het vacuüm vormen de 
basis van het zgn, confinement en worden beschreven 
in termen van QCD (quantum-ehromodynamiea). Bij 
hoge hadrondichtheden zal ten gevolge van afschcr-
mingseffecten (screening) de sterke langcdrachts-
quark-quarkinteractie verzwakken en leiden tot de-
confinement, waarbij hadronmaterie overgaat in een 
quark-gluon plasma. 

Bij welke waarden van Q,Tkunnen we de/c 'decon-

finement'-faseovergang verwachten en welke zijn de 
mogelijkheden om deze in het laboratorium te bestu
deren? Laten we in de eerste plaats een wat ruwe schat
ting maken. Bij lage temperaturen en hoge dichtheden 
kunnen we iets verwachten wanneer de nucleonen in 
dichte bolpakking op elkaar komen te zitten. Als we 
aannemen dat een nucleon een straal heeft van ca. 
0,5-1 fm (1 tm = 10 " cm), dan treedt dit op bij dicht
heden Q( - 5 go- Anderzijds treffen we bij lage dicht
heden maar hoge temperaturen beide fasen aan, in
dien voldaan is aan de druk vergelijking: 

Pw.iT=T() = PH(T=Tt) , 

m « Pu(T) = ^gH(KT)* (8) 

en P(n;Cn = £8oiiiKT>*-B . 

Hierin is P de druk voor massaloze deeltjes (wet van 
Stefan-Boltzmann), waarbij H verwijst naar pionen 
en QG naar u- en d-quarks. De massa's van deze deel
tjes zijn klein (m f= 140 MeV, mu-U= 10-100 MeV) en 
kunnen verwaarloosd worden. B is de zgn. bag-con-
stante en is gelijk aan de effectieve druk die het nor
male vacuüm uitoefent op de bag (perturbatieve va
cuüm). Voor B nemen we de gangbare waarde 
50 MeV/fm1. De constanten gH en gg{, corresponde
ren met de ontaardingsgraad van het desbetreffende 
systeem. Voor Tt verkrijgen we dan de waarde 
kTf ~ 200 MeV. Een meer fundamentele maar nume
riek moeilijkere aanpak van de deeonfincment-fase-
overgang tussen hadronen en een quark-gluonplasma 
berust op Monte-Carlo-berekeningen van QCD op 
een rooster. Deze geven bijv. in het geval van een 
SU(3)-ijktheoric op een rooster met alleen lichte 
quarks een duidelijke aanwijzing voor een faseover
gang •*'. 

In fig. 7 schetsen we in een (Q, T)-fasediagram sche
matisch de verschillende verschijnselen die wc in het 
voorgaande kort besproken hebben en op theoretische 
gronden verwachten. Omdat de evolutie vanaf het 
ontstaan van het heelal tot en met de supernova
explosie en de vorming van neutronensterren afhangt 
van de tijd, hebben we dit voorgesteld als een pad in 
(Q,T). Op de/elfde wijze wordt in een botsing van 
twee zware ionen de resulterende hadronmaterie 
eerst samengcdrukt en neemt vervolgens de tempera
tuur toe vooraleer het systeem uit elkaar valt (g-O). 
Ook dit proces kan als een pad (stippellijn) voorge
steld worden. Het bestuderen van verschijnselen die 
zich langs een dergelijl pad voordoen, kan een be
langrijk hulpmiddel zijn bij het onderzoeken van ha-
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dronmaterie bij verschillende dichtheden en tempe
raturen. Uiteindelijk zal misschien ook experimentele 
informatie beschikbaar komen die de overgang ha-
dronen — quark-gluonen bestrijkt. Er /:ijn grote ont
wikkelingen op het gebied te verwachten. Vooral de 
nu op gang komende verbouwing van het zgn. Isa-
belle-project (Brookhaven), waarbij uiteindelijk ura-
niurnbundels van 200 GeV/nucleon beschikbaar zul
len komen, trekt hierbij de aandacht. 

We hebben in het voorafgaande globaal aangege
ven hoe we uitgaande van botsingen tussen kernen, 
een niet-evenwichtsproces, informatie kunnen ver
krijgen aangaande macroscopische eigenschappen 
van kernmaterie. Hiertoe wordt gebruik genaakt van 
technieken en verworven kennis in de statistische me
chanica van niet-evenwichtstoestanden, de kernfysica 
en de hoge-energiefysica. Een geheel nieuw en fasci
nerend veld van onderzoek in de kernfysica wordt 
hierbij aangevat. 

Fig. 7: Theoretische speculaties aangaande nieuwe 
fenomenen in kernmaterie bij hoge temperaturen en 
dichtheden. De evolutie in stersystemen en kern-kern
botsingen is schematisch aangegeven fresp. getrokken 
en onderbroken lijn). 
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Hoe ziet een atoom eruit na 
een botsing ? 
A. Niehaus 
Fysisch Laboratorium, Rijksuniversiteit Utrecht 

In het onderzoek in Utrecht naar excitatie- en ionisatie-
mechanismen in botsingen tussen twee atomaire deel
tjes worden metingen uitgevoerd waarvan de resulta
ten in zekere zin het aangeslagen atoom 'zichtbaar' 
maken. In dit artikel wordt beschreven hoe dat ge
beurt. Tevens worden er voorbeelden gegeven hoe een 
dubbelaangeslagen heliumatoom 'eruitziet' als het in 
een botsing met een He*-ion of een Li*-ion gevormd 
is. Een interessant aspect van de beschrijving is, dat de 
uit algemene discussies van de 'meting' aan microsco
pische systemen bekende problemen, hier in concrete 
voorbeelden duidelijk worden. De gegeven voorbeel
den zijn actueel, omdat het hierbij om de eerste volle
dige afbeeldingen van een dubbel aangeslagen atoom 
gaat. 

'Tijdsonafhankelijke vormen' van atomen 
na botsingen 

Wat bedoelen wij met 'een botsing' ? 

Wat bij botsingen van microscopische deeltjes gebeurt, 
kan men nooit te weten komen door metingen aan één 
enkele botsing in de klassieke betekenis. Als wij vra
gen hoe een atoom eruitziet na een botsing, bedoelen 
wij de vraag: 'hoe zien bepaalde atomen er gemiddeld 
uit na botsingen van een bepaald type'. Deze informa
tie kunnen wij in principe verkrijgen door metingen 
aan vele botsingen van dit type uit te voeren, Het is dui
delijk dat de zo verkregen informatie specifieker wordt 
naarmate h**' type botsingen door de meetopstelling 
nauwkeuriger bepaald wordt. Anders dan in de klassie
ke wereld is er echter een grens aan de nauwkeurigheid. 
Buiten deze grens heeft het geen zin de meetopstelling 
nog selectiever te maken, omdat de gemeten uitkomst 
bij sterkere selectie van de botsingen niet meer veran
dert. In zekere zin is dus een type botsing dat zo goed 
mogelijk bepaald is, het microscopische equivalent 
van een enkele botsing van macroscopische deeltjes. 
In beide gevallen kan de uitkomst door herhaling van 

de meting gereproduceerd worden en is er geen sprake 
\an middeling die door betere selectie vermeden zou 
kunnen worden. Voor dit soort volledig bepaalde bot
singen heeft het ook zin de vraag naar vorm en oriënta
tie van de botsingspartners te stellen, evenals voor een 
enkele botsing van macroscopische deeltjes. Met het 
woord 'botsing' in de titel werden dit soort volledig 
bepaalde botsingen bedoeld. 

Hoe wordt een volledige bepaling van het botsingssys-
leem experimenteel gerealiseerd? 

Laten we het botsingssysteem Li * + He als voorbeeld 
nemen. De elektronische toestand van het Li' -ion is 
volledig bepaald als wij Li"(ls:)'S door oppervlakte-
ionisatie creëren. Als wij verder He(ls:)'S gewoon 'uit 
de fles nemen', valt hier, wat de elektronische toestand 
betreft, ook niets te selecteren. De toestand van de rela
tieve beweging van het Li ' -ion en hel He-atoom leggen 
v.ij ten dele vast door een parallelle bundel van snelle 
Lif -ionen (met energieën van enkele keV) op een ther
misch bewegend heliumgas te schieten. De relatieve 
snelheid van de botsitigspartners is dan naar grootte 
en richting alleen bepaald door de instelbare snelheid 
van de Lif -ionen. Men moet er natuurlijk op letten dat 
de heliumdichtheid laag genoeg is, zodat voor een Li * -
ion de kans op meerdere botsingen met heliumatomen 
klein is. Wat de preparatie van het botsingssysteem be
treft, is dit het maximaal haalbare. Vanwege de onze
kerheidsrelatie is het namelijk onmogelijk om met het 
projectiel het targetdeeltje zodanig te 'beschieten' dat 
van tevoren is vast te leggen of het targetdeeltje 'rechts 
boven' of 'links onder' geraakt zal worden. 

De resterende microscopische parameters kunnen 
wij bepalen door selectie. Voor een bepaald inelastisch 
proces, zoals 

Li'(Is :) + He{ls :)- He**(2p :)'D+Li'(Is :), (I) 

is namelijk de hoek (#,<£) waar het Li' -ion met de uit 
het proces resulterende energie opgevangen wordt. 
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eenduidig gerelateerd met 'waar het He-atoom geraakt 
werd'. Door een detector met energieselector bij de 
hoekpositie (tf.o) neer te zetten (/ie fig. / ) . kan uit alle 
voorkomende botsingen alleen diegene geselecteerd 
worden waarbij het heliumatoom op een bepaalde mei
nier geraakt werd. Als we de boven beschreven vast
legging van het botsingssysteem door preparatie en 
selectie vertalen in een quantummechanische beschrij
ving, zien we dat de eis voor volledige bepaling, name
lijk een volledig stel quantumgetallen vast te leggen, 
inderdaad vervuld is. Wij mogen er dus vanuit gaan d;it 
alle He**(2p:)'D-atomen die een botsing van het hier-

B C ' ? - •• . . A l - , . . • ' 

- * • 

Fig. I: Schematische schets die aangeeft hoe het bnt-
sing.ssysteem Li' -He door preparatie en selectie volle
dig bepaald kan worden. 

boven beschreven, experimenteel vastgelegde type heb
ben uitgevoerd, "er gelijk uil/ien* in de quantummecha
nische betekenis. In de/e context is het dan ook geoor
loofd van *hel atoom' ie spreken en van specifieke 
eigenschappen daarvan, zoals bij een macroscopisch 
voorwerp. Dal is niet /o als de botsing onvolledig is 
vastgelegd bijv. door de a/imuthhoek o niet vast te 
leggen - omdat dan achtereenvolgende botsingen ver
schillend kunnen zijn en in het algemeen verschillend 
uit/iende Hc(2p:)'D-atomen vormen. Het resultaat 
van een meting kan dan alleen maar een gemiddelde 
eigenschap van het geselecteerde ensemble van 
He(2p:)'D-atomen opleveren. Ah de hoek o (/ie fig. I) 
niet vastgelegd is. /ai de gemiddelde vorm van hel 
He(2p:)'D-etiseinble in ieder geval cylindersymmetrie 
be/itten rond de richting van de I t ' -bundel. 

Hoe bekijken we het atoom na de botsing? 

Wat wij met 'het atoom* en 'de botsing' bedoelen, is nu 
duidelijk. Omdat 'het atoom' een enseml Ie van een 
willekeurige hoeveelheid ononderscheidbare atomen 
is, kunnen wij ermee volst nan van de atomen telkens 
maar een signaal op te vangen, en vervolg -ns uit vele 

van de/e achtereenvolgende signalen gegevens over 
'het atoom' te reconstrueren. Een mogelijkheid zou 
zijn. als signaal fotonen te nemen, want ieder aangesla
gen atoom kan in principe één foton uitzenden (als de 
overgang niet verboden is voor dipooKtraling). Van 
deze mogelijkheid om aangeslagen atomen te bekij
ken, wordt inderdaad veel gebruik gemaakt, Er is ech
ter een belangrijke beperking verbonden aan de/e me
thode. Het aantal onafhankelijke parameters waar
door een dipoolstralingspatroon volledig bepaald is. 
bedraagt namelijk vijf. Dat betekent dan ook dat er 
maximaal vijf parameters van de vorm van een aange
slagen atoom via een dipoolstralingspatroon bepaald 
kunnen worden. Een andere mogelijkheid is elektro
nen als signaal te gebruiken. De/e mogelijkheid is wel
iswaar beperkt tot het bekijken van autoioniserende 
atoomtoestanden, maar /e heeft hei grote voordeel dat 
in bepaalde gevallen de hele informatie over de vorm 
van het aangeslagen atoom via een gemeten Iioekverde-
ling van de uitgeworpen elektronen verkregen kan wor
den. Bij de hier behandelde voorbeelden zijn de aange
slagen atomen dubbelgeëxciteerdt heliumalomen die 
door autoionisatie met een gemiddelde levensduur van 
10 l4-I() '" s vervallen naar de grondtoestand van het 
He ' -ion. Er kan dus gebruik gemaakt worden van de 
mogelijkheid om naar elektronen te kijken. Nemen we 
weer als voorbeeld de He<2p:)'D-toestand. De toe
stand vervalt met een levensduur T van 9,3 * 10 '" s v ia 
het proces 

He(2p :)'D - He ' (ls) :S f e (35 e \ ) . 

