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9 1 J . D E J A A R W I S S E L I N G. 
~~-M--•----------•••-----•••M~---------~---•------------

Het af scheld van 1962 1 s .weemoedig ge

"".e~st: wl j verloren Koningin Wiltielmi na. 

Veel Is over dit heengaan geschreven en 

gesproken. Uit dAze talrijke herdonkln-. . . 

gen kwam wel heel duidelijk naar voren, 

welk een voorrecht het voor Nederland 

was eon 20 nobele Vorstin to hebben ge

kend. 

Wat 1962 speciaal voo~ onze Fysische Ge

meenschap betekent heeH, vertel de Dr. 

Wouters In zijn Nieuwjaarsrede. Een uft

t re!tsol van deze toespraak vl ndt u el -

d~rs In dit nummer, daarom wordt er hier 

nlot nader Ingegaan op oen terugblik . . . 

avo,· een jaar, dat ons mater! eel zovoel 

goeds gebracht heeft. Laton we consta

teren, .dat we daarvoor dankbaar kunnen ·- . . .... . . .. . --- . .. . 

zl jn, en hi erbl j tevens, onze, wensen voor 

1963 bij aanknopen. Onze baste wensen, 
bedoeld zowel leder. In zijn persoonlijke 

sfeer als voor onze gemeenschap. Om nog 

wat nader in te gaan op onzo gomeen

schaps-wensen, deze kunnen in twee ru

brieken ,orden Ingedeeld. De eerste om

vat dte verlangens, waar Je nfets aan 

kunt doen. Bljvoorbaold hèt op tijd 

klaar komen van het transitorium. Want 

het komt op tijd klaar, of het komt niet 

op tijd klaar, onze beste wensen 'ten 

spijt, Maar met de tweede catogorie Is 

dit anders iedereen kan hierbij een 

steentje bijdragen. A1 deze wensen zijn 

eigenlijk In áán samen te vetten: ~fj · 

wensen u all en toe een Intensivering en 

verveel vul dl gl ng van het onderU r!g con

tact, en dat waarl Ijk niet a·ll een, omdat 

er niet langer e·on 1 lffüeutel nodig I'S. 

Namens de redactie 

Prof.Or.J.B. Thomas 
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:ezetting laboratorium. 

Hoog! eraren 5 

Sultenge"oon en bi jzonder hoogleraren 7 

1 eet oren 2 

wetenschappelijke staf Univers iteit 3S 

wetenschappelijke staf F.O.M. 24 

wetenschappelijke staf Z.W.0. 2· 

assistenten 26 

F.O.M.-medewerkers met stdie~oel~ge 4 

Technisch.personeel !14 

Over! g personeel 31 

Candidaten met hoofdvak natuurkunde 139 

( waarvan 4-7 1 n 1962 aangekomen) 

Promovendi 52 

Gasten (tij del ijk werkzaam) 7 

'.:red! eten 1962 

Uni versltei t : 

mat-eri eet credi et 

uitbreiding Instrumentarium 

inrichting leidseweg(Trans; ) 

instrumenten voor practicum 

296.000,-

229. 000.-

45.000.-

50.. 000. -

totaal 620.000,-
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F.0.14. 

Kernfys ica (K V) 320.000.-

Massaspec~rometrie (l&S Il) 60.000.-

Vaste Stof (VS I en 11) 45.000. • 

Ml crogol ven (111 1 X) 37 . 000. -

Thermo nucl eair {TN Il) 26.000.-

totaal 496.000. -

Fondsen_med.fysica 85.000.-

TOTAAL 1962 1.201.000. -

TOTAAL 1961 1.004.000. -

Overzicht Vaste lasten 1962: 

olectri citeit 

verwarming 

tel afoon 

gas en water 

schoonmaak 

totaal 

7!>.000. -

20.000.-

10.000. -

5.Q00.-

28. 000. -

138.000. -

Uit het Onderwijsvarslao:(1 -9-61/1-9-62) 

Aantal promot tes 

Aantal doctoraal examens hoofdvak 

doctoraaloxamens bijvak 

6 

35 

4 



/Jl.0.-B exa11ens ·2 J. van Bennekom hoofdtechnl cus 
., 

Publ Ikat I es 1 !, llej. 6. de · Jong ad11.a:abt.C Je kJ~-

Aantal tentamina hoofdvak {a t/11 e1 317 J . Jonker rl j ksambt enaar F 
Aantal tenta11lna bijvak (ft/r:nl) 380 R.L. Mout on rl j ksa■bt ena·ar C 
Aantal tentamina 11ed. prop. 510 lfej, A.W. Rhebergen analiste 
Aantal eerstejaars a t/m e 160 lllej. W.A.M. Rutten adm,ambt:c 2e kl. 
Aantal tweedejaars at/me ·130 H.M. van Rijn 

,. 
i:chrlj ver· 

Stafleden, werkz2am geweest In het ... . . L. van der Sluljs techn • bed.J .ende. C . _. 
bulte'lland 5' .... ,_ 

Buitenlandse reizen 38 

In het buitenland gehouden voor-

drachten 31 

Oovorderi ngen 

Do hieronder genoemde personen zijn be

vorderg tot de achter hun naam vermelde 

rang. 

