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V A N D E 

Zes Jaar lang Is 

"Fylakra9 versche

nen als orgaan van 

de Personeelsver

eniging. Zes jaar 

lang heeft de heer . 
van Zijl met groot 

enthousiasme dit 

blad verzorgd, u~t 

verre van een een-

voudfge bezigheid is. Elders tn daze af

levering vindt u een za"8iljke modedelin9 

waarom van nu af aan 1Fylakra0 voor een 

ult93brel dar publl ek oaat verschijnen. 

l!af.r behalve dit zakelijke, lilOd sr toch 

nog iets ande·rs venael d .torden. 

In do eerste plaats wel dit, dat de be

hoefte tot uttbrei dl ng getuf çt van een zo 

vcliedig ~eslaagd zijn van de uit~ifto 

REDACTIE 

vanllfylakra1 gedurende zes }äar, dat de 

overige bewoners van ons laboratorium hot 

ontbreken van een algemene 1krant• àts 

een 9e1f s · zf j n gaan voel en. Dl t is eon re-. . 
gel recht succes voor de oorspronki3l°tJke 

fnitfattefne1ers van 1Fylakra1 , en In het 

bijzonder wel voor de heer van Zijl. 

Ten tweede de nfeuwa opzet.Het bfjzondère 

hiervan is dat deze gelijk Is aan de oude. 

Die Is name11 j ~ gericht op tweo dl ng~: . 

enerzijds het geven van nuttige maar soms 

weilfcht droge infonnatle_~et betrekkJng 

tot all erlet, wat V()or I ederee~ of voQr • 

een groep van belang fs t~ weten, en an7 

darzijds het onderhoud~n xan e~ 9enoe9e-

lf j ke sfeer. 

Dfe fnforciatla kan wel eens droog zlj_n, 

bij"· opgave van n i eu1d boeken. Met opga
ve van nieuwe aansen,die ons laboratorium 

r " 
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/ aoaen bevolken, wordt het al anders. Wan

nee, de Beheerder ■at te vertellen heeft 

over de nle1111bou11 hopen we O? zo'n grote 

tnte,esse, dat iedereen elkaar de krant 

uit handen zou willen trekken, ware het 

niet dat iedereen zelf een aflevering 

krl j gt. 

En nu de sfee,. Je moet erg O?passen ·hier 

geen hoogdravend verhaal van te maken, 

want dan zou het gehele streven wel eens 

In korte tild sfeervol in elkaar kunnen 

zakken. Het Is dit: wanneer je je ergens 

goed thuts ,n t voel en, moet je wat van 

de medebewoners afweten, wat ze doen,waar 

ze zitten, etc. Op die manier Joop je el

kaar In de gang niet als vreemden voor

bij. Daarom hopen we ook ~P bijdragen, 

die eens Iets vertellen ~ver een onder-

p E R s 0 

1~ 1 EU\'JE STAF- EN PERSONEELSLEDEN 

Per 1 september j 1. is de heer r~.J.A. da 

Volgt (K. :.l)'I) in dienst getredan als la

boratorium-assistent, spacia~l belast met 

da tollege-proeven. De heer de Voigt is 

afkomst! 9 uit Tl el , ahaar ht j als leraar 

verbonden was aan de L. T.S. Reeds enige 

U j d volgt de heer de Voi gt de curi;us 

M.O.-A Natuurkunde. 

zoek, over een nl Guwe machine, of over 

wat dan ook, dat maakt dat wij allen •e

ten wat hier te koop is en bij wie, Tot 

nu toe zijn er, geloof ik, maar twee die 

werkeH }.k all es weten van Iedereen en van 

het laboratorium. Dat zijn Dr. Wouters en 

Sinterklaas. fflaar geen van belden kunnen 

ze In de redactie komen. De eerste, omdat 

tien daar-to~ ~e tijd ontbreekt •. De tweede, 

omda{ hl j onvl ndbaar \ s. Daaro11 doen •ti 

des te dringender een beroep op allen.die 

deel uitmaken van de gemeénschap •Fysisch 

Laboratorium•·aedewerking aan de redactie 

te geven om 1F yl akra • aan zijn doel te 

1 aten beantwoorden. 

N 

Namens de redactie 

J.B. Thomas. 

A l A 

De heer F. ti. Vervoordeldonk Is por 1 sep

tember 1962 aangasteld tot assistent bij 

het pra~ticum vacuumfyslca. 

Per 1 september is de haer J.H. Hosemans 

benoemd tot technisch bediende C (timmer

man) In het filiaal A.B. C.-straat. 

Or, ï september Is als t ~ctini scri ar:btenaar 

In dienst van de Nederlandse Organisatie 

voor Zuiver-~etenschappelljk Onderzoek 

aangesteld de heer H.A. Nijhuls, en wel 

bij de werkgroep Radioblofysfca (K 417). 

