
 

A diagnostic dilemma

Citation for published version (APA):
Donné, A. J. H. (2011). A diagnostic dilemma. Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/2011

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/241d7ccb-375e-4bbf-88c2-8de38eec7d66


Bezoekadres
Den Dolech 2
5612 AZ  Eindhoven

Postadres
Postbus 513
5600 MB  Eindhoven 

Tel. (040) 247 91 11
www.tue.nl

Where innovation starts

/ Faculteit Technische Natuurkunde

Intreerede 

prof.dr. Tony Donné

28 januari 2011

A diagnostic 
dilemma



Uitgesproken op 28 januari 2011
aan de Technische Universiteit Eindhoven

Intreerede prof.dr. Tony Donné

A diagnostic
dilemma





3

De tokamak is het meest succesvolle concept gebruikt in het onderzoek naar
kernfusie met magnetische opsluiting.1 In een tokamak wordt gas verhit tot
temperaturen van enkele tientallen tot honderden miljoenen graden om de condi-
ties te bereiken waarbij kernfusie plaatsvindt. Het gas is bij deze hoge tempera-
turen volledig geïoniseerd en wordt een plasma genoemd. Ondanks het feit dat 
de gedetailleerde fysische processen die een rol spelen in het fusieplasma niet
volledig worden begrepen, kunnen ontwerpen van nieuwe – en vaak grotere –
fusiemachines worden gebaseerd op extrapolaties vanuit de vorige generatie van
kleinere machines door middel van zogenaamde schaalwetten.2 Op deze manier
kan men met een hoge mate van zekerheid voorspellen dat ITER3 – de volgende
generatie fusiemachine – zal gaan werken en zal gaan voldoen aan de verwach-
tingen (figuur 1). Maar als wetenschappers er in slagen om een beter begrip te
krijgen van de gedetailleerde fysische processen die plaatsvinden in het hete
gemagnetiseerde plasma, is het wellicht mogelijk om gereedschappen en strate-
gieën te ontwikkelen om de toekomstige tokamaks, inclusief ITER, verder te
optimaliseren.4

Binnen het internationale tokamak-gerelateerde fusieonderzoek kunnen ruwweg
twee ontwikkelingen worden onderscheiden. Allereerst gaat de meeste aandacht

Inleiding

1 Om de argumentatie in deze intreerede niet al te zeer te compliceren is deze beperkt tot de toepassing
van diagnostieken binnen het gebied van magnetische opsluiting en – nog specifieker – voor het
onderzoek aan tokamaks. Andere concepten voor magnetische opsluiting (stellaratoren, pinches,
spiegelmachines, etc.) komen niet aan de orde. 

2 Er is hier een sterke analogie met de luchtvaart waar nieuwe en vaak grotere vliegtuigen (zoals de
A380) zijn gebaseerd op extrapolaties vanuit eerdere kleinere vliegtuigen (bijv. de B747, DC10, A330). 

3 ITER is de volgende generatie fusiereactor en zal circa 10 keer zoveel fusievermogen produceren als
het extern toegevoerde vermogen. ITER is een samenwerking van Europa, USA, de Russische Fede-
ratie, Japan, China, India en Zuid-Korea. De machine wordt gebouwd in het Franse Cadarache en zal
naar verwachting in 2019 in bedrijf worden genomen.

4 Ook hier is er een sterke analogie met de luchtvaart: ondanks het feit dat de turbulente processen die
plaatsvinden rond vliegtuigvleugels nog niet volledig zijn begrepen, vinden er – door fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek – zo nu en dan doorbraken plaats. Een goed voorbeeld is de uitvinding
van de zogenaamde winglet door Richard T. Whitcomb in de jaren 70 van de vorige eeuw. De winglets
hebben geleid tot een vermindering van het brandstofverbruik van vliegtuigen en hebben tevens de
stabiliteit verhoogd. 
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van de fusiegemeenschap uit naar de realisatie van ITER, de eerste tokamak die
netto fusie-energie zal gaan produceren, en – nu nog in mindere mate – DEMO, 
de demonstratiereactor en opvolger van ITER. Op de tweede plaats wordt er uitge-
breid onderzoek gedaan met de huidige generatie van tokamaks, met als doel om
de processen die plaatsvinden in het hete gemagnetiseerde plasma beter te
begrijpen. In het bijzonder wordt veel werk verzet op het gebied van turbulentie-
onderzoek en studies aan middelgrote plasmastructuren met als uiteindelijk doel
manieren te vinden om deze te kunnen beheersen.

Op het gebied van plasmadiagnostieken kan men de hierboven geschetste lijnen
binnen het vakgebied terugvinden. Enerzijds vereist de toekomstige generatie van
fusiemachines (ITER, DEMO, etc.) de ontwikkeling van robuuste en betrouwbare
diagnostieken om de diverse plasmaparameters en machinecondities te kunnen
meten onder zeer onvriendelijke omstandigheden (Donné (2004, 2007)).
Anderzijds is het nodig, om continu diagnostieken te blijven ontwikkelen met
hogere nauwkeurigheid, betere plaats- en tijdresolutie en met meer meetkanalen,
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Typisch voorbeeld van een schaalwet om de energieopsluittijd van ITER te bepalen 
(Bron: Llewellyn Smith (2007)).
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om de gedetailleerde fysische plasmaprocessen in huidige machines in kaart te
brengen. Nieuwe inzichten in de fysica van hete plasma’s zijn vaak het directe
gevolg van innovaties op het gebied van diagnostiek (Costley (1988), Donné
(2006)).

Ik zal eerst ingaan op de toepassing van diagnostieken om betere fysische 
inzichten te verkrijgen. Aan de hand van een beknopte beschrijving van de
geschiedenis van het onderzoek aan de zogenaamde zaagtandinstabiliteit
illustreer ik hoe in de loop van de tijd innovaties op het gebied van diagnostieken
hebben geleid tot nieuwe fysische inzichten. De discussie begint met de ont-
dekking van de zaagtandinstabiliteit (von Goeler (1974), Vershkov (1974)) en
eindigt met een korte beschrijving van de meest recente diagnostiekontwikkeling,
namelijk de introductie van tweedimensionale (2D-)microgolfafbeeldingssystemen
die het mogelijk maken om bepaalde plasmaparameters in een groot gebied te
meten met hoge plaats- en tijdresolutie en met hoge nauwkeurigheid. Met deze
technieken kunnen gedetailleerde 2D-video’s worden gemaakt die direct te ver-
gelijken zijn met voorspellingen van theoretische modellen. Dit leidt tot een veel
beter en dieper inzicht in de onderliggende fysica dan mogelijk is met diagnos-
tieksystemen die slechts een beperkt aantal meetpunten in het plasma hebben.

