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Jubil cum 

Op 16 juli a.s. zal de heer B. van Zijl 

25 jaar in dienst zijn van het Fysisch 

Laboratorium van de Rijksuniversiteit, 

De Huldiging zal plaats vinden in de 

Barak aan de Leidseweg: datum èn tijd 

zullen nog bekend gemaakt worden. 

Nieuwe Staf- en Parsoneelsleden 
-------------------------------

f,iej. M.E.Bitter Is met ingang van 1 juni 

j,1. als administratief medewerkster in 

dienst getreden van het Fysisch Labora

torium. Zij zal secretariaatswerkzaamhe

den verrichten voor de werkgroep Biofy

sica en Radiobiofysica. (K. 210). 

De heer W.J. de Vos zal met ingang van 

1 juli a.s. in rijksdienst treden en· als 

assist ent werkzaam zljn bij da Natuurkunde 

van de Vaste Stof, Rijnhuizen," Jut faas. 

8ijlho~werstraat 6, Utrecht. 

De heer A.J. Leenhouts is per 1 juni 

1963 aangesteld a) s F. 0. M. -medewerker 

op studietoelage bij de werkgroep Ms Il 

{K.· 217, 219). 

De heer G. van Dijk is met ingang van 16 

juni aangesteld tot assistent bij het b1J

vakpracti cum (A.8.C.-straat). 

De heer E. Bouius is met ingang van 24 ~-
juni 1963 aangesteld tot t11dolijk dagpor-

tier als plaatsvervanger van de heer 

A.C. Stekel enburg. 

Op 1 augustus a.s. zal als constructeur 

bij do werkgroep Ms Il in dienst treden 

de haar W.~.N. Post en wol als opvolger 

van de heer A. Buizer (K.217,219). 

1 n juli zal bij de werkgroep hlV-U 11 ( Re

di obi ofysi ca) als wetenschappel ljke hulp-



kracht In dienst treden de heer R.A.S. 

rletters (K. 417 ). 

Mutatl es 

De l oorling - technicus, de heer H.L. 

Kerkhoven, is met ingang van 1 juli 1963 

aangesteld tot tekenaar bU de werkgroep 

Ms Il van de Stichting F.O.M., als op

vol ger van de heer. Pas man. ( K.108). 

Vertrokken Personeel 

Do hoer H. Pasman, teken!lar in F.O.M.

dianst bij de werkgroep i s Il, heeft op 

1 juni j .1. het 1 aboratorium vorl aten 

om in di cnst te treden bij de Fa. Van 

Nell e te Rotterdam. 

De schoonmaakster, mevrouw ~- van den 

Burg-Koch zal op 1 augustus a.s. haar 

~erkzaamheden op het laboratorium bo

'öindi g:m. 

18-3-1963: 

20-5-1 ~63: . 

L. Hornsvel d 

6.A. Boschl oo 

P.J. B. Wasser 

17-6-195 3: F. Bosman 

A.M. J. van Hout 

M.C. Th. Raaymakers 

Nakandi daten 

- A.M.F. Op den Kamp 

Mgr.v.d.Woterlngstr.22, Utr. tol .16635 

(electronica) 

- J.H.C. van der Veer 

Rijnlaan 203, Utrecht 

( el octroni ca) 

- Th.G.M. Kleinpenning . 

Croosel aan 89, Ut recht 

( vac. fysica) 

- f. v:in Schalm 

tel. 34832 

. v.Leynden v.Sandeburglaan 23, U~recht 

(electronica) 

- A.Ul. laarhovan 

Herenweg 36, Utrecht, . 
{vat.fysica) 

- J.K. Dekens 

tel .14034 

. 1 
van Houtszlaan 8 , Ede. 08380-2205 

(pract.electronlca) 



- J,J.F. Bljsmans, 

Ama1iastraat 75, Utrecht 

(med. fysica, K. 410). 

23 mei 1963: 

Verloofd 

W. Janssen met mej. E. llartog. 

81 ljde_Gobeurtenissen 

20 mei 1963: 

t1arl anne· Wanda, dochter van 

de heer en mevrouw ten Uosch-Dams. 