Het bekijken van de/e toestand houdt dus in hel opme
ten van de hoekafhankelijke intensiteit van elektronen 
van 35 eV. waarbij de hoeken ten op/ichtc van het vol
ledig vastgelegde bot singly sieem bepaald worden. 
De correlatie van de gedetecteerde elektronen met de 
daarbij behorende botsingen gebeurt door gebruik te 
maken van de bestaande lijdcorrelalic tussen de de
tectie van het verstrooide I 1' -ion en het daarbij beho
rende elektron in een 'delayed coinctdence'-meting. 
Een schets van de voor de bovenbeschreven metingen 
gebruikte opstelling wordt getoond 'm fig. 2. 

Samenhang lussen eJektronenhnekverdeling en de 
vorm van het atoom 

'Het atoom' dat bij een volledig bepaald boisiugssys-
teem behoort, verkeert na de botsing in een zuivere toe
stand, die beschreven wordt door een goiffunclie. Dit 
in tegenstelling lot een ensemble van atomen, dal bij 
een onvolledig bepaald systeem behoort en dal dus be
slaat uit atomen in onderscheidbare toestanden die mei 
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fïje. 2; Schels van de opstelling waarmee uitgeworpen 
elektronen, naar energie geselecteerd door middel van 
een elektrosfatische elektronenspectrometer, gemeten 
kunnen worden voor een volledig bepaald botsings-
systeem. De in een bepaalde polaire hoek 6p verstrooi
de ionen worden naar energie geselecteerd in een elek-

zckcrc statistische kansen voorkomen. Zo'n statistisch 
ensemble moet met een functie beschreven worden die 
opgebouwd is als niet-coherente som van dcgolffunc-
tics van de verschillende voorkomende zuivere toestan
den. In ons eerste voorbeeld gaan wc er vanuit dat 'het 
atoom' in een 2p:('D)-locstand verkeert. De bij dc/c 
toestand behorende golffunctic - die dus ook 'het 
aUK>m" na de botsing beschrijft - kunnen wij aandui
den als 

^|(2p :)'D|= v flu „,2.;l/> 
\t i 

(2) 

waarbij de bevolkingsamplitudcs axr van de magneti
sche subtoestanden die bij het totale impulsmoment 
L = 2 behoren complexe getallen zijn. die wij schrijven 
als 

au= au . c.xpiou. 

[3c golf functies van de subiocMandcn. aangeduid door 
rr,2,.W >, kunnen als hekend verondersteld worden en 

hebben niets met de botsing te maken. Alle informatie 
over de botsing zit in de coëfficiënten a\t. Het belang
rijke is nu. dat bij het verval door clcktroncncmissie 
het baanimpulsmomcnl behouden blijft, dat wil zeg
gen: het impulsmoment van het svsteem Mc ' (Is) » e 

trostatische (conische/ ionenspectrometer, en vervol
gens bij vier azimut ale hoeken gedetecteerd. Doormid
del van een coïncidentieschakeling wordt vastgesteld 
bij welk ion een gedetecteerd elektron behoort. De po
laire observaliehoek i> van de elektronen en de azimu-
tale hoek o van de ionenspectrometer kunnen worden 
gevarieerd. 

is precies gelijk aan het impulsmoment van de (2p:)' D-
toestand. Omdat de He' (Is)-toestand geen impulsmo
ment heeft, moet hel impulsmoment van de ècn-elck-
trongolffunctie van het uitgeworpen elektron een 
f = 2-golffunctic zijn met een hockafhankclijk gedeelte 
dat beschreven kan worden als 

waarbij de aXf identiek zijn met de aw in relatie (2) en 
waarbij K:M(i9.<)dcbolfunc'iicsvoorf = 2 zijn. De spin 
van het elektron en van het He' -ion hebben wij buiten 
beschouwing kunnen laten, omdat er geen wisselwer
king tussen spin- en baanimpulsmoment bij het verval 
van liet dubbel aangeslagen heliumaioom optreedt en 
dus behoud van baanimpulsmoment geldt. De hock-
afhankclijkc intensiteit van de elektronen die op een 
detector voorcontinnümclcktroncn met golffunctic(3) 
vallen, kunnen wij schrijven als 

v : 
(4) 

Men/ici dusdat bijna op een triviale manier inde 
intcnsitcttsvcrdcling van de uitgeworpen elektronen 
alle informatie over de botsing opgesloten zit. namelijk 
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in de coëfficiënten aV/- Door een gemeten hoekverde-
ling met behulp van formule (4) aan te passen, kunnen 
de coëfficiënten aA, bepaald worden. Deze bepaling 
wordt nog vergemakkelijkt, doordat de golffunctie 
van d»* door een botsing aangeslagen toestand inva
riant moet zijn bij spiegeling aan het botsingsvlak. 
Samen met de willekeurige normering en de willekeu
rige keuze van een 'overall'-fase, die geen fysische be
tekenis heeft, is daarmee het aantal onafhankelijke 
parameters in dca\f teruggebracht tot vijf. 

Een 'eleklro' van He(2p2)'D, gevormd in een botsing 
met een He +-ion 

In botsingen tussen heliumatomen en He +-ionen 
wordt voornamelijk de He^p^'D-toestand aangesla
gen. Uit de gemeten coïncidente hoekverdeling voor 
verschillende volledig bepaalde botsingen werden de 
vijf bovengenoemde paranieters gevonden door aan-

Tabel 1: Uit de metingen verkregen parameters voor 
de toestand He(2fr)'D, aangeslagen in een botsing 
met He*. De parameters leggen de complexe bevol
kingsamplitudes ast = oV; exp itt>st vast. 

Toestand (2p-)'D 

I M 0 I 2 

0,40 
0 

0,32 
0,21 

0,56 
1,40 

passing aan re'atie (4). Als voorbeeld zijn deze para
meters in tabe'. I gegeven. Van de redelijke overeen
stemming van de theoretische verdeling met de geme
ten verdeling, wordt 'm fig. 3 een voorbeeld gegeven. 
Hr worden trouwens meerdere metingen in verschillen
de vlakken bij de bepaling van de amplitudes o u ge
bruikt. Fig. 4 toont een beeld in perspectief van een ge-

Qf. 

Fig. 3: Intensiteit van de door He(2p2)'D uitgeworpen 
elektronen als functie van de observatiehoek d, geme
ten in het botsingsvlak. De intensiteit is aangegeven 
als de afstand vanaf het centrum. De getrokken lijn is 
berekend met behulp van lelatie (4) en de parameters 
van tabel 1. 

Fig. 4: Beeld in perspectief van de hoekverdeling van 
de door He(2p2)'D uitgeworpen elektronen. De inten
siteit is aangegeven als afstand vanaf het centrum. De 
verdeling is berekend met behulp van relatie (4) en de 
parameters van tabel I 
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meten hockverdeling; dit beeld werd berekend met be
hulp van de uit de meting verkregen aM's. Men ziet dat 
het atoom dat deze hoek verdeling veroorzaakt, zich op 
een bepaalde manier de botsing 'herinnert'. Met be
hulp van de bekende samenhang tussen het hoekge-
deelte vandetwee-elektrongolffuncties |a,2,Af > met 
het hoekgedeelte van de één-etektrongolffuncties van 
de beide p-elektronen, kunnen we nu ook voor ons 
voorbeeld de vorm van het geëxciteerde He(2p2)'D-
atoom reconstrueren. Het resultaat is te zien in fig. 5. 
Omdat dit beeld verkregen werd met behulp van elek
tronen, zou men het in plaats van een 'foto' een 'elek-
tro' kunnen noemen. 

'Tijdsafhankelijke vormen' van atomen 
na botsingen? 

In dit hoofdstuk willen we aantonen dat men bij bot
singen van Li+-ionen met He-atomen het dubbel aan
geslagen He-atoom na de botsing een soort vormoscil-
laties ziet uitvoeren als men 'het atoom' met voldoend 
hoge tijdresolutie met elektronen bekijkt. Omdat de 
levensduur van de dubbel aangeslagen He-atomen van 
de orde van 10_i4-10~15 s is, vereist het waarnemen 
van vormveranderingen een scheidend vermogen, be
ter dan ca. 10" '5 s. Het tot nu toe haalbare scheidend 
vermogen in coïncidentiemetingen is slechts ca. 10~9s, 
en dus verre van voldoende. 

De PCI-klok 

Dat men toch een scheidend vermogen van ca. 10" " s 
experimenteel kan realiseren, is te danken aan een bij
zonder effect dat bij autoionisatie na aanslag in een 
botsing met een ion optreedt. Dit zogenaamde 'post 
collision interaction' (PCl)-effect treedt op, doordat 
op het tijdstip van autoionisatie (/a) het ion nog niet 
helemaal verdwenen is en met zijn Coulomb-veld de 
energie e van het uitgeworpen elektron beïnvloedt ten 
opzichte van zijn energie e0 '

n ö/wezigheid van het 
Coulomb-veld. Als we energieën meten in Hartrees 
(H = 27,2 eV) en afstanden in a0 (a0 * Bohrstraal = 
0,53 x 10"l0 m) hebben we de relatie 

e = t 0 - l / / ? = e „ - l / v / a . (5) 

Zoals in fig. 6 wordt aangetoond, is de PCI-verschui 
ving (e0 - f) van de energie, te begrijpen als een energie
verlies dat tot stand komt door afremming in het Cou
lomb-veld van het ion (dat zich op afstand ft = vt3 van 
het autoioniserend atoom bevindt). Het bijzonder aan
trekkelijke bij de PCI-verschuiving is, dat het tijdstip 
t3 direct gerelateerd is aan de meetbare energiever

schuiving en de instelbare relatieve snelheid v van de 
botsingspartners: 

/a~1/(v.<e0-€))- (6) 

Als nu de gemiddelde PCI-verschuiving (e0-e)= 1/VT 
duidelijk groter is dan de, door de onzekerheidsrelatie 
gegeven, ondergrens van de meetnauwkeurigheid van 

X 

•v-b--
Y \ ) 

X 

A i ^ — v 
2 w 

Y 

X 

Y 

L--A-
Fig. 5: Vorm van het Hef2p2)'D-atoom na aanslag in 
een botsing met He+. Getekend is de elektronendicht
heid in de drie aangeduide vlakken (als afstand vanaf 
het centrum). 

Fig. 6: Het PCl-mechanisme. Het door He*" uitge
worpen elektron, dat zonder aanwezigheid van het 
Coulomb-veld van Lif een asymptotische energie van 
e0 zou hebben, wordt door het Coulomb- veld afgeremd 
met (€,)-()= I/R/tot t. 
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(, Ae = I/T (deze relatie volgt uit Ae.r = h voorh - 1 en 
houdt in dat wij de energie in Hartrees meten en de tijd 
in atomaire eenheden van ca. 2,44 x 10 '7 s), dan kan 
dus blijkbaar ra met behulp van relatie (6) uit de geme
ten energie é bepaald worden. Wij kunnen dus stellen 
dat de tijdstippen /a bepaald kunnen worden als geldt: 

Ae = l /r < < (f„-é]= Ï/VT , 
ofwel: 

v < < 1, (7) 

waarbij, zoals uit (5) volgt, v= 1 de snelheid is waar
mee een afstand van o0 in één atomaire tijdeenheid van 
2,44 x 10" '7 s afgelegd wordt (wat tevens de snelheid 
van het elektron in de eerste Bohr-baan is). De toe
pasbaarheid van de tijdmeting via het PCI-effect is dus 
vrij algemeen en in principe onafhankelijk van de le
vensduur T. Bij de botsingen van Li+ -ionen op He-
atomen, die vervolgens besproken zullen worden, is 
v= 0,1. 