Vervolgens ga ik in op de uitdagingen die gekoppeld zijn aan de toepassing van
diagnostieken op ITER en DEMO. Hoewel ITER, net als de huidige generatie van
machines, een groot aantal diagnostieken nodig heeft met goede plaats- en tijd-
resolutie, hoge nauwkeurigheid en goede dekkingsgraad van het plasma (veel
meetkanalen), zijn er vele factoren die het gebruik van diagnostieken op ITER
beperken. Deze zijn gerelateerd aan de zeer onvriendelijke omgeving met hoge
neutronenfluxen en -fluenties, relativistische effecten, gebruik van tritium, etc. 

Vele diagnostieken die marginaal kunnen worden toegepast op ITER zijn zeer
waarschijnlijk geheel niet geschikt voor toepassing op DEMO, omdat deze
machine een nog vijandiger omgeving biedt voor de meetapparatuur. Deze zeer
sterke beperking zal er toe leiden dat de manier waarop diagnostieken in het
machineontwerp worden meegenomen, moet worden aangepast.

Hier ligt precies het schisma van de diagnosticus: uiteindelijk moet er een reactor
worden ontworpen die zo dicht mogelijk is, met slechts een beperkt aantal uiterst
robuuste diagnostieken. Maar om daar te komen moeten juist de meest verfijnde
en innovatieve meetinstrumenten worden ontwikkeld.
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Het besluit van het College van Bestuur in 2008 om in te zetten op fusie en het
speciale masterprogramma Science and Technology of Nuclear Fusion te creëren 
is een strategisch besluit geweest, omdat de TU/e als een van de weinige
universiteiten ter wereld een specifieke op fusie gerichte opleiding biedt. 
Naar verwachting zal dit grote aantrekkingskracht hebben op studenten uit
binnen- en buitenland. Recente ontwikkelingen maken Eindhoven een belangrijk
centrum op het gebied van fusieonderwijs en -onderzoek:
• Toetreding van de TU/e tot het ITER-NL consortium (een consortium van TNO,

FOM, TU/e en NRG met als doel om zowel Nederlandse wetenschappers als
industrie zo goed mogelijk bij het ITER-project te betrekken). 

• Het overgaan van het trekkerschap van FUSENET (een platform van 34 Europese
instituten en universiteiten met als doel om fusie-educatie op een Europees
niveau met elkaar af te stemmen en gezamenlijk nieuwe activiteiten te ont-
wikkelen). 

• Het besluit van FOM om het Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen te verhuizen
naar de campus van de TU/e en uit te bouwen tot een nationaal coördinerend
instituut voor fundamenteel energieonderzoek, met fusieonderzoek als belang-
rijke researchlijn.

Ik ben zeer verheugd dat de cursus ‘Diagnostics and Heating of Fusion Plasmas’
deel uitmaakt van het speciale masterprogramma Science and Technology of
Nuclear Fusion aan de TU/e dat recent gezamenlijk door de faculteiten Technische
Natuurkunde, Werktuigbouwkunde en Electrical Engineering is opgezet, zodat
studenten met de vele diagnostische uitdagingen in aanraking kunnen komen. 
In deze intreerede hoop ik te duidelijk te maken dat plasmadiagnostiek een zeer
spannende wetenschappelijke discipline is met tal van interessante uitdagingen
voor studenten, docenten en onderzoekers.
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Om aan te tonen dat nieuwe fysische ontdekkingen vaak een direct gevolg zijn van
innovaties op het gebied van diagnostiek, volgt hieronder een korte beschrijving
van diverse ontdekkingen die zijn gedaan op het gebied van de zogenaamde
zaagtandinstabiliteit. Vergelijkbare conclusies kunnen ook worden getrokken 
voor andere plasmafenomenen.

Een beknopte geschiedenis van de zaagtandinstabiliteit5

Von Goeler (op de ST-tokamak) (von Goeler (1974)) en Vershkov (op de T3-toka-
mak) (Vershkov (1974)) ontdekten de zaagtandinstabiliteit in 1974 onafhankelijk
van elkaar. Von Goeler observeerde de instabiliteit in de ST-tokamak nadat hij 
een plaatsopgeloste detector had geïnstalleerd voor het meten van de lijngeïnte-
greerde zachte röntgenstraling. Metingen door het plasmacentrum lieten een
signaal zien met een zaagtandachtig gedrag: een langzaam toenemende emissi-
viteit, gevolgd door een zeer snelle (100 µs) afname. Deze fases worden vaak
‘ramp’ en ‘crash’ genoemd. Metingen aan de rand van het plasma lieten geïnver-
teerde zaagtanden zien, met het tegenovergestelde gedrag (figuur 2).

Kort na de ontdekking van de zaagtandinstabiliteit – ook wel kortweg zaagtand
genoemd – werd het volledig reconnectiemodel ontwikkeld (Kadomtsev (1975)). 
In dit model wordt een m/n = 1/1 mode aangedreven door een drukgedreven
instabiliteit die wordt geëxciteerd door een toename van de centrale plasma-
stroom (zodanig dat de centrale waarde van het windingsgetal q0 < 1). 
De drukgedreven instabiliteit leidt tot een herschikking van het magneetveld
(reconnectie), met als consequentie een influx van kouder plasma van buiten de
zaagtandinversiestraal (i.e. de straal waar q = 1) naar het centrale gebied. Dit geeft
aanleiding tot de formatie van een koud eiland dat langzaam groeit en uiteindelijk
het hete gebied in korte tijd uit het centrum (i.e. het gebied met q < 1) drukt.

Ongeveer 10 jaar na de ontdekking van de zaagtand werden zeer nauwkeurige
metingen verricht aan het stroomdichtheidsprofiel in de TEXTOR-tokamak met een

Diagnostieken voor onderzoek
met huidige fusiemachines

5 Dit hoofdstuk geeft een zeer beknopte versie van een veel uitgebreidere publicatie over dit onderwerp
(Donné (2006)). In dit artikel staan meer details en ook meer literatuurverwijzingen.
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(toen) nieuwe 9-kanaals ver-infrarood polarimeter (Soltwisch (1986)). Dit leidde tot
de conclusie dat q0 < 1 gedurende de gehele zaagtandperiode; een waarneming
die niet in overeenstemming was met het volledig reconnectiemodel, omdat dat is
gebaseerd op de hypothese dat de zaagtand onstabiel wordt zodra q0 < 1 in het
plasmacentrum, hetgeen leidt tot een herschikking van de stroomdichtheids-
verdeling met als resultaat dat q > 1 in het gehele plasma.