!~.!~~~: 
Dr:-s. H.J, van Ark 

Drs. P.T. Bolwljn 

Drs. J.J. ten Bosch 

wet.ambt. 1e kl. 

wet.ambt. 1e kl. 

wet.ambt. 1e kl. 

Dr.A.6.W.van Brum~elen wet. hoofdambt. 

Drs. Tj. Hollander wet.ambt. 1e kl. 

Drs. P.J. Kalff wet. ambt. 

Drs. J.F.C. Schllm1e wet.ambt. 1e kl. 

Drs. Q.H.F. Vrehen wet.ambt. 1e kl. 

Drs. W. Verwar wet. ambt. 

Dr. R •. J •. J. ZIJ l stra wet. hoofdambt. 

Drs. K. Schurer wet.ambt. 1e kl. 

- .... ·-··-· ..... 
L. W. B. V erbeek bi hl i otheekbeambte 

O. Varkerk 

lllevr. J. M. Verst eeg 

C. Vink 

Na_ 1 _J anuar!_ 1963. 

,atenschappelljke_staf: 

. .hedri j fschef 

adm.a11bt.B 2e kl. 

techn. bediendè C 

Drs. .J. Naters 'wet. ·ambt. 1e kl •• 

Drs. \1.F, Munt}ewerff wet. ambt. 

Personeel. . ' " •. 
--------- ... 
Technische Dienst: ,1 

G. Bakker technicus A 

c. van Bart vast-assl stënt ... 

S.H. B10111berg techni cJs C 

D. Dekker rl j ksambtenaar D 

G. dè Jong, techn. ambt. 1 e ki. 

J.A. Kapper technicus A 

M.N. Koning bedrl} fschef 

H.J. Mulder tech~l·cus ·1<. 

-3-

r. 

' •• 



P, Nel emaat technicus A 

A. J. Schi mmol tekenaar A 1 e kl. 

G. Veld rijksambtenaar E 

J. B. Wouterse technicus B 

El ectroni ca: 

H. D. El aval d tachni cus A · 

B R A N D. 

Donderdagmiddag werd brandalarm gegeven. 

' let zal wel tot i ader, dl e toen in het 

laboratorium was, zijn doorgedrongen,dat 

er brand ~P de afdeling biofysica ,as 

uitgebroken. Gelukkig duurde het alarm 

niet lang en kon het normale werk weer 

spoedig doorgang vinden. Er is zo weinig 

buiten biofysica te zien geweest, dat ik 

mij best kan voorstelt en,. dat or elders 

in het laboratorium bij het ophouden van 

de zoemer geen enkele zucht van opluch

ting geslaakt is en dat men het hoog

stens als een interessant avontuur zag. 

l aar de ~aak 1. l.gt anders: er is op het 

nippertje een ramp voorkomen, waarbij 

een gedeelte van het 1 aboratoriu• de 

lucht in zou zijn gevlogen en_met alle 

consakwenties van dien. 

J.D. Kraay techn. ambtenaar. 

J. van der Kruk technicus A 

J ,J. Langerak technl cus A 

Adminl strat Ie: 

111.A. van Uth ado.ambt. 8-1e kl. 

Door het ni et-functioneren van een 

terugslag veiligheid is een bijna volle 

waterstofcyl i nder ( !. 100 atm.) in de 

chem i scha kamer ( 8 3) 1 n brand geraakt. 

Er is direct getracht de afsluiter dicht 

te draaien,doch dit lukte niet afdoende. 

Blussen met water had geen effect. We

gens acuut explosiegevaar is de afdèling 

toen ontruimd in afwachting van hulp.Die 

kwam enkele minuten later. Het ging er 

toen om, een op exp l ode ren staande cyl In

der te benaderen, die bovendien nog zó 

sjond opgesteld, dat hij pas van dicht

bij zichtbaar was. Drie mensen hebben de 

brand geblust. Deze drie wisten, dat ze 

groot levensgevaar liepen. Desondanks 

zijn ze er heengegaan, en hebben 6 

koolzuurblussers op de cyl!nder leegge

~poten. Toen was het gevaar voorbij. Hun 

namen, f n alfabet I sche vol gorde, z Ij n: 



D. Dekker 

P. Nele.iaat 

G. Veld 

Zij konden echter da brand blussen, om

dat de benodl gde blusapparaten tierd_en 

aangedragen door twee mensen, _die hier-

A.J. Schi 111ciel. 

ijanneer u hen tegenkomt, Is het de moel

te waard te bedenken,dat zij op zulk een 

moedige wijze een ramp hebben voorkomen. 

