


FYLA K R A 

MEDEDELI NGE N(I RGA A N VOO R HET FYSIS CH L A BO RATO R IU M 

6e jaargang, no. ~. december 1962. 

Redact ie: Prof. Dr J. 8. Thomas, voorzitter, J. van Bennekom, 
~- Janssen, Drs. ~- Snelleman, Mevr. J. N. Versteeg-de Groot , 
a. van Zij 1. 

Redactie-adres: Kamer 21~a. Bijlhouwerstraat 6, Ut recht. 

p E R s 0 N A L 
~~------------------------~--------------~---------------------M----------------------------

NIEUWE STAF- EN PERSONEELSLEDEN 

Tot assistent op het hoofdvakp racticum 

(leidseweg) zijn per 1 novemoer aange

steld de heren F. Th. de Jats (voor halve 

tijd), J , Kerssen, l. .fl. Kramar en 

G.s.~.M. van de Ven. 

Fcr 1 december: de heer E.J.J.G.M. van 

der I eyde. 

T~t tijdelijk bibliotheekassistent is 

~ ~ r half novem0er tewerk gesteld de 

haer i',.H. Brethouwer. 

,J s H.T.S.-ers volontair zijn vuor ·ltei: 

tij dvak 1 nover.ioar 19·;: - 1 fcbr1,a ri 103 

aangesteld de heren: 

J. ~.G. Peet (afd. Medische Fysica, hled. 

Fys. lnst.T.N. 0. ), N.C. Vink (afd. Cnder

houd , A.U.C.-straat). 

'JAK~NDI DATEN; 

De navolgende nakandidaten zijn na 20 

oktober begonnen met experimenteel W!!rk 

in het Fysisch laboratoriu111. 

- C. de H~as van bors~er {exp.nat. ) 

Burg. f.e1gers traat SO, Utrccht ,tel. 12o3S 

(Vacuu1nfysi ca) K 309. 

- D.~. van Ge~l (wisLunde) 

Lingestraat 26 , Utrecht 

I,'. 31 oj. 

- .!.F.G. Flight ~uio1ogie) 



Castellualaan 48, De Meern (U) 

(Spectroscopische biologie) 

-H. de Bruljn (exp.nat.) 

Verboomstraat l:,b, Rotterdam 

(Vacuumfysica) K 309. 

-P.M. van der Linde (exp.nat.] 

Bakhuizen v.d. Brinkstraat 32 bis, 

Utrecht. 

.M. Galesloot (exp.natk.) 

St. Josephlaan 12 bis, Utrecht. 

DOCTORi.b LEXi!.lEN 
19 november 1962: 

- Mevr. o.~. Klip - Bueno. 

PROMuTIES 

·, november 1962: 

~. Klip, Velocity and Damping of 11 The 

Pul se Wave". 

3 december 1962. 

R.l. Roes, uHet Eigen Spectrum en de Sa

menstelling van het Booggas van de Kool

boog in Stikstof on lucht". 

,Wi:ELIJK 

Op 1 decett::ier trad de heer f4. i,rui s!<amfl 

in het huwelijk met Mej. ,, .. ~. rax. 

BLIJDE GEBEURTENISSE~ 
, november 1962 ; 

JORIS JAN 

zoon van 

de heer en mevrouY1 .Vrehen - van Caaipen. 

11 nov'ember 1962: 

FP.éu&klYUE HENRIETTE ~ARGUEHlTE 

dochter van 

de heer en mevrouw van ~iddelkoop

Berkhoff 

7 dece11ber 1!:W.12:· 

THEf 

zo:in van 

de heer en evrouw de Nit - van der 

Veiden. 

~I EU'~E ,~p P"Ri,TUUR 

dui soven 4000 1'1 1237 C 

Discriminator, Philips 7.2.2.1G.u1.3 

Draagbare galvanometer 7.1.3.1",.2.33 

leesapparaat 7.11.16.10.2 

Pico-a111p~remeter 7 .1. 3. 3.1.16 
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Strobel, H.A. 

Cobine, J.O. 

ffells, tU .(ed. ) 

Bauman, R.P. 

Holt er, M. R.S. 

Bijvoet , J .. , 
A.F. Peerdemarr en 
E. H. Vli ebenga 

Parasnits, D. S. 

Aliri ne 

Gent i 1 , K. 

Levens, A.S. 

Geider, E. und 
il. Hi rschniann 

Saut er, F. ( ed. ) 

Hayashi, K. 

r;ithl, r 
V• 

S ith, R.,1. 