Tijdresolutie van ca. 10" '6 s voor 'eleklro's' 

Het verval van een autoioniserende toestand volgens 
exp( - ra/T) leidt tot een energieverdeling van de uitge
worpen elektronen die eenvoudig uit relatie (5) kan 
worden verkregen en die gegeven wordt in fig. 7. De 
tijdschaal die uit relatie '5) volgt - voor tijden na de 
botsing - , is tevens aangegeven. Men ziet dat men met 
het PCI-effect een goede 'klok' heeft voor tijden tus
sen ca. 0,57 en ca. 4T, met een scheidend vermogen dat 
door de onzekerheidsrelatie begrensd is tot 

^J/tS(Vl)/T, (8) 

waarbij v weer gemeten wordt in de hierboven aange
geven atomaire eenheid. Uit (8) volgt, dat de tijdreso
lutie voor / SE T alleen bepaald wordt door de relatieve 
snelheid (en wel gelijk is aan de relatieve snelheid in 
atomaire eenheden). Voor ons voorbeeld met v = 0,1 is 
dusdetijdresotutiebij ta * T = 10 l5s van de orde van 
10 lft s. Door hoekverdelingen van elektronen voor 
meerdere door PCI verschoven energieën e(ta) op te 
meten en daaruit, zoals voor het voorbeeld He + /He is 
uitgelegd, een 'elektro' van 'het atoom' te reconstru
eren, is het dus mogelijk een soort film te verkrijgen 
bestaande uit momentopnamen op afstanden van 
ca. 10 "'s. Als we deze momentopnamen maken voor 
een atoom, dat zich in een stationaire toestand bevindt 
-zoals het dubbel aangeslagen heiiumatoom na de 
botsing met een He ' -ion - , vinden wc, uiteraard, dat 
het atoom er op ieder 'elektro' gelijk uitziet. Dat moet 
ook, omdat de golffunciic de lijd alleen inde vorm van 

z • — ~ — — • ' 
Ui 

o 
cc 
I - I 

^ • T'JD NA DE BOTSiMG 

^ ! 477»io',5s 775»icy'5s joe»icrMs ^ 
° 0.5 T i ï 2 t 4 t ! 
z 
< 
> ; 

O ' 34 34.5 35 , 15 5 

ENERGIE (E) VAN DE ELE- T90ME-S. [eV] 

Fig. 7: Theoretische energieverdeling van autoionisa-
tie-elektronen die door PCI verbreed is. De verdeling 
en de bijbehorende tijdschaal - die aangeeft op welk 
tijdstip na de aanslag het elektron met energie e geëmit
teerd is - zijn berekend voor He(2p2)'D, aangeslagen 
in een botsing met Li+-ionen met een energie van 
2keV. 

de factor exp(-i£r) bevat (h = 1), die bij berekening 
van de elektronendichtheid wegvalt. Anders wordt het 
als wij atomen bekijken die in meerdere toestanden 
worden aangeslagen. Als dit namelijk in een volledig 
bepaalde botsing gebeurt, verkeert het atoom nog 
steeds in een zuivere toestand en moet het volgens de 
quantummechanica met behulp van een coherente su
perpositie van meerdere golffuncties, behorende bij 
deze toestanden, beschreven kunnen worden. Voor het 
geval van twee aangeslagen toestanden heeft de golf-
functiedus de vorm ̂ iexp( - i£",/) + ^2exp( - \E2t), met 
ip\ en $2 de ruimtelijke gedeelten en E\ en E2 de ener
gieën van de beide toestanden. De met deze superposi
tie berekende elektronendichtheid vertoont in het alge
meen tijdelijke veranderingen met een karakteristieke 
tijd 2ir/AE. Zoals hieronder zal worden uitgelegd, 
kunnen we deze veranderingen voor het geval van 'het 
dubbel aangeslagen He-atoom' na een 'botsing' met 
een Li+-ion zichtbaar maken met behulp van het PCI-
effect . 

Een film van dubbel aangeslagen He (duur ca. 10 l4s) 

In botsingen met Li' -ionen worden voornamelijk de 
toestanden He(2p2)'Den He(2s2p)'P bevolkt. De situ
atie betreffende de clektronenspectra is geschetst in 
fig. 8. De door PCI verbrede autoionisatielijnen over
lappen elkaar in een breed energiegebied. In dit gebied 
kan een elektron met een bepaalde energie e afkomstig 
zijn van het verval van de toestand (2p2)'Dophet tijd
stip (;',({), of van het verval van de toestand (2s2p)'Pop 
het tijdstip t--(f). De tijdsafhankelijkheid van de golf-
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functie moet dus zichtbaar worden in een bepaald in
terferentiepatroon in de energieverdeiing, of omge
keerd: uit de bij verschillende hoeken (i?,sc) gemeten in
terferentiepatronen kan de tijdsafhanKelijke vorm van 
de golffunetie (elektronendtchtheid) worden gerecon
strueerd. De daarvoor benodigde wiskundige samen
hang is bekend, maar hier verder niet van belang. Als 
voorbeeld voor de bij Li+ /He-botsingen voorkomen
de interferentiepatronen laten wij in fig. 9 twee spectra 
zien die in het botsingsvlak, bij (<t>-<p} = 0 en bij 
(0 — v?) = 180°, loodrecht op de bundelas gemeten zijn. 
Deze spectra zijn omgerekend naar een coördina
tenstelsel dat met het emitterende He-atoom meebe
weegt, zodat er geen onderlinge Doppler-verschuivin
gen optreden en de elektronen-energieën dus in beide 
spectra vergelijkbaar zijn in die zin dat zij bij een 
eenzelfde verschil van vervaltijdstippen Ui - tl) beho
ren. Men ziet dat de interferenties een tegengestelde 
fase hebben. Bij de gekozen hoeken is dit een direct ge
volg van het feit dat de 'D- en de 'P-toestand verschil
lende pariteit hebben. Bovendien is duidelijk te zien 
dat de vormoscillaties heel pregnant zijn. Vele verge
lijkbare spectra, zoals getoond in fig. 9, zijn gemeten 
bij verschillende observatiehoeken (0,0), en uit deze 
spectra zijn de complexe amplitudes a.^'D) en Ov/i'P) 
berekend - die tijdsonafhankelijk zijn - alsmede een 
beginfase voor de tijdsafhankelijke relatieve fase tus
sen de 'D- en 'P-bijdragen van de golffunetie. Al deze 
parameters zijn opgenomen in tabel 2. In fig. 10 zien 
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Fig. 6: Theoretische energieverdeling van autoionisa-
tie-elektronen voor het geval dat het autoioniserende 
atoom in een superpositie van twee toestanden ver
keert. De verdeling (doorgetrokken lijn) is berekend 
voor He in de toestanden (2p2)'D (tl, = 35,3 eV) en 
(2p2s)lP (ef, = 35,54 eV). De streeplijnen geven de af
zonderlijke verdelingen weer. De oscillaties weerspie
gelen de vormoscillaties van het atoom. 

Fig. 9: Energieverdelingen voor autoionisatie-elektro-
nen van He aangeslagen in botsingen met Li+ bij 
2 keV, gemeten bij observatiehoeken (d = 90°, <p = 0°) 
in hei verstrooiingsvlak (<t> = 0°, resp. 4> = 180°). De 
doorgetrokken lijn is een theoretische berekening met 
aangepaste amplitudes aM('D) en a^'P). 
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Fig. 10: Momentopnamen van de vorm van het door 
Li+ dubbel aangeslagen He-atoom. Gettkend is de 
elektronendichtheid in drie vlakken als afstand vanaf 
het centrum ( + j . De opnamen zijn berekend met de 

door aanpassing aan metingen bepaalde parameters 
(tabel 2), voor vijf tijdstippen binnen de eerste periode 
T=2it/<4~t'(J=l,74.I0-
duidelijk zichtbaar. 

14 s. De vormoscilluties zijn 

we een reeks momentopnamen van 'hei dubbelaange
slagen He-atoom\ opgenomen in drie verschillende 
vlakken. De vormoscillaties zijn duidelijk zichtbaar, 
alhoewel niet zo pregnant als de vormoscillaties van de 
hoek verdel ing van het uitgeworpen elektron. 

Conclusie 

Wij hebben gezien dat men in zekere zin kan stellen dat 
atomen die in een botsing geëxciteerd worden, zich 
- afgezien van hun excitatie zelf - ook via vorm en 
oriëntatie de botsing herinneren, waarbij in het alge
meen nog tijdelijke veranderingen van de vorm na de 

Tabel 2: Vit de metingen verkregen parameters voor 
het door Li* dubbel aangeslagen He-atoom dat in een 
superpositie van de toestanden (2p2)'D en (2s2p)'P 
verkeert. De parameters zijn door as1= \ a^ | exp i<f>u 

aan de bevolkingsamplitudes %/ gerelateerd. 

Tocsiant! (20P)>P Cp : ) 'D 

,W 0 1 0 1 2 

" \ j 0,15 0.-I5 0.25 0.24 0,44 
ó\t-'ir 0.4H U I 0 0..V 0,39 

botsing plaatsvinden. Wij hebben verder gezien dat 
dit, bijna klassieke, gedrag van atomen alleen in 'volle
dige metingen' tot uiting komt. Terwijl in dit artikel de 
nadruk lag op 'hoe kan men deze gedetailleerde infor
matie over atomen door meting te weten komen', zal 
duidelijk zijn dat het eigenlijke doel van het onderzoek 
is, via deze informatie zo nauwkeurig mogelijk de bot
sing zelf te reconstrueren. Voor de excitatie van 
He(2p2)'D door He+ is dit in zekere zin gelukt. In an
dere woorden: er is een botsingsmodel gevonden dat 
de variatie van alle vijf parameters (tabel 1) voor ver
schillende botsingen binnen de experimentele nauw
keurigheid correct beschrijft, dus ook voorspelt 'hoe 
het He{2p2)'D-atoom eruit ziet' na een botsing {zonder 
de betreffende meting uit te voeren). 
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drs. J. Heijn (u, secretaris Verkennings
commissie Natuurkundig Onderzoek) 
Reda c tie/Voorlichting: 
mevr. M.J.H, van Hooren 
Secretaresse: 
mevr. P.A.M. Roovers 
Beleidsmedewerker: 
dr. W. Westera (o) 
Medewerker bibliotheek: 
E.J. Rinia 
Medewerker: 
drs. M. van Rooij (o) 
Typiste: 
mevr. CA. Boid-Fernandes 
mevr. G.E.G. Ebbing 
mevr. J.M. van Maurik 
Volontair: 
M.J.G. BormansfoJ 
H.J. Stoffers (o) 

Financiële Zaken 
Hoofd: 
C. Westland 
Begrotingsdeskundige: 
C.M. Visser 
Secretaresse: 
mevr. J. Nowakowski (a) 
mevr. G.A.M. Ypma-Scholman (o) 
Typiste: 
mevr, J Korll-van den Schilden 

Financiële administratie 
Hoofd: 
A.A. de Ridder fa) 
C.L.R. Versluijsfo; 
Medewerk(st)er: 
mevr. A. Agterberg (o) 
mevr. T.B.M. Broekhuizen 

mevr. A. Hulsdouw 
M.H. Kooij (a) 
A.H. van der Meer fa) 
R. de Mie 
A.R. Schotanus 
Volontair: 
H.W.J. den Hartog (a.o) 

Personeelszaken 
Hoofd: 
R.J. Pleijsier 
Stafmedewerker personele organisatie: 
T. van Egdom 
Stafmedewerker arbeidsvoorwaarden
beleid: 
mr. JA. Engelse 
Programmeur: 
M. van Eek (a) 
Secretaresse: 
mevr. J. Dam (a) 
mevr. H.M. van Eijsden (a.o) 
Assistente: 
mevr. M.C. van Tergouw (a) 
Typiste: 
mevr. E.J. Verhoef-Hekel 

Personeels- en salarisadministratie 
Hoofd: 
H.M. Vening 
Personeelsadministratie: 
RE. da Graca 
W.P. van der Kraats 
mevr. M.M. van Meeuwen 
Salarisadministratie: 
mevr. M.C. Drenth-Schindeler 
H. Romijn (a) 
E. de Vries 
Buitenlandse reizen: 
mevr. M.A.W. van Veenendaal 
Volontair: 
mevr. T.G. van Dijk (a.o) 
mevr. A.G.W.M. Fonvillefa.o/ 
mevr. S.A.H. Helledoorn (a) 

Kernfysisch Versneller Instituut 

Wetenschappelijk medewerker in vaster 
verband: 
dr. A.E L Dieperink 
dr J van Klinken 
dr. J.P.F. Mulder 
prof.dr. A. van der Woude (o) 