Ruwweg rond dezelfde tijd werden eerste metingen gepubliceerd, gedaan met een
veel-kanaals röntgentomografiesysteem op JET (Edwards (1986)). Met dit systeem,
bestaande uit twee camera’s, was het voor het eerst mogelijk om tweedimensio-
nale (2D-)films te maken van de röntgenemissie uitgezonden door het plasma. 
De tomografische reconstructies leken in strijd met het volledig reconnectiemodel
en gaven aanleiding tot het zogenaamde ‘quasi-interchange-model’ (Wesson
(1986)). Dit model is niet gebaseerd op magnetische reconnectie en vereist geen
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Zachte röntgendetector geïnstalleerd op de ST-tokamak, met metingen aan de emissiviteit voor een 
koorde door het plasmacentrum (r = 0) en door de plasmarand (r = 3,9 cm). (Bron: von Goeler (1974)).
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drukgedreven instabiliteit. Het idee is dat het stroomdichtheidsprofiel in het
plasmacentrum vlak is (met q ~ 1). Het centrale deel van het plasma wordt 
onstabiel door een subtiele verandering in het magneetveld. Het hete centrum 
van het plasma neemt daardoor geleidelijk een sikkelvorm aan, terwijl het koudere
deel van het plasma van buiten de inversiestraal convectief het centrum binnen-
dringt, leidend tot een afvlakking van het drukprofiel in het plasmacentrum. 
Een paar jaar na de metingen op JET werden gedetailleerde simulaties gedaan met
numerieke emissieprofielen (Janicki (1990)). Deze leidden tot een falsificatie van
de eerdere conclusies gebaseerd op de JET-metingen. Er werd namelijk aan-
getoond dat een röntgentomografiesysteem met slechts twee onafhankelijke
camera’s geen onderscheid kan maken tussen de topologie van het volledige
reconnectiemodel en van het quasi-interchange-model. Ondanks deze falsificatie
en het feit dat q0 < 1 gedurende de gehele zaagtandperiode, werd het quasi-
interchange-model niet onmiddellijk verworpen.

In het midden van de jaren 90 werden gedetailleerde metingen met een Elektronen
Cyclotron Emissie-diagnostiek (ECE) gedaan aan de TFTR-tokamak (Nagayama
(1996)). Door aan te nemen dat de zaagtandprecursor roteert als een star lichaam
(de veranderingen zijn klein tot verwaarloosbaar per rotatieperiode) was het moge-
lijk om de meting langs een koord van punten in het middenvlak van de tokamak
te converteren naar een 2D-plaatje van de evolutie van de elektronentemperatuur
tijdens de zaagtand.6 Er werd gemeten dat zich tijdens de precursorfase een 
gelokaliseerde uitpuiling vormt in het temperatuurprofiel aan de lage veldkant 
van de tokamak. Dit gaf aanleiding tot de ontwikkeling van het drukgedreven 
‘ballooning-mode-model’ (Park (1991)). In dit model leidt een steile drukgradiënt
nabij de temperatuursuitpuiling aan de lage veld kant van de tokamak tot een
globale stochastisering van het magneetveld ter plaatse, met de crash als gevolg. 

Eind vorige eeuw werd een 200-kanaals-/10-cameraröntgentomografiesysteem op
TCV in bedrijf genomen. Het systeem werd gebruikt voor reconstructies van de 
2D-röntgenemissiviteit gedurende de gehele zaagtandperiode in ontladingen met
intense elektronencyclotronverhitting (Furno (2001)). De gedetailleerde experi-
mentele data maakten een vergelijking mogelijk met theoretische modellen en
waren in overeenstemming met een aangepaste versie van het volledige recon-
nectiemodel (Porcelli (1999)) dat rekening hield met de lokale verhitting door de
microgolven.

6 Deze methode kan niet worden toegepast om de veranderingen tijdens de zeer snelle crashfase in
kaart te brengen.
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Hoewel er zeer veel experimentele en theoretische publicaties zijn verschenen
over de zaagtandinstabiliteit, is het onmogelijk binnen de beperkingen van deze
intreerede een volledig en uitputtend overzicht te presenteren. Vandaar dat ik dit
hoofdstuk wil beëindigen met een korte beschrijving van een drietal publicaties,
die in mei 2006 zijn verschenen over zaagtandobservaties in de TEXTOR-tokamak
(Park (2006a-c)). De eerste twee van deze artikelen beschrijven waarnemingen van
zaagtanden met een geavanceerd 2D-Elektronen Cyclotron Emissie Imaging-
systeem (ECEI), met 128 meetkanalen gearrangeerd in een matrixvorm met 
8 (radiële) × 16 (verticale) kanalen. Met dit systeem werd het voor het eerst
mogelijk om directe 2D-films te maken van de zaagtandinstabiliteit (zonder
gebruik te hoeven maken van een Abel-inversie, tomografische reconstructie of
andere veronderstellingen), wat leidde tot nieuwe inzichten. Allereerst werd waar-
genomen dat gedurende de zaagtandcrash een beperkte opening wordt gevormd
in het q = 1 oppervlak (de zaagtandinversiestraal), waardoor de plasmadruk 
vanuit het centrale deel van het plasma snel en op een collectieve manier kan
ontsnappen. De opening kan op iedere plek langs de inversiestraal optreden (dus
niet bij voorkeur aan de lage veld kant van de tokamak zoals was geconcludeerd
uit de metingen aan TFTR). Gedetailleerde vergelijkingen met 2D-modelbereke-
ningen (Park (2006c)) hebben aangetoond dat de aanzet van de zaagtandcrash 
het best wordt beschreven door het ballooning-mode-model, weliswaar met de
aantekening dat dit model alleen crashes beginnend aan de lage veld kant van 
de tokamak voorspelt, terwijl de metingen laten zien dat ze overal voorkomen 
(figuur 3). De latere fases van de crash worden juist weer beter beschreven door
het volledige reconnectiemodel. Het quasi-interchange-model wordt in het geheel
niet ondersteund door de metingen.

