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FENOMENOLOGISCHE FYSICA 
 

een toekomstvisie voor de komende 5 - 10 jaar 
------------------------------------------------------------- 

 
Inleiding 
Deze notitie is bedoeld als een inspiratiebron voor nieuwe onderzoeksthema's op het FOM-
subgebied Fenomenologische Fysica (FeF) voor de komende jaren. Daartoe worden in deze 
notitie - na een korte inleiding - de recente ontwikkelingen en uitdagingen binnen de FeF-
thema's beschreven en suggesties gedaan voor mogelijke FOM-programma's of Industrial 
Partnership Programmes (IPP's). 
 
Deze notitie is opgesteld door de Werkgemeenschapscommissie Fenomenologische Fysica van 
de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Voor elk van de onder-
scheiden thema's binnen de fenomenologische fysica hebben onderzoekers uit de universi-
teiten en bedrijven bijdragen aan deze notitie kunnen leveren. 
 
Het bindende kenmerk van fenomenologische fysica is dat zij zich richt op complexe 
systemen. Daar waar andere disciplines van de natuurkunde zich (uitsluitend) bezighouden 
met modelsystemen om de fundamenten daarvan ten diepste te begrijpen, bouwt de feno-
menologische fysica daarop voort om de slag naar de 'menselijke schaal' te maken. Door betere 
theorieën, nauwkeuriger experimenten en de toegenomen rekenkracht is het aantal complexe 
fenomenen dat bestudeerd kan worden sterk toegenomen. De fenomenologische fysica is dan 
ook een subgebied dat sterk in ontwikkeling is en waar onderzoek wordt bedreven aan de 
rand van ons wetenschappelijk en technologisch vermogen. Een in het oog lopend voorbeeld 
daarvan is de snelle opkomst van het onderzoek aan granulaire media, waarin uitdagende 
fysische vraagstellingen –aangepakt met een combinatie van een experimentele, numerieke en 
theoretische methoden– gepaard gaan aan relevante maatschappelijke en technologische 
problemen. 
 
Consequentie van de integrerende aanpak van fenomenologische fysica is dat het vakgebied 
sterk interdisciplinair is, en zich bezighoudt met verschijnselen op meerdere lengteschalen. Het 
bestuderen van verschijnselen op meerdere lengteschalen (micro- versus macroscopisch) leidt 
tot een beter begrip en daarmee tot een betere beschrijving en beheersing van fysisch interes-
sante fenomenen. Verdere ontwikkeling van het rijke terrein van 'multi-scale modelling' leidt 
tot voorspellend vermogen van de fysica buiten de experimenteel getoetste parameterruimte. 
 
Vanuit haar kerntaken is het de ambitie van de fenomenologische fysica om bij te dragen aan 
wetenschappelijk/technologische ontwikkelingen met opties voor innovatie. 
 
Uitgaand van de sterkte van het huidige Nederlandse onderzoek en de nationale technolo-
gische behoeften worden in de toekomst programmatische activiteiten verwacht op de 
volgende thema’s: 
- stromingsfysica; 
- faalgedrag van materialen voor verdergaande miniaturisatie; 
- akoestiek en golfvoortplanting; 
- optische meettechniek, instrumentatie en metrologie; 
- lage-temperatuur plasmafysica. 
 
Een samenvatting van uitdagingen voor FOM-onderzoek is aan het einde van deze notitie 
opgenomen. 
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Stromingsfysica 
 
1. Internationale positie  
De Nederlandse stromingsleer staat er op dit moment uitstekend voor. Naast de Verenigde 
Staten, Frankrijk en Engeland is Nederland internationaal één van de toonaangevende landen 
in de vloeistoffysica. Dat weerspiegelt zich in het aandeel Nederlandse artikelen in de toon-
aangevende tijdschriften op dit vakgebied en de representatie van Nederlandse wetenschap-
pers in de Editorial Boards van deze toonaangevende tijdschriften (Phys. Fluids, Phys. Rev. E, 
J. Fluid Mech., Ann. Rev. Fluid Mech., Eur. Phys. J. B, Exp. in Fluids). Het internationale panel 
('Pedley-panel', naar de voorzitter Professor Tim Pedley, DAMTP, Cambridge) van het 
J.M. Burgerscentrum - de nationale onderzoeksschool voor de stromingsleer - heeft de Neder-
landse stromingsleer als uitstekend beoordeeld en noemde de organisatie van de stromings-
leer in Nederland en de wisselwerking en samenwerking tussen de groepen als voorbeeld 
voor andere landen. Het Burgers Centre omvat op dit moment 37 groepen (full Chairs) met 
rond 180 fte vaste staf en rond 260 promovendi, waarvan circa 45 FOM promovendi. Een 
ander groot aandeel van de promovendi zijn STW promovendi. 
 
2. Breedheid 
De Nederlandse stromingsleer is breed opgezet. Dat geldt zowel inhoudelijk als methodisch. 
Methodisch omvat ze experimenteel, theoretisch en numeriek onderzoek, met of fundamenteel 
of toepassingskarakter. De Nederlandse stromingsleer scoort goed in diverse FOM en STW 
programma's. Dat geldt niet alleen voor echte stromingsleerprogramma's ('Turbulence and its 
role in energy conversion processes' (PGM-53), 'Dispersed multiphase flow' (PGM-I04), 'Two-
dimensional turbulence' (PGM-36)) maar ook in breder opgezette FOM-programma's ('Physics 
of granular matter' (PGM-63), 'Physics for technology' (PGM-10), 'Collective and cooperative 
statistical physical phenomena' (PGM-46), 'The physics of fluids and sound propagation' (I06), 
'Dynamics of patterns' (PGM-79), 'Softlink' (I02)). Inhoudelijk omvat de Nederlandse stromings-
leer turbulentie, tweefasenstroming, microfluidics, akoestiek, verbranding, biofluidics, geo-
fysisch geïnspireerde stromingsleer, granulaire stroming, en vele anderen onderwerpen. 
 