De heer Nij huis was voor zijn aanste11 ing 

werkzaam bij het F.O.M.-lnstituut voor 

Plasmafysica te Jutfaas. Gedurende twee 

jaar volgt de heer Nijhuis de opleiding 

M.0.-A Natuurkunde. 

Tot volontair-amanuensis onder leiding 

van de heer B. van Zfj l is per 1-9-1962 

aangesteld: de heer R.W. Schmelter. 

Drs. Th. Hey Is met f ngang van 1· oktober 

aangesteld als wetenschappelijk medewor

kor In dionst van de Nederlandse Organi ~ 

satie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onder

zoek en t ewark gesteld bij do werkgroep 

Radiobiofysica (K 417). 

Per 1 oktober 1962 Is aangesteld tot as

sistent bij het electronlca-practicum de 

heer F. Driedonks. (h.B.C.-straat). 

Mot ingang van dezelfde datum Is da haar 

H. W. Jul i us j r. benoemd tot assist ent op 

het voorkandldaatspracticum mauische fy

sica (k. 8. C.-streat). 

Mot i ngz.ng van 22 oktober is da heer Th. a 
Li asbout al s üdr.i. 2, bt. C 3e ~1. t a111erk 

lot technisch assistent bij de werKgroep 

TN 11 is met Ingang van 15 oktober aange

steld de heer P. Padmos;,eo wol fn -dhnst 

van de Stichting F.O.~.(K.415). De heer 

Padmos volgt de doctoraal-studie experl

mentel e natuurkunde. 

Op 15 oktober zijn als schoonmaakster In 

dienst getreden Mej. M.H. van der Weert 

(K. 213) en Mevr. J.H. van Kuyk-Kasslng 

(A. 8. C. -straat). 

MUTATIES, BEVOROERINGEN 

Voor de technische verbeteringen van het 

laboratorium en ter voorbereiding van de 

nieuwbouw zijn met ingang van 1 septem

ber de horen ft • Corbljn van Wlllenswaard 

en H.M. van Zoest overgeplaatst naar de 

A.B. C. -straat. 

Do heer van Zoest Is gelijktijdig uit da 

F.0.111. -dlenst in rijksdienst getreden. 

Dr. R.J.J. Zljlstra Is mot ingang van 

1 september 1962 ven wetenschappelijk 

ambtenaar 1e klasse bevorderd tot weten

schappelijk hoofdambtenaar in vaste dienst 

bij de natuurkunde. 

De heren L. van dor Sl uys en C. VI nk 

zijn, na hot bahëlon van hat Bomotol df

plc~a, bovor~ord van loorling-tachni cus 

tot t echnl sch beèi ende C. 
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GAS1EN 

Dr. M. CunnlPgha~, Assoclate Professor, 

Unlverslty of Callfomla, U.S.A. 

Prof. ~nningham Is sfnds 1944 verbonden 

aan bovengenoemde universiteit en doceert 

mechanlcal engineering.HIJ heeft o.a. on

derzoek gedaan aan mechanische tr1111 ngen, 

. de problemon bij de vervaardiging van 

kunst1edematon ,on het gebruik van de ba1-

1fstocardiografie. Hij werkt m0111ent~e1 met 

Dr. Noordergraaf samen In een onderzoek 

over driedimensionale balllstocardlo9ra

ff o. 

D.C.Fork,Carnogle lnstftutlon of Washing

ton, Stanford, Cal., U.S.h. 

Dr. Fork Is plantenphysfoloog en Is do 

laatste vier. jaar op het gebfod van de 

photosynthese werkzaa■ gew_eest. H_ij zal 

hier eon half jaar bij Prof. Thomas en 

.Dr. lioedhaer werken aan een onderzoa~ . op 

hetzalfde gebied. 

NAKAUD~TEN 
De· nav~19ande nakandiéaten zijn na 1 sep

tember ~agonnen met oxperlment ool ;erk in 

hot Fysi5th Laboratorium. 

D. Bede::. :.ix { the'cr,. nat.) 

Ju ,tus v:n Effanstr •. 14,Utrecht. Tol. 27080 

J.H. S~tolstra (M.0.-8 nat.) 

G:31'3f(i Doul aan 6, i'..pe1 doom. Tel. 11769. 

N.J.h~DluhiEN (varvoig) 

W. van Dijk {ex. nat.) 

Oude Gracht 320, Utrecht. Tel. 25646. 

J.A. ter Heerdt (ox. nat.) 

Papaverstraat 7, Utrecht. 

H. G. de Vri es ( ex. nat. ) 

fforeelselaan 7, Utrecht. Tel.· 16833 

T.F.M. 8onsen (ex. nat.) 
. . 

Jhr. N. van Rosonthalweg 112, Oosterbeek 

Tel • 08307 - 2266. 

J.L. de Bonth (M.0.~8 nat.) 

Karkstraat 8, Nfeu1kuyk. Tel. 04108-647 

H.P.C. van Heusden {exp. nat.) 

v. Slndenstraat 53, U~racht. Tal. 23734 

il.h.M. 1ilarouw· (exp. nat.) 