(inclusief F. O.M. en didactiek) 

Chemica] lnstrumentation a systematic approach to in

strument al anal ys is. 1960. 

Gaseous conductors. 1st ed. 1941, repr. 19~8. 

Spectroscopy, conference of the Hydrocarbon research 

group of the lnst. of petroleum, london, 1962. 

Absorptlon spectroscopy. 1962 

Nudel ~an, G.H. Suits a.o. Fundamentals of infrared 

technology. 1962. 

Korte inieiding tot de chemische th~rmodynamica. 1962. 

Magnetism, from l odestrone to pol ar 111anderi ng. 1961. 

The graat decision, the secret history of the atomie 

bomb. 1960. 

Research en ethiek de verantwoordeli}kheid van de 

1etenschappeli jke onderzo~kers, een r~eks voordrachten 

door C. J. Di ppel, R. Kwant, .H. van Ri essen en J. Voogd. 

1962. 

Optische Täuschungen. 196 2. 

Graphi es; with i ntroduct ion to concept u::i 1 des i 9n .1962 

Schaltungen mit Halbleiterbauelemente.n. 1961. 

Fcstkörperprobl eme 1; zugl ei ch Hal blei terprobl eme VI 1. 

1961. 

FUnfrtellige Tafeln; verbesser-ter 19',5, Neudruck.196ü. 

llopod:; on µrogress in physics . Vol. 2'·,. 1962. 

lntroduction to solid stafo physics, 2nd ed., reµr. 161 

Semiconducturs, 1st. ed. 19~9, repr. 1961. 
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Zoals wij u in de vorige Fy1akra hob~en 

toegezegd, volgt hieronder het idee van 

oe heer J.A. Kapper botreffendo een ver

beterde methode voor: 

Het buigen van koperen oolfpiip 

Voor het buigen van rechthoakigo yolf

pijp met de uitwendige raaten 1/2" x 1/4" 

wordt als vulmidJal een mengsel van hars 

en was met succes gebruikt. Deze mothode 

bleek voor grotere matci:i _goHpi jp vol~~

men onJeschikt, daar or moer vurvor,,ing 

optrad dan toGgesta~n was. üo nieuwe, 

door mij uitgezochte on mot suçces toe 

gepaste methode op golfpijp mot de uit

wendige maten 1Q x 1/2a, is als volgt: 

uo buis wordt geheel opgevuld met strip

jes bandveronstaal van 0,1, ~m dikte. üe -

' breedte is afhankelijk van de ouigrich-

ting van do buis, z.g.n. hoogkunt of 

platkant gebogen. han bciJe uiteinden 

laat men de sta~lstrippen ongevi?or 40-:lO 

mm uitsteken. In enkole strippen, die 

ongeveer in het midden vnn het ptkket 

zitten, wordt eon gaatje Joüoor~ vot r 

hot b3vP.~ti9on van de staaldraad v~n da 

trekbank, om deze stripjes, na het bui 

gen, er uit ta kunnen trokken: om zo

doende ruimte ta krljgon om da overige 

stri pp3n er 11ft te kunnM hal on. Rest 

nog te vermelden, dat de strippen goed 

afgebraamd moeten zi"jn en droog in da 

buis geschoven mooten wor~an, daar een 

aventuoe1 aanwezige oliefilm er volledig 

uitgeperst wordt en er zodoende dus 

ruimte ontstaat. Drs. Vrehen hoeft a::in 

de op deze 111.ij.zo vorvoardigde bochten 

enkelo metingen verricht. Uit zijn meet

rapport zijn de volgende gegevens ge-

·haald: 

De kwaliteit van de bochten kan worden 

aangaduid mat do zogena~mde spanning 

st.aandc golf verhouding. { In hot Engels 

V •. s .... R. • Voltage Standing 1/cvo Ratio). 

Hoc ~ichtar V.S. j,R, bij 1 hoe boter. 

Gevonden word: 

Gawoon recht stuk V.S. J.H. • 1,02?. 1,04 

binn~nm~Jt: 23,6 x 10.0 mm2 

1..-oocht Fys.lab. 

binnenraa.::t: 

E.-hocht F;s.Lao. 

bi nr,enma1t: 

✓ .S.fU. ■ 1,L3 

23,6 x 10,0 m/ 

V. S.VI. R. • 1,06 

, 3,8 X 9,f!'t mm2 

8 R A N D B E V E I L I G I N G 

Bezoek aan de brandweerkazerne op 20 ok

tober 1962 op de Nieuwe Achtergracht te 

Amsterdam. 

Na een bespreking van de Universiteit, 

over de brandinstructies van het Fy

sisch Laboratorium, kwam de Heer A. 