3. Betekenis voor het bedrijfsleven 
Het is deze inhoudelijke en methodische breedheid die een belangrijk aandeel aan de waarde 
van de Nederlandse stromingsleer voor het bedrijfsleven toevoegt. Omgekeerd wordt de 
Nederlandse stromingsleer door vragen en problemen uit het bedrijfsleven gestimuleerd. Dat 
geldt voor grootschalige stromingsleervraagstukken (bijvoorbeeld vanuit MARIN, NLR, Shell, 
Corus, Akzo-Nobel, DSM, Unilever, de procestechnologie, verbrandingsindustrie, ITER, 
windmolens) en voor kleinschalige vraagstukken (bijvoorbeeld Océ, DSM, Philips, bio-
medische bedrijven, diagnostiek, inkjet; voor deze vraagstukken zijn de bedrijven ook vaak 
kleinschaliger). Voor het bedrijfsleven en voor de Nederlandse wetenschap is het van groot 
belang om de breedheid en het hoge niveau van de Nederlandse vloeistoffysica en zijn sterke 
internationale positie uit te bouwen en verder te versterken.  
 
4. Uitdagingen voor FOM onderzoek 
Als uitdagende fundamenteel gerichte vragen voor de vloeistoffysica identificeren wij op dit 
moment de volgende inhoudelijke onderwerpgebieden: (i) Complex fluids, (ii) micro-, nano- 
en biofluidics, en (iii) turbulentie, inclusief geofysische stromingen. 

 

http://www.fom.nl/uk/programmes/nr46.html
http://www.fom.nl/uk/programmes/nr46.html
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1. Complex fluids 
Dit onderwerp omvat ten eerste twee- en meerfasenstroming, inclusief granulaire stroming, 
waarbij de rol van lucht steeds belangrijker blijkt.  
De onderzoeksgebieden 'granulaire stromingen' en 'gedisperseerde meerfasenstroming' raken 
steeds meer met elkaar verweven met ook een grote uitstraling naar geofysische problemen.  
In vloeistoffen met bellen zijn de regimes met grote gasfractie en grote bellen volledig 
onbegrepen, maar uit industrieel standpunt bijzonder belangrijk (pipelines, olie-industrie, 
Fischer-Tropsch synthese, procestechnologie). De grote uitdaging is dan ook de koppeling van 
de processen op kleine schaal met die op grote schaal theoretisch en numeriek onder de knie te 
krijgen. Een verdere uitdaging ligt in tweefasensystemen met fasenovergangen (nucleatie, 
condensatie, verdamping).  
Het gebied complexe vloeistoffen omvat ook niet-Newtonse vloeistoffen die van groot belang 
voor de voedingsindustrie (bijvoorbeeld Unilever) of de chemische industrie (bijvoorbeeld 
DSM) zijn. Ook deeltjes-vloeistof-mengsels tonen vaak niet-Newtonse gedrag, waarvan de 
oorzaak nog niet goed begrepen wordt.  
 
2. Micro- en nanofluidics, bio-fluidics 
Een van de grootste groeigebieden in de stromingsleer zijn de micro- en nanofluidics. De 
bekendste toepassing is inkjet-printing (Océ). Het is de uitdaging om naar kleine druppeltjes 
en hogere frequenties toe te gaan (bijvoorbeeld: < 1 pl, > 100 kHz), waarmee fundamentele 
problemen overwonnen moeten worden (stabiliteit, hogedruk). Nieuwe toepassingen van de 
microfluidics liggen in de diagnostiek en in de medische context. Voor deze toepassingen is 
vaak de massale productie van monodisperse druppeltjes van belang.  
Verdere voorbeelden voor microfluïdische toepassingen in de medische context zijn: (lucht)-
stroming in de longen, de stroming rond cellen, ultrageluiddiagnostiek, drug- and gene 
delivery met behulp van bellen. Vaak speelt in de medische context fluid-structure interactie 
een belangrijke rol, een onderwerp dat ook voor constructieproblemen op grote schaal steeds 
meer aandacht eist.  
Door de miniaturisatie van stromingen worden de randvoorwaarden steeds belangrijker. De 
klassieke no-slip boundary condition lijkt op kleine schaal niet meer voldoende te zijn, dus er 
is slip. De reden hiervoor is nog onduidelijk, maar voor een goed begrip en optimalisering van 
stromingen op micro- en nanoschaal is het een eis fundamenteel inzicht hierin te ontwikkelen. 
Hiervoor zal het noodzakelijk zijn de meetmethoden van de stromingsleer naar kleine schaal 
toe uit te breiden (bijvoorbeeld µ-PIV). 
Een verdere belangrijk gebied voor de stromingsleer op kleine schaal is de stroming door 
membranen en poreuze materialen.  
 
3. Turbulentie, inclusief geofysische stromingen 
De turbulentie is het meest klassieke probleem uit de stromingsleer. De Clay-foundation 
(www.claymath.org/millennium) heeft Navier-Stokes turbulentie in de lijst van de 7 meest 
uitdagende en belangrijkste problemen uit de wiskunde opgenomen en het Nobel comité 
noemt turbulentie het laatste onopgeloste klassieke probleem van de natuurkunde. De moei-
lijkheidsgraad van het probleem ligt in de wisselwerking van schalen van verschillende 
grootteordes.  
Turbulentie speelt een dominerende rol in vragen verbonden met energie en milieu, proces-
technologie, verspreiding van voedsel of toxische stoffen in water- of luchtstroming, warmte-
overdracht, lucht- en scheepsvaart.  
 

 

www.claymath.org/millennium
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In alle drie van de onderwerpgebieden dient de aanpak van de problemen heel breed te zijn: 
theoretisch werk, meettechnieken, simulaties en controleerbare experimenten hebben elk hun 
plek, en het is het inzicht in de wisselwerking tussen deze methodes die tot vooruitgang zal 
leiden. Het is essentieel en noodzakelijk ruimte te geven voor fundamenteel werk, om perspec-
tief voor lange termijn toepassingen te genereren. 
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Faalgedrag van materialen voor verdergaande miniaturisatie: klein is anders 
 
1. Definitie van het veld 
Het karakteriseren van de eigenschappen voor toepassingen op macroscopische schaal berust 
op de onafhankelijkheid van schaalgrootte: een experiment aan een relatief klein proefstuk 
levert de eigenschappen op die de ontwerper voor de uiteindelijke toepassing nodig heeft. 
Echter, bij de voortschrijdende miniaturisatie loopt men tegen de grenzen daarvan aan: 
materiaaleigenschappen worden afhankelijk van de grootte van de component in relatie tot die 
van de microstructuur van het materiaal. Daarnaast, en vaak gekoppeld daaraan, spelen 
oppervlakken en interfaces een dominanter rol naarmate afmetingen kleiner worden. Beide 
aspecten zijn niet alleen voor cruciaal belang voor de functionaliteit en betrouwbaarheid van 
componenten waar één of meerdere van de afmetingen kleiner zijn dan tien micrometer, maar 
zijn ook een bepalende factor geworden bij de fabricage van microsystemen zoals MEMS 
(MicroElectro-Mechanical Systems). 
 