Oude Enghweg 32, Hil versulil. Tel.· 46952 

VERTROKKEN SThf EN PERSONEEL 

De heer G..~· Bo~chl oo heeft p3r 1 sep

tember ontslag genomen als assistent bij 

de natuurkunde. 

Mevrouw Dra. \?, ûroonewclt - van Egmond 

(F.O.M.-TN2) hoeft per 1~ september j.l. 

het l~boratürium verlaten ~agens verhui

zing naar liaal ro (N.Br.) 

Do heer Drs.K.J. Ja~cnaar heeft per 1 ok

t ober hot l~borat~rium verl aten om bij da 

N.V. Spoorweg Sef n lndustri e te Utrecht 
In dienst te treden. 

De heer C. E. J. Bonse 1, ad1. medewerker 

(K. 220), heeft op 30 september het la• 

boratorlu■ verlaten o■ a1s boekhouder 

fn dienst te treden bij een Ingenieurs.: 

bureau te Hllversua • 

De heer A. Butzer, die van 1.:9.1950 tot 

1-10-1962 als te~hnlsch assistent blJ de 

werkgroep Massaspectroaetri e (K. 221) 

1erkzaa■ geweest fs, heeft de fOl-dlenst 

ver) aten, 01 per 1 oktotier aangesteld te 

worden bil de N.V. Phl 11 ps te Eindhoven. · 

TERUG UIT HET 8UITEHl,J.ND 

Dr. R. J. J. Zij lstra, van Uni varsity of 

111 lnols, U.S.A. 

Dr. G.J. Hooyaan, van de Unfversfty of 

Rfsconsfn, U.S.h. 

Dr. C. Smit, van laperfal College,Londan. 

VERLOOFD 

C.J. Th. Gunsfng (K V) met Mej. E.111.J. van 

Groningen. ( 1 !J sept amber 1962} 

HUWELIJK 

De heer Drs. TJ. Hol lander trad op 1 sep• 

teaber j.1. fn het huwelijk iet leJ. M. 
Hoek. 

Op 1S septaaber trad de heer Drs. G. van 

Herpen In het huwelijk ■et leJ.N. Tlgler 
do lange. 

lej uffrou, H. A. Koster (K. 21 J) fs op 

20 septe1ber In bet huwelijk getreden 

iet de heer G. D. de Jon~. 

De hee~ Drs. L. Vrl ens trad op 18 okto

ber fn het huwelijk iet ■ejuffrouw E. van 
Douwen. 

ll.fJDE GEBEURTENISSEN 

20 september 1962: 

Ursula Barbara Johanna Maria, 

dochter van 

de heer en mevrouw Jager-van Vonder~nr 

10 oktober 1962: 

Markus Petrus, 

zoon van 

de heer en mevrouw 61audomans - Rouaa. 
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E D E D E L N G E N 

-----------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------· .---------------------------------------------------------

· OJLLOQUIA 

Met één extra en een nog in te halen col• 

l o,qui um ziet het programma voor november 

er als volgt uit: 

1 november: Dr. C. Smit, 

Spectroscopisch onderzoek ~et 

schokgolven. 

8 november: Dr. M. Ftscher (Londen), 

Phase transftions In lattiee 

systems. 

15 november: Drs. ~. Snelleman, 

Een vlam als secundaire tem

peratuurstandaard. 

22 november: Dr. Th. P.J. Bot den ( Et ndhoven) 

Enkele nieuwe bewerkingstech

nf eken. 

29 november: SI nterkl aas. 

PROroTIE 

3 seph:aber 1962: 

Vl. L. Mouton: 

The ma~suremcnt of nuclear llfetimes by 

the resonance f1 uorescence t echni que. 

Promotor: Prof.Or. P.M. Endt. 

- 6 

OOCTORAALE:tAMENS 

24 september 1962: 

Th. Hey 

- A.J. van der Houven van Oordt 

- G. R.D. Zijderveld. 

NIEUWE APPARATUUR 

- Rota stroommeter voor gassen,Vlotter
principe (7.17.3.11.6) 

- Microva galvanometer (Kipp)(7.1.3.1S.2.19) 
l:li crö•ml cro-ampbremeter ( 1269 A41) geliJ k
st room, 10-12A v.s.; 0,1 sec.; nulpunts
onderdrukker. 

- Water demlneralisator (3950 A). 
- Vari an recorder ( 11930 Z 1 ) 
- Vac-lon pomp (7.1.7.2.11.3).Gesloten sy-

steem, adsorptie aan verstoven Ti; geen 
vloefbare lucht. 