Meer dan 35 jaar na de ontdekking van de zaagtandinstabiliteit is de fysica ervan
nog steeds niet volledig begrepen. Maar ons inzicht is geleidelijk wel flink ver-
diept; meestal is dit terug te voeren tot het in bedrijf nemen van nieuwe en meer
innovatieve diagnostieken. Het ligt in de verwachting dat ook in de komende jaren
ons begrip over de zaagtand verder zal toenemen. In 2010 zijn een aantal zeer
geavanceerde ECEI-systemen in bedrijf genomen op DIII-D (Tobias (2010)), ASDEX-
UG (Classen (2010)) en K-STAR (Park (2010)). De systemen op DIII-D en KSTAR
hebben meer dan 400 meetkanalen en kunnen een groot deel van het plasma
tegelijkertijd observeren met hoge plaats- en tijdoplossing. Het is nu mogelijk om
nagenoeg het gehele gebied rond het q = 1 oppervlak in één keer te observeren,
waardoor kan worden verwacht dat binnenkort nog betere vergelijkingen kunnen
worden gemaakt met theoretische modellen. Tegelijkertijd worden er nu al
methodes ontwikkeld om de zaagtandperiode en -amplitude te beheersen. 
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Een zeer geschikte manier om dit te doen is elektronencyclotronverhitting en 
-stroomaandrijving.

Met dit hoofdstuk heb ik willen aantonen dat er een continue innovatie is van de
diagnostieken die worden gebruikt voor het bestuderen van fusieplasma’s (meer
meetkanalen, hogere plaats- en tijdresolutie, betere nauwkeurigheid). Dit is een
absolute noodzaak om de zeer gedetailleerde en vaak gecompliceerde processen
te begrijpen die plaatsvinden in een heet gemagnetiseerd plasma. Uiteindelijk 
zal dit moeten leiden tot betere gereedschappen en algoritmes om de diverse
processen actief te sturen om daarmee het bedrijf van de fusiereactor te
optimaliseren.

     (a)      (b) 

  Hoge veldzijde 
ECE I

meting Modelberekening Modelberekening

   Lage veldzijde 
     ECE I

     meting

figuur 3

Directe vergelijking van metingen met ECE Imaging in TEXTOR (buitenste kolommen) met berekeningen 
gebaseerd op het ballooning-mode-model (middelste kolommen). (Bron: Park (2006C)).



12

Zoals hiervoor al is aangegeven is de kennis die we verkrijgen uit huidige fusie-
machines, en ook de optimalisatie van het bedrijf van die machines, direct gerela-
teerd aan de capaciteit van de diagnostische apparatuur. Dat zal zeker ook gelden
voor ITER, de volgende stap in het fusieonderzoek (figuur 4). Maar in tegenstelling
tot de huidige fusiemachines, zal de toepassing van diagnostieken op ITER lang
niet zo eenvoudig zijn. Het is van belang het ontwerp en de realisatie van 
diagnostieken al vroeg in het ontwerp van de machine mee te nemen. 

Diagnostieken voor ITER:
de volgende generatie

figuur 4

Opengewerkte tekening van de ITER-tokamak. ITER is een van de grootste wetenschappelijke experimenten
ter wereld en is een duidelijk voorbeeld van ‘extreme engineering’ (bron: ITER International Organization).
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Het doel van ITER is om aan te tonen dat fusie wetenschappelijk haalbaar is. 
ITER zal 500 MW aan fusie-energie opwekken bij een toegevoegd vermogen van
50 MW. Dat zal in eerste instantie gebeuren in pulsen die 400 s lang zijn. In een
tweede fase van het ITER-bedrijf zal men met niet-inductieve technieken de puls-
duur gaan rekken tot 1000 s, en uiteindelijk tot ongeveer 1 uur. ITER is nog niet
bedoeld om elektriciteit op te wekken. Wel zal men zogenaamde Test Blanket
Modules gaan testen om te bestuderen of het voor de fusiereactie benodigde
tritium kan worden opgewekt in de reactormantel. ITER is de eerste machine met
dominante verhitting door alfadeeltjes. Bij bedrijf op vol vermogen (Q = Pfusie/Pin
= 10) is het vermogen van de alfadeeltjes twee keer zo groot als het extern toe-
gevoegde vermogen. De alfadeeltjes hebben wisselwerking met allerlei instabili-
teiten in het plasma, gebaseerd op nog niet onderzochte nieuwe fysica.

Er wordt in ITER nogal wat van diagnostieken verwacht. Veel van de parameters
(en zelfs profielen van parameters) zullen in ITER actief geregeld moeten worden
via soms ingewikkelde regelsystemen. Dit betekent dat veel diagnostieken in staat
moeten zijn om realtime gegevens te leveren, die direct automatisch geëvalueerd
worden om vervolgens actuatoren aan te drijven. Maar helaas is het toepassen
van diagnostieken op ITER bij lange na niet zo eenvoudig als in de huidige toka-
maks vanwege de zeer onvriendelijke omgeving (tabel 1). Met name de hoge flux
aan neutronen en gamma’s (~10 keer zoveel als in JET) en de lange pulsen, met
daaraan gerelateerd de hoge neutronenfluentie (~104 keer zo veel als in JET),
geven aanleiding tot vele effecten die nieuw zijn voor fusiediagnostieken en die
een ernstige beperking kunnen geven voor het bedrijf van die diagnostieken
(Donné (2004 en 2007), Costley (2005 en 2006)). Voorbeelden zijn stralings-
geïnduceerde geleiding (RIC) en stralingsgeïnduceerde elektromotieve kracht
(RIEMF) in elektrische geleiders, en stralingsgeïnduceerde absorptie en lumi-
nescentie in optische materialen. Er zijn minstens tien van dit soort effecten 
die potentieel een rol van belang spelen en die de fysische eigenschappen van
gebruikte materialen in nadelige zin kunnen veranderen; ze kunnen leiden tot
spooksignalen, degradatie van de signalen en/of eindige levensduur van de
diagnostische componenten. Ook kan het materiaal zelf blijvend wijzigen door
transmutatie. Sommige effecten zijn prompt en zijn uitsluitend aanwezig tijdens
de plasmapuls, maar veel van de effecten zijn cumulatief. 