De huidige in de microsysteem-technologie gebruikte fabricagemethoden kunnen als volgt 
worden onderverdeeld: 
a. Materiaal vormgeven: d.w.z. het in de definitieve vorm brengen door middel van ver-

spanende (d.w.z. (laser-)boren, snijden, stansen, laser-ablatie, etc.) of niet-verspanende 
bewerkingen (buigen, etc.). 

b. Materiaal behandelen ter verbetering van eigenschappen (bijvoorbeeld warmtebehande-
lingen, implantatie) of induceren van functionele eigenschappen (bijvoorbeeld polen van 
ferro-elektrische materialen) 

c. Coaten, patroneren: lithografische en depositiemethoden voor het aanbrengen dan wel 
verwijderen van één of meerdere (dunne) lagen ter bescherming (coating, verf, packaging) 
of voor het verkrijgen van de functionaliteit van de component (bijvoorbeeld ICs of 
MEMS). 

d. Verbinden van gelijk- of ongelijksoortige materialen voor het verkrijgen van de gewenste 
structurele (bijvoorbeeld lassen) of functionele eigenschappen (bijvoorbeeld solderen). 

 
De noodzaak tot verbetering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe methoden wordt 
gevoed door aspecten als vermindering van uitval en afval tijdens het proces en verhoging van 
de betrouwbaarheid van het gemaakte product. Hoewel het uiteindelijk om technische hande-
lingen gaat, zijn alle methoden gebaseerd op een fundamenteel begrip van de materialen en 
hun gedrag tijdens de diverse processen. Voor zover dit begrip bestaat op macroscopische 
schaal, staat het op (sub)micron schaal nog slechts in de kinderschoenen. Het succes van 
veelbelovende microsystemen, zoals MEMS en NEMS voor bijvoorbeeld (bio-)sensoren en 
actuatoren, hangt voor een belangrijk deel af van de mate waarin deze kennis snel kan worden 
opgebouwd en in gebruik genomen. 
 
2. Recente ontwikkelingen in het veld 
Twee soorten ontwikkelingen zijn van belang. Enerzijds is er op dit moment een explosieve 
groei in de ontwikkeling van MEMS/NEMS voor een nog nauwelijks overzienbaar scala 
toepassingen. Het ontwerp van de systemen zelf alsmede van de fabricagemethoden gebeurt 
thans vrijwel volledig volgens trial-and-error. Hetzelfde geldt in toenemende mate voor nm-
CMOS technologie, zoals bijvoorbeeld in lage-k materialen. Één van de redenen daarvoor is 
het ontbreken van science-based methoden om juist te kunnen omgaan met de kenmerkend 
andere eigenschappen op (sub)micron schaal. Anderzijds is het industrieel belang van het 
ontwerp van fabricagetechnieken toegenomen om o.a. de volgende redenen: 
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a. Korte design-to-market tijden voor nieuwe producten waarvoor soms nieuwe fabricage-
technieken moeten worden ontwikkeld, eisen een snel en accuraat ontwerp van de 
fabricagemethode. Voor trial-and-error is geen tijd meer; men streeft naar science-based, 
first-time-right ontwerp. 

b. Noodzaak tot verhoging van de opbrengst van het fabricageproces: minder uit- en afval. 
c. De voortschrijdende miniaturisering stelt andere eisen aan de fabricagemethode, bijvoor-

beeld omdat het materiaalgedrag schaalafhankelijk is. 
d. De toenemende eisen aan betrouwbaarheid, milieubelasting en hergebruik van compo-

nenten nopen tot nieuwe fabricagemethoden (bijvoorbeeld loodvrij soldeer in de micro-
elektronica). 

 
Met deze factoren in het achterhoofd is de laatste jaren veel onderzoek verricht aan: 
A. De schaalafhankelijkheid van mechanische eigenschappen, in het bijzonder die voor 

plastisch gedrag (permanente deformatie) 
 Hieruit is bijvoorbeeld geleerd dat op de lengteschaal van enkele korrels in een poly-

kristallijn metaal het gedrag grote fluctuaties ondergaat als gevolg van de discrete oriën-
taties van de individuele korrels. 

 Verder is heel duidelijk geworden dat op lengteschalen van micrometers en kleiner in het 
algemeen geldt 'kleiner is harder' indien er gradiënten in de vervorming aanwezig zijn 
(zoals bij buiging of indentatie). Dit laatste is goed begrepen met behulp van discrete-
dislocatiesimulaties en er wordt thans grote vooruitgang geboekt met de formulering van 
niet-lokale continuümtheorieën die deze schaaleffecten ook kunnen beschrijven. 

 
B. Tijdsafhankelijk faalgedrag, breuk door vermoeiing maar ook onomkeerbare faseover-

gangen die de eigenschappen veranderen 
 Hoewel vermoeiing op macroscopische schaal in de praktijk onder controle is door 

empirisch vastgestelde inspectieprotocollen, was het fysisch mechanisme nog steeds slecht 
begrepen en is het onderzoek daaraan weer opgebloeid. Nauwkeuriger experimenten en 
gedetailleerder modelering dan voorheen mogelijk hebben inzicht gegeven in het mecha-
nisme van scheurgroei onder cyclische belastingen. Bijzonder relevant voor miniatuur-
componenten is het recente nieuwe inzicht dat het zogenaamde 'abnormale gedrag van 
korte scheuren' gerelateerd is aan de bovengenoemde schaalafhankelijke plasticiteit. 
Scheurinitiatie echter, zoals vele andere vormen van nucleatie, heeft nog steeds grote 
geheimen achter weten te houden. 