Licet, de brandmeester van de Universi 

teit, op het idee om eens een excursie 

te organiseren op dit •terrein. -

Zodoende werden enkele heren van het 

brandpiket van het Fysisch Laboratorium 

uitgenodigd, totaal 14 man. Wij startten 

om :. 1 uur 111et 2 V. J, -busjes bestemming 

Amsterdam. Daar aangekomen begeleidde de 

Heer Bok ons éérst naar de seinkamer 

waar de aanwezige chef een uitleg 9af. 

In déze seinkamer komen alle brandmel

dingen binnen. Op één van de wanden in 

de kamer is een kaart van Amsterdam ge

schilderd, die nauwkeurig wordt bi_ige

houden, vanwege alle verbouwingen en 

· staJsveranderi ngen. 

Op deze~! bevinden zich ongeveer 600 

lampjes die de vier hoofdwachten, de 

posten en de brandmelders in de gehele 

stad aangeven. 

~ordé er dus een brand geoeld via een 

brand1elder, dan kan ~e c~af seJnkager 

de plaats bepalen op de kaart. 

Het gehele systeem op de seinkamer werkt 

met lampjes, morse seinen en een alarm

installatie. Verder kan men ook n_og per 

mobilofoon berichten doorgeven aan de 

brandweer11agens die reeds ui_tgerukt zijn. 

~a deze uitgebreide theorie van ruim óén 

uur nam .de Heer Bok ons weer mee en kon

den 1110 een kijkje nemen in da remise. 

Een zestal wagens hebben we bekeken: 

1e. De babywagen, deze Is geschikt voer 

kleine klusjes. 

2e. De autospuit voor zeor snelle hulp

verlening. Deze wagen is uitgerust met 

slangen, ladder, geraedschap, vangzeil , 

zuurstofapparaten en 8 man personeJl.Hun 

taakverdeling is; 

nr. 1 en 2 zijn redders 

3 ordonnans 

4 en~ waterploeg 

6 straalpijpbodicnar 

7 chauffour 

8 gezagvoeder 

3e. De l adderwagan, hierop bevindt zich 

de grote Metz-1 a,2.d~r ói a e;.in hoogta be

rei kt van 33 meter. Deze wordt uediend 

door de chauffeur en werkt voll adl g au

t omatisch. Een demonstr~tie hiervan hQb

Den we ::iuiten gezien. 

4o . ~e P-wa93n, deze personen brandweer-



wagen heeft plaats voor 8 man met chauf

feur en bevelvoerder. Berging voor slan

gen enz. Deze wordt ook gebruikt voor 

grotere branden en is uitgevoerd met een 

waterkanon. 

~a. Een grote kraonwagen die geschikt is 

voor zware hulpwerkzaamheden·, er is erg 

moei lijk mee te manouvraren in de bin

nenstad. 

6e. De G-wagen, deze is uitgerust mat 

verschillende apparaton en gereedschap. 

Na dijze bezichtiging in de remise he~~en 

we bulten het motorschip Jan v/d Heyden 

bekeken, dat is uitgerust met het baken

de waterkanon. Dit watorkanon (voor ons 

gedemonstreerd) kan eon waterstraalleng

te bi,h-:lan van !. 100 ai., of Oiln hoogte 

van 40 m. mat oun vermogen van oOGO 1/ 

min. 

Da~rnaJst kan dit schip no9 32 slangon 

voeden. Hij kan dus zeer actiet zijn bij 

cion brand, waar hij j n de bu11rt of 

dichtoij kan kom3n. 

Na do kant i nepauza hcbb"n we op de bi n

nJnp l aats van de orandweorkazerne, (dit 

is een cefon1 1 a.:ts) é~n v.:n àa ; :;d,.in 

der brandweer als gevo ltoori st bez.i g gr;-

zien. Dez:i man had tot zijn beschikking 

een handig te hanteren lichte ladder van 

ongeveer 4 m lengte. De zogenaamde haak

of rodladdar. Aan het éne einde der lad

der waren 2 stalen hangstrippen beves

tigd, {aan de onderzijde hebben deze 

schuine inkepingen) waar hij indien no

dig het raam mee ins 1 ad an de strippen 

cp de vensterbank en kozijn laat rusten. 

De inkepingen goven dus houvast in het 

hout. Zo klimt hij van de ene verdieping 

naar de andere. De ladder is al l een ge

schikt !e beklimmen, hangende tegen de 

muur, anders zal hij br~ken vanwege zijn 

lichte uitvoering: 

Hiermedo was do excursie in de orand

weorkazcrne beëindigd, na een woord van 

bijzondere dank door de Heer Trousselot 

aan allen die voor de tot standkoming 

hiorvan.hobbcn madege1rerkt. In het bij

zonder ook aan de Heer licet. 