Personeelsbezetting 145 



Wetenschappelijk medewerker m 
gewoon verband: 
ir. WK. van Asselt 
drs G.J Balster 
mevr.drs. N. Blast to) 
drs. W.T.A Borghols (a) 
drs W.M.M. Botermans fa) 
drs S Brandenburg 
dr. R. Bijker (o) 
drs. P.C.N. Crouzen 
drs. P.B. Goldhoorn 
drs P. Grasdijk 
drs. B. ter Haar 
dr. J.J. Hamillfo; 
dr. M.N. El Harakeh 
dr. H.J.K. Ho fa) 
drs. H.J. Hofmann (a) 
drs. H.J Koeslag 
dr. P.A. Kroon 
dr. W J. Ockels M 
drs. H.J. Rier°bos 
ir. J.M. Schippers 
drs. W.Z. Venema (o) 
dr. G.C.M Wenesfo; 
drs. VA. Wichers 
Gastmedewerker: 
dr. P.D. BondfoJ 
dr. L.P. Ekstróm (a.o) 
dr. Han Shukui (o* 
dr. R. de Leo (a.o) 
dr. Lu Huijun (o) 
prof. M. Pignanelli (a.o) 
dr. W. Reisdorf (a) 
ir B. Smith (a,o) 
drs. N. Voshinaga (a.of 
Technicus: 
ing, T.F.L. Armbrust 
W.T.L. Bisselmgfo) 
ing. H.A.P. van der Duin 
H. Fraiquin 
H.F. Gorter 
inq. J. Mulder 
W.W.P. Olthuis 
H. Post 
F. Rengers 
Volontair: 
J Bouma (o) 
H.J. Heemstra (a,o) 
L. Huisman (s) 
M.R.C, liiing (a) 
M.C.C. Steens fa) 
K.S. Tamminga (a.o) 
F..J. Tenhage (a) 
L. Vos (a.o) 
mevr. H. Wesseling (o) 
Secretaresse: 
mevr. E. Buursink (a) 
mevr. L.C. Faber (o) 
Administratief medewerker: 
J.H. Hoogenboom 

WERKGROEP A III 
Wetenschappeli/k medewerker in 
gewoon verband: 
drs. J.H. van Dijk to) 
ir. B.J.J. Koeleman 
drs. B. Visscher 
jr. S.T. de Zwart 

Gastmedewerker: 
dr. T. Fried (a.o) 
Technicus: 
ing R.D. Alkema 
ing. G. van der Kruk 

Kernfysica 

WERKGROEP K II 
dr. T.J. Ketel, WM/V 
dr. J. Rethmeier. WM/V 
drs. H. Blok, WM/G (o) 
drs A.J.H. Donné. WM/G 
drs. A. van Egmond, WM/G (o) 
drs. M. Gouweloos, WM/G 
drs. W. Hengeveld, WM/G 
drs. LR. Kouw, WM/G 
drs. T.P.E. Prins, WM/G 
drs. A. Stolk, WM/G 
drs. J. Vogelzang, WM/G 
drs. L. de Vries, WM/G (a) 
drs. H. Wienke. WM/G (o) 
drs. J.J.A. Zalmstra, WM/G (o) 
J. Bouma, TA 
ing. W.PJ. Heubers, TA (o) 
ing. E. Kappert, TA 
R. Mooy. TA 
ing. A.J.M. Ponjée, TA 
ing. J.J. Welling, TA 
J. Zevering, TA 

WERKGROEP KV 
dr. G.A.P. Engelbertink, WM/V 
dr. R. Kamermans, WM/V 
dr. C. Alderliesten, WM/G 
dr. G.W.R. Dean, WM/G (a.o) 
drs. R.J. Elsenaar, WM/G 
drs. C.P.M, van Engelen, WM/G 
drs. H.P.L. de Esch, WM/G 
drs. E.J. Evers, WM/G 
drs. N.A.F.M. Poppelier, WM/G (a) 
drs. JW. de Vries, WM/G 
drs. D. Zwarts, WM/G (o) 
drs. F. Zijderhand. WM/G 
prof. S.S. Hanna, WM (a.o) 
mevr. L. Wood, WM(a) 
D. Balke, TA 
J.P. van der Fluit, TA 
T.S.A. Gerrits, TA 
ing. A.P. de Haas, TA 
ing. F.A. Hoppe, TA 
ing. J.J. Langerak, TA 
G.W.M, van der Mark, TA 
A.J. Michielsen, TA 
T. Moekoet, TA (a) 
C.J. Oskamp, TA 
ing. W. Smit, TA 
B.A. Strasters, TA 
A.J. Veenenbos, TA 
ing. H. de Vries, TA 

WERKGROEP K Vl-G 
dr. T. Chakraborty, WM/G (a) 

WERKGROEP K Vl-U 
drs. N.R. Walet. WM/G 
drs, L.C. de Winter, WM/G 

WERKGROEP K VIII 
ir. W.H.L. Moonen, WM/G 
ir. C.W.A.M, van Overveld. \,VM/G 
G.P.H. Hamers, TA 
R. Janson. TA (o) 

WERKGROEP K IX 
drs. P.J.J. Kok. WM/G 

WERKGROEP K/VS X-G 
drs. F.C. Magendans. WM/G 
drs. T.J. van Netten, WM/G 
drs. K. Post. WM/G 
drs. W.H. Segeth, WM/G 
dr. N. Ravi, WM (o) 
dr. T. Tyliszczak, WM (a) 
G. Andries, TA 
M.H. Menninga, TA 
G.A. Nolmans. TA 
J.L.W. Petersen, TA 
B.J. Rigterink, TA 
H.S. Rutgers, TA 
R.L Schotanus, TA 
J.J. Smit, TA 

WERKGROEP K/VS X-L 
dr. W. van Rijswijk, WM/G 
drs. H.H.A.Smit, WM/G (a) 
drs. G.A. Vermeulen, WM/G (o) 
R. Hulstman, TA 

FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul-
fysica 

Algemeen directeur: 
prof.dr. J. Los 

Adjunct-directeur: 
prof.dr. F.W. Saris 
prof.dr. M.J. van der Wiel 
Bedrijlsingenieur/Beheerder: 
di.ir. J.G. Bannenberg 
Adviseur: 
prof.dr. J. Kistemaker 
Directiesecretaris: 
mevr. L. Roos 
Assistent bedrijfsingenieur: 
ing. H.H. Kersten 
Wetenschappelijk medewerker in vaster 
verband: 
dr.ir. A.J.H. Boerboom (o) 
dr. M.l. Gavrila 
dr. F.J. de Heer 
dr. P.G. Kistemaker 
dr. M.J. Offerhaus 
dr. A. Tip 
dr. J.F. van der Veen 
dr. CA. Visser 
dr. A.E. de Vries 
Wetenschappelijk medewerker in 
gewoon verband: 
mevr.drs. V. Boersma-Klein 
drs. D. BreerJerveld 
drs. H. van Brug (a) 
dr.ir. D.P. de Bruijn 
drs. MP. Bruijn 
dr. J.W. Dallinga(a.o) 
drs. D. Dijkkamp 
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dr. J.W.R. Fennema/u.) 
drs. J.W.M. Frenken 
drs. W.J.L. Genuit 
drs. H.C. Gerritsen 
dr. RA. Haring (o) 
drs. G.P.J. Hermans (a,) 
drs. R. Hoogerbrugge 
drs. T.C.M. Horn (a) 
drs. R. de Jonge 
dr. J.T.N. Kimman (o) 
dr. A.W. Kleyn 
drs. W. Koot 
drs. S A . Körnig (a) 
dr. P E. van der Leeuw (o) 
drs. P.M.J. Marée 
drs. H.G. Muller 
drs. J. van Nieuwkoop 
drs. D J . Oostra 
drs. C.E.D. Ouwerkerk 
drs. W. Ravenek (a) 
dr. J.B. Sanders 
drs. W.C. Sinke 
drs. M.R. Spalburg 
drs. M.E.M. Spruit 
mevr.drs. A D . Tenner 
ir. W.H. Urbanus (a) 
drs. F. van der Valk fa] 
dr. G.N.A. van Veen (o) 
ir. J. Verhoeven 
drs. J.W.J. Verschuur (a) 
drs. E. Vlieg (a) 
drs. J.F.M. Westendorp 
dr. G. Wieten (o) 
drs. W.J. van der Zartde (a) 
Gastmedewerk(st)er: 
dr. S. Bobashev (a,oi 
prof. M.L Barat (a,o) 
drs. P.C.M. Boers (a) 
mevr.dr. L. Calcagno (a,o) 
dr. P. Chakraborty (a) 
dr. D. Ciric (o) 
dr. T.E. Derryfa; 
dr. A.Z. Devdariani (a,oi 
dr. J. Fournier (a,o) 
dr. P.G. Fournier (a.o) 
dr. H. Helm fa,oJ 
dr. A. Herscovitch (a,o) 
ir. F.E.T. Keiling 
dr. M. Lavollée (o) 
dr. K. M\yake(o) 
dr. M. Miyao (a) 
mevr.drs. M. Nip 
Osman Elsafi (a,o) 
dr. Pan Hoa Chang (a) 
M. Pont fa) 
prof.dr. P.K. Rol (a,o) 
dr. G.W. Rubloff (a.o) 
mevr. N.J.M. Ryan (a,o) 
F.H.M. Sanders (o) 
dr. R. Saxon (a,o) 
drs. D. van Smeerdijk (a) 
E. T i c h e l a a r (a.o) 
dr. S. Valeri (a.o) 
dr. A.S.M. Wahby (a.o) 
dr. Ying Chung Tong (a) 
dr. P.C. Zafm (o) 
Wetenschappelijk assistent: 
A. Boellaard (o) 
F. Bijkerk (a) 

H.W. van Essen la) 
A.E.M J. Fischer 
T.C.M. Horn (o) 
F. Huussen (a) 
W.A. Koelewijn (o) 
R I J . Oltrtof (a,o) 
A. Polman fa) 
W.G.J.H.M. van Sark 
F.G Schonewil le (aj 
P.K. Stout (o) 
M.G. Tenner 
J.W.J. Verschuur (a.o) 
M.G.M. Vervaat (o) 
W.J. van der Zande (o) 

Student: 
T.H.M. Bekman (a.o) 
F. Bijkerk (ai 
T. Deyman (o) 
H.W. van Essen (a,o) 
F.H. Geuzebroek (a) 
D.P. Hauschildt (a) 
R. Heeman (a) 
P. Monnee (a.o) 
R. Rodink (a) 
W. van Schelt (a) 
F.G, Schonewil le (o) 
P.J.J. Tromp (a,oJ 

Biomol 
Wetenschappelijk medewerker in 
gewoon verband: 
dr. J.J. Boon 
Analiste: 
mevr. A. Tom 
Laborante: 
mevr. B.J. Brandt-de Boer 
Laboratorium-assistent: 
G.B. Eijkel 

Technisch personeel 
Laboratoriumassistent: 
T.S. Balier 
ing. J. ter Beek 
ing. J.R. Dassel 
ing. C.H.M. Noortman fa) 
ing. C.H. van Oven 
ing. H.D. Pape 
ing. N.J.M. Sijm 

Elektronische afdeling 
Hoofd: 
ing. P.J. van Deenen 
Elektronicus: 
ing. H.P. Alberda 
ing. A.N. Buyserd 
ing. H.A. Dekker 
T. van der Hauw 
J. ter Horst 
T. Rensink 
ing. T.A. Schotvanger 
Elektromonteur 
GA. deRuyter 

Afdeling informatieverwerking 
Elektronicus: 
ing. C.J. van Doornik 
mg. J.N. van Eist 
ing. f.C. de Haan 

Systeemprogrammeur: 
ing. C.B. Okhuysen 

Mechanische afdeling 
Hoofd: 
A.F. Neuteboom 
Instrumentmaker: 
W.J. Barsingerhorn 
A.W.O. van der Beek 
R. Boddenberg 
W.H. Brouwer 
J.W.M, van Dorsselaer 
PT . Kêa 
R.J.I.M. Koper 
H. Neerings 
C. van der Zweep 
Leerling instrumentmaker: 
M.H. van Eijden (o) 
J.C. Schipper (ai 

Glastechnicus: 
J.A. van Wel 
Hoofdanaiist: 
A. Haring 
Hoofdoperator/technicus: 
F.L. Monterie 
Operafori ïecnntcus: 
A. de Boer (o; 
H. van den Brink 
J.W. Derks 
A. van 't Ent (a) 
R. van Eijmeren 
R. Kemper 
H. Klaassen (a) 
R. Schrijver (T) 
H.A. Seppenwoolde (a) 
R.J.J. Taminiau 