Overigens, over de lering, die uit deze 

brand getrokkon is, hoort u binnenkort 

bij eveneens 1 evensgevaar trotseerden. meer. 

Hun namen, alw3er alfabetisch zijn: 

R.van den Oudenalder 

tl I EU'.'IE STAF- EN PERSONEELSLEOEtl 

De heer E.Kools Is sinds 11 december als 
technisch assistent In dienst van de FOM 
(K V) tewerk gestold bij hat &nderzoek 
van de heer Drs. G.A. van Middelkoop op 
liet Reactor Centrum Nederland t;i Petten .. 

De heer T. C. fil. van Dommel en is per 1 ja
nuarl aangesteld tot FOld-modewerker op 
studi et oel age ( '11::rkgroep Ms 11 ; K 221 ) • 

Met ingang van 16 j anuarl is de hoer 
C.H. Vormeulen aangesteld als technisch 
ambtenaar bij de werkgroep FOM-KV (K110) 

De heer Drs. W. IJ. Zandstra is per 1 fe
bruari aangesteld als wet.a11bten~ar bij 
de Jfdaling didactiek voor het ontwikke
l en· van r'óntgenapparatuur ten behoeve 
van het V.H.&t.O. en M.O. (Da Costakade) 

Op 1 februari is als loodgieter In 
dienst getreden de heer J.F. van de Hoe
ven voor onderhoud en vqrnieu'lllng van 
alle gas- en waterleidingon. (K 106). 

VERTROKKEN STAF EN PERSOijEEL 

Drs. A.L.Boers, adj.-werkoroepleldor van 
de FOM-werkgroep tls 11, 1 s op 1 j anu:iri 
j.l. in dienst getreden van de Rijksuni-

J. B. Thomas 

·1orsiteit te Groningen als ,etenschappe-
11 j k ho of dambt enaa r. 

Per 1 februari Is Drs. D.M.H. Palsma in 
dienst getreden van het Gemoentezieken
huls te Arnhoa. 

De heer P. van Loon, 1 aborant A bij do 
Medische Fysica,verlaat In ·maart hl!t la
boratorium 0111 e~n funktio te aanvaarden 
bij de Universitolt van Àlabama(U.S.A.}, 
alwaar hij zal gaan w~rken onder leiding 
van Dr. #. KJ i p. 

HU11El IJK 

Op 1 februari jl. is de hoer Drs. H.G.~. 
Heideman In het huwelijk. getreden met 
Dej. A. van Toen. 

De heer J. B. Wouterse trad op 16 febru
ari 1963 in het huwelijk ~et ; ej. D. de 
Haas. 

21 januari 1963: 

18 februari 1953: 

OOCTO RAALEXAhlENS 

J. Meyer 

/i .M .•• P. biattheij 
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liACANDJDATEN 

De navolgende candldaten zijn na 20 de
cember begonnen met experl 111enteel rerk 
In het Fysisch Laboratorium. 

- A.A. M. Agterberg ( thoor • . nat.) 
Adriaanstraat ~O. Utrecht 
(T.N. 11, Kamer 41',) 

- J . Atema (biologie} 
Beelaertslaan 2, Oosterbeek tel. 3488 
(El ectronlca, ,.BC-straat) 

- W.14 •. Kloet, ( theor. nat.) 
llicolaasweg h9, Utrecht 
(l,\ed. Fys.; Med.Fys.lnst. T.N.O.) 

- F.J. Leeuwerik, (exp. nat.) 
01 ependaal sed_i j k 46, 1aarsen, tel .1653 
(Vacuumfyslca) 

- J. IV. Sanders, ( theor, nat. ) 
Tol steegsi ngel 23, Utrecht, tel. .26763 
(Vlamondorzoek, Kamer 319) 

- F. C. SchUll er ( exp. nat. ) 
Hartingstraat 8 bis, Utr. tel. 18865 
(Vacuumfys lca) · 

- C.L.~. Steonborgen (biologie} 
Sraamst raat 21 bis, Ut recht 
(Kamer B 3) 

- U.P'. van der '.'lal (bi ol ogl e) 
Laan van Minsweord 53, Utr. tel. 12726 
(Kamer B 1) 

H i EUi'IE APPÁRÄTÛU R 

( ten Bosch) 
( Dr. Krans, 
Cast ol oyn) 

- Reflectie-Transmissie-Densitometer 

- Luidspreker 
- Polaroid Land Camera 

- Bandrecorder 
{Hogeweg) 

( van Burlk) 

· Rooster Spactrofotometer (Dr. Braams) 
-6-

FOT OWEDSTRIJD 1 9 6 2 

Op de dia-avond van de 23ste novemuer 

van 1t vorige jaar heeft de prijsuitrei

king plaats gevonden van de fotowed

strijd 1962. ( 11ens en dierM), 

Prof.Or. J.A. Smit, die als jury-1 id het 

woord voerde , zeide o.a. dat het voor de 

jury een moeilijke taak was om het klei

ne aantal foto's, dat voor de wedstrijd 

111erd i ngez onde,, , in hee groepen te ver

del en namelijk een A- en een 8-groep. 