- Stereo microscoop (7.1.1.1.10.1) 
- Metaalmicroscoop (7.1.1. 1.7.1.) 
- Scintiblock (12040 Y).Kristal • fotomul-

tipl icator. 
- Ultra hoog vacuumkraan(7. 1.7.3.4.29) met 

balg; doorlating 1 l /sec.: lek 10-H 1 /soc. 
- Puntlasapparaat (T.D.) 
- Zandstraalapparaat (T.D.) 
- Ultrasoon boormachine ( T. ll.} voor het bo-

ren van gaten van wil lekeurige vorm in 
brosso materialen. 

- 2 Fctomultiplicatoren, type R. C.A. 7102; 
hoad-on; 4000-11.000 A; max. rendement 
bij 8000 i : ½ %. 
Ba 1 ans l 35!>. 6) 300 :.. 0, 01 gra11 · 

- Rooster monochromator Bausch en Lomb, 
(7.1.1. 4.8. 3). 

AANW.I. NSTEN Y A H DE BIBLIOTHEEK. 

!>492 Owen, D. B. 

6030 F Jackson, J. D. 

Handbook of stati sti cal lab les. 1962. 

Cl ass,i cal el ectrodynami es. 1962. 

10164 

10261 

11285 

38180 

38181 

Tomonaga, S. Cu~ntum mechanics. Vol. 1. Old quantum theory. 1962. 

JJrgensan, C.K. Orbitals in atoms and molecules. 1962. 

Overhaga, C.F.J. (ed.) The age of electronics. 1962. 

Ylaller, l~.D. Chladnl figuros; a study In symmetry. 1961. 

Voit, F. 

38182 O.E.E.S. 

R 55 Treloar, l.R.G. 

Vs Brown, IJ. F. 
Vs Jost, 'll. 

45329 Compton, D.J.M. and 

Schoen A. H. 

45359 Ardonne, 1,1. von 

li ic.!schrjften; 

Die HaJblefter lm unterrtcht. 1960. 

New thinking in school chemlstry. 1961. 

The physics of rubber elasticity. 1~. · 

Magnetostatic prtncfples in ferromagnetism. 1962. 

Dlffuslon In solf ds llqufds, gases; 3rd pr. 1960. 

The Mössbauer effect; proceedings of the 

2nd internat. conf. on the M. effect; Saclay, 1961. 

Tabell on zur angewandto Physf k. 1. El octronenphysi k, 

~bernikroskopie, lonenphysfk. 2 Aufl. 1962. 

Applied Opties. Vol. 1 (1962) -

lnstrumentenbouw. Vol 1- (1962) -

t.i:,plled physics lettars. Vol.1 {1 962} -

LOOS CO I as CCi; rant ( 1962) -
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V A N D E P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G 

--------------------------- ____ ::: _______ ::--------------------------------------------

Geachte collaga1s, 

Zou ziet, heeft 'fylakra1 een veranda

rlr.g ondergaan~ Sinds enige tijd ,as er 

eer; behoefte ontstaan voor ultbrel dl ng 

van~Fylakraft voor alla menson die op het 

Fysis~h Laboratorium werkzaa~ zijn, dus 

zowel het wotenschappelfjk als het niet

wetenschappelijk personeel; tevens voor 

studenten, die hun candidaatsexamen heb

ben gedaan. 

Daarvoor zijn er contacten geweest met 

de vertegenwoordigers van bovenstaande 

groepen. 

Het bestuur van de personeelsvereniging 

heeft zich akkoord verklaard met de wij

ziging van aFylakra1 , mede ook omdat de 

heer van Zijl thans zijn ~erl<zaamhedan 

verricht in de dependance 11(lude Rijaa en 

het daardoor moeilijker wordt om do con

tacten te han~haven zoals die altijd ge

weest zijn. 

Wij spreken de wans uit dat ook •Fylakra• 

in zijn huidige vorm een lange tijd ten 

dlonsto aag zijn van U allen, maar ook 

mag rakenen op uw aller medewerking. 

- 8 -

Namens het bestuur, 

J. van Bonnck.1111 

FOTOTENTOONSTELLING EN fOTOWEDSîRIJD 1962, 

De fototentoonstelling en de fotowedstrijd 

JUllen dit j~ar gehouden worden van: 

dinsdag 13 t/m vrijdag 23 november. 

Op vrijdag 23 november zal de tentoonstel-

1 in9 gesloten worden met een dia-avond. 

Voor de fototentoonste11ing kan Iedereen, 

ook stu~enten, f9to's van elk formaat In

sturen. 

Zij die wtllen deelne11en aan de wedstrjld 

moeten aan de volgende bepalingen voldoen: 

Onde1111erp: Mens en dior 

(uitgedrukt op 66n foto). 

Fonaaat : briefkaart. 

lien mag zoveel foto's insturen als man 

wanst. Al da foto's en dia's kunnen inge

stuurd worden bij de heer J. van Bennekom, 

ka■er 312 a. De foto's kunnen worden In

gestuurd t/m 7 november, de dia's t/rn 20 

november. 

Wat de fotowedstrijd betreft, is er weer 

aen A- en aan B-groep.Do jury bepaalt in 

welke groep de foto's wordon geplaatst. 