Constructieb'ireau 
Hoofd, tevens hoofd technische dienst: 
ing. E. de Haas 
Tekenaar/constructeur: 
ing. A P . de Jongh 
Calqueuse: 
mevr. J.J. Smid 
Vacuümtechnicus: 
G.P.A. Fri j l ink 
Wetenschappelijk rekenaar: 
<N.E. van der Kaay 
F. Vital is 

Volontair: 
E.N. Binnewijzend (a.o) 
R.R. Boersma (a.o) 
F.P. Derks (a.o) 
A. de Geus(a) 
M.C.J. GeyselaersfaJ 
E.B.L. GoorhuiSf'aj 
E.A.H, van den Heuvel (a) 
W.F.C. Koop (3,0,1 
M. Poelman (a.o) 
M. Remeeusf t o) 
M.H. Steenbergen (o) 
M.J. Stout (o) 
R. Telkamp (o) 
F.J. Teijink (a.o) 
P.C.M, V laa r fa ; 
G.M. Weitz(a,o) 
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Administratief personeel en algemene 
dienst 
Hoofd administratie 
M.J.J. van Gelderen 
Boekhoudkundig typiste: 
mevr. E.C. Koestal 
Secretaresse: 
mevr. T. Boele-Doorn (o,) 
mevr. D. Heijnert <a) 
mevr. A.H.L. NolenAl leman 
Administratief medewerkster: 
M.P.M. Feller (a) 
Bibiiothecaresse: 
mevr. M E . Harlaar-Scholten 
mevr. A.J. van Harreveld 
Telefoniste/typiste: 
mevr. G.W. Gr igor iouvan der Wijk 
mevr. J.A.J.M. Manshanden-Blanken-
nagel 
Typiste: 
mevr. C.J. Köke-van der Veer 
mevr. J.J. Smit-Boerma 
Inkoper/magazijnbeheerder: 
J . F . 3i;->i 
Magaziihbediende: 
M. Smit 

Onderhoudsdienst 
Hoofd, tevens conciërge: 
A.J. Akkermans 
Monteur: 
C Fokke 
Ottsetdrukker: 
H. Sodenkamp Jr. 

Huishoudelijke dienst 
Hoofd: 
D. Larooi 
Medewerk(st)er: 
H. Sodenkamp Sr. (o) 
mevr. F.H Bleijerveld 
mevr. H.J. Boer 
mevr. W. Bouland-van Nigtevegt (o) 
mevr. C. van Gaveren-de Ronde 
mevr. B.C. Kf.sselring-Polstra 
mevr. J. Teeken (a) 
mevr. C. Weemink-van der Werf 

WERKGROEP TN III 
Wetenschappeli/k medewerker in vaster 
verband: 
dr.ir. E.HA. Granneman (o) 
dr. H J. Hopman 
Wetenschappelijk medewerker in 
gewoon verband: 
ir. P W . van Amersfoort 
dr.ir. P.J.M, van Bommel (o) 
drs. J.H.M Bonnie 
drs. J.J.C. Geerhngs 
drs. F. Stebenhst 
drs. RW. Thornae 
Wetenschappelijk assistent: 
L.F.T, Kwakman 10) 
Student: 
R. Rodink fa) 
Technicus: 
ing. E. Algra 
ing IA . Attema 
A.N.M. Bontekoe 

ing. H G . Ficke 
L.H.R. de Haan (o) 
P.M. Klappe 
H.M. Krop la) 
J. Ladru 
W. Tebra 
H.J. Timmer 
H. van der Veen 
ing. A.J.M. Vi j f t igschi ld 
M. Wijnberg 
H. Zeijlemaker 

WERKGROEP THFE-F 
Wetenschappelijk medewerker in 
gewoon verband: 
ir. E.J. van Loenen 
drs. L. Smit 
Technicus: 
S. Doorn 

Atoomfysïca 

WERKGROEP A II 
dr. J.M. Fluit. WM/V, adjunct-leider 
dr. T.M. Hupkens, WM/G to) 
drs. A.G. Kuiper, WM/G 
drs. E.ME. Mack, WM/G 
drs. D. van Pijkeren, WM/G 
drs. P. van der Straten, WM/G 
ir. J.M. van Zoest. WM/G 
ing. C.J.J.M. den Adel, TA 
ing. G.B. Crielaard. TA 
D L . Eleveld, TA 
P. Engels, TA 
W.C.N. Post, TA 

WERKGROEP A III 
Zie onder Kernfysisch Versneller 
Instituut 

WERKGROEP A IV 
dr. J. van Eek, WM/V, adjunct-leider 
ir. J.P.M. Beijers, WM/G 
drs. PJ .M. van der Burgt, WM/G 
drs. L. Moorman, WM/G 
ing. J. van der Weg, TA 

WERKGROEP A VI 
dr.ir. F.T.M, van den Berg, WM/G (o) 
drs. T G . Cats, WM/G 
ing. F. Ditewig, TA 

WERKGROEP A VII 
drs. N.J van Dam, WM/G (a) 
drs. F.J.M. Harren, WM/Gfa) 
drs W.M. van Herpen, WM/G 
drs. B.J.M. Heijmen, WM/G <a) 
drs. H. Jalink, WM/G 
drs. W.W.M. Knippers, WM/G 
dr. J. Mettes. WM/G (o) 
drs. A.A.F. Sewuster, WM/G 
drs, C.A.M. Veeken, WM/G 

WERKGROEP A VIII 
ir. C.T.W. Lahaye. WM'G(a) 

WERKGROEP A X 
drs. G.P. van der Zwet, WM/G 

WERKGROEP A XIII 
drs. J. Schlejen, WM/G 

Metalen FOM TNO 

WERKGROEP Mt II 
mevr.drs. I. Glabus-Majewska, WM/G 
ir. M. Hendriks. WM/G (o) 
dr. J.R. Heringa, WM/G 
ir. W.G. Sloof. WM/G (a) 

WERKGROEP Mt III 
drs. A. den Breems. WM/G la) 
ir. W.T.M. Buters, WM/G 

WERKGROEP Mt IV 
drs. A.J. Dirkmaat, WM/G fa) 
drs. F.R. Hoekstra. WM/G (o) 
dr. T.M. Hupkens. WM/G fa) 
drs. D. Hüser, WM/G 
ir. A.F.J. Morgownik. WM/G (o) 
drs. T.T.M. Palstra. WM/G 
ir. A. Pruijmboom, WM/G (a) 
ing. T.J. Gortenmulder. TA 
C E . Snel. TA 
ing. H.J. Tan. TA 
ing. G.L.E. van Vliet, TA 

WERKGROEP Mt V 
dr. G. van Kalkeren, WM/G 
drs. P.A. Veenhuizen. WM/G (a) 
drs. AA.H.J . Waegemaekers, WM/G 
drs. J.P A. Westerveld. WM/G (a) 
drs. A. van Winkel , WM/G (o) 
P.H.M, van Berge Henegouwen. TA 
dr. A. Menovsky, TA 
A.J. Riemersma. TA 

WERKGROEP Mt Vl-B 
ir. H.B. Elswijk. WM/G (a) 
U.B. Nieborg, TA 

WERKGROEP Mt VIII 
dr. S. Martdziej, WM/G (o) 
ir. W.L. Neijmeijer. WM/G la) 
dr. B. Pathiraj, WM/G 

WERKGROEP Mt X 
dr. F.H.M. Mischgofsky, WM/G (o) 
dr.ir R.J.A.M. Smeulders. WM/G (o) 

WERKGROEP Mt XI 
ir. G.J. van der Kolk, WM/G (o) 

WERKGROEP Mt XII 
ir. M. van Rooijen, WM/G 
ir. H.C.F. Rozendaal, WM/G 

Molecuulfysica 

WERKGROEP M I-A 
dr. G. de Brouckère, WM/G 
drs. L van der Putten, WM/G 
G.J F Holman, TA 
G. Lubbers, TA 
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WERKGROEP M !-L 
dr. J. Korving. WM/V 
Drs. J.E.M. Haverkort. WM/G 
drs. MA. Treffers, WM/G 
prof. I. Kuscer, WMfa.o) 
prof.dr. A.C. Levi, WM (a,o) 
dr. A.O. Rietveld. Wet. documentalist 
E.J. haast. TA 
ing. H.T. Klein Wolterink. TA 

WERKGROEP M ll-A 
dr. H.R. van den Berg, WM/G 
J.H. ten Berge, TA 

WERKGROEP M ll-L/KOL 
drs. D.W. Bol, WM/G 
drs. R. van Weelderen, WM/G (a) 

WERKGROEP M HL/HL 
drs. B.l.M. ten Bosch, WM/G 
drs. R. Home, WM/G fa) 
dr. H. van Houten, WM/G (o) 
dr. W.S. Mischke, WM/G 
drs. J.J.G.M. van der Tof, WM/G 
drs. H.G.C. Werij, WM/G 
R.M. van Leeuwen, TA 
FA. Robbers, TA 

WERKGROEP M IH-VdW 
drs. S.A.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 (o) 

WERKGROEP M lll-FCh 
ir. A. Wakker, WM/G 
A.C. Holsbeeke, TA 

WERKGROEP M VU 
drs. A. van Veluwen, WM/G 

WERKGROEP M Vl-A I 
drs. J.P. van der Weele, WM/G (a) 

WERKGROEP M VIA II 
drs. C.J. Calkoen, WM/G 
drs. J.S. Cohen, WM/G (o) 
drs. M.C.J. Leermakers, WM/G fo) 
dr. W.A. van Leeuwen, WM/G 

WERKGROEP MVI-G 
drs. T.C. Dorlas, WM/G 

WERKGROEP M VIL 
dr. C.W.J. Beenakker, WM/G (o) 
drs. U. Geigenmüller, WM/G 

WERKGROEP M VIT 
drs. J.H.J. van Opheusden, WM/G 
ir. J.B.J. van Zeijts, WM/G 

WERKGROEP MVI-U I 
drs. J.A.M. Janssen, WM/G 

WERKGROEP MVI-U II 
drs. P.G.J. van Dongen, WM/G 
dr. T.M. Nieuwenhuizen, WM/G 

WERKGROEP M VIII 
drs. F.H.J. Loatak. WM/G 
drs. P.WE. Peereboom. WM/G 
drs. D. van der Putten, WM/G (o) 
H. Luigjes, TA 

WERKGROEP M Xl-A 
drs. L.C. van den Bergh, WM/G 

WERKGROEP MXI-D 
drs. F. van Dieren, WM/G 
drs. J.H. Sikkenk. WM/G (a) 

Vastestotfysica 

WERKGROEP VS A-l 
prof.dr. A. Lagendijk, WM/G fo) 
ir. M.J.H. Baggen, WM/G (a) 
drs. J.J. Berkhout, WM/G fa) 
drs. M.P. van Exter. WM/G (a) 
ir. A.P.M. Mattheij, WM/G fo) 
dr. R.J. Meier, WM/G (o) 
ir. S. Sinnema, WM/G 
drs. R. Sprik, WM/G 
drs. J. van Straaten, WM/G fu) 
drs. A. de Visser, WM/G 
C.P.A. Alderhout, TA 
T.M. Huymans, TA 
P.M. Langemeijer, TA 
R. Scheltema, TA 
A.G. Veen, TA 

WERKGROEP VS-A II 
drs. H.L.M. Bakker, WM/G 
drs. R.C. Brouwer, WM/G (a) 
dr. A. Driessen, WM/G (a) 
drs. C.W. Hagen, WM/G 
drs. H.K. He-nmes, WM/G 
drs. A.H. Verbruggen, WM/G (o) 
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 
ir. A.J.G. Schellingerhout, WM/G 
drs. W. van der Wel, WM/G 

WERKGROEP VS-DN-D 
ir. A.C.R. Hogervorst, WM/G fo) 

WERKGROEP VS-DN-N 
drs. H.L.M. Meekes. WM/G 

WERKGROEP VS-E 
ir. LA. Bosch, WM/G 
ir. H. Ottevanger, WM/G 

WERKGROEP VS-G 
ir. W.W. Beens, WM/G fo) 
drs. C.J.G. Evertsz, WM/G (a) 
drs. E.F. Gramsbergen, WM/G 
drs. W. Hoving, WM/G 
drs. J.A. Meijer, WM/G 
drs. P.M.L.O. Scholte. WM/G 
drs. W.J.Soppe, WM/G (a) 
dr. M. Tegze. WM/G (o) 
dr, L. Longa, WM (a.o) 
C.J. Bos, TA 

J.F. Golstein, TA 
ing. J. van Overbeeke. TA 
G.J.B. Vinke, TA 
B. Pool. Vfa.o) 
DA. Schipper, V (a.o) 