Voor 1:1e naar Utrecht terugreden, hebben 

~e bij het IJ nog even gekeken naar het 

stoomschip 11Jason 11 die in adie komt bij 

oen brand in da Amsterdamse haven. 

H.M. v. Zoest 

E E N N I E U W · F I L l A A L 

R u f m te voor het pr act I cum-hoofdvak aan de 

L e i d s e • e g 9 3 d 

Terwijl er al sinds tientallen jaren 

enige grote laboratoria de vloed van 

chemici verwerken, is het Fysisch lab. 

het enige Instituut, dat de hele oplei

ding in de natuurkunde verzorgde. Alle 

colleges, practica, het werk voor docto

raal examen en promotie, vonden plaats In 

dat, nl et zo verschrikkelijk grote ge

bouw aan dë Bljlhouwerstraat. De voorde-

1 en waren enorm: alle fysici werkten fn 

zeer nauw contact samen, kenden elkaar 

en elkaars werk. Toen de grote stroom 

studenten na de oorlog door dit gebouw 

gepsrst werd, begon het aan alle kanten 

te kraken. En thans Is het zover gekomen 

dat er een aardig aantal dépendances ge

vormd zijn. Da toestand heeft Iets weg 

van een hotel, dat In het hoogseizoen 

zijn cllonfäle niet teleur wi1 stellen 

en met villaatjes zijn accommodatie 

tracht te vergroten. Wordt de bezetting 

van de dépendances chron'i'sch dan moest 

er eigenlijk gebouwd worden. Toch blijft 

de illusie nog steeds een eenheid te 

vorme,1 gehandhaafd, ook al Is de bouw 

nog ver. 

Degenen, die de oude idylle nog kennen, 

1 open te verlangen naar het beloofde In

stituut f n de Johannapol der, waar alle 

fysf cl · weer bij een zullen zijn. Zoals de 

zaken nu staan moet getracht worden, zo

veel mogelijk de vervreemding tege~·_'te 

gaan, z.odat we ons niet hoeven voor ·te -

st,ellen , als we weer verenigd zijn. 

·Even voor de Kerst\'acanti e van 1961 ~•ani 

de tijding binnen, dat er een barak, die 

de Rijksgebouwendienst gezet had om een 

aantal gepensioneerden ons volk te 1 aten . 

~ell en, vrij kwa111. Enkelen onzer bezoch-

. ten het geval • Het bleek een immense 

lange, lage ruhrte te zijn van 1~ bij 

~ m, mot een enkel · rustpunt voor hot 

oog: ean paar kamertjes met glazen wan

den, een keuken en ee~ paar w.c.'s. Ee~ 

gebouw -als een onbeschreven blad papier. 

We z~g_en er iets fn, grepen potlood en 

mil I i n:et er papier en zetten 1 i-j ntj es. 

·:, 



1 
1 

1 
t 

A 
Het grote practicumlokaal 

◄ Het hijsen van de vlag 



Toen begon de reeks activiteiten, die we 

niet zullen opso111en, het zou een roaan 

worden, een heel vervelende. 

Zoiets duurt maanden. Het is als met ma

zelen en kinkhoest: ieder moet er dcoP

heen, wil hl j volwassen worden. f n dl e 

maanden gebeurt er ontzettend veel: con

ferentl es, besprekingen, telefoongesprek

j e~, 1111 sverstanden, meaoranda, 1 etter

productl e op grote schaal. De babyl ani-

taalden. Er kwamen tafels, die we ■et 

hard-board 1001 moeten houden, want ze 

moeten mee naar het Transltodua, el ek

triciins die een ontzettende hoeveelheid 

kabels en draden boven het plafond aan

brachten en bij die operaties herhaalde

lijk door de dunne plankjes zakten, 

sr.hilders die deuren en wanden functio

neel kleurden en eindelijk kwa111en ook de 

meubels. 

scha " spraakverwarring trad, in tegei:i--' . Tenslotte aoesten alle apparaten van het 

stelling tot de oud - testa~entlsche, ov··. · oude practicum verhufsÎ! ,orden - en dat 

v6ór de bouw. is eQn voorzichti{w~rkje, dat zonder 

Op 1 januari 1962 werden de volkstellers ongelukken afliep. 

afgedankt en bleef het gebouw, waar het 

kloppend leven uit verwijderd was, deso

laat, koud, onverlicht, vies, achter. De 

argeloze lazer stelt zich nu voor, dat 

het verlaten slagveld onverwijld in be

zit genomen zou ,orden door timmerlui, 

1 oodgieters en el ektri ei ens. Niets hier

van" Hot bi eef conferent I es geblazen tot 

omstreeks april. Toen was all es. rond, op 

á6n brief na, die ergens in Boman's stad 

ge~chreven moest worden. 