Naast bovenstaande effecten, die een direct effect hebben op de componenten
zelf, moet het diagnostische ontwerp rekening houden met de specifieke nucleaire
omgeving. Er zijn bijvoorbeeld strikte eisen voor het werken met tritium: alle
diagnostieken moeten zijn voorzien van een dubbele vacuümbarrière die een
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eventuele hogedrukgolf kan weerstaan in geval van een calamiteit. Verder mogen
diagnostieken (enkele uitzonderingen daargelaten) geen directe zichtlijn naar het
plasma hebben. De signalen naar en van het plasma worden via ingewikkelde
labyrinten door de diagnostische poorten geleid. Dit is om te voorkomen dat
neutronen al te gemakkelijk door de openingen naar buiten stromen en daar
kunnen leiden tot activering van de machine. Activering moet waar mogelijk ver-
meden worden en men moet het ontwerp van alle diagnostieken zodanig maken
dat componenten die geïnstalleerd worden in de poortpluggen kunnen worden
vervangen door robots.

De hoge temperaturen in ITER (tot 40 keV) zullen leiden tot sterke relativistische
effecten waarmee rekening moet worden gehouden in het ontwerp en gebruik 
van diagnostieken. Zo leidt de relativistische frequentieverlaging van 

Parameter Symbool ITER DEMO Best behaalde
(eenheid) inductief steady-state individuele 

parameter

Plasmastroom I (MA) 15 15 5 (JT-60U)

Magneetveld B/Bmax (T) 5,3/11.8 6,8/14,6 8 (C-mod)

Kleine straal a (m) 2 2,1 1,05 (JT-60U)

Grote straal R (m) 6,2 6,5 3,56 (JT-60U)

Centrale ionentemperatuur Ti(0) (keV) 23 45 45 (JT-60U)

Fusievermogen Pfus (MW) 400 3000 16 (JET)

Vermogensmultiplicatie Q = Pfus/Pin 10 54 0,8 (JET)

Totale aantal neutronen (n/s) 1,4 × 1021 1,4-7 × 1021 1,2 × 1019

Neutronenflux op plasmawand (n/m2s) 3 × 1018 3-10 × 1018 3 × 1017 (JET)

Neutronenvermogensdichtheid op (MW/m2) ~0,5 1-3 ~0,05 (max) 
de plasmawand (JET)

Neutronenfluentie (MWjaar/m2) 0,3 5-15 0 (JET)

Neutronenfluentie (n/m2) ~3 × 1025 50-150 × 1025 ~3 × 1021 (JET)

Verplaatsing per atoom in (dpa) ~3 50-150 0 (JET)
plasmawand

tabel 1

Overzicht van de belangrijkste parameters van ITER en DEMO ten opzichte van de best behaalde 
parameters in huidige machines (samengesteld uit Mukhovatov (2007), Costley (2010)).



15A diagnostic dilemma

Elektronen Cyclotron Emissie (ECE) tot een beperking van het deel van het 
plasma waarin met ECE-technieken de temperatuur kan worden geobserveerd. 
Relativistische effecten moeten expliciet worden meegenomen in de analyse 
van vele verschillende diagnostieken.

Om rekening te houden met al deze effecten is een systematische en integrale
aanpak nodig van het ontwerp en de implementatie van het gehele park aan
diagnostieken voor ITER. Als eerste stap moet bedacht worden wat er precies
moet worden gemeten en welke eisen er aan deze metingen moeten worden
gesteld (plaats- en tijdoplossing, nauwkeurigheid, aantal meetkanalen, etc.
(Donné (2004 en 2007))). Gezien de hoge kosten van diagnostieken op ITER is 
het van belang om de eisen niet te overspecificeren. Omdat, in vergelijking met
huidige machines, in ITER veel meer (profielen van) parameters worden gecontro-
leerd, zijn de meeteisen in veel gevallen zelfs stringenter. Vanwege de rol die veel
diagnostieken spelen in actieve feedback van allerlei plasma-instabiliteiten (denk
bijvoorbeeld aan de stabilisatie van magnetohydrodynamische (MHD) modes
zoals neoklassieke tearing-modes en resistieve wand modes) is een hoge mate
van betrouwbaarheid en robuustheid vereist. De precieze meeteisen worden
bepaald door de noodzaak om de machine te beveiligen, processen in het plasma
naar wil te beïnvloeden en om de onderliggende fysica te begrijpen. Naast het
opzetten van meeteisen voor de diverse (ongeveer 50) parameters in ITER is het
van belang om deze eisen met argumentatie te rechtvaardigen zodat onmiddellijk
duidelijk is wat er verloren gaat indien metingen niet aan de eisen kunnen vol-
doen. Er kunnen dan beleidsbeslissingen worden genomen om het verlies aan
meetcapaciteit voor lief te nemen, of omgekeerd om meer middelen in te zetten
zodat diagnostieken alsnog aan de metingen kunnen voldoen.

In de meeste gevallen kunnen op ITER nog dezelfde technieken worden gebruikt
als op huidige machines. Maar vaak alleen na de nodige aanpassingen om de
diagnostieken geschikt te maken voor de specifieke nucleaire omgeving.
Sommige parameters in ITER kunnen niet worden gemeten met bestaande
diagnostieken. Hiervoor moeten totaal nieuwe technieken worden ontwikkeld. 
Dit geldt vooral voor systemen om alfadeeltjes en de daaraan gekoppelde snelle
deeltjesinstabiliteiten te bestuderen. 

Parallel aan de R&D voor de specifieke diagnostische systemen op ITER moet er
worden nagedacht over de integratie van die systemen. In tegenstelling tot de
huidige machines, waar iedere diagnostiek wordt geïnstalleerd op een apart kijk-
venster, moeten in ITER ongeveer 5-10 systemen worden geïntegreerd in een
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complexe diagnostische poortplug (figuur 5). Het ontwerp van iedere individuele
poortplug is goed te vergelijken met het ontwerp van een satelliet: de verschil-
lende diagnostische systemen moeten als een soort van Chinese puzzel in elkaar
passen en ze mogen elkaar uiteraard niet beïnvloeden.

Nadat alle diagnostieken zijn ontworpen en duidelijk is hoe ze worden geïnte-
greerd, moet geëvalueerd worden in hoeverre men kan voldoen aan de meeteisen.
De conclusie kan zijn dat sommige diagnostieken verbeterd moeten worden 
of nieuwe technieken moeten worden ontwikkeld. In het slechtste geval moet
worden geaccepteerd dat niet alles wat men van tevoren bedacht had mogelijk 
is op ITER.