 
C. De interactie tussen mechanische spanningen en andere fysische verschijnselen 
 Een voorbeeld waarbij deze interactie nadelig is, is elektromigratie. Op plaatsen van hoge 

stroomdichtheden, in bijvoorbeeld interconnects, treedt materiaaltransport op dat kan 
leiden tot gaatjes en scheurtjes, die het elektrisch contact verbreken. Hoge mechanische 
spanningen die tijdens gebruik optreden, door bijvoorbeeld verschil in thermische uit-
zetting of die zijn achtergebleven als gevolg van het fabricageproces, versnellen dit 
'slijtage'proces. Door middel van een reeks van modelstudies is een behoorlijk inzicht 
ontstaan in de wijze waarop nucleatie en groei van elektromigratie afhangen van de 
microstructuur (inclusief defecten) van het materiaal. Nucleatie wordt in belangrijke mate 
gestuurd door hoge spanningen, die zoals hierboven genoemd, mede afhangen van de 
schaalafhankelijkheid van mechanische eigenschappen. 

 Nuttige interacties tussen mechanische en andere fysische eigenschappen worden gebruikt 
in bijvoorbeeld ferro-elektrische materialen voor actuatoren en sensoren. Deze verschijn-
selen zijn tot op zekere hoogte te vergelijken met de fasetransformaties die in sommige 
keramieken en staalsoorten worden uitgebuit ter vertaaiing van het materiaal. Voor bulk-
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toepassingen is er recent veel vooruitgang geboekt in het begrijpen en beschrijven van 
ferro-elektriciteit en fasetransformerende materialen in relatie tot hun microstructuur. 

 
3. Uitdagingen voor FOM-onderzoek 
A. Het ontwerp van microsystemen en de fabricage ervan vereisen dat de schaalafhankelijk-

heid van mechanische eigenschappen in rekening wordt gebracht omdat afmetingen van 
de component en karakteristieke materiële lengteschalen van vergelijkbare grootte zijn. 
Hiertoe zijn moeten goed-gefundeerde doch hanteerbare materiaalmodellen (met voor-
spellende waarde) ontwikkeld worden waarin de karakteristieke lengteschaal van de 
microstructuur expliciet aanwezig is. Dit geldt niet alleen voor situaties waarin rekgra-
diënten a priori aanwijsbaar zijn of wanneer zij zich ontwikkelen tijdens deformatie. Zeer 
recente experimenten en dislocatiesimulaties hebben laten zien dat dezelfde schaaleffecten 
kunnen optreden zonder rekgradiënten, maar of deze ook in een continuümtheorie zullen 
kunnen worden vervat is een grote vraag. Hoewel schaaleffecten ook zijn waargenomen in 
polymeren is hun oorsprong veel minder duidelijk dan in metalen. Fysisch gefundeerde 
materiaalmodellen voor polymeren dienen nog grotendeels uit het niets te worden ont-
wikkeld. Verder laten experimenten ter bepaling van zgn. forming limits steeds zien dat 
deformatie van zeer dunne platen of folies niet langer beperkt wordt door klassieke 
plastische instabiliteiten maar door relatief brosse breuk. De oorsprong van deze taai–bros-
overgang is nauwelijks begrepen, maar essentieel voor de bewerking van steeds dunner 
wordend materiaal. 

 Hoewel veel aandacht uit dient te gaan naar de eigenschappen van vaste stoffen, moet de 
schaalafhankelijkheid van de eigenschappen van eventueel aanwezige vloeistoffen (tijdens 
productie ofwel tijdens gebruik) niet veronachtzaamd worden. De interactie tussen vaste 
en vloeistoffen zal eveneens schaalafhankelijk zijn, maar daar is helemaal weinig van 
bekend. Naast directe mechanische eigenschappen, is empirisch gebleken dat bijvoorbeeld 
oplossendvermogen, diffusie en etskwaliteit afhankelijk zijn van lengteschaal, maar de 
onderliggende fysica daarvan is slecht begrepen. 

 
B. Interfaces vormen vooral bij de voortschrijdende miniaturisatie een steeds essentiëler en 

dus kritischer aspect, simpelweg omdat de verhouding tussen oppervlak en volume snel 
toeneemt met afnemende afmetingen. Het begrip interface moet hierbij breed worden 
geïnterpreteerd: het omvat (vrije) oppervlakken, korrelgrenzen en twinningvlakken in 
polykristallijne metalen, interfaces met precipitaten en interfaces met andere vaste of 
vloeistoffen. Bovendien zijn het niet alleen de eigenschappen van de interface zelf 
(bijvoorbeeld adhesie) die belangrijk zijn, maar ook de invloed op het materiaalgedrag aan 
weerszijden van de interface (de dikte-afhankelijkheid van plasticiteit in dunne metaal-
lagen bijvoorbeeld blijkt mede veroorzaakt te worden door de beperkingen die interfaces 
opleggen aan dislocatiebeweging). De fysische verschijnselen die in en rond interfaces 
plaatsvinden op atomaire schaal zijn onderwerp van diverse studies, maar het beeld is nog 
verre van compleet. De uitdaging daar bovenop is om deze verschijnselen te vatten in 
beschrijvingen op grotere schaal, zoals via 'cohesive laws'. Dit is noodzakelijk om de 
effecten van interfaces op de lengteschaal van de component in rekening te kunnen 
brengen. Nog groter zijn deze uitdagingen wanneer er relatieve beweging plaatsvindt 
langs de interface (contact, wrijving, slijtage). 

 
C. Alle fabricagemethoden genereren inwendige spanningen in de component. Deze zgn. 

intrinsieke spanningen kunnen grote invloed hebben op, bijvoorbeeld, de werkelijke vorm 
(o.a. elastische terugvering) en een grote rol spelen in de betrouwbaarheid van het product 
tijdens gebruik (met name bij vermoeiing). Grootte en verdeling van intrinsieke spanning 
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hangt uiteraard af van de fabricagemethode, en wordt tijdens het proces mede bepaald 
door een complex van materiaalverschijnselen. 