In mei was de brief er en plotseling 

k1,m e~ s~~ot in. Een aannemer uit Mont

fo,,rt stuurde een ploegje timmerlui, die 

sn ·1 onze streepjes in hou-ten muren ver-

Eindelijk waren we zover, dàt 10 op 6 

november·m~t de hoofdpersonen uit· de on

geschreven roman een borrel konden 

drfnken •. Toen konden oprecht allen be

dankt worden die meegewerkt hadden. De 

volgende dag zijn er MJlm honderd bezoe

kers geweest, die de nieuwe aanwinst be

keken; de Laboratorlumraad, de 1koffiea, 

' de personeelsvereniging, de redactie van 

Fyl akra met fotograaf, de besturen van 

s2 
en A-E, de administratie. 

En thans (na 12 nova, bar} draait hot 

practicum op voll o toeren. Rekenen we, 

dat . de plaone11 1 n januari. vorm 

kregen en dat h~t gebouw ongeveer begin 

oktober (z0\1at} klaar w::.s, dan is dit 

een periode van ruim 9 maanden. en dat 

stáát er nu eenmaal voor. 

Enkele gegevens, die de preciesen onder 

de lezers wellicht interesseren, mogen 

vol gen. 

A. Ruimtes. 

Een werkplaats van 6 x 6,iO m 

Een leslokaal voor, de .instrumentmakers

cursus 7 x 8 m {20 plaatsen), 

Een practi cut'!l okaal voor I i chtproeven 

8 X 18 m 

en een groot practicumlokaal 14 x 26 m 

samen ruimte biedend aan 100 mid~eloro

ta opstellingen. 

Administratie• bibli-0theek, 4 x 4 m, 

vier kamers, 3 x 4 en 4 x 4 ia, 

Keuken, w.c. 1s, urinoir, meterkast, hal 

en gang completeren het geheel. 

8. Personeel . 

a. van Zijl, hoofdtechnicus 

F.J. Hyquist, vast assistent 

F.U.M. Stringa, adm.ambt. C 3 

Mevr. J. ft lt\i dde1 koop, schoonmaakster 

R. \ij_ Schmelter, vol. amanuensis 

i'i~tenschappelijk personeel : 

Dr. B. Koudijs en Drs. H. Frederik, die 

03n volledige dagtaak hebben, 

Drs. 111.~aters, die enkele rtagon per week 

beschikbaar is en 1~ assistenten die sa

men 24 werktijden aanwezig zijn. 

C. Bes 1 uit. 

Het aantal eerste- en tweede jaars stu

denten bedraagt ongeveer 300. tedere 

student heeft tweemaal per week 'smid

dags of 1 s avonds gelegenheid te experi

menteren. Er zijn drie groepen van 100 

studenten, zodat de bezetting 4 assi

stenten per 100 studenten is. 

Een proef, die in do A8C-st~aat genomen 

is, waarbij één assistent 12-16 studon• 

ten onder zijn hoede had, werd door al

le betrokkenen als geslaagd beoordeeld. 

Hierbij werd in gelijk front ge,erkt 

(zodat alle groepen dezelfdo reeks proe

ven deden),hetgeen een aanzienlijke ver

gemakkeling betekent vergeleken bij do 

to est and waarbij i ader heet al met een 

verschillend experiment bezig is. Hier

bij leerden de assistenten snel hun 

groep kunnen en er kon individueel in

structie gegeven worden. 

De conclusie 1 i gt voor de hand. Goed on

derwijs kan nauwelijks gegeven worden 

door mensen, die overbezet zijn en gaen 

tijd habLJen voor geduld. 

6.11. Frederik 
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D E W E R K G R O E P F L U C T U A T I E V E R S C H I J M S E L E N 

Het meest bekende voorboold van fluctu-

at i evers chi j nsel en is met het oor 

,aarneembare geruis in radioontvangers. 

Daarom worden deze ve,·schi j nsel en ook 

wel met do naam ruis aangeduid ·zelfs "als 

er van geen acoustisch effect sprak·e is. 