De orJi zon. 
1a prijs groep A 

2e prijs groop A 

1e prijs gr:iep B 

Ze prijs gr:;ep B 

f. 10,-

f. 1.~o 
f. 7,5() 

f. ~.--

t 
t 

De Jury zal bestaan utt de heren: 

Prof.Or. J.A. Smit 

J.P. Hogeweg 

P. Veuger. 

Wij wensen u veel succes en hopen op een 

groot aantal inzendingen voor wedstrijd, 

tentoonstelling en dia-avond, zodat de 

fototentoonstelling 1962 zal slagen. 

KAARTEN. 

Klaverjas-avond op vrijdag 16 november om 

20.00 uur in de kleine college-zaal. Het 

Inschrijfgeld bedraagt f.O.~O per persoon. 

Gaarne opgeven bij Mej. H. van Hattua, 

kamer 210, toestel 12. 

Bij haar huwelijk op 20 septe■ber j.l. 

ontving iilevr. H. de Jongh-Koster van de 

Personeel sverenl gf ng een el ectri scha 

koffiemolen. 

UIT VISSEN 

Op vrijdag 14 september vertrokken 7 per

sonen van ons laboratorium om te trachten 

enige waterbewoners, vissen genoemd, uit 

hun element te halen. Het doel van de 

reis was het water 'de Vort", gelegen 

tussen Montfoort en Linschoten. 

De weersomstandigheden waren uitstekend, 

zod~t het een gezellige dag gaworden Is, 

die zeker voor herhaling vatbaar Is. 

De eerste prijs voor de grootste hoeveel

held vis gfng naar de heer Jonker, do 

tweede prijs naar de heer van Straten. 

De extra prijs voor de groot~te· vis van 

de dag ging eveneens naar de heer Jonker t 

die een vis verschalkte van 43 cm.lengte. 

Dus d& ouwetjes deden het hier ook het 

best. 

Om half vier werd het sein gegeven om 

naar huis te gaan, waarna In een restau

rant fn Achthoven nog even gazollig werd 

nagepraat. 1 eder was het or over· :eons; va 1-

gand Jaar gaan we vast weer. 

- 9 -
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Het voorbije studiejaar was een gunstig 

Jaar voor s2• En met/ bedoelen wij dan 

- zoals altijd - de s2-leden, Wij konden 

dit jaar, zinder al te opdringerig te 

schijnen, wederom bij Philips en wederom 

bij de Staatsmijnen aankloppen.Als resul

taat voelden wij wederom de aanvechting 

om zoiets als Philips-mljnbougkundig in

genieur te worden.Er was nog een excursie 

naar de Shell en rond daze tijd gaan we, 

als all os meeloopt,naar de.kernreactor in 

Petten. 

~Een wel ~rg fysisch programma voor een 

.al gemene verenf gi 09 als s2i • zult u uit

roepen. U vergist zich; er was een lezing 

over het heel al ( waar wel opval 1 end voel 

fysf ei aanwezl g rarenl) en een 'ili:.kundi ge 

lezfng door een uit lnsbruck afkomstige 

hoog] eraar. Bij de laatste 1 ezing waren 

buiten staf- en bestuursleden zowaar twee 

geînterosseerde aathematen aanwezig. 

Het bestuur van ,/, stelt na langdurige 

overwegtngon voor, de wis- en sterrekun

di gen van de 1 edanllj st te schrappen,met 

dien verstande, dat er geen speciale ge-

beurtenissen meer voor hen zullen worden 

u -

rgb2 - '~)63 

-k"tst~un, ja~ r-- -

georganiseerd en dat zi} het actieve en 

passieve stemrecht zullen verliezen. Ex

cursies en lezingen kunnen zij1 nog wal 

bezo~ken (wij zouden dit zelfs zeer waar

deren), 1aarvoor oen dan de ongesubsidi

eerde prijs zal worden berekend. 

Een tweede verandering zouden wij willen 

aanbrengen in het bestuur zalf. Wij zou

den het aantal bestuursleden willen terug

brengen op dri e. Het meest voor de hand

lt ggend Is het-, · de functf e van vf ce

praeses te 1 aten verva11 en (alhoewel wij 

over Frans niets dan lof hebben! - Adri, 

Maurits, Wil 1 ), 

Beide bovengenoemde voorstellen klinken 

nogal negatief; wij doen ze echter wal 

degelijk op positieve, zowel ldetlle als 

practischo, gronden, 

In de op til zijnde jaarvergadering . zal 

eon nadere verklaring worcen afgelegd, 

waama de voorstellen in sfommfng zullen 

worden gebracht, 

Tijdens deze vergadering,die begin novem

ber zal worden gehouden in het Fysisch 

laboratorium, zal ock da bestuurswisse-

11 ng en da installatie van enige nieuwe 

leden plaats vinden, Er zal nog een voor

stel in stemming worden gebracht om de 

contributie van afgestudeerde leden .terug 

te brengen tot bijv. f. 2,50 per jaar, en 

om aan het Fysisch Laboratorium een jaar-, 
lijkse subsidie te vragen, ter dekking van 

de vergrote onkosten. 