Daarom heeft de jury ~esloten om voor 

alle wedstrijdfoto1s een 1e, 2e en eGn 

troostprijs vast te stellen. Hle,ln Is 

de jury geslaagd en de 1 e prl j s overhan

digde Prof. Smit aan de Heer Drs. O.C. 

Vlasblom. Do Ze prijs werd uitgereikt 

aan de Heer F.J. Nyqvist. De troost

prijs vl el ten deel aan de Heer H. \ll. 

Julius jr. 

Spreker merkte nog het volgende op: 

Door het garf nge aa,ntal I nzendl ngon Is 

gebleken, dat de belangstelling voor de 

dia1s groter is ·dan voor foto1s, zodat 

besloten Is voor de volgende wedstrijd 

een dia-prijs vast te stellen. 

De dia - avond was In alle opzichten een 

zeer geslaagde en leerza1e avond. Prof. 

Sm! t 11 et ons door ml ddel van tel evi si e-



apparatuur zien, hoe men op verschillen

de manieren dla1s kan Inramen, met kost

bare en minder kostbare methoden. 

Ook de dla1s van de Heer P. Veuger gaven 

ons een goede kl]k op de onderlinge ver

houdl ngen van kleuren (kleurencombina

tie). Met enkel a voorbeelden 11 et de 

Heer Yeuger uitkomen hoe het blauw een 

zeer sterk wijkende kleur is. 

Na de laatste tree dia's van Prof. Smit, 

foto: Drs. O.C. Vlasblom 

die eigenlijk geen dia's waren,maar b.v. 

een donzig veertje tussen twee glasplaat 

jes, welke ons de mogelijkheden 1 leten 

zien om de dia-projector ook voor derge

lijke vlndlngrljkheden te gebrulken,ging 

een groep mensen met fotografische voor

nemens huiswaarts, waar rij u graag de 

volgende keer van willen laten genieten. 

B. v. Zl}l 
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~1 - lusl:.rurnjêJ'4r 
Aan het begin van dit jaar (1bog!n1 we

gens het vertraagde verschijnen van deze 

fyl akra rekbaar op te vatten) willen wij 
2 u een overzicht geven van de S -activi-

teiten In 1963. 

De 30e J anuarl werd het Amerikaanse deel 

van de vliegbasis Soesterberg mat een 

bezoek vereerd ,hetgeen door de voorlich

tingsdienst dankbadr gefotografeerd en 

gepubliceerd werd. 

Op 12 februari was er een Jedenvergade

rl ng. Begl n maart zal er weer een 

bridgedrive gehouden worden. Ongeveer 

twee weken later denken we een excursie 

te houden naar de KEl1iA, waar in het bij

zonder do suspensie-kernreactor een in

teressant object lijkt. 

In de Paasvacantie is or weer het jaar-

1 ljks ONTFN-congres, waarbij ditmaal do 

stad Groningen als gastvrouwe op zal 

treden. 

lt\EI, LUSTRUMMMND, s2 gaat zijn 7e lus

trum vieren. Officieel valt de datu1 op 

4 mei, de werkelijke viering zal waar

schijnlijk In de daarop volgende week 

pla1ts vinden. Omtrent de vof'lll van dit 

1 ust ru1A best aan a 1 wel i deeën, deze 

-8-

z11n echter nog n,et rl jj> vu,r 11tJ;,1 i1.a

tl e. Wel kan gezegd worden dat er In 

verband met het lustrum over een meer

daagse, buitenl andse excursie gedacht 

wordt. Het bestuur zal het bijzonder op 

prijs stel l en ook de bij de goachte le

zer opkomende, glorieuze lustrum-ldoe~n 

te vernemen. 

Zon en water dienende zal er In Juni 
2 door S gezeild worden. 

2 In oktobor denken we het S ~jaar to be-

sluiten met een excursie naar Delft of 

naar de Unil aver. 