De oorzaak van ruis · i s go lagen in het 

feit dat de natuur is opgebouwd uit vele 

afzonderi i jke deeltjes, zoals mol ecul on, 

atomen, electronen, die ieder oen eigen, 

min of moer wanordelijke beweging uit

voeren. Zo hangt de ruls in radi o1 s sa

men mot het statistisch karakter van 

electr~enemtssi e uit een gloei k'athode 
' . 

en met de wanordeli j kir temperafourbewe-

gi ngen van electronen in· een weerstand. 

Fluctuàtievorschijnselen zijn om 'twee 

redenen een interessant studieobject. In 

de eerste plaats v&nwege het fnzi cllt dat 

verkregen kan worden omtrent de fürtda-

. rnentel e processen die er as.n ten· grond

} lag 11 gg,in. Ten tweede doordat ruis de 

gevoeligheid van meetinstrumenten be-

1· orkt. In het laatste geval zijn deze 

!'lffecten dus hinderlijk en zal men er 

naar streven de fnvl oed ervan zo g~ri ng 

mogelijk te maken. Dit kan soms door da 

meetprocedure geschikt te kiezen of het 

meetinstrument aan te passen. Men stuit 

hi erbij echter altijd op een door de na

tuur gestel'de onderste grens. Bei de as

pecten van het ruisonderzoek komen tot 

uitdrukking in da verschillende onder

zoekingen die in de werkgroep worden ~a

daan. 

Da besta~nde werkgroep fluctuatlever

schijnselen is een voortzetting van aan 

traditie, raaraan de naien van Mill, 
Burger ,Ornstei n èn l il atz z'l jn verbonden. 

Het huidige werk in de Utrechtse groop 

is vooral gericht op optische en elec

tronische ruis. Het eerste wordt onder

zocht aan vGrschil lande lichtbronnen. 

Het uitgezonden licht heeft een quanteus 

k3rakter, dit deeltj es aspect (fotonen } 

van het licht· geeft aanleiding tot flut• 

tuatles in de uitgezonden lichtstrooQ . 

Het onderzoek van deze ruis kan dus in

formatie geven omtrent het lichtomis3ie

proces. Oczo oµtische fluctuaties worden 

wa~rger.omen door strülingsoetQctoren. 

Jij v. de fotoëlectrische cel, fLtomulti-

~ 1i catorbui s, fot ohalfgel ei ders•. De-ze 

strallngsdetecto·ren zelf, vertonen even

eans fluctuaties samenhangend met de 

electronische processen die hierin een 

rol spelen. Bestudering van deze elec

tronlsche ruis kan weer infonnatie geven 

over de werking dezer detectoren. Andor

zi jds beperkt daze ruis do mogelijkheid 

om zeer kleine lichthoevaelhedan te mo

ten. Door meting ervan kan men omgekeerd 

aangevon welke stralingsintensiteit nog 

juist waargenomen zou kunnen worden. 

De vruchtbaarsle wij ze van rui sondcrzoek 

is de spectrale analyse gebleken. llier

bij wordt hot ruisslgnual naar de fre

quantios ontleed en de ruisbijdrage als 

functie van da frequentie bepaald. Mon 

vergelijke dit met de spectrale ontl e

ding van het licht in zijn k1eurcompo

ncnten m.b.v. ean prisma. De werkgroep 

beschikt hiertoe over vier ruisanalysa

tor.in. Twee ervan zijn geschikt voor 

.in::ilyse in het froquontiegebicd van 

1 Hz - 1 o"- Hz, terwi j 1 d:i ovori gen het 

gebied van 1 KHz - 1 MHz bestrijken. Een 

vijfde analysator voor het gebiJJ van 

1ü Hz - 1 MHz is in a~nbou w. 

In de F.O.M. werkgroep v~ste stof U Il , 

wordt doc.r Drs. ,, . Ç.E. \fossels da ruis 

van CdS fotogeletders ge~Pton. clij ka-

1:1ertemperatuur Is zuiver CdS een !sol a

t or, dat echter bij ·bestraling mat 1 itht 

van geschikte golflengte geleidend worót. 

