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Prof.dr.ir. Daan Schram is sinds 15 december 1972 verbonden aan de
Technische Universiteit Eindhoven (TU/ e). Per 31 augustus eindigt zijn
dienstverband als voltijds hoogleraar Technische Natuurkunde.
Daan Schram (19 40 ) studeerde Elektrotechniek (TU Delft) en
specialiseerde zich in plasm afysica aan het FOM-instituut (Nieuwegein).
In 19 6 9 prom oveerde hij op het proefschrift: ‘Elektronen cyclotron
resonantie verhitting van plasm a’s’. Van 19 71 tot 19 76 was hij betrokken
bij het Alcatorproject, een sam enwerkingsprogram m a tussen het MIT
Cam bridge USA en de FOM op het gebied van fusieonderzoek.
Dit program m a leidde in 19 76 tot veelbelovende resultaten betreffende
hete en dichte plasm a’s in m agnetische plasm aconº guraties en betekende een m ijlpaal in het fusieonderzoek.
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In 19 72 aanvaardde prof.dr.ir. Schram de leerstoel Technische
Natuurkunde aan de TU/ e. H ij verlegde zijn aandacht naar kinetiek en
dynam iek van plasm a’s bij lage tem peraturen en het potentieel van dit
m edium voor toepassingen in en buiten de m ateriaalkunde en m odiº catie van oppervlakken. Daarbij kregen onder m eer zonnecellen, lichtbronnen, diam ant en restauratie van archeologische artefacten aandacht.
Behalve aan onderzoek heeft hij de laatste jaren aandacht gegeven aan
onderwijs in de vorm van korte, intensieve scholen. Eerst op het gebied
van plasm a’s, m eer recent op de grenzen van plasm afysica en andere
disciplines als katalyse, oppervlaktefysica en m olecuulfysica.
De band m et fusie is onder m eer onderhouden door een verblijf bij
JET in Oxford en door zijn adviseurschap bij het FOM Instituut voor
Plasm afysica. Een nieuw program m a op het gebied van plasm a-oppervlakte-interactie geeft daar nu aanleiding tot verdere sam enwerking
m et de afdeling plasm afysica aan de TU/ e.
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