Als u nu dit programma nog lardeert met 

wat vergaderingen, oen enkele lezing en 

een sorl e sportact I vit ei ton ( voetbal , 

athlotlak, brldgo, biljart) dan heeft u 

een aardig ovorzlcht over wat u·ia 1963 

staat te wachten on van u verwacht wordl 

HET BESTUUR. 

namens het bestuur, 

J. Kerssen, h.t. praesos. 

Fiscale modedollng: 

Tenei nde een zo soepel mogelijke fiscale 

gang van zaken te vorkrljgen,verzookt do 

fiscus de verschuldigde contributie 

(kandidaten/ 4,-. doctorandi/ 2.50) te 

storten op glronuc111er 64 18 28 , t.n.v. 
2 fiscus S, Catharijneslngel 121,Utrecht. 
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4702 Dahl , A. 1" and 
Ch. Horzhld (Eds) 

9463 McDonal d, D. K. C. 

1016') Wu,T.Y.and 
T. Ohmura 

10499A 

38184 Wagons chef n, M. 

38186 

38186 Juskowltsch, W.F., 
L.I. Resnlkow und 
A.S. Jenochowltsch 

38187 

38188 Jfochnor, 6. 

4940'> Ell fs, .J. R. (ed.) 

49406 

49407 Karplus, W.J. 

54';03 

~6 Anson, M.L., 
K.Ball oy and 
J.T. Edsall (eds.) 

{inclusief F.O .M. en didactiek) 

Temperature; lts ■easurements control In sclence and in
dustry. Vol.111. Pt 2. Applied methods and lnstruments 162. 

Noise and fluctuatlons: an introduction. 1962. 

Quantum theory of scattering. 1!!62. 

Radioactieve afvalstoffen; door H.J. Wervers, P. Spaander, 

J.A.G. Davids e.a. 1962. 

Die pädagoglsche Olmonslon der Physik. 1962, 

Physlkunterrlcht. Methodlsches Handbuch fOr den Lehrer. 161, 
R. Grabo, u, a. 

Die polytechnische Blldung lm Physlkunterrlcht. 1961. 

Physlkkalisches Praktlku■; eln Handbuch fUr Lehror; von 
A.A. Prokowski u.a. 1960 

Praktische SchUlorarbolten aus der Elektrotochnlk. 19!>9. 

Mothods of learning and tochnlques of taachlng, 2nd ann. 
conference of the Ass. for the study of medica] educatlon; 
October 1959. 

Syr:iposla of the society for experimontal blology. Hu111ber H. 
Modols and analogues In biology; ad.by J.W.L.BeaeoGt. ' 60. 

Analog slmulatlon: solution of field problems. 1958. 

Advancos In enzymology and related subjects of blochomistry. 
Vol. 24, 1962. 

Advances In proteln chemlstry. Vol. 11. 19~2. 

-9-
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EXPERIMENTEN f(!ET DRAADTELEVIStE VOOR DEMONSTRATIE DOELEINDEN 

Het zal Iedereen wel bekend zijn, 

dat In de maand november In ons gebouw 

Is geexperimenteerd · met draaèèelevisle 

voor gebruik tijdens colleges. Daar ve

l en hiervoor belangstel 11 ng bleken te 

tonen, heeft me~ ons verzocht er eens 

wat over te vertellen. 

Het spreekt vanzelf, dat de belang

stelling van de student voor de 1 eerst of 

zal toenemen, Indien deze stof aanschou

wel Ijk wordt gemaakt. ~it gebeurt meest

al In de vorm van proefjes, waarbij het 

echter vaak de moeilijkheid Is deze voor 

alle studenten zichtbaar te maken. · Tot 

nu toe werd hiervoor vaak een of andere 

projectiemethode gebruikt. 

Daar televisie zijn toepassing 

vindt op velerlei terrein, kwam men hier 

op het Idee eens na te gaan of televisie 

weeroave de zichtbaarheid van de proeven 

voor de studenten aanzien! ijk verbetert. 

Vooral nu de bouw van het transito

rium in volle gang is, kan men bij de 

aanschaf van de Inventaris ~et een even

tuele Inbouw van den televisieketen re

kening houden. Dit zou een grote vermin

dering van de aanschafkosten betekenen. 

Van 6 t/11112 november werden de ex-

perimenten geheel verzorgd door de 

Stichting Film en Wetenschap - Universi

taire Film (UNFI). Van 1h t/m 29 novem

ber kreeg ons laboratorium de beschik

king over apparatuur' van Phll lps, waar

mee wij zelf konden experimenteren. 

De door de UIIFI gebrul kte appara

tuur bestond uit drie camera's met losse 

bijbehorende regelapparaten, controlemo

nitors, een schakeldoos en vele opname 

lenzen. 1 n de collegezaal werden zes 

toestellen geînstalleerd, waarvan er een · 

voor de docent bestemd was. ~lle opnamen 

werden gemaakt' in kamer 303, waar vla 

een geluldsvorbindlrig het college van de 

docent hoorbaar was. 