Het te moten geleidingsvermogen is dus 

een maat voor de opvallenoolichtintensi

teit. Door het aanbrengen van gedoseerde · 

verontreinigingen kan men de fotogevoe

li ghai d nog verhogen. Drs. ·,/essel s onder

zocht zulke gevoelige CdS foto9eleiders, 

waarbij is gebleken dat juist de ze~r , 

1 aagfrequent o ruis (frequenties lager 

dan 1 Hz ) de meeste informatie bevat. De 

reeds genoemde ruis~nalysatoren zijn 

voor dit frekwentiegebiod echter niet te 

gebruiken. Om dit probleem te ondervan

gen wordt eon bandrecorder gebezigd. Het 

ruisslngnaal wordt op de band opgenomen 

waarbij de omloopsncll1oid van tie b:ind 

ongeveer een factor 200 lager is gekozen 

dan normatl. Draait men nu oi j normale 

snelheid af dan krijgt men· oen signaal 

waarvan de frequenties eenzelfde factor 

hoger liggen dan die van de opgenomen 

ruis. ~en heeft nu een frequentietrans

formati e bewerkstelligd an wol zo dat 

het uitgangssignaal lanys convent ionele 

weg k~n woruan geçnalyseard. 

Een tweede onderzoe,( dat in deze F.O.i11.

\Jroe~ zal werden begonnen betreft het 

11eton van ruis in luminescentiostraîing 



van fosforen. 

uoor Drs. H.Ç.J. van Burik wordt een on

derzoek gedaan naar de drukfluctuaties 

die in een gas optreden. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt ·van een condensator ·mi

crofoon. De onregelmatige botsingen van 

de gasmoleculon tegen het membraam, die 

de drukfluctuaties veroorzaken brengen 

het membraam in een fluctuerende tril

ling. Deze laatste kan langs olectrische 

weg worden gemeten. .Jezc ruis wordt al:; 

functie van de frek1entie geanalyseerd 

met da gasdruk in de microfoon als para

meter. 

J~ v3rkregen resultaten bij lage druk 

{ ~ 1 mm Hg) kunnen theoretisch goe·, war-

den verklaard. , Nu zijn metin gen gaande 

Jij 1 atm.druk dia ve~ moeili Jker Dl ij

ken doordat de te meten affecten in het 

,Jeval zoer klein zijn. Er is daarom eon 

extra gevoalige microfovn ont wi k.iold en 

~an zeer ruisarme versterker. Dit is oo

·,on ... i en ne:odzakel ijk geol eken om over 

;ien ruisanalysator to bcsctlikkan mJt 

rner small a iiandbr;i.idto ( 1 Hz). D. w z. 

. en an lysat or met eon yrcot scheidend 

• ,rmo~en. ifon kon hi arm ,e een verfi j nd ,3-

, e infor~at ie 6ver de frekwent ioafhankJ-

ijk. eid ~an da ruis verAr1 jgen. Oit 

Jaat echter ten koste van een 9rot3ra 

meettijd. blen moet nl. 011 eon bepaalde 

nauwkeurigheid van de metingen te ver

krijgen de fluctuerende responsie van de 

analysator over een langere tijd midde· 

len. Hiertoe is door Drs. van Burik een 

zg. analoog digitaal-omzetter (,1.D.O. ) 

ontwikkeld, die het beoogde resultaat 

langs electronische weg bereik t. 

Drs. P.T. Bclwijn onderzoekt fluctuati es 

in da straling van lichtbronnen. D.?z-3 

o~tische ruis is het gevolg van het sta

tistisch karakter van fotonemissie. Jeze 

omis~ie is echter niet volkomen toeval 

iig. Da afwijking van da situatie v~n 

volkomen toeval is slechts me3tbaar in 

de ruis indien men beschikt over een 

lichtbron met een hoge stralingstempera

tuur. Bovendien is liet effect d3s h 

duidelijker indien men fluctuati es in de 

langgolvi ~e straling bestudeerd (i nfra

rood}. De stralingsbron die in aanmer

king komt is de zon. Onze oraedt8graad 

en ons kJ imaat zijn dit experiment ech

ter niet gunsti g ~azind. Een bij uitstek 

geschikte lichtbron voor labor~toriumex

peri menten v~n dJze aard is da l.A.S.E.H . 

Voor een beschrijving hiarv,:m zij hier 

verwezen na:i r het call ege tjasers Jn 

l.Js~rs 1 229 van .Jr. J. Uboi nk . HJt b.,-

t ;-oft .ion moaJrne monoch ro:nati sch: 

lichtbron met een stralingstemperatuur 

millioenen malen die van de zon. Het on

derzoek wordt verricht met een in Eind

hoven door Philips gebouwde laser. 

De hiervoor genoemde stralingsfluctua

ties worden gedetecteerd door Germani1.111 

p-n-fotodiodes, In veroand hiermee wordt 

door C.van der Rl ,sten G.A,8oschloo een 

nevenonderzoek naar de ruis in deze dio

des ingastel d. Een extra rui seffect werd 

gevonden bij lage temperatuur (temp, van 

vloeibare stikstof}.Waarvan de interpre

tatie theoretisch interessant is. 