 Hoewel nog nauwelijks systematisch onderzocht, is het bekend dat er een sterke 
koppeling is met (de oorzaak van) schaalafhankelijk gedrag, de aanwezigheid van 
interfaces en van het optreden van fasetransformaties. Voor sommige materialen koppelen 
daarbij ook nog elektromagnetisch velden in, het effect waarvan op betrouwbaarheid 
nauwelijks bestudeerd is. 

 
De hierboven genoemde uitdagingen behelzen de uitbreiding van ons inzicht in fundamenteel 
fysische materiaalverschijnselen; de zoektocht naar antwoorden op "hoe?" en "waarom?" 
vragen. Deze antwoorden zijn de noodzakelijke voorwaarden voor het ontwerp van de fabri-
cagetechnieken voor de toekomst — maar zij zijn niet voldoende. Na deze 'analyse' van de 
relatie tussen materiaalstructuur en -eigenschap moet een 'synthese' stap volgen. In de gang-
bare aanpak echter komt de 'synthese' er meestal bekaaid vanaf. De tijd lijkt rijp voor een 
omkering van het huidige paradigma in structuur– eigenschaprelaties naar 'van eigenschap naar 
structuur', d.w.z. ontwerp de materiaalstructuur voor een gewenste materiaaleigenschap. Er 
zijn een klein aantal schitterende voorbeelden in de literatuur op dit moment waarin onder-
zoekers met behulp van hun fundamentele inzicht en nauwkeurige rekenmodellen in staat zijn 
gebleken materialen met ongekende eigenschappen te ontwerpen (bijvoorbeeld materialen 
met de bandgap van silicium en de roosterconstante van germanium, of materialen met een 
negatieve Poisson constante). 
Het verdient aanbeveling na te gaan of het mogelijk is een programma te entameren van 
beperkte omvang op een goed gespecificeerde vraagstelling volgens deze filosofie. 
 
4. Nederlandse positie 
Het beschreven onderzoek maakt deel uit van het vakgebied materiaalkunde, aangevuld met 
onderdelen van aanpalende takken van de natuurkunde. Het Nederlandse materiaalkunde 
onderzoek, dat wordt verricht aan de drie technische universiteiten en een aantal van de 
klassieke universiteiten, scoort al vele jaren zeer hoog op internationaal niveau.  
Naar schatting 15 universitaire groepen zijn nu reeds actief en/of geïnteresseerd in dit veld. 
De industriële inspiratie is afkomstig van high-tech activiteiten bij onder andere Philips, Océ 
en ASML. 
De voorgestelde focussering op microsystemen sluit aan bij diverse ontwikkelingen, zoals de 
recente oprichting van MicroNed en nieuwe activiteiten bij het NIMR. Een toekomstige FOM-
activiteit is de nu nog ontbrekende schakel tussen forefront wetenschap en industriële toe-
passing. Het zou de noodzakelijke fysische fundering kunnen bieden voor met name het 
NIMR onderzoek dat zich richt op valorisatie en industriële inbedding. 
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Akoestiek en golfvoortplanting 
 
Akoestiek, stromingsakoestiek, golfvoortplanting in niet-homogene media, ultrageluid en 
seismiek maken op enigszins disperse wijze deel uit van een aantal verschillende FOM-pro-
gramma's: 'Waves in complex media' (nr. 45), 'The physics of fluids and sound propagation' 
(nr. I06), 'Physics for technology' (nr. 10) en 'Turbulence and its role in energy conversion 
processes' (nr. 53). Nieuwe toepassingsmogelijkheden doen zich bijvoorbeeld voor met betrek-
king tot de karakterisering van (poreuze) materialen, akoestische holografie, seismiek en 
boorgat-seismiek, akoestische koeling, akoestisch geëxciteerde druppels voor 'inkjet printing', 
lokale depositie van medicijnen door middel van de akoestische respons van belletjes, kwanti-
tatieve interpretatie van verstrooiing van ultrageluid in de medische diagnostiek. De voort-
schrijdende technische ontwikkeling vraagt om beter inzicht en beheersing van bronnen van 
geluid, niet alleen ter vermindering van de geluidshinder maar ook voor het verbeteren van de 
prestaties van stromingsmachines op grote en kleine schaal. Van belang hierbij is dat het vaak 
gaat om grensverleggende activiteiten waarvoor verdieping van het inzicht en het uitvoeren 
van generieke laboratoriumexperimenten meer dan geboden zijn. 
Op het gebied van akoestiek en golfvoortplanting zijn 8 universitaire groepen werkzaam, met 
circa 20 promovendi. Voor het onderwerp bestaat interesse vanuit de volgende bedrijven / 
instituten: Océ, Gasunie, Philips, Shell, TNO-Pulsim, Philips Medical Systems, Stirling, Thales 
Cryogenics, ECN. 
Er zijn belangrijke ontwikkelingen te voorzien op de volgende gebieden: 

- bronnen van stromingsgeluid 
- golfvoortplanting in niet-homogene media 
- seismo-elektrische effecten 
- ultrageluid en gigageluid 
- thermo-akoestiek. 

 
Uitdagingen voor FOM-onderzoek 
Van bovengenoemde onderwerpen passen de volgende bij uitstek binnen de Fenomeno-
logische Fysica: 
 