WERKGROEP VS-L I 
prot.dr.ir. N.J. Poulis, WM/V. leider 
dr. W.T. Wenckebach, WM/V. adjunct-
leider 
drs. W.G. Bos, WM/G (o) 
drs. H.W. van Kesteren, WM/G 
drs. AP. Sedee. WM/G 
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(o) 
R. Vincourt, V(a.o) 

WERKGROEP VS-L II 
drs. A.P.J.M. Jongenelis, WMIG(a) 
drs. J.F.C, van Kooten, WM/G 
mevr.dr. S.L. Völker, WM/G (o) 
ing. L. Crama, TA 
ing. M. Noort, TA 

WERKGROEP VS-L III 
ir. A.F. Deutz, WM/G 
drs. H.J.M, de Groot, WM/G 
drs. A.J. Wolthuis, WM/G (o) 
F.J. Kranenburg, TA 

WERKGROEP VSN 
drs. P.A.M. Benistant, WM/G fo) 
drs. A.M. Duif, WM/G (a) 
drs. J.A.M.M. van Haaren, WM/G (a) 
drs. C.J.E. Seppen, WM/G (a) 
drs. P.C. van Son, WM/G 
drs. H.M. Swartjes, WM/G 
drs. R.J.M, van Vucht, WM/G (o) 
drs. G.F.A. van de Walle, WM/G 
J.G.H. Hermsen, 74 

WERKGROEP VS-P 
drs. K.E.H.M. Hanssen, WM/G 
drs. P. Zwart, WM/G 

WERKGROEP VS-U I 
drs. A.F. Aalders, WM/G 
drs. B.J. Dikken, WM/G 
dr. R.J.G. Goossens, WM/G (o) 
drs. J.J.L. Horikx, WM/G 
dr. JG.M. van Miltenburg, WM/G (o) 
T.W.L. Koch, TA 
ing. CR. de Kok, TA 
J.G.J. van Lingen, TA 

WERKGROEP VS-U II 
mevr.drs. A.J. Bötlger, WM/G fa) 
drs. H.F.F. Jos, WM/G 
F.J.M. Wollenberg, TA 

WERKGROEP VS-th-A 
drs. G,L. Wiersma, WM/G 
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WERKGROEP VS-th-L 
drs. W.T.F, den Hollander. WM/G (a) 
dr. F.W. Nijhoff. WM/G to) 

WERKGROEP VS-th-U 
drs. B.M. Mulder, WM/G 
dr. K.Z. Sokalski. WM la.o) 

WERKGROEP VS-BSB 
prof.dr. F.M. Muller, WM/V, leider 
drs. J.J.M. Buiting. WM/G (o) 
dr. RA. de Groot. WM/G (a) 
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 
theoretische afdeling: 
prof.dr. F. Engelmann 
(Euratom/FOM-verband) 
Beheerder: 
drs. J. Hovestreijdt 
Hoofd planning: 
ir. J.T, van den Hout (a) 

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. A.P.H. Goede (u,v) 
dr. W.J, Goedheer 
dr.ir. E.J.M, van Heesch (o) 
dr. J.A. HoekzemaM 
dr. A. Kattenberg (o; 
dr.ir. L.C.J.M. de Koek (v) 
drs. H.S, Lassing (a) 
dr. J. Lok 
drs. N.J. Lopes Cardozo 
dr. A.F.G. van der Meer 
drs. R.M. Niestadtfa.u; 
dr. G.H.J. Notermans {o) 
mevr.drs. A i . Nijsen-Vis 
dr. D. Oepts 
dr. A.A.M. Oomens 
dr.ir. H.W. PiekaarM 
dr.ir. R.W. Polman 
dr. J.H.H.M. Potters (o) 
dr. W.J. Schrader (u) 
dr. F.C. Schui lere 
drs. R M.J. Sillen 
drs. W. van Toledo (a) 
ir. B.J.D. Tubbing M 
drs. A.M.E. Winkelman (u) 
ir. N. Yousef (o) 
ir. J.W.A. Zwart (v) 
Wetenschappelti* medewerker in 
Euratom/F OMverband: 
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dr E.P. Barbian 
dr. B. Brandt 
Wetenschappelijk assistent: 
F.B. Hendriks fo) 
J. Onvlee (a.o) 

Theoretische afdeling 
Wetenschappelijk medewerker in vaster 
verband: 
dr.ir. R.W. Best 
dr.ir. J.P. Goedbloed 
dr. J. Rem 
Wetenschappelijk medewerker in 
gewoon verband: 
drs. B.J. Braams (u) 
drs. R. Kleibergen 
dr. L. Kliebfal 
dr. J.J. Lodder 
dr.ir. T.J. Schep 
drs. M. Venema 
drs. E Westerhof 

Gastmedewerker: 
dr. M. Bornatici (a.o) 
dr. L. Demeio 
dr. J.W. Edenstrasser (a.o) 
prof. S. Ikezawa (a,o) 
dr. F. Pegoraro (a.o) 

Student: 
drs. M.A.F. Allaartfa) 
J. Bijhold la) 
J.B.M.M. Eggen (a,o) 
M.M.JR. Eligh (a,o) 
R.M. Hof (o) 
C. Huiszoon ia) 
R.M. NiestadWoJ 
J. Onvlee (o) 
E.J. Puik la) 
H.E. Smulders (o) 
H.L.C.J. van Strien 
WA. de Zeeuw f a) 
GW. de Zwart (o) 

Volontair: 
T.F. Baars (o) 
J.A. Bakuwel (o) 
R.J.C. Coffeng (a) 
P.I.J. van GilstfaJ 
J.G.M. Gommans (a.o) 
BA. Grashof (a,o,l 
R.M. Hoebert la) 
B.F. Hopman (a,o) 
E.J.G. van der Hout (o) 
A.M. Kersemakers (a.o) 
A.J. Kolfschoten (a> 
E. Kossen (a,o) 
R. Legtenberg (a,o) 
J.N. van Mourik (afo) 
G. NijkampfaJ 
A.M. Pape (o) 
J. Post (a,o) 
D.A. Stellaard (o) 
S.M. Sterk (o) 
P.P. van Veen fa,o) 
M.J. Visssr (a) 

Laboratoriumassistent: 
mg. J.W. l'Ami (o) 

ing. C.J. Barth 
ing. P.J. Busch 
G. van Dijk 
O A.J. van der Geer Iu) 
A.C. Griffioen 
B.J.J. Grobben 
ing B de Groot 
C.A.J. HugenholtzM 
W. Kooijman 
ing. O.G Kruyt iu) 
HA. van der Laan 
ing. W.J. Mastop 
ing. B.J.H. Meddens 
H.J. van der Meiden 
G.J. Monster (u) 
T. Oyevaar Iu) 
P.H.M. Smeets 
J.G.J. van der Valk (o) 
R.H. van Veen (o) 
ing. H.W. van der Ven 
ing. A. Verheul 
CS. Vos 
TG A. Winkel (v) 

Elektronische afdeling 
Hoofd: 
ir. A.M. van Ingen, WM/V(u) 
Assistent: 
ir. A.G.A. Verhoeven, WMIG(u) 
Documentatie/administratie: 
H.T.G. Spitholt 
Bijzondere ontwerpstudies: 
ing. P. Hellingman 
ing. P, Manintveld 

Dienst voor elektronica 
Elektronicus: 
ing. A. Agterberg 
J. de Hoop (a) 
F.T.M. Koenen 
L. Kroonenburg (u) 
ing. A.J. Putter 
H.J.F, van Ramele 
C.J. Theunissen (a,o) 

Reparatie en controle 
Hoofd: 
H.J.W. de Vor 
J. van Elk 
J.J. Kamp 
J. Pouwelse 

Elektrochemie: 
F.F. Hekkenberg 
Centrale computer afdeling: 
dr. G.M.D. Hogewsij, WM/G 
Hoofd: 
ing. T.C, van der Heiden 
Systeemprogrammeur: 
P, Hendriks 
F.G.P. van den Hoven 

Dienst energietechniek 
Hoofd: 
A.B. Sterk Iu) 
Technicus: 
A.F. van der Grift (u) 
M van der Kaaij Iu) 
S.W.T. de Kroon 
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Mechanischtechnische afdeling 
Hoofd: 
ir. M.F. van Donselaar. WM/V 

Instrumentmaker^ 
Hoofd: 
F A . Meeuwissen 
Souschef: 
L. de Jong 
W.J.H. Nobbenhuis 
Instrumentmaker: 
J.W Bode 
B.S.Q. Elzendoorn 
G E . Godschalk 
W. Kersbergen 
A.H. Kragten 
H. de Kruyf 
J . Lagerweij (o) 
J. Nienhuis 
W.J.P. Nieuwhoff 
N.J.J. Porsius (a.o) 
G A . Wildschut 
P.M Wortman 
Magazijn: 
RW. Peizel 

Constructietekenkamer 
Hoofd/coördinator MTA: 
H. Oosterom 
Constructeur: 
W.R. Ju ls ing fa ; 
J.Q.M, van Leusden 
J. Pluygers 
P.R. Prins 

Reproduktie 
Hoofd: 
P.A. van Kuyk 
Tekenaar: 
W. Tukker 
Fotograaf: 
W van Zanten 

Dienst voer vacuümfysica en 
•technologie 
Hoofd: 
ing. W.J.J. Wolt is 
Technicus 
P.F.M. Delmee 
Glasblazer: 
H Warsen 

Secretariaat 
Hoofd: 
mevr. H. Toft-Betke 
Medewerkster: 
mevr. E. Foppema 
mevr. P.C. van Geuns-de Bruijne 
mevr. J.M. Hamers-Smit 
mevr. F.M. Stenfert-Bouman 
mevr. H.J.C. Thoden van Velzen 
mevr. L.M.P. van Veenenciaal-van Uden 
mevr. G. Verwcij 
Bibliothecaris: 
D. Spruijt 
Personeelfunctionaris: 
H.J Lammers 

Algemene dienst en technische 
onderhoudsdienst 
Technische onderhoudsdienrt 
Hoofd: 
T W. Westra 
Monteur: 
J C. Goes 
C.J. Tito 
J T. de Waal 

Financiële administratie 
Adjunct-boekhoudster: 
mevr. N. Nobbenhuis-Versluis 
Administratief medewerk(st)er: 
A.A. de Ridder lo) 
CL . Westland (a.o) 
mevr. P.M. Zwezerijnen 
Telefoniste/receptioniste: 
mevr. MG.A Beerlage Braaksma la) 
mevr L A M MaurerOrding (o) 
mevr. E.B. de Neeling-Nijhoff la) 

Centraal magazijn 
Magazijnmeester: 
L. Gteling 
Magazijnbediende 
C. Kooi jman 
H.F. van der Laan 

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 (o) 
Bewaking: 
C.J. Kranendonk 

WERKGROEP TN III 
zie onder FOW-Instituut vonr Atoom-
en Molecuulfysica 

WERKGROEP TN VI 
drs. R.J.M Bonnie. WM/G ia) 
dr. T E Gerber, WM/G 
ir. B.M.H.H. Kieikamp. WM/G 
ir. R.A. Rooth. WM/G 

Theoretische Hoge-energiefystca 

WERKGROEP H-th-A 
dr J Smit. WMV 
drs. M.J. Bergveit. WM/G 
drs. M F.L. Golterman. WMG 
drs. F. Hoogeveen. WM-G 

WERKGROEP Hth-G 
drs. C.P. Stam. ,VM,G 
drs. J.J. Stennga. WM/G la) 
prof.dr. P.W. Johnson. WMia.o) 

WERKGROEP H-th-L 
drs. P. Batenburg. WM/G ia) 
dr. P J.M. Bongaarts. WM/G 
drs. G.J.H. Burgers. WM/G 
drs. P.H.W.M. Daverveldt. WM/G 

WERKGROEP H-th-N 
drs. J.R.M. Bergervoet. WM/G 
drs. M.F.J.R. Bos. WM/G to) 
drs. H.H.J.M. Janssen. WM/G 
drs. P.H.A. Timmers. WM/G lo) 

WERKGROEP H-th-U 
dr P.J. var. Baai. WM/G (o) 
drs. R.M.J, van Damme. WM/G (o) 
dr. T.G- Pray. WM/G la) 
drs E.E. van Paassen. WM/G 
dr. J.W. Jurkiewicz. WM fa) 

Nationaal Instituut voor Kernfysica en 
Hoge-energiefysica 

Sectie Kernfysica 

Wetenschappelijk directeur: 
prof.dr G. van Middelkoop (VU FOM 
verband) 

Radiochemische afdeling 
Wetenschappelijk medewerker: 
dr. GA. Brmkman 
drs. P. Kuipers 
dr. L. Lindner 
dr. P.W.F. Louwrier 
dr. P. Polak 