Als candidaten voo r het bestuur 1962-1963 

stel 1 en wij nu reeds voor: Jan Werkhoven, 

Joop Kerssen en Gerrit Engelbertink. 

Hun namen komen nog ad valvas te hangen. 

Hot nieuwe bestuur geniet de eer, een 

u T D E Y/ E 

Het is voor studenten, die pas candidaats

examen gedaan hebben, nog al eens moeilijk 

eon indruk te krfjgen van het axparimente-

1 e werk, dat in het 1 aborato-ri um verricht 

wordt. Do bedoeling is, om als aanvulling 

op de rondleiding aan hot einde van het 

lustrumbestuur te zijn, het zal haar taak 

zijn om s2 
via een gasl aagd 1 ustnimfeest. 

·een boef end excursie- en lezingenprogram 

en een ouderwetse(!} sportactiviteit t e 

brengen tot een ongekende eenheid. 

Wij hopen en vertrouwen, dat daartoe de 

voorgestelde vernieuwingen binnen t', als

ook het bestaan van een communicatiemid

del als 1Fylakra1 in niet geringe mate 

zullen bijdragen. 

R K 

HET BESTUUR. 

namens het bestuur, 

~. Janssen, h.t. praeses. 

6 R O E P E N 

tweede jaar, maandelijks een overzicht van 

een werkgroep te geven, in do eerste plaats 

vanuit een oogpunt van werkverschaffing, 

Een gezond evenwicht tussen het kiezen van 

slaven en het kiezen van bazen wordt hier

door wel 1 i cht bevorderd. 

········ ........................................................................................................ ........................... . 
D E W E R K G R O f P M A S S A S P E C T R O m E T R I E • 

In de F.G.M.-werkgroep massaspectrcmetrie 

worden een aantal onderzoekingen verricht 

mot bohul p van massaspectromc,t"rs,Het li~ 

Met i·n de bedoeling de massaspactroiao

t ers zelf als object van ondorzook te ge-

bruiken. Hierbij moet wel direct worden 

opgemerkt dat massaspectrometers, vanwege 

do gecompl lcoerdheid der apparatuur, al

ti je aanJacht . vragen (en moastal ook ver-
,,. } -.1 enen • 

- n -
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Opdat de div~rse onderzoekingen zo weinig 

aogelijk worden geremd door b.v. het ont

werpen, tekenen, (laten) maken en aanbren

gen van noodzakelijke veranderingen aan 

de bestaande apparatuur, Is aan de groep 

een viertal technisch assistenten toege

voegda· Deze assi ~_tenten, 2 _el ectroni ei en 

2 constructeurs-tekenaar. zijn op hun el

gen gebied vrijwel volkoaen vertrouwd met 

de bestaande apparatuur. (Deze hoogte. be

reikt men pas na jarenlange 01Agang aet de 

spectrometers; dit ter ontaoediging voor 

de 'doe-het-zelvers• onder de H.H. stu

denten). 

Momenteel bezit de groep een viertal mas

saspectrometers waarmee gassen worden ge

selecteerd naar massa/lading.Daartoe wordt 

het te analyseren gas 20 efffclent ■oge

lijk fn fonen omgezet door dit gas te 

bo■barderen met een bundel electronen. 

IIJ ~6n van de door ons gebruikte spec

trc1eters. een •o■egatron•, vindt dë ge

boorte van ionen praats In een sterk wf s

sohm d· alettrlsch · veld. De Ioniserende · · 

el eet rcnonbundel _staat 1 oodrecht ~p dit 

veld. Behal va dit ( wisselend) olectrfsch 

veld bevindt zich In de fonlsatie-rui ■te 

eveneens een (constant) magneetveld waar

van 1e veldrlchtlng evenwfjdfg is aan de 

lonîssrende electronenbundel. Door deze 

combf natie van vel dan zullen do f enen, 

· 12-

waarvan de 9cyclotronfrequentle1 wc (die 

o.a. bepaald wordt door de aassa en la

ding van het ion) gelijk is aan de fre

quentie van het elactrisch veld w
0 

,een 

steeds groter -wordende sptraalvoraige 

baan beschrtj-ven, terwijl lonen, waarvan 

c..tc > <-.lo of '-'•(·410 Is, een "hijgende' 

beweging uitvoeren binnen een nauw be• 

grensd gebied oa de Ioniserende electro

nenbundel. Brengt aen op een geschikte 

_plaats in de lonisatlerulate een 1opvang

pl aat} e• aan, dan zullen all een de deel -

tJes die een cyclotronfrequentle wc •w0 

bezft~en, dit plaatje bereiken. De strooi 

van lonen naar dit plaatje fs een .aat 

voor het aantal lonen met cyclotronfre

quentle ""o• dus {In eerste benadering) 

voor het aantal deeltjes met een bepaalde 

massa. Wanneer ■en nu de frequentie van 

het .electrfsche veld laat toene■en en tol

kens de fonenstroo■ eeet als functie van 

c., 0 , verkrfj gt aen een 1assaspectru1. 