• Golfvoortplanting in niet-homogene media 
Voorbeelden van niet-homogene media zijn: poreuze formaties en granulaire media, suspen-
sies, bellenmengsels, bloed en andere biomaterialen. Bij de bestudering van golfvoortplanting 
door dergelijke media spelen de verschillende lengteschalen een cruciale rol: de microschaal 
van de belletjes of de korrels, de mesoschaal van de variaties in porositeit of in porievloeistof 
en de macroschaal van de systeembegrenzing. Met akoestische middelen kan een brede band 
van golflengtes worden toegepast, hetgeen mogelijkheden biedt tot gedetailleerde diagnostiek. 
Er is uiteraard een sterke analogie tussen optische en elektromagnetische golfvoortplanting. 
Een versterking van een gecombineerde aanpak en een betere afstemming van de methoden 
en middelen biedt perspectief op nieuwe toepassingen. 
Een bijzondere eigenschap van akoestische/elastische golfvoortplanting in poreuze media is 
het gecombineerd voorkomen van drie verschillende golftypen: de schuifgolf en twee longitu-
dinale compressiegolven met hun eigen typische dispersiegedrag. Met name de demping van 
de compressiegolven wordt slecht begrepen. Een recente ontwikkeling is dat meer aandacht 
wordt geschonken aan de vraag "What is to gain from seismic loss?".  
Aan grensvlakken van poro-elastische media en zuivere vloeistoffen combineren de verschil-
lende golftypen tot oppervlaktegolven met relatief geringe demping: de (pseudo) Rayleigh en 
Stoneley golven. De demping van deze golven neemt sterk toe als hun voortplantingssnelheid 
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groter wordt dan de voortplantingssnelheid van een of meer basisgolftypen. Er treedt dan 
verlies op door uitstraling. Oppervlaktegolven zijn van belang bij boorgatseismiek. 
Seismiek en boorgatseismiek onderscheiden zich door het verschillende frequentiebereik. 
Beide technieken zijn sterk gebaseerd op theoretische concepten die slechts in beperkte mate 
zijn gevalideerd met onafhankelijke laboratoriumexperimenten. Dat hangt samen met het 
ontbreken van duidelijke schaalregels die vertaling van experimenten van kleine naar grote 
schaal zouden mogelijk maken. Dit onderwerp verdient aandacht vanuit een fundamentele 
invalshoek. 
Sonar is een belangrijke diagnostiek in de meteorologie. Daarbij zijn inzicht in verstrooiing van 
geluid door turbulente stromingen en thermische effecten bepalend voor de kwaliteit. Het 
fysisch modelleren van de voortplanting van geluid in de atmosfeer is uiteraard ook van 
belang voor het voorspellen van geluidshinder.  
 
• Seismo-elektrische effecten 
Seismische golven veroorzaken een oscillerende verplaatsing van de porievloeistof (brine) in 
gesteente. Dat leidt tot elektrische spanningsvariaties ('Frequency-dependent streaming poten-
tial'). Meting daarvan leidt tot inzicht in het karakter van de porievloeistof en in de ruimtelijke 
verdeling ervan. Ook hier is sterk behoefte aan goed gedefinieerde laboratoriumexperimenten. 
Bij het omgekeerde concept 'Frequency-dependent osmosis' wordt een krachtig wisselend span-
ningsveld aan het aardoppervlak gebruikt om seismische golven en golfreflecties op te wekken.  
 
• Ultrageluid en gigageluid 
Ultrageluid kent tal van technische toepassingen, zowel in de geneeskunde als in de techniek. 
Ultrageluid in combinatie met een of meerdere luchtbellen biedt verrassend nieuwe mogelijk-
heden met betrekking tot depositie van medicijnen en lokale menging. Contrastvloeistof voor 
toepassing van ultrageluid diagnostiek bevat ingekapselde luchtbelletjes (microballonnetjes). 
Toepassing van deze contrastvloeistoffen in poreuze materialen biedt een nieuw veld van 
mogelijkheden.  
Een nieuwe ontwikkeling is toepassing van geluid bij zeer hoge frequenties in het gigahertz 
bereik. Golflengtes worden vergelijkbaar met die van zichtbaar licht. Microscopisch akoestisch 
onderzoek heeft interessante toepassingen in de biofysica (vaststelling van BSE). Het is duide-
lijk dat hier een nieuwe uitdaging ligt waarvan de implicaties nog niet zijn te voorzien. 
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Optische meettechniek, instrumentatie en metrologie 
 

Optische metrologie is een fysisch onderzoeksgebied met een verankering in zowel de funda-
mentele fysica als in het toegepaste bereik. Aan de basis van de optische metrologie staat het 
werk aan optische standaarden. Met als uitgangspunt de definitie van de lichtsnelheid en van 
de seconde is het de taak van de optische standaarden-metrologie goed herleidbare lengte-
maten te definiëren met een nauwkeurigheid die in het wetenschappelijk onderzoek zelf 
vereist is maar ook moet voldoen aan de industriële behoefte. Bij dit laatste aspect is speciaal 
de praktische herleidbaarheid belangrijk. Momenteel zijn in Nederland een zestal groepen op 
dit gebied werkzaam bij de universiteiten en de kennisinstellingen; het gebied verheugt zich in 
een sterk toegenomen belangstelling, o.a. door de recent toegekende Nobelprijzen voor het 
vakgebied. Het aantal promovendi is in Nederland nog beperkt. 
 