Analist en technisch assistent. 
C.N.M. Bakker 
E L Diemer 
J.J. van Gelder 
B.V.'. van Halteren 
G.A.J. Leurs 
J.T Veenboer 
J. Visser 

Glasinstrumentmaker: 
W. van der Veen 

WERKGROEP TN VII 
ir. T. Bisschops. WM/G 
ir. J.C.N. Bosma, WM/G 
ir. B. Gravendeel. WM/G 
ir. J.C.M, de Haas. WM/G 
dr ir. L.P.J. Kamp, WM/G (o) 
ir. G.M.W. Kroesen. WM/G 
dr ir. L.P.J. Kamp, WM/G (o) 
ir. G.M.W. Kroesen. WM/G Elektronenverstrooimgsafdelmq 

Wetenschappelijk werkgroepleider 
prof.dr. C. de Vries 
Wetenschappelijk medewerker: 
drs. J F.J. van den Brand (a) 
drs. A.J.C. Burghardt 
drs. J W A . den Herder 
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dr C.W. <» Jager 
dr E Jan$ 
A Kaasgaarn (oi 
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 
drs E.N.M. Quint 
drs. A M Selig 
dr. H de Vries 
dr P K A de Witt Huberts 
Wetenschappeh/k assistent: 
H.J.M Bonnie ioi 
i Zacharov (o) 
Gastmedewerker: 
J. Laksanaboonsong (a.o) 
Student: 
W Gorter f*.o) 
A. Kaasgaarn (a.o) 
H.P.J Veerman ia) 
J M.M. Veerman fa.o^ 

P/rnu-g/'oep 
Wetenschappeh/k medewerker: 
dr H. Arnold. pto/ectleider f o) 
dr. T.S. Bauer ruj 
dr. R van Dantzig 
dr. W. Duinker (a.o> 
dr.ir. J. Konijn 
ir. C.T.A.M. de Laat 
dr. E W A Lingeman 
drs. A. Taal (ai 
Wetenschappeh/k assisten': 
J. van Goudoever (oi 
H P.J. Veerman (ot 
Student: 
F.F Bekkers to) 
0 Doornhot ia! 
C. de Krutf (a.o) 
K Renne (a.o) 

Theoretische afdeling 
Wetenschappeli/k medewerker: 
dr. T de Forest 
dr. J.H. Koen 
3r. P J.G. Mulders ia) 
dr. T Takaki 
prof dr A H V apstra 
Gastmeüeweker 
dr. T. Suzuki 

Groep Versneller Techniek 
Hoofd: 
ir P.J T. Brumsma 
Ingenieur: 
ir R Hoekstra 
ir F B Kroes 
ir J G Noomen 
Hoofd elektronische en bedn/fsgroep: 
ing. J B Spelt 
Hoofd mechanische groep: 
mg AG C Vogel 
Hoofd bedriff MEA 
L.H. Kuijer 
Technicus: 
K Bakke. 
H Bar 

H Boer Rookhuizen 
E.J. Bosscher/a) 
W.E.J Buitenhuis 
W A M Conim 
WA. van Engeland;ai 
P.J.M, de Groen 
E Heme 
B. Heutenik 
N Hoetmer 
L.W.A. Jansen 
G.J. Koenderink 
mg. J J Kuift 
C Moerman 
ing. J C Molendijk tol 
C.W.J Noteboom 
mg. C. Schiebaar 
A. Schimmel 
H. Schwebke 
mg T G BW Slui|k 
W.A. Steman 
A.C. Stotfelen 
R. Stroo 
P.F. Timmer 
A M A van der Voort 
H.C. Vnese 
J.P.A.M Wieman. Asd (gedetacheerd 
Quado) 
P. Wieten 

Eiektromsche-digitaie afdeling 
Hoofd 
ir. E. Kwakkel 
f/ekfron/cus. 
A.L.J. Boerkamp 
E.A van den 3orn 
J.P. Dekker 
N. Dijkstra 
J T van Es 
C Feiien. Asd (gedetacheerd Quado) 
F. Geerlmg (o) 
CJ- Harmsen 
J.J. Hogenbirk 
mg. P U ten Kate 
E Kok 
A H . Kruifer 
mg K Oostveen 
J. Paape I») 
HZ. Peek 
A.T.H, van Reen 
E Ros 
J.D. Schipper 
J Stofte 
J H. van Trigt 
J.C. Verkooiien (a) 
dr J L Visschers 
ing A N " Zwart 
Mechanicus: 
W.J. Schendeier 
Magazijnbeheerder 
J de Boer 

Compute: systeem groep 
Hoofd 
drs. T.W. *an derRooij 
Programmeur: 
F J A Alberste) 
dr J EP de 8»e 
N 8, Caarlsro) 
J M Eiigpnraam (a> 

drs. M. van Gelderen (ot 
ing R G K. Hart 
VW-P.J. Heufcersia; 
C M Huis 
dr. P. Koldev»i|n 
R.J T. Lmdgreen ia> 
ing A Maaskant 
J.D Oudoit. Asd igedetacheerd Quado> 
mevr J JE . Tiene 
R.F. van Wi|k 
ing A. Zui|dendorp 10.1 

Mechanische Technologische afdeling 
Hoofd UTG: 
ir. A P . Kaan 
Administratie: 
mevr. J.G. Boomgaard-Htlferink 
hoofd tekenkamer: 
ing J H.M. 3i tleveld (v) 
Tekenaar-constructeur: 
R.P.J. Arink 
A. Boucher 
P. Lassmg 
Hoofd instrumentmaker!/: 
J- Touw 
Prv. hoofd instrumentmaker^: 
P Schreuder 
Magazi/n: 
J van Lunteren 
f»/nmechan/cus. 
G.J. Bosman Sr 
M. Bron 
M. Doets 
H.F.R. van Doornik 
G.C. Gerritsen 
G.H. KoehoJ 
G. Koopman 
J S Langedifk 
B.H. van Nifterik (ai 
D. Soruit 
P.H. Thobe 
J van Veen 

SOM-ieerlmg-
G.J. Bosman Jr (o) 
P. Salie (ai 
D J Ton 
Hoofd Groep Speciale Technieken: 
ing. J -".J van den Brand (ot 
Tectmcus 
H.G Brui|ne 
ing. JA. Heemskerk 
Y Lefevere 
W F H P . Verlegh 
Hoofd Galvar? afdeling 
P Daalmei|er 
Technicus: 
H Beumer 

Volontair 
P de Boer la. 01 
A C M Damen to) 
B van Deenen(o) 
P j Fakkeldij (a.o) 
P Gnekspoor (a.o) 
M A van den Ham (o) 
P M Heeman (a.ot 
P I d'Honrj (a.o) 
E J Jansen (o) 
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J.C.H.M. de Koek faj 
B.H. Koek fa.o) 
R.A. Mekken (a) 
R.A. Mul (a,o) 
B.N. Mulder (a,o) 
C.F. Omta faj 
F.L. Pieters (a) 
J.J.P. Praat fa,o^ 
R. Prinse fa,o) 
E.J. Schoonderbeek (a,o) 
J.J. Schut faj 
T.T. Smits fa,o; 
M.A.J.B.M.St'jmpel (o) 
A.R. Tange (o) 
M.F.T. Teunen la,o) 
R.A. Timman fa.o) 
T. Tjiook foj 
J.A.M. Verschuren (o) 
R. van de Vlist (a) 
J.J. de Waard fa; 
P. IJlst fa; 
P. Zeldenrust (o) 
M.M. Zuur fa,o) 

Sectie Hoge-energiefysica 
HEF-Amsterdam 

Wetenschappelijk directeur: 
dr. W. Hoogland 

Wetenschappelijk medewerker in vaster 
verband: 
dr. C. Oaum (u) 
prof.dr. A.N. Diddens 
dr. P. Duinker 
dr.ir. F.C. ErnéM 
dr. D.J. Holthuizen (u) 
dr. B, Jongejans 
dr. G.G.G. Massaro 
prof.dr.ir. J.C. Sensfu; 
dr. F. Udo 
prof.dr. B.Q.P.J.de Witfo; 
dr, G.F. Wolters 
Wetenschappelijk medewerkfstjer in 
gewoon verband: 
ir. F. Bergsma (uj 
dr. K. Bos (u) 
drs. A. Buijs (u) 
dr. J.J. van der Bij 
ir. M.W.J.M. Demarteau (u) 
dr. J P. Dorenbosch (u) 
dr. MA. van Driel 
dr. W.H. Dijkman (a) 
drs. H.B. Dijkstra 
drs. B. van Eijk (u) 
ir. H. van der Graaf 
dr. N,D. Hari Dass 
drs. F.G. Hartjes 
drs. H. Jansen 
ir. P.M. Kluit (a) 
dr. B.K.S. Koene 
dr. J. Konijn (o) 
drs, R.A. Kunne 
drs. P.G. Kuijer (u) 
drs. W.G.J. Langeveld (u,o) 
drs. F.L. Linde (a,u) 
mevr drs. L.H.A.J. Linssen (u) 
drs. E.J. Luit 
drs. R.ï. Miranda 

drs. C.H.M. Nieuwenhuis fu.o; 
dr.ir. H.P. Paar (u) 
dr. D.N. Petcher (a) 
drs. G.A.F, de Rijk (u) 
dr. H.R.A. Rykaczewski (u.o) 
dr. A.M. Stergiou fa) 
dr. G.M. Swicter fa,u/ 
drs. R.W. van Swol 
dr. H.G.J.M. Tiecke (u) 
dr. J.J.M. Timmermans 
dr. D.Z. Toet (u) 
drs. B.K. van Uitert (u) 
dr. J.A.M. Vermaseren 
dr.ir. J.C. Vermeulen (o) 
dr. L.W. Wiggers 
dr. M.E.J. Wigmans (v) 
Gastmedewerker: 
prof. P.M. Fishbane (a,o) 
prof. M.T. Grisaru fa,oj 
dr. Peng Yue 
prof. J. Smith (a,o) 
dr. V. Visnjic (a,o) 
Student: 
P.J. van den Hoek (a) 
G.J. van Oldenborgh (aj 
R.J. Veenhof (a) 

Volontair: 
J.P. Blijleven (o) 
M.R. Elshout (a,o) 
H.W. Scholing (3,0) 
A.H. Schutte (a) 
J. Wattimury (a,o) 

Computer systeem groep 
Applicatieprogram mtiur: 
dr. R. Blokzijl 
drs. W.M. van Leeuwen 
Systeemprogrammeur: 
M. Schoorel (o) 
drs. E. Wassenaar 
Programmeur: 
D.A. Sastradiwiria 
Operateur: 
R.C. Hessmg (o) 
P. Heijmens Visser 
N.C.G. MacNack 
R. van Petten 
F. de Zwart 
Administratie: 
drs. T.J. van der Linde 

Automatische meetapparatuur en 
scantafels 
Scan(stj(n)er: 
W. Brogt 
T. ten Cate (a) 
mevr. K. Emanuel-Melkas 
E. Euwe 
G. van 't Ho* 
mevr. C.M. Molenaar 
H.J. Tresoor (o) 
mevr. J.H. Visser jansen 
mevr. S.H. Westbroek-Phillips 
mevr. J.H. Wischhoff-Bos 

Mechanische afdeling 
Instrumentmaker: 
R,P. de Boer 

G.R. Brouwer 
R. Buis 
J.l. de Groot 
J. Homma 
P.J. Hunck 
J.W. Kok 
M.J.M. Kroezen 
W.C. Kuilman 
R. Leguyt 
G.R. Mulder (a) 
AA. RietmeijerfaJ 
P.E. Rietveld 
H.J.A. Vink 

Tekenkamer 
Hoofd: 
ing. H.W.A. Schuijlenburg 
Constructeur: 
W.J. Postema (a) 
Tekenaar-constructeur: 
GW. Faber 
H.P. Vulink (o) 
R.C. de Wilde fa; 
T.J. Ypma 
Fotograaf-tekenaar: 
W.L. Oosterhuis 

Elektronische afdeling 
Elektronicus: 
T.G.M, van den Akker 
J.P.H. Bakker 
A.W.M. Berkien 
R.G.A, van Breemen 
G.J. Evers 
G.W. Gotink 
ing. H.L. Groenstege 
G.D. Horneman 
F.W.M. Hulman 
K.O.R.W. Jungbauer 
ing, G.N.M. Kieft 
J.W. Knaap (a) 
mevr. C.T. Kristel (a) 
P.H. Polm (o) 
ing. P.A.M. Rewiersma 
W.E. Vreefoj 
ing. J. Weber 

NIKHEF-beheerssectie 
Beherend directeur: 
dr. J. Langelaar (UvAFOMverband) (a) 