Het moge duidelijk zijn: net als ITER zelf, is het ontwikkelen van diagnostieken
voor deze machine een voorbeeld van ‘extreme engineering’. Enerzijds is er 
een behoefte aan een groot scala aan geavanceerde diagnostieken, terwijl er

figuur 5

Opengewerkte tekening van een diagnostische poortplug. Duidelijk is te zien hoe diverse 
diagnostieken als een soort van Chinese puzzel met elkaar geïntegreerd zijn in de poortplug. 
(Bron: C. Walker, ITER International Organization).
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anderzijds enorm veel randvoorwaarden aan het gebruik van diagnostieken
worden opgelegd. Het dilemma hier is om zoveel mogelijk parameters van het
ITER-plasma zo nauwkeurig mogelijk te meten (liefst als onderdeel van een real-
time regelsysteem) terwijl tegelijkertijd de toegang tot het plasma zoveel mogelijk
beperkt is. Een fraai voorbeeld van een geavanceerd regelsysteem voor het stabili-
seren van magnetische tearing-modes is recent door FOM en de TU/e ontwikkeld
(Hennen (2010)). In het zogenaamde in-sightline ECE/ECRH-systeem zijn het
diagnostisch systeem en de actuator volledig geïntegreerd, waardoor het benodig-
de aantal toegangspoorten in ITER kan worden beperkt (figuur 6). Een belangrijk
additioneel voordeel is dat er geen veronderstellingen hoeven te worden gemaakt
over het magnetische evenwicht van het plasma.

Plasma

2/1 mode

Resonantie

Gyrotron

Radiometer

Filter
2de diëlektrische

plaat Stuurbare
spiegel

Focusserende
spiegel

1ste diëlektrische
plaat

TerugkoppelingTerugkoppeling
CPU

figuur 6

In-sightline ECE/ECRH-systeem. De radiometer neemt de Elektronen Cyclotron Emissie uit het plasma 
waar in een beperkt frequentiegebied (132,5-147,5 GHz) rond de gyrotronfrequentie (140 GHz, 
800 kW). Zodra een instabiliteit wordt gedetecteerd, wordt de bestuurbare spiegel erop gericht en 
wordt het gyrotron geactiveerd. Het bijzondere van dit kunststukje is dat het gemeten signaal er 
een in de orde van enkele nanowatt is, terwijl het gyrotronvermogen circa 1 megawatt bedraagt. 
(Bron: Hennen (2010)).
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DEMO is de machine die na ITER gepland staat. Dit is de demonstratiereactor die
moet gaan aantonen dat daadwerkelijk elektriciteit uit kernfusie kan worden op-
gewekt en dat dit commercieel rendabel is. DEMO heeft een hoger vermogen dan
ITER (~2 GW) en zal ook veel langere plasmapulsen hebben (Maisonnier (2007)).
Hierdoor zijn de neutronen- en gammaflux, neutronenfluentie, nucleaire verhitting
en bombardementen door hoog energetische deeltjes nog hoger dan in ITER. 
In het bijzonder zal de neutronenfluentie in DEMO ongeveer 50 keer zo hoog zijn
als die in ITER. De consequentie is dat veel diagnostieken die marginaal gebruikt
kunnen worden in ITER, niet meer toepasbaar zijn in DEMO. Dit is het geval voor
veel van de sensoren binnen het vacuümvat (bijvoorbeeld kabels, magnetische
spoeltjes, bolometers), waar de vooruitzichten slecht zijn voor het toch toe-
pasbaar kunnen maken voor DEMO door verdere doorontwikkeling. De deeltjes-
flux in DEMO zal ongeveer twee keer zo hoog zijn als die in ITER. Dit lijkt een
kleine verhoging, maar het kan ertoe leiden dat diagnostieken die afhankelijk zijn
van spiegels met een grote openingshoek niet meer toepasbaar zijn. In plaats
daarvan zijn systemen nodig met een kleine openingshoek en met spiegels op
grote afstand van het plasma. Optische diagnostieken zijn daardoor waarschijnlijk 
nog steeds mogelijk in DEMO, maar met een zeer beperkt aantal zichtlijnen.
Technieken die waarschijnlijk wel toepasbaar zijn op DEMO zonder al te veel
modificaties ten opzichte van huidige toepassingen zijn microgolfdiagnostieken 
en fusieproductdiagnostieken (neutronen- en röntgendiagnostieken). 

Omdat voornamelijk de neutronenfluentie (en niet zozeer de neutronenflux) in
DEMO hoger is dan in ITER, zijn het niet de prompte maar de tijdsgeïntegreerde
effecten die van belang zijn. Wellicht dat het daardoor toch mogelijk is om
diagnostieken zoals magnetische spoeltjes en bolometers binnen het vacuümvat
te gebruiken indien men erin slaagt om voorzieningen te treffen om deze compo-
nenten regelmatig te vervangen, zonder dat de machine al te lang buiten gebruik
is (bijvoorbeeld door middel van een zogenaamd rabbitsysteem). Hetzelfde geldt
natuurlijk ook voor spiegels en andere componenten dicht bij het plasma. 
Indien deze componenten essentieel zijn voor het bedrijven van DEMO zal 
men schema’s moeten bedenken voor regelmatige vervanging. Indien dit soort
schema’s mogelijk zijn, zullen ze een significante invloed hebben op het ontwerp

Diagnostieken voor brandende
fusieplasma’s
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van de DEMO-machine. Kortom, er moet nog veel werk worden verzet op het
gebied van R&D voor DEMO. Nieuwe diagnostieken moeten worden ontwikkeld ter
vervanging van technieken die niet meer kunnen werken onder DEMO-condities.
Voor diagnostische componenten die worden gebruikt buiten het vacuümvat is de
situatie iets minder kritiek, maar er zal toch ook een intensief test- en ontwikke-
lingsprogramma moeten worden uitgevoerd, inclusief het testen van componenten
in splijtingsreactoren, in de DT-fase van ITER en in IFMIF (International Fusion
Materials Irradiation Facility (Moeslang (2006))). Hierbij moet bedacht worden dat
stralingstesten veel tijd en geld kosten. Het onderzoek aan ITER moet richting
geven aan de selectie van de meest optimale technieken voor DEMO. Gedurende
de ITER-levensduur moet er ervaring worden opgedaan met zaken als realtime
dataverwerking en controle, automatische validatie van grote datastromen, 
in-puls kalibratietechnieken, et cetera. 