Uitdaging voor FOM-onderzoek in de fundamentele optische metrologie is het steeds verder 
verfijnen van de relatieve nauwkeurigheid van de afgeleide lengtestandaard. Recent onder-
zoek heeft de frequentiekam-laser mogelijk gemaakt waarbij een relatieve nauwkeurigheid 
van 10-12 tot 10-13 in optische frequentie vrij gemakkelijk bereikt kan worden. Verder onderzoek 
aan deze zeer speciale lichtbron zal beogen deze waarde verder te reduceren. Voorbij een 
waarde van 10-15 zal vermoedelijk een ander principe nodig zijn, waarbij zeer sterk afgekoelde 
atomen en moleculen de vereiste spectrale scherpte zullen leveren. Dit geavanceerd onderzoek 
dat in de komende 10 jaar veel aandacht zal krijgen is bij uitstek gediend door een verstandige 
Europese samenwerking. De Nederlandse inspanningen op dit gebied zijn zodanig dat een 
niet onbelangrijke rol gespeeld kan worden door de nationale onderzoekercentra (Laser-
centrum VU, AMOLF, NMI). 
De beschikbaarheid van adequate optische standaarden maakt het mogelijk op geavanceerd 
niveau optische lengte- en vormmetingen te verrichten voor wetenschappelijk onderzoek. 
Hierbij kan gedacht worden aan metingen van zeer grote afstanden met relatieve nauwkeurig-
heden van de orde van 10-10 (ruimteonderzoek) en aan het detecteren van extreem kleine 
afstandsveranderingen (attometers) zoals nodig is bij de detectie van zwaartekrachtsgolven. In 
een hoogtechnologische industriële omgeving worden reproduceerbare subnanometer lengte-
metingen 'common practice' met vaak als extra eis een zeer korte meettijd (hoge bandbreedte). 
Dit vereist een verdere optimalisatie van de referentiebronnen qua uitgangsvermogen, lange-
termijn stabiliteit, constantheid propagatie-medium enz.  
Optische meettechniek en instrumentatie in bredere zin, waarbij ook geometrische vormen, 
golffrontvormen, ruimtelijke absorptieverdelingen en spectrale verdelingen gemeten worden, 
zullen in de komende tien jaar toepassingen vinden buiten het tot nu toe gangbare gebied (de 
klassieke optisch/mechanische industrie). Een sterke uitbreiding naar optische technieken in 
de medische wetenschap wordt verwacht (spectroscopie, niet-invasieve afbeelding) waarbij 
ook de gemiddelde golflengte van de straling over een breed gebied van het EM-spectrum 
gevarieerd zal worden. Bovendien zullen deze technieken vaak parallel moeten kunnen 
werken op vele samples tegelijkertijd; micro-elektromechanische componenten zullen hierbij 
en grote rol spelen. Bij de industriële metrologie en de optische instrumentatie in algemene zin 
is een belangrijke rol weggelegd voor de drie technische universiteiten en het kennisinstituut 
TNO (waartoe overigens ook het Nederlands Meetinstituut behoort). Zij spelen de rol van 
intermediair bij de overdracht van resultaten uit de fundamentele fysica naar de gebruikers in 
de industrie. Dit onderwerp met fundamentele en toegepaste aspecten leent zich daarom ook 
bijzonder goed voor een FOM Industrial Partnership Programme. De bedrijven die interesse 
tonen voor extreem nauwkeurige metrologie moeten gezocht worden bij de hoog-techno-
logische maakindustrie (ASM-Lithography, Philips Applied Technologies) en bedrijven die 
zich op het vervaardigen van de specifieke laserbron richten. 
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Lage temperatuurplasmafysica 
 
1. Internationale en nationale positie 
De Nederlandse lage-temperatuur-plasmafysica staat er op dit moment erg sterk voor.  
De concentratie in Eindhoven (groep Kroesen, groep Blom, groep Van der Wiel/Beijerinck en 
de groep Van de Sanden/Schram) samen met de theoretische groep aan het CWI Amsterdam 
(Ebert), het zich meer op de lage-temperatuur-plasmafysica richtend deel van het FOM-Insti-
tuut Rijnhuizen en de groep in Twente (Boller) zijn internationaal toonaangevend. Dit blijkt 
ondermeer uit publicaties in gezichtsbepalende internationale tijdschriften en de vertegen-
woordiging van Nederlanders in editorial en advisory boards van deze tijdschriften, de vele 
voordrachten op invitatie op internationale conferenties en prestigieuze prijzen. Het Neder-
landse plasmafysica onderzoek is verenigd in de KNAW-erkende onderzoekschool Centrum 
voor Plasmafysica en Stralingstechnologie (CPS). De totale omvang betreft ongeveer een zestal 
hoogleraarsgroepen met ongeveer twintig fte vaste staf, een zestigtal promovendi en twintig 
postdocs. 
 
2. Breedheid 
De Nederlandse lage-temperatuur-plasmafysica is voornamelijk geconcentreerd aan de TU/e 
met grote groepen in de faculteit Technische Natuurkunde (inclusief een levendige samen-
werking met de faculteit Elektrotechniek), groeiende groepen op het FOM-Instituut Rijnhuizen 
en aan het CWI Amsterdam. De methodische aanpak is breed en omvat zowel experimenteel, 
theoretisch als modelmatig werk. Inhoudelijk is het onderzoek deels 'curiosity driven' maar 
daarnaast wordt er inspiratie gehaald uit onderzoeksvragen die een rol spelen in de 
zogenaamde technologische plasma's, veelal in combinatie met de industrie. Een actueel 
onderwerp is ook plasma's ver van evenwicht, die in elektrische doorslag bij normale druk 
ontstaan, bekend als streamers, vonken, sprites, bliksem etc. Ze worden nu op een multidisci-
plinaire manier (numerieke wiskunde, analytische theorie, sub-ns-plasmadiagnostiek, snelle 
hoogspanningsbronnen uit de elektrotechniek, geofysica) op een internationaal toonaan-
gevende manier onderzocht. Het onderwerp is relevant als fundamenteel fysisch verschijnsel, 
voor geofysische ontladingen en voor verschillende technische toepassingen (zie beneden). De 
lage-temperatuur-plasmafysica scoort goed in FOM- NWO en STW programma's en project-
ruimten. In recente jaren zijn er significante injecties geweest (FOM-Rolling Grant Schram 
(1996), STW-Pionier Kroesen (1996), FOM-dakpan en FOM-TFF Van de Sanden (2000)). Ook de 
recentelijk goedgekeurde FOM-programma's voor Plasma versnelling (TU/e-UT) en voor 
plasma-wand interactie onder fusie condities tonen de vitaliteit van de lage temperatuur 
plasmafysica in Nederland aan. 
 
3. Betekenis voor het bedrijfsleven 
De interactie met het bedrijfsleven is reeds aangehaald in het bovenstaande en het belang van 
het bedrijfsleven kan verder geïllustreerd worden aan de hand van de vele gezamenlijke 
projecten (gesubsidieerd door SenterNovem, STW) en bilaterale samenwerkingscontracten 
(Philips, ASML, OTB, Fuji Photofilm, Oce, AKZO-NOBEL, Zeiss, Draka-Comteq, etc.). Ook de 
grote rol die de lage temperatuur plasmafysica speelt in het onderhouden van de discipline 
door middel van summerschools en het opleiden van de workforce voor het bedrijfsleven 
dient hier te worden gememoreerd. Smartmix initiatieven worden op dit moment serieus 
beschouwd om de toekomstige positie van de plasmatechnologie verder te versterken, een 
initiatief dat door de TU/e als belangrijkste concentratiepunt van de plasmatechnologie, 
positief is ontvangen. 
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4. Uitdagingen voor FOM onderzoek 
De uitdagingen voor de lage-temperatuur-plasmafysica in de 21ste eeuw zijn als volgt te 
benoemen: 
 