Beleid en organisatie: 
dr. J.E.J. Oberski 
Hoofd Personeelszaken: 
drs. W.C. Hermans 
Transfer-functionaris: 
H.J.M. Akkerman 
Hoofd Beheerszaken: 
A. Balkenende (a,o) 

Directiemedewerker 
Dedrijfscoördinatie: 
ir. J, Geerinckfa) 
Administratie Personeelszaken: 
E. Quasten 
Administratief medewerker: 
MA de Bakker 
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Algemeen inkoop, magazijn en transport 
Hoofd: 
G.L Hammer 
Medewerker: 
E. Drieman 
A. Langenhorst 
W. van Zeist 

Bewaking (WCW) 
Hoofd: 
J.L. Jansen 
Benaker: 
C.T. Ardonne 
W.van Geene 
W. Jelles 
G.J. Nobel 
N.C. van der See 
J. van Wettum 

Bibliothecaresse: 
mevr. W.J. Botter-Scheen 
mevr. N. Kuijl 
mevr. M.C. Vonk 

Boekhouder: 
G.W. Briaire 
G.F.J. Kandelaar 

Secretaresse: 
mevr. J. van Bueren-Kooy 
mevr. R.J. Hofstee 
mevr. M. Oskam-Tamboezer 
mevr. E.M. Verkerk 

Technische en Huishoudelijke Dienst 
Hoofd: 
J. Knip 
Medewerk(st)er: 
A. van den Berg 
R.J.M. Breukers 
mevr. J. Gerritsen-Visser 
J. Hafdi (a) 
J. Kolkman 
HP. Masseling 
mevr. S.E.H. Moi Thuk Shung-Sparendam 
F. Ploeg, wnd.hfd. 
A. Prins 
J.C.M. Stam 
mevr. E. Tasma 
W. de Vries 
C. Ypma 
Telefoniste-receptioniste: 
mevr. G.A. van den Heuvel 
mevr. W. Schafer-van der Weijden 
mevr. AS. Schumacher-Uitendaal 

Veiligheidsdienst 
Hoofd: 
dr. J.C. Post 
Technisch assistent: 
C.L.J.A. Audenaerde 
ing. J.A.M. Peperkamp 
Beheerster veiligheidsmiddelen en 
dosimetric: 
mevr. J.C. Kapteyn 

HEFNijmegen 

Wetenschappelijk medewerker in 
gewoon verband: 
dr. W.J.P. van Enckevort (a) 
drs. P.A. van Hal 
drs. A.C. König 
drs. A.J. Scholten 
i-. F.M. Smet (a) 
Programmeur: 
drs. F.J.G.H. Crijns 
drs. P.F. Klok 
Assistent metingen: 
mevr. H.J.M. Derksvan den Reek 
mevr. G.E. Mulder-de Grood 
mevr. J.E.G. Oosterhof-Meij 
mevr. C.G.H, van de Veerdonk-Elbers 

Halfgeleiders 

WERKGROEP THFE-A 
drs. R. van Kemp, WM/G 
drs. J.J. van Kooten, WM/G 
drs. A.B. van Oosten, WM/G 
dr. E.G. Sieverts, WM/G (o) 
drs. D.A. van Wezep, WM/G 
prof.dr. G.E. Barberis, WM(a) 

WERKGROEP THFE-DI 
ir. A.M.J. van Amelsfort, WM/G fa,o) 
mevr.drs. P.M. van Eijkelenburg-Sarro, 
WM/G 
drs. J. Hoekstra, WM/G (a) 
ir. S. Kordic, WM/G (a) 
ir. H.M. Wentinck, WM/G 
E.J.G. Goudena, TA 
E.J. Linthorst, TA (a) 

WERKGROEP THFE-D II 
dr. Y.S. Oei, WM/G 
dr. A.H. Reader, WM/G (o) 
dr. F.H.M. Spit, WM/G (o) 

WERKGROEP THFE-D III 
mevr.ir. L.K. Nauta-Nanvei, WM/G 
ir. J. Stoffels, S 

WERKGROEP THFE-D IV 
ir. H.N. Slingerland, WM/G 

WERKGROEP THFE-E IV 
dr. A.J. Bosch, WM/G (o) 

WERKGROEP THFE-E V 
ir. L.P.P.P. van Ginneken, WM/G fa) 

WERKGROEP THFE-F 
Zie onder FOMInstituut voor Atoom- en 
Moiecuulfysica 

WERKGROEP THFE-G 
dr. J. Bisschop, WM/G (a) 
drs, E.J. Korma, WM/G 
ir. F.G. Kuper, WM/G 
drs. R E I . Schropp, WM/G 
J.G. Bomer, TA 
B.C.M, in 't Veen, TA 

WERKGROEP THFE-N I 
drs. J. van de Ven, WM/G 
dr. J.L. Weyher, WM/G(a) 

WERKGROEP THFE-N II 
drs. R.W.J. Hollering, WM/G 
drs. L.L. Soethout, WM/G (a) 

WERKGROEP THFE-T I 
ir. K. Bult WM/G (a) 
ir. R.A.J. Gal, WM/G 
ir. A.J. Mouthaan. WM/G 
ir. S.P. Onneweer, WM/G <a) 
dr; . S. Oosterhoff, WM/G 
drs. R.G.M. Penning de Vries, WM/G 

WERKGROEP THFE-T II 
ir. A.H.M. Holtslag, WM/G 

WERKGROEP THFE-T III 
drs. A.A. Saaman, WM/G 
ir. R.B.M. Schasfoort, WM/G (a) 
ir. A.J. Sprenkels, WM/G 

WERKGROEP THFE-U 
drs. A. van Die, WM/G 
ir. K.M.H. Maessen. WM/G 

Technische Fysica 

WERKGROEPTFI 
dr.ir. M.P. de Graaff, WM/G (o) 

WERKGROEP TF II 
dr.tr. S.J.M. Linthorst, WM/G (o) 
P.H.E. van de Leur, S 

WERKGROEP TF IV 
ir. L. Dorst, WM/G 

WERKGROEPTFV 
dr.ir. H.H.J, ten Kate, WM/G {o) 
ir. G.B.J. Mulder, WM/G(a) 
ir. F. van Overbeeke, WM/G 
A.T.M. Lenferink, TA (a) 
A. Nijhuis, TA (a) 
K. Oordt, TA (o) 

WERKGROEP TF VI 
ir. E.J.E. Cottaar, WM/G (o) 

WERKGROEP TF VII 
drs. R.P.A.R. van Kleef, WM/G 

WERKGROEP TF VIII 
ir. P.E. van der Leeden, WM/G (o) 

WERKGROEP TF IX 
drs. H.A. Meijer, WM/G 

WERKGROEPTFX 
ir. A.M. de Waal, WM/G (aj 

WERKGROEP TF XI 
dr. P.A. Breddels, WM/G (o) 

WERKGROEP TF XII 
dr.ir. V.J. de Waal, WM/G fa.o) 
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WERKGROEP TF XIV 
ir. H. Barkhuysen, WM/G 

WERKGROEP TF XV 
ir. J.A.M. Dam, WM/G 

WERKGROEP TF XVI 
ir. C.J.A. Pulles, WM/G 

WERKGROEP TF XVII 
drs. C.J.M. Eijkel, WM/G (a) 
ir. W.H.G. Horsthuis, WM/G 

WERKGROEP TF XVIII 
ir. C.L.G. Ham, WM/G (a) 

WERKGROEP TF XIX 
ir. J.G.M, van der Grinten, WM/G 

WERKGROEP TF XX 
ir. J.H. Duijn, WM/G (a) 

WERKGROEP TF XXI 
ir. J A. Speur, WM/G 

WERKGROEP TF XXII 
mevr.drs. M.T.H.C.W. Stam, WM/G (a) 

WERKGROEP TF XXIII 
drs. E. Vogelzang, WM/G (a) 
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Adressen van laboratoria en instituten waar FOM-groepen zijn gehuisvest 

(situatie per 1-1-1984) 

AMSTERDAM 

FOMInsiituut voor Atoom- en 
Molecuultysica 
Kruislaan 407 

Postbus 41883 
1009 OB AMSTERDAM 

020-946711 
TN III. THFE-F 

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 I. M Vl-A II, VS-tlï-A, H-th-A 

Laboratorium voor Fysische Chemie 
Nieuwe Achtergracht 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 IM-VdW. M VIII. M Xl-A 

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 
Vri/e Universiteit 
De Boelelaan 1081 

Postbus 7161 
1007 MC AMSTERDAM 

020-5489111 
K II, A VIII. VS-A II 

Scheikundig Laboratorium der 
Vrije Universiteit 
De Boelelaan 1083 
1081 HV AMSTERDAM 

020-5482969 
A XIV 

DEuFT 

Laboratorium voor Metaalkunde 
Rotterdamseweg 137 

Postbus 5025 
2600 GA DELFT 

015-784752 
Mt II. Mt II I . 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, THFE-D VI 

Laboratorium voor Fysische 
Technologie 
Prins Bernhardlaan 6 
2628 BW DELFT 

015-781804 
TF III 

Centrum voor Submicrontechnologie 
Lorentzweg 1 

Postbus 5046 
2600 GA DELFT 

015-786009 

EINDHOVEN 

Afdeling der Technische Natuurkunde 
Technische Hogeschool 
Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 M B EINDHOVEN 

040-479111 
K VIII, 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 

ENSCHEDÉ 

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. TF XXII 

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 
053-899111 
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 
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Technisch Fysische Laboratoria 
Universiteitscomplex Paddepoel' 
Nijenborgh 18 
9747 AG GRONINGEN 

050-115917 
Mt Vl-B, THFEG I. TF XXI. TF XXlil 

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 Slot Fysica 
Melkweg 1 
9718 EP GRONINGEN 
050-115439 
VS-G 

Laboratorium voor Chemische Fysica 
Nijenborgh 16 
9747 A G GRONINGEN 

050-117096/117100 
THFEG II 

Laboratorium voor Technische 
Scheikunde 
Nijenborgh 16 
9747 A G GRONINGEN 

050-117322 
TF XXI 

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 
A X, A XIII. M IL , M ll-L/HL, VS-L II 

Instituut-Lorentz 
Nieuwsteeg 18 

Postbus 9506 
2300 RA LEIDEN 
071-148333 
M Vl-L, VS-th-L, H-th-L 

Kamerlingh Onnes Laboratorium 
Nieuwsteeg 18 

Postbus 9506 
2300 RA LEIDEN 

071-148333 
K/VS-XL. Mt IV. M ll-UKOL. VS-L I. 
VS-L III. THFE-L 

NrEÜWEGËTN 

FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Edisonbaan 14 

Postbus 1207 
3430 BE NIEUWEGEIN 

03402-31224 

NÏJMÊGËN 

Fysisch Laboratorium 
Katholieke Universiteit 
Toernooiveld 1 
6525 ED NIJMEGEN 

080-558833 
A VII, VS-N I. VS-BSB, NIKHEF-H 
Nijmegen. THFE-N I THFE-N II. TF VII 

Instituut voor Theoretische Fysica 
Katholieke Universiteit 
Toernooiveld 1 
6525 ED NIJMEGEN 

080-558833 
M V IN , VS-DN-N. H-th-N 

Laboratorium voor Fysische Chemie 
Katholieke Universiteit 
Toernooiveld 1 
6525 ED NIJMEGEN 

080-558833 
VS-N II 

PETTEN 

Energieonderzoek Centrum Nederland 
Westerduinweg 3 

Postbus 1 
1755 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 

UTRECHT 

Van 't Hof f laboratorium voor Fysische 
en Colloidchemie 
Transitorium 3 
Padualaan 8 
3484 CH UTRECHT 

030-532877 
M V-U 

Fysisch Laboratorium 
Universiteitscentrum De Uithof' 
Princetonplein 5 

Postbus 80000 
3508 TA UTRECHT 

omvattende: 

Laboratorium voor Kernfysica en 
Vaste Stof 
030-532414(VS); 5?1492(K) 
K Vl-U. VS-U I. TF XI 

Laboratorium voor Experimentele 
Fysica 
030-532294 
A II. A IV. A VI. VS-U I I , THFE-U 

Robert J. Van de Graaft laboratorium 
030-532512 
K V 

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 

159 



Colofon 

Redactie: M.J.H, van Hooren. J.W. Mil
tenburg 
Redactie-assistent: J.C van der West 
Omslag en typografie: Stichting 
Basispers, Paul Groenendaal 
Foto's: W. van Zanten en anderen 
Druk: Schilperoord. Vinkeveen 
Gezet uit Times Roman en Helvetica 

160 