De relativistische effecten in DEMO zullen zeer vergelijkbaar (misschien iets
sterker) zijn met die in ITER. Speciaal opgezette experimenten in ITER moeten
leiden tot een volledig begrip van deze effecten. In huidige machines is er bij hoge
temperaturen al een discrepantie gemeten tussen de elektronentemperatuur met
Thomsonverstrooiing en ECE. Dit zou er mee te maken kunnen hebben dat de
elektronensnelheidsverdeling niet meer maxwelliaans is en men dus het concept
temperatuur moet gaan heroverwegen. De effecten ten gevolge van de dominante
verhitting door alfadeeltjes zijn in DEMO nog uitgesprokener dan in ITER en daar-
om moet onderzoek in ITER tot een goed begrip leiden van de onderliggende fysi-
ca en ook van de gevolgen die dit heeft voor de besturingscircuits van de reactor.

In tegenstelling tot ITER is DEMO niet langer een researchmachine, maar een
apparaat om de economische haalbaarheid van fusie aan te tonen. DEMO hoeft
dus lang niet zo flexibel van opzet te zijn. Terwijl ITER voorziet in de bestudering
van een groot aantal verschillende plasmascenario’s, zal het DEMO-bedrijf ge-
baseerd zijn op één of hooguit twee verschillende plasmascenario’s. De keuze van
de beste scenario’s moet gebeuren tijdens volledig DT-bedrijf van ITER. Het zeer
beperkte aantal plasmascenario’s in DEMO betekent dat veel minder metingen en
diagnostieken vereist zijn; immers men hoeft alleen vast te stellen dat het plasma
in DEMO aan bepaalde eisen voldoet. Tijdens DT-bedrijf van ITER kan men uit-
zoeken welke diagnostieken essentieel zijn om een goed bedrijf van DEMO te
garanderen en welke diagnostieken overvloedig zijn. Men moet daarbij natuurlijk
continu in het achterhoofd hebben dat het gebruik van diagnostieken op DEMO
uiterst beperkt is. Waarschijnlijk moeten in DEMO conclusies worden getrokken uit
een uiterst gering aantal metingen en moet men zijn toevlucht nemen tot zeer
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geavanceerde computermodellen om toch relevante conclusies te trekken. 
Ook deze computermodellen moeten tot in detail worden getest op ITER.

Het is nog niet duidelijk of DEMO neutrale verhittingsbundels zal hebben. Als dat
niet zo is, betekent dit dat meetgegevens (zoals Ti, vrot, Bp, etc.) die worden ver-
kregen met behulp van actieve spectroscopie, niet langer op dezelfde manier voor-
handen zijn. Dan moeten er nieuwe technieken worden ontwikkeld. Vraag is of het
bijvoorbeeld mogelijk is om de heliumas (het gethermaliseerde helium) te regelen
door metingen aan de hoeveelheid helium aan de rand van het plasma.
Het moge duidelijk zijn dat de ontwikkeling en demonstratie van nieuwe en 
verbeterde diagnostieken voor DEMO een tijdrovend proces is dat eigenlijk nu al
moet worden gestart. Dat geldt zeker voor het uittesten van allerlei materialen
omdat die soms jaren moeten worden blootgesteld aan straling uit een reactor om
een relevant aantal verplaatsingen per atoom (dpa = displacements per atom) te
krijgen. Maar ook nieuwe technieken hebben een lange ontwikkelingstijd en
moeten vaak uitgebreid worden getest op huidige faciliteiten en op ITER, om te
kunnen waarborgen dat ze in voldoende mate robuust en betrouwbaar zijn voor
gebruik op DEMO. Maar het meest van belang is te beseffen dat diagnostieken niet
langer componenten zijn waaraan gedacht kan worden nadat de bouw van de
machine voltooid is. Diagnostieken zijn een integraal onderdeel van de machine en
hebben grote impact op het precieze ontwerp van de machine en moeten vanaf dag
1 in het ontwerp van DEMO worden geïncorporeerd. DEMO zal – in vergelijking met
ITER en met huidige machines – een relatief gering aantal diagnostieken en – per
diagnostiek – een beperkt aantal meetkanalen hebben. In de komende jaren is er
uitgebreid onderzoek nodig om te komen tot een minimum set aan diagnostieken
waarmee DEMO nog steeds op een adequate manier kan worden bedreven.
Vervolgens kan alles op alles worden gezet om die diagnostieken te verwezenlijken.

Veel voorbereidend werk kan worden gedaan in ITER. Zodra duidelijk is welk
plasmascenario zal worden gebruikt voor DEMO, kan men onderzoek aan dit
scenario doen in ITER. Men kan dan na een succesvolle plasmaontlading gaan
bestuderen welke diagnostieken en diagnostiekkanalen een absolute noodzaak
zijn om te weten of de machine in het juiste plasmascenario zit en welke kanalen/
diagnostieken overbodig zijn. Ook kan men op dit gebied veel bereiken met
synthetische diagnostieken: uitgaande van een bepaald plasmascenario kunnen
de diagnostieksignalen op een synthetische manier worden gegenereerd. 
Deze kunnen dan op hun beurt worden gebruikt om te bepalen wat kan worden
gezegd over het plasmascenario. Op deze manieren moet men uiteindelijk komen
tot een optimum set aan diagnostieken voor DEMO.
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Wetenschappers die aan diagnostieken voor hoge temperatuurfusieplasma’s
werken (vaak kortweg diagnostici genoemd) houden zich vaak tegelijkertijd bezig
met diagnostiekontwikkeling voor het doen van fysische experimenten op huidige
machines, maar ook met de ontwikkeling van robuuste en betrouwbare diag-
nostieken voor ITER en DEMO. Natuurlijk lijkt dit een enorm dilemma, omdat aan
de ene kant veel aandacht uitgaat naar het perfectioneren van de diagnostieken
om nog beter, sneller, nauwkeuriger te meten, terwijl aan de andere kant op 
een zeer systematische manier moet worden bestudeerd hoe de toekomstige
machines kunnen worden bedreven met juist zo min mogelijk diagnostieken. 
Maar in beide gevallen heeft men te maken met een zeer complexe weten-
schappelijke uitdaging die het uiterste vraagt van de verbeeldingskracht, 
inzet en wetenschappelijke kwaliteiten van de diagnostici.

Belangrijk in dit aspect is ook dat voor het ontwikkelen van diagnostieken voor
huidige en toekomstige machines erg veel bruggen worden geslagen met andere
disciplines. Er wordt tegenwoordig heel nauw samengewerkt met werktuigbouw-
kunde en elektrotechniek op aspecten als geïntegreerde regelsystemen voor 
de fusiereactor, met materiaalkunde in verband met de stralingsgerelateerde
aspecten van de diagnostische componenten, met de numerieke wiskunde in
verband met de vaak zeer ingewikkelde computermodellen die nodig zijn om uit 
te zoeken hoe goed een machine als DEMO is te bedienen met een zeer beperkt
aantal diagnostieken.