1. Plasmaoppervlak interactie 
De hoge energie inhoud van plasma's en het relatief lage thermische budget op het oppervlak 
dat het plasma omvat (plasma is in principe een niet-evenwichtssysteem) maakt dat plasma's 
een uniek medium zijn. De interactie van het plasmamedium met haar omgeving is daarom 
van essentieel belang voor het begrip en de controle van het medium zelf. Nieuw geavan-
ceerde in situ laser meetmethoden zijn in recente jaren beschikbaar gekomen die een hoge 
gevoeligheid combineren met een ongekende resolutie in plaats (sub mm) en tijd (sub ns). De 
uitdaging is om de fysische en chemische processen te beschrijven op de atomaire lengte- en 
tijdschalen en deze te relateren aan meso- en macroscopische lengte- en tijdschalen. De uit-
zichten die hieruit voortvloeien zijn van groot belang voor een betere controle en manipulatie 
van de plasma-eigenschappen en zullen een grote uitstraling hebben richting nieuwe techno-
logiegebieden zoals de nanotechnologie, katalyse en molecuulvorming, divertorfysica in 
tokamaks, biomedische applicaties, etc. De benadering is deels fundamenteel reductionistisch, 
d.w.z. UHV-achtige experimenten op het gebied van radicaal/ion-oppervlak maar ook groot-
schalig en in samenwerking met de industrie. De formulering van FOM programma's, ook 
ITER gerelateerde en op plasmawand interactie gefocusseerde programma's, zijn een mogelijk-
heid om de positie van de lage-temperatuur-plasmafysica verder te versterken. 
 
2. Niet-evenwicht en zelf-organisatie 
Het plasma medium wordt in belangrijke mate gekarakteriseerd door niet-evenwichts-
processen en zelforganisatie. Deze fenomenen worden onder meer veroorzaakt door de 
ontsnapping en absorptie van straling (van groot belang voor het nog steeds belangrijke 
onderzoek aan fotonenbronnen en lampen, ondermeer i.s.m. Philips en ASML), snelle tran-
sients en interacties met de omgeving en eventuele aanwezigheid van stofdeeltjes in het 
plasma, de processen kunnen zeer uiteenlopende lengteschalen bevatten. Een extreem voor-
beeld van zulke zelf-georganiseerde plasma's ver van evenwicht is de elektrische doorslag, die 
bijvoorbeeld plaatsvindt in bliksem en recent ontdekte sprite-ontladingen boven onweers-
wolken. Zulke plasma's ontstaan gemakkelijk in lucht bij normale druk, ze produceren 
extreem niet-thermische elektronen met zeer hoge energieën en zijn daarom scheikundig zeer 
effectief; verder zijn ze koud en daarom energiezuinig. Andere belangrijke nieuwe kansen 
liggen op het gebied van plasma-geassisteerde verbranding, in plasma-geassisteerde menging 
en in aërodynamische toepassingen, waarbij de luchtgrenslaag boven vliegtuigvleugels door 
transiënte ontladingen beïnvloed wordt. 
De uitdaging is om een beschrijving te vinden van deze collectieve en vaak veelschalige 
fenomenen in dit complexe medium en het identificeren van de elementaire processen die 
hieraan ten grondslag liggen door middel nieuwe geavanceerde plasma diagnostieken (met 
hoge tijd en plaatsresolutie) gecombineerd met modelering. Door de grote vlucht die com-
putermodelering en modelreductie hebben genomen, hebben de modellen die op dit moment 
ontwikkeld worden werkelijk voorspellende waarde (eigenlijk alleen als ze maar op weinig 
lengteschalen spelen) die, eenmaal getoetst aan de nieuwe, geavanceerde meetmethoden, een 
grote rol begint te spelen bij het verkennen van nieuwe technologieën op het gebied van 
opwekking van licht en (EUV- en Röntgen-) straling, milieutechnologie, medische behandel-
wijze en biotechnologie.  
 
3. Ultrakoude plasma's en plasma's met zeer hoge vermogensdichtheden 
Door foto-ionisatie van lasergekoelde gassen is het mogelijk om ultrakoude plasma's te creëren 
in een tot nu toe ongeëxploreerde plasmaparameter-gebied, d.w.z. temperaturen zo laag als 
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enkele kelvins en plasma-dichtheden in de orde van 1015 m-3. Het onderzoek aan dit soort 
plasma's vormt een mooie synergie tussen de plasmafysica en de atoomfysica en is relevant 
voor toepassingen in elektronen- en ionenversnellers (als een heldere bron van elektronen en 
ionen). Het gebruik van plasma's van zeer hoge vermogensdichtheid, mede mogelijk gemaakt 
door de beschikbaarheid van de terawatt-laser, voor het genereren van hoge elektrische velden 
is een relatief jong en snel ontwikkelend onderzoeksgebied. Hierbij is het doel het bereiken 
van 'table top' deeltjesversnelling door middel van plasma's. 
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Samenvatting 
 
Programmatische thema's in de 

fenomenologische fysica  

Uitdagingen voor FOM-onderzoek 

Stromingsfysica • Complex fluids 

• Micro- en nanofluidics, bio-fluidics 

• Turbulentie, inclusief geofysische stromingen 

Faalgedrag van materialen voor 
verdergaande miniaturisatie 

• Schaalafhankelijkheid van eigenschappen 

• Fysische verschijnselen in en rond grensvlakken 

• Faalgedrag van materialen 

Akoestiek en golfvoortplanting • Golfvoortplanting in niet-homogene media 

• Seismo-elektrische effecten 

• Ultrageluid en gigageluid 

Optische meettechniek, instrumentatie 
en metrologie 

• Verdere verfijning van relatieve nauwkeurigheid 
van lengteschaal 

• Uitbreiding van optische technieken in medische 
wetenschap 

Lage-temperatuur plasmafysica • Plasmaoppervlak interactie 

• Zelf-georganiseerde plasma's 

• Plasma's met hoge vermogensdichtheid 

 

 