Hoewel een zuiver CdS-kristal een iso-

1 ator is bij kamertemperatuur is het 

Van 1962 naar 1963 

In de tijd van Kerstmis en Nieuwjaar zal 

het laboratorium ook gasloten zijn op 24 

en 31 december. 

Er bi i j ven dan nog h ue werkdag1m over! 

nama1ljk de 27sto en de 28~te december. 

Indertijd heb ik reeds op d0 mogalijk

hci d gawezen om voor deze dagen snf pper

dagen te reso,rvJren._ 

Hh r en daar .zullen natuurlijk teen 

werkzadmheden moeten voorfgaan; ik ver-
•' . . 

ncht dat m,~n daarvoor . in ond~rl i ng 

toch mogelijk stroomgeleiding te ver

krijgen door injectie van ladingsdragers 

bij de contacten. Het is gebleken, dat 

deze injectie mogeliJk is bij gebruik 

van indium of gallium contacten. Door 

deze i nj eet ie van 1 adl ngsdragers ont

staat In het kristal een ruimtelading~ 

Deze ruimtelading beTnvloedt 'de ruls in 

de stroom door het kristal en ook de 

stroom zelf. 

hiet het onderzoek van deze en soortge-

1 i jke effecten ·bij stroomdoorgang door 

Isolatoren houdt Or. R.J.J. Zijlstra 

zich bezig. 

R.J.J. Zijlstra 

overleg oen oplossing kan vinden. 

Door al deze vrije dagen komt de door de 

personeelsvereniging op het einde van 

het jaar ingestelde samenkomst in het 

gedrang. Bovendien habJen veel stafle

den verleden jaar de wens te konn,m gil 

govan om deze geheurtenis mea te aakon. 

Ik zou u daarom voor dit jaar een ander 

experiment will en voorstallen on u wil-

1 en uitnodigen om op woensda~ 2 januari 

1963 om ongeveer 16 uur in "dil college
zaal samen t e komen; ik zal dan een over-



zicht geven over het afgelopen jaar en 

over de verwachtingen voor het nieuwe, 

waarna er gelegenheid is om de b3ste 

wensen voor het ni ou we jaar uit te wis-

P.S. 

Het vorige nu mer vJn 11Fylakra11 is bij 

vel en in goede aarde gevallen, ik heb 

ook de indruk , dat het tijdschrift in de 

nieuwe vom veel kan bijdragen tot de 

vorming van een grotoro gemeenschaps

geest binnen het complex van Fysisch la

boratorium en fili al wn, De vol9~nde 

stappen zijn: doargaan en verbeterJn 

dit laatst& natuurlijk ook in de tech

nische uitv0<1r.ing, maar dat is con pro

blee~ dJt door enkele deskundigen kan 

worden opgelost. 

selen. Hoe een en ander verdor geregeld 

wordt zal nog nader worden aangekondi,d. 

De Behet1rdetr 

maar vooral ook om tips over actualitei

ten; er ·gebeurt dagelijks iets in de 

verschil.1.ende workcentra van het Fysisch 

Laboratorium dat de ~oeite waard is-oM 

algemeen bokend te wordan. Trouwens ei

genlijk behoort iedereen te weten wat er 

in het laboratorium gaanda is, met een 

telefoontje aan ■evr. Versteeg is dit te 

bereiken. 

De or.varing heeft nu al uitgewozen dat 

dergelijke tips da redactie tot nieuwe 

i deoën brengt. 

Daarom dit beroep op uw all er mode-or-

»aar verbeteren van da inhouJ is een king. 

persoonlijkü taak v~n ieder v~n ons. Het 

./<11at dJ~rbij niet alleen ara Jrtik3lon, H.M. l'loutcrs 

V [ R S P k [ D N 6 F v l " 1( R 
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r,a te vor~chijnen Fylakra's zullen vour

•Jan verkrijgbaar zijn bij dJ uitgang 

,an het Fysisch Laboratorfum en bij de 

uitgangen van de dependances A.a.C.

straat en Leidseweg. Voor staf- en per

soneelsleden, die werkzaam zijn in 

nriijnhuizen• en in het l,led,sc·h -Fysic:i 

1 nst i tuJt T. N.O. , zal voor versprei cH O'J 

worden gezorgd. 

leden van s2, die het vorige nummer van 

Fylakra per post hebben ontvangen, !Ul

len · ook dit nuuer nog thuis ontvangen. 

De volgende uit gaven zul I en op de hier

boven genÖetnde wijze verkrijgbaJr zijn. 