Voor de studenten bleek het een 

schokkende gebe~rtenls te zijn, televi

sietoestellen in de zaal aan te treffen.• 

BI j het blnnnenkomen was 'dl e eerste 

ochtend dan ook de gangbare kreet: nflé, 

ze hebben hier ook al televisie". Dit 

moderne communlcatiemiduel bleek dus In 

een col 1 egezaal een ongewone vers chi j -

ning te zijn. 

De earste uitzending, waarbl j Prof. 

Smit, met zijn college atoomfysica, de 

spits· afbeet, bi eek zeer ges 1 aagd te 
-11-
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zijn. Daarbij werden op de beeldbuis de 

nevelspoortjes van een continue flilson

kamer zichtbaar gemaakt. t n geladen 

stilte volgden vele ogen het spel van 

opkomen en verdwijnen van de nevel sporen 

Achter in de zaal werd gemompel~: 

"volgend jaar thuis college lopen 7" 

Bij andere colleges werd ook nog 

veelvuldig gebruik gemaakt van deze ap

paratuur. Zo gaf Prof.Burger een damon

strati e met een el ectrocardi agraaf waar

bij men details liet zien terwijl de 

proef gewoon door kon gaan. Ook kon men 

direct de registratiekromme tonen. 

Zeer attractief was wel een verto

ning van de kwartsklok tijdens het col

lege van Prof. Alkemade. De opnamen wer

den gemaakt op de kamer van Drs.v.Burik. 

ijeze gaf via een geluidsverbinding een 

-toelichting. Tijdens hetzelfde college 

werd het inwendi go van een horloge ver

toond, waarbij de kleine onderdeeltjes 

voor iedereen duidelijk zichtbaar waren. 

Na deze leerzame week konden we 

zelf experimenteren met de Philipsappa

ratuur, welke veel eenvoudiger van uit

voering was dan die van de UNFI. Zij be

stond uit twee compactcamera's (getran

si~toriseard en met ingebouwde regelap

paratuur) en twee 1 enzen. 1 n do zaal 

stonden nu drie monitors. terwijl de op

name nu in do za3I zelf werden gemaakt . 

Zodoende zagen de studenten vooraan de 

proefneming als één geheel, terwijl op 

het scherm de ktelnere onderdelen werden 

getoond. 

Tij de11s de coll ogas van Dr. van 

0rummelen on Drs. Schlimma werden opna

men gemaakt van thermoelementen en ande

re kleine opstell ingen. 

Dr. Hooyman vertoonde tijdens zijn 

college olectriclteitsloer, op een os

cl 11 agraaf eon hysterese - lus v.in do 

f j ze ren_ kern van een transformator. 

Ook bi j verschillende andere col le

ges word van deze apparatuur gebruik ge

maakt. 

Bij het col I oqi ui m van Drs. Snel l o

man worden opnamen vertoond v~n een vas

te opstelling vanuit zi jn werkkamer,o.a. 

een vlam on verschi tl onde soorten bran

ders . 

Op do dia-avond •erd ,an een gedeel

te van de apparatuur gebruik gemaakt o.a 

OII het inramen van dia's te laten zien. 

Ook Sinterklaas blaak van do tele

visie een dankba~r gebruik te maken. 

Hoewel het voor de Pieten een angstige 

gewaarwording bleek te zijn. Namelijk 

toen ze het gebouw betraden en een 



grijnzende niets ontzienrle camera op 

zich gericht voelden. Men fluistert nu: 

nnog nooit hebbe~ d~ Pleten in de gang 

zo ~ooi ' In da maat gelopen". 

o·öor :de' opgedane ervari ng3n is het 

duidelijk geworden dat het gebruik van 

tel evi si e In deze vorm bij de colleges 

zeer nuttig kan zijn.· Het is dan ook de 

bedoeling dat de , twee grootste college

zal en van het transitorium van televisie 

apparatuur worden voorz I en. 

J.J. t~n Bosch 

hU.A.de Voigt 

U T D E IV E R K 6 R O P E N 
------~------------------------·----------------------------------------------------

... 
D e W o r k g r o e p ~ a s t e S t o f 

Met do Werkgroep Vaste Stof van het Fy

sisch Laboratorium werd gestart in het 

voorjüar van 1918. Na oen aanloopçcriode 

van onkel e jaren zijn nu verschillende 

onderzoekingen goed op gang gekomen on 

hot is de bedoeling van deze ~ededeling 

een indruk te geven van het werk dat op 

het ogonbl Ik wordt v~rri cht. De werk

groep heeft wegens gebrek aan ruimte in 

het gobouw aan de Bijlhouwerstraat on

derdak gevonden In het F.O.M.-lnstituut 

voor Plasmafysica te Jutfaas; In 1963 

zal de voor. experi~enteel werk, ter be

schikking staande ruimte een belang

rijke uitbreiding ondergaan. 