Het oiegatron, waarover genoemde werkgroep 

·ae beschikking heeft, dient als massa

analysator bîl h~t dlffusle-onderzoek,dat 

verricht wordt door drs. W. van Wflllgan. 

Het Is de bedoeling van dit onderzoek na 

te gaan hoe groot de permeabflfteft fs 

van sommige gassen door een aantal ■eta

len bi J versch111 e~de temperatuur. 

Om ult daze metfngen de dtffusieconstante 

als functie van de temperatuur te bepalen 

zal het nodig zijn nader in te gaan op de 

verschijnselen, die optraden in de opper

Yla~telaag van het metaal I wanneer het te 

onderzoeken gas het desbetreffende metaal 

binnendringt resp. verlaat. Om dit soort 

oppervlakteverschijnselen te bestuderon 

is het noodzakelijk, dat het. metaal opper

vlak niet door 'vreemde' deeltjes veront

reinigd is, m.a.w. voor dit onderzoek Is 

een superhoogvacuum no,di g. 

BI j de andare onderzoeken . in deze groep 

worden 11k1 assi eke1 massaspectrometers ge

brui kt, d.w.z. de gevormde ionen worden 

eerst door een el ectrl sch veld versneld 

en bereiken daarna een homogeen D1agneet

vel d. De i onenbanen en de ve 1 dli j nen der 

magneet staan loodrecht op elkaar. De 

ionen wil 1 en in het magneetveld ei rkelba~ 

nen beschrijven, waarvan de straal Bven

redig is mat de wortel uit massa/lading. 

Hierop berust het analyserend vermogen 

van dit' fype massaspectrometer. { Voor be-

1 ~t-el hindoi, · veMl'i j zen· v..i j naar· de di s

sertat ie van P. C. Vaenstra: "fflessaspectro

motrischa bepaling van ls~toopvcrhou~in

gen onder gebruikmaking ·van een 1,lissol

stroommethoda1(19&5). Het staat in de bi

bl iothe~k onder dlssertatl onurnmer 879). 
egi Door Dr$1 J. Freudenthal ~ordt met'-massa-

spectromet er van laatstgonoemd typo de 

ontmenging onderzocht van een bi nat r meng

sel van edel gassen In een gel Ij kst room 

gasontl adi ngsbui s In axf ale ri chtf ng. De
ze ontmenging .treedt op.doordat de compo

nenten van hot mengsel verschillende ionf

satfespanningoo bezitten. Mament'eel wordt 

met behulp van een massaspoctrometer na

ga.gaan hoe groot de verhouding van de 

concentraties der neutrale deeltjes In de 

ontladingsbuis Is, op verschillende af

standen van de kathode. Het ligt in de be

doel ing eveneens de verhouding van de con

centraties der ionen te meten. 

Wanneer ,ionen van o.a. bepaalde samenstel• 

11 ng. massa on energie tegen een bepaald 

metal e_n plaatje botsen,. zull.en bij deze 

bot~ing een bepaald aantal secundaire 

electronen vrij komen. Door drs. F. van 

~ wordt nagegaan welko invloed de 

massa en energie dor fo~en hsbben op hot 

aantal gevormde secundaire electronen. De 

grootste moeilijkheid bij dit cnderzo.ik 

is, dat men meestal ni ot da ·s·ec·undai re 

emissi efactor meet ; "dtë •bij hét"tó ·onder

zoeken plaatje behoort, maar bij de com

binatie van pl aatj e en gasb~dekking.~ Wan

neer men in het vacuumsysteorn van de mas

saspectrometer een einddr1k hooft - dus 
. . • -· -8 
zonder gas to_e te laton - van bijv. 10 

t er (een vrij 1 age druk) dan l s in ca. 

~ min~!an tij ~s reeds o3n monoatomair 
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1aagj e 1vuil i ghef d11 op het plaatje ge

vormd. 