De rol van de Technische Universiteit Eindhoven
In de inleiding heb ik al geschetst dat de TU/e een unieke rol heeft op het gebied
van fusieonderwijs. Op de eerste plaats biedt de TU/e een van de weinige master-
programma’s op het gebied van fusieonderzoek. Anderzijds heeft de TU/e een
trekkersrol binnen het Europese FUSENET-platform. Door de toetreding tot het
ITER-NL consortium en de komst van het Dutch Institute For Fundamental Energy
Research (FOM-DIFFER) naar Eindhoven, heeft de TU/e een zeer goede aansluiting
op het internationale fusieonderzoek, momenteel met ITER als belangrijkste
mijlpaal.

Epiloog
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Het Nederlandse onderzoek op het gebied van kernfusie vindt plaats in het kader
van een tweetal FOM-programma’s op het gebied van ‘burn control’ en plasma-
wand-wisselwerking, terwijl de ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
plaatsvindt in het kader van ITER-NL (een samenwerking van FOM, TNO, NRG en
TU/e). 

Binnen het onderzoek aan het beheersen van brandende fusieplasma’s is er een
intensieve samenwerking tussen researchgroepen van FOM-Rijnhuizen, de TU/e
en het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam. Er wordt onder meer
gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe geavanceerde diagnostieken
voor het waarnemen van Elektronen Cyclotron Emissie, Thomsonverstrooiing en
ladingsruilrecombinatiespectroscopie. Met deze diagnostieken worden gedetail-
leerde metingen aan het plasma verricht die uiteindelijk moeten leiden tot een
beter begrip van de plasmafysica. Binnen de TU/e wordt al nauw samengewerkt
met de Control Systems Technology Group, terwijl links naar andere groepen
(onder andere Werktuigbouwkunde, Electrical Engineering, Plasmafysica en
Stralingstechnologie, Transportfysica, Wiskunde & Informatica) zeer voor de 
hand liggen.
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Vele mensen die mijn levenspad hebben gekruist, hebben mij op de een of andere
manier beïnvloed en geholpen om te worden wie ik nu ben, en hebben op die
manier bijgedragen aan mijn benoeming tot deeltijdhoogleraar aan de TU/e. Het is
onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, want dan zou ik een lange lijst
moeten produceren met namen van vrienden, kennissen, familieleden, vakgenoten
en collega’s. Maar een aantal mensen kan ik niet ongenoemd laten:

Allereerst mijn vader en moeder, die mij altijd gesteund en gestimuleerd hebben
en die het voor mij mogelijk hebben gemaakt om een studie natuurkunde te
volgen. Ze hadden het zeker fijn gevonden er vandaag bij te zijn, maar dat is ze
helaas niet meer gegund. Van de vele docenten en begeleiders tijdens mijn studie
wil ik mijn afstudeerbegeleider Ger van Middelkoop noemen die, toen hij benoemd
werd tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit, me gevraagd heeft om als zijn eerste
promovendus een pioniersrol te vervullen met de MEA-versneller van het NIKHEF
te Amsterdam. Veel heb ik van hem en van mijn dagelijkse promotiebegeleider
Louk Lapikás geleerd.

Hans de Kluiver, Kees Braams en Marnix van der Wiel hadden er vertrouwen in 
dat ik het zou gaan maken in de plasmafysica, ondanks mijn kernfysische achter-
grond. Veel heb ik geleerd in mijn tijd aan het Rijnhuizen Tokamak Project (RTP),
waarin ik vooral de intensieve samenwerking met Chris Schüller en met mijn
collega-groepsleiders Noud Oomens en Niek Lopes Cardozo zeer waardeerde. 
Het is vooral de RTP-tijd geweest waarin mijn carrière als plasmadiagnosticus
vleugels heeft gekregen. Belangrijk was hier de fantastische werksfeer en de input
van vele promovendi, studenten, technici en collega-wetenschappers. Tijdens mijn
verblijf van 12 jaar aan het Forschungszentrum Jülich heb ik gewerkt in een zeer
internationale omgeving en ik ben dank verschuldigd aan de vele Belgische en
Duitse collega’s, maar vooral aan de leden van het FOM-team, waarmee we een
hechte groep vormden. 

Aart Kleyn had vertrouwen in mij als afdelingshoofd en Head of Research Unit. 
Ik heb veel van hem en van mijn collega MT-leden geleerd. Dat de fusieafdeling
zo’n fantastisch werk doet, is te danken aan zowel de inzet van groepsleiders

Tot besluit
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Marco de Baar, Egbert Westerhof, Roger Jaspers, Peter en Gieljan de Vries, als die
van de vele groepsleden. Binnen het FOM-programma is de samenwerking met de
groepen van Barry Koren, Jens Rademacher en Ute Ebert van het CWI, Maarten
Steinbuch, Pieter Nuij van de faculteit Werktuigbouwkunde, en de leden van de
FUSION-groep aan de TU/e zeer inspirerend.

Internationally I have worked with scientists all over the world. With many of them
I have long-standing and very successful collaborations. I cannot name them all,
but certainly would like to mention here Neville Luhmann, Hyeon Park with whom 
I am collaborating already for a long time in the field of microwave imaging
diagnostics; Alan Costley who gave, together with me, leadership to the ITPA
Topical Group on Diagnostics from 1999-2008; Ksenia Razumova and Boris Kuteev
and the many Russian colleagues with whom I work very closely in the Dutch-
Russian Centre of Excellence on Fusion Physics and Technology. A special word of
thanks to Neville Luhmann, Mike Walsh, Marco de Baar and Niek Lopes Cardozo
for increasing the impact of my inaugural lecture by giving contributions to the
mini-symposium.

Niek Lopes Cardozo (daar is hij weer) en Klaas Kopinga wil ik bedanken voor hun
inspanningen om mij als deeltijdhoogleraar naar de TU/e te halen. Ik zal er voor
zorgen dat ik hun vertrouwen in mij niet teleurstel.

Yoran en Ashyla, het is niet gemakkelijk een vader te hebben die vaak voor zijn
werk op pad moet naar een vergadering of conferentie ergens op de aardbol.
Daardoor was ik er niet altijd om jullie aandacht te geven, maar gelukkig hebben
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