Binnen de werkgroep kunnen een chemische 

en een fysische afdeling wordan onder

sc~cldan, eerstgenoemde onder l eiding 

van Prof. Dr. J.H. van Santen·, de andere 

onder die van Prof. Dr. J. ·volger. In de 

chemische afdol ing zijn thans zes promo

vendi werkzaam en een aantal stud~nten, 

de fysische afdeling telt één gepromo

veerd medowerker, drlo promovendi en 

acht studenten. Tussen de beide afde

lingen bestaat een zeer gpede seaenwer

king waar de gelegenheid zich voordoet 

worden onderzoekingen gecoördineerd.Wan

neer in het volgende vooral aandacht 

wordt besteed aan da onderzoekingen op 
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fysisch gebied, terwijl het chemische 

werk slechts even wórdt aangeduid, dan 

geschiedt dit all eon omdat deze madede-

1ing nu eonmaal voor fysici wordt ge

schreven. 

Het fysische speurwerk heeft betrekking 

op transportverschijnsel en, bandenstruc

tuur on kristalfouten. ~'lij zullen ieder 

van deze onderzoekingen nu kort- bë

schrf j ven. 

El eçtrischo nel oi dl ng f n oxydj sche half-

991 of ders. (Drs. G.A. Acket ,. G. Rui ten

berg). 

In de oxyden van de overgangsrnetqlen 

zijn de olectronentoestanden vaak min of 

moer gelokaliseerd; bovendien kan er oen 

sterke wisselwerking zijn tussen de 

el ectronen on het rooster. Hl ordoor kan .. 
de geleiding in dit typo halfgel elders 

een heel ander karakter hebl:Jen dan In 

bijvoorbeeld Germanium en Silicium. Zo

wel theoretisch als experimenteel be

vindt hot ondorzoek aan deza stoffen 

zich nog in een aanvangsstadium. Gemeten 

wordt de spocifiako gelolding, de ther

mokracht on waar mogelijk Halleffect. 

Worden sterke eloctrische velden In een 

kristal aangel egd, dan kunnen afwijkin

gen van de wet van Ohm optreden door zg. 

Hete Electronen. Om de dissipatie vol-
-14-

doende kloin te houden worden metingen 
' aan dit effect verricht met korte pul-

sen van hoge spanning. Alle . metingen 

worden gedaan in een teaporatuurberelk 
o o· -

van 77 K tot 500 ~. De experimentele 

moeilijkheden zijn voor een belangrijk 

deel van che~ische aard. De stoechfome

trle (d.i. d~ verh~udl ~9 van_ het . ~~~~al_ 
· metaalf onen töt ·het aanfal zÜurstofi o

nen) is van beslissende invloed op de 

geleiding. 

Geleidfngseloansçhapoen van covalente 

häT foefel ders 'Of j mi kroool ffrekwentl es. 

(Drs. A. Bouwknegt, Th. Rekveldt) . . 

El ektro.magneH sçhe golven onde"9<!3n bij 

voortplanting door een halfgeleider een 

demping en een fasedraaling. l,s er een 

uitwendig magneetveld parallel aan de 

~oortplantlngsrichting · aangelegd, dan 

kan ook een draaiing van het polarisa

tievlak optreden. Uit een meting van de~ 

ze ver!lchf jnsel on kan· 1 nformatl e worde11 

verkregen over de relaxatletfjden van de 

gohj di ngsel ecHonen. Hiertoe moet de 

gebruikte frekwentie van de orde zijn 

vande inverse relaxatietfjd.Daarom wordt. 

gewerkt mot aan hoge frekwentle (24.000 

MHz). De metiQgen_ kunnen worden verricht 

in een temperatuurgebied van 20° K tot 

kamertemperatuur. Het is gebleken dat de 



gezochte parameters sle~hts door een 

zeer zorgvuldige analy.e uit de gameten 

grootheden kunnen worden afgeleid. De 

meeste metingen zijn tot nu toe gedaan 

aan Germanium.Metingen aan Il 1-V verbin

dingen worden overwogen. 

El ectrlsche gel ei ding in met wgtçrstof 

beladen metalen (Mej. A.L. Vis) 

In sommige aetalen kunnen aanzlonl ijke 

hoeveelheden waterstof worden opgenomen. 

( tot één waterstofatoom per metaal atoom 

of meer toe). Een gedeelte van do water

stofat omen wordt in het r.:etaal goi oni -

seerd en valt dus uiteen in oen proton 

en eon el ectron. Zowel de el actronen 

alsook de protonen kunne, de Ólectrische 

gel eiding drastisch veranderen, Teneinde 

te kunnen ondorscheiden tussen verande

ringen in do bewegelijkheid en verande

ringen In hot aantal ladingsdragers moet 

zowel de weerstand als het Halleffoct 

worden gemeten. De 1atingon worden var

richt aan Zirconiu~ met bohulp van oen 

wissel stroamopstel l ing. 