Reeds geruime tijd bestaat de behoefte 

het aantal ionen te meten. die in een gas 

geproduceerd worden via metastabiele toe-

standen.Omdat bij een dergelijk onderzoek 

de concentratie der atomen in de metasta

bi el a toestand gering is, mag men verwach

ten dat het aantal ionen, verkregen doo• 

electronenbombardement van de metastable

le atomen aanzienlijk kleiner is dan bij 

ionisatie uit de grondtoestand. Om deze 

reden zijn de genoemde ionisatiefuncties 

nl et goed bekend. Qoor drs. l, VrJ ens zal 

worden nagegaan of de bedoelde ionisatie

functies gemeten kunnen worden met een 

massaspectrometer die dan echter vrij ge

voelig moet zijn, 

De groep beschikt gelukkig ovor een zeer 

gevoelige massaspectrometer (van het klas

si eke type) waarmede vlamgassen worden ge-

analysoerd. Omdat het de bedoeling is bij 

deze vlamgasanalyse ook kort levende deel-

RIJKS I DEEENBUS 

De heren J.A. Kapper en W. lagerwey ont

vingen van de Rfjks ldeeänbus Organisatie 

een ~edrag van resp. f. 75,- en f, 40,

voor J9n door h9n uitgebracht ldee, 

Het dee van de heer Kapper betrof een 

ver rde me. ·hode voor het buigen vrn 

tjes In vlaamer. t il detecteren, moet het 

vlamgas als een •moleculen bundel 11 tot da 

lonenbron van da massaspectrometer worden 

toegelaten, Het gevolg van deze mani er van 

;ias-inlaat is, dat de ionendetecter van de 

spectrometer zeer kleine fonenstromen 

moet kunnen meten en wel van de orde van 

S, 10-19A, dus enkele ionen per sec. Het 

is ons inderdaad gelukt een massaspectro

meter zodanig te verbouwen, dat hiermede 

het vlamgas als een moleculenbundel in de 

ionenbron komt en iononstromen van enkele 

ionen per sec. te meten zijn. Eon darge-

11 jke grote gevoeligheid betek1:mt voor d~ 

ze massaspectrometer dat ze zelfs helium, 

dat uit de atmosfeer via diffusie door 

het pyrexomhulsel van de drukmeter in hot 

vacuumsysteem van de massaspectrometer 

komt, zeer goed nruikt 1• Met deze spec

trometer worden mo~enteal analyses aan 

vlammen verricht en in de nabije tcekomst 

eveneens metingen aan metastabiele atomen. 

A.L. Bvors, 

koperen golfpijp; de heer lagerwey ont

wierp een methode voor het vervaardigen 

van flexibele vacuumleld!ngon. 

In een volgende aflevering van 1Fylakran 

zull ~n u de i~aeän t er kannis worden ga

br· -ht. 

VfRHUi Zitt-3 vAk HET iiGOc:ii/AK P;'<.\ÇTI CUM 

In dezelfde tijd dat Fylakra in zijn nieu

we opzet voor het eerst verschijnt, zal 

1het practicum" het hoofdgebouw verlaten 

en gevestigd worden In de barak aan de 

leldseweg (no. 93 d, tel. 36749). 

Daarmee gaat een belangrijk onderdeel van 

de opleiding der fysi ei ons hoofdgebouw 

vorl aten en wordt tevens een nieuwe tijd 

ingeluid, die ik da overgangstijd tot hot 

betrekken van de nieuwbouw in noe Uithofff 

zou willen noaraen, 

Er zal in de komende jaren veel hoen en 

weer gefietst, gereden en getelefoneerd 

moeten worden, willen wij de contacten 

die in het oude gebouw gegroeid zijn,goed 

bewaren. Dat dit mogelijk is, bewijst de 

werkgroJp Vaste Stof, die ondanks de zoor 

grote afstand toch een goed contact raat 

het centrum onderhoudt. 

Met het practicum gaat ook de heer van 

Zijl voor technische hulp mee, tevens zal 

hij daar de instrumontmaakcursus voortzet

ten. ln de oude werkpl~ats van do haar 

var: Zijl (K. 306) Is de heer Bakker thans 

gavosti gd, die daar op do eersta plaats 

beschikbaar is voor t echnische eerste hulp 

(al of niet bij ongelukken) aun de werl<

groepen; als dit systeem slaaçt, zal het 

in àa ni -iu ,ibou;:i op grote schaal -toegepast 

In de oude ruimte van het practicum wordt 

de bibliotheek gevestigd, die dan einde

lijk de ruimte krijgt,welke haar toekomt. 

Voorts zullen vele stafleden van kamer 

veranderen, zoals in de kamercommissie is 

afgesproken, terwijl zelfs da beheerder 

nog hoger op zal gaan. 

Het practicum Leidseweg is het vierde fl

lfaal, dat door het Fysisch laboratorium 

betrokken wordt;het is niet toevallig dat 

deze grote docontra11satie samen valt met 

het verschijnen van Fylakra in een nieuw 

blad. 

De contact~n, die door de grotere afstan

den mi sschl en verloren zouden kunnen gaan. 

moeten door de nieuwe opzat van Fylakra 

weer terug gevonden worden. 

1 n ons a 11 er belang wens Ik de redacH o 

hierbij van harte succes. 

B, ':i. Wouters. 
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1 Col 1 oqu!um 

8 Col l oqutum 

13 Opening fototontoonstelling 

1~ Co Il oquf Ul1I 

16 Kaart-avond Personeelsvereniging 

22 Co11~qutum 

23 Dia-avond 

29 Sintorl<laas-faest. 