ï/ar,~tegal ei ding bij hoge ta"peraturen 

(J. Eggink, L. Horns,eld). 

Een Interessant gebied van onderzoek is 

gelegen In de meting van de warmtegelei

ding van kristallon bij hogere tempera-
. 0 

turen (tot 800 à 900 K). Zo kan in som-

mige gevallen ambipolaire diffusie{van 

alectronen en gaten zonder 1,etto ladings 

transport) oen me~tbare bijdrage aan het 

warmte transport gaan geven. Om energie

verlies door geleiding of convectie in 

het omringende gas te voorkomen moet in 

een behoorlijk vacuum worden gewerkt; 

bovendien moeten de nodige maatregelen 

worden genomen om stralingsvorllezen zo

veel mogelijk uit te schakel en. ~letfn-

9en worden momenteel gedaan aan eenkris

tall an KCl. 

Opparvlakte-onderzook yan oxyden van 

overoangsmetal en. ( dr. H,J. Krusemeyer 

en G.J. v.d. Wil dt). 

Aan het oppervlak van eon kristal wordt 

do rogolmatige rangschikking van de ato

men plotseli ng onderbroken. Hierdoor 

kunnen In de buurt van het oppervlak 

electronentoestanden ontstaan die niet 

1 n het f nwendi ge van hot krl stal aanwe

zl g zijn, Een opstelling voor da studie 

van deze z.g. oppervlaktetoestenden, op

pervl aktostoechi ometrie en bandenstruc

tuur wordt thans gereed gemaakt. 

Teneinde aan eon schoon oppervlak te 

kunnen meten· di enen de kristallen In een 

vacuum van 10-10 torr te ,orden gekliefd 

Motfngen zullen o.a. worden gedaan aan 

foto-emissie, reflectiespectra en opper-
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vl aktepotentiaal. Hot is de bedoeling 

hierbij te gaan tot in het•vacuumultra

violet. 

Oielactrlscha roh1xatio van klourconjra. 

{ltJ. de Vos). 

Kleurcentra zijn soms dragers van een 

permanent olectrlsch dipoolmoment, dat 

zfch nog o~ meerdere wijzen kan oriente

ron. Wordt op eon kristal dat dergelijke 

centra bevat een oloctrisch wisselveld 

aang~legd, dan kan de beweging van do 

dipolen oen bijdrage geven tot ·h~t reële 

en lmaginai ro doel van de- di el octri scha 

constante. ~et! ng van .. de verl i oshoek als 

functie . van de frekwentio on/of de tem

peratuur maakt de bepaling mogalljk van 

de sprongfrokwontlo on de àctlverlngs

enorglo. Een Schoring br~g is &anwezig 

taarmoo de verlloshoek kan worden be

paald in eon frekwontiogobied van 300 Hz 

. tot 1MHz en in eon tomperatuurgebied van 

20° K tot kamertemperatuur. Momenteel 

wordt .onderzocht de Invloed van oen sta

tisch electrisch vold op· de relaxatle

krommon van kleurcentra In kwarts. 

Paramagnetische ResOnantlo. 

Drs. a.H.F. Vrehon en G.H.' Bardolineijer 

ilanneer centra in ·een krl stal een el ec-

. tr~nlsch magnetisch moment hebben, ·wor

den ll j toogankel i'jk voor onderzoek door 

paramagnetische resonantie. Deze metho

dl ek levert zeer ·gedetailleerde i nforma

ti e over ae symmetrie van de omgeving 

van het centrum, over de electronen

toestand ervan on over eventuele koppe

lingen mot do kern. Een onderzoek aan 

Europl urn in Loodchloride bevindt ·z,i ch In 
. . 

oen eindstadium. Als nevononderzoek werd 

eon opsta) l i"ng gebouwd waarrneo hot moge-

1 Ijk is zeer kleine veranderingen in de 

polarisatiegraad van fluorascontiol lcht 

van kristallen waar te nomen. Hiermeo 

werd de Invloed onderzocht die hot aan

loggen van een uitwendig magneetvel d 

heeft op do pol ari sat I egraad van hei 

emissielicht van Robijn en van KCI :TL. 

Van het cheml scha onderzoek 17111 l en we 

hior slechts da onderworpen vormolden. 

Deze zijn: Kernspinresonantie, vo~r de 

plaatsbepaling van protonen In kristal 

lon, lonengoleidl~g In loodchloride, 

magnetische en el actrlsche moti_nglln aan 

Manga:intollurlde, bepaling van even

uichtsconcentratles van onzuiverheden in 

· GiHi um-Anfi moon, en spoctróscopl scha 
' . . . 

metingen aan klourcentra. 

' O. H. F. Vrahen. 
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