25 mei 1963: 

~lrjam Jacoba; dochter van 

de heer en mevrouw Maters-Ponten. 

26 moi 1963: 

Marike Carine, dochter van 

de hoer on mevrouw Kuperus-Moeys. 

10 mei 1963: 

Esther, docht er van 

de heer en mevrouw Bakker- de Rooy. 

7 juni 1963: 

Nico, zoon van 

de heer en mevrouw Verwer-Moormans. 

J°juni 1°963: 

Fleke, dochter van 

de heer en mevrouw Julius-Bijlsma. · 

Mi11taire dienst 

Per 1 mol Is de heer Drs. L. Hornsvel d 

opgeroepen voor het vervullen van zijn 

militaire dienst. 

Do heren H. L::rngondijk en J'. l'I. do Ruyter 

hebben op 12 juni het laboratorium ver

laten om hun· mfl I tai r·e dl enstp1 i cht te 

vervul I en. 

,. 
Stereo-microscoop, 

Deuterlumlamp, 

Electromatlc Flo~meter 

(vloei stof) ,' 

til euwe _ apparatuur 

T .'D. 

Dr. Cast el eyn 

Dr. Noordergraaf 



Prof. Dr. E.F.M. van der Held 70 jaar. 
----------------------------------------

Op 14 mei j .1. bereikte Professor van 

der Held de zeventigjarige leeftijd, wel

ke gelegenheid In het Fysisch Laborato

rium op 17 mei in kleine kring herdacht 

werd. Professor Burger besprak de con

tacten van de jarige met ons laborat o

rium In het verleden en gaf een kort 

overzicht van diens wetenschappelijke 

1 oopbaan. 
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Na In LeJden scheikunde gestudeerd te 

hebben was hij door ziekte gedwongen de 

studie gedurende enige. jaren te staken. 

Hij ging daarna in Utrecht wis- en na

tuurkunde studeren en toonde reeds spoe

dig belangstel] ing voor toepassing van 

wiskunde op fysls he prcblemen. Hij 

doorliep allerlei rang'3n van onbezoldigd 

assistent tot bijzonder hoogleraar (1940) 

Als leider van het hoofdvak-prakticum 

heeft hij vel e jon geren aan zl ch ver

pi i cht. 

1 n de peri ode van 1927-1936 vinden wij 

een aantal artikelen van zij:n hand, be

trekking hebbende op intensitelts-me

ti n gen .van spekt raa ll ij nen. De p roi.oU e 

had plaats op 21 l'laart 1932 op een 

proefschrUt met titel :•Meting der over

gangswaarsch\jnl ljkhei d 2P-1S voor natrium 

door absolute-intenslteitsmeti ng~n . aan 

vlammen". 

Een nieuw onderworp van studie was het 

probl ee111 van de wamte-overdracht en tot 

op de huidige dag gaat de belangstelling 

van Professor van der Hel d uit naar de 

technische toepassingen van natuurkunde 

en wiskunde op warmte-verschijnselen. 

Talrijke artikeJen en vele ~ijdragen tot 

de nvoordrachtan van de Vakant ie Leer• 

gangen voor ~armtetechniektt zijn In de 

1 oop der jaren verschenen. 1 n het bijzon• 

der moet de aandacht voor de straH ngs

bi j drage bi j warmte-overdracht vermeld 

worden. Dit versc~IJnsel was voorheen In 

vel e geval l en ten onrechte bui.ten be

schouwing gebleven. 

De weldra scheidende hoogleraar heeft 

zich niet beperkt tot klassieke warmte

prob1emen, maar zijn kennis en kuncJg nut

tig gemaakt door studie van warmte-over

dracht bij kernreactoren, die als warmte

bron gebruikt worden. 

Gedurende de cursus 1962/1963 heeft hij, 

tot s1 ot van ZIJn 1 oopbaan als hoogl eraat 

een college gegeven over warmte-proble~ 

men,dat voor de toehoorders een gelegen

heid heeft geboden te profiteren van de 

grote ervaring en hot inzicht van 

Professor van der Held op dit gebied en 



op hot toopasson van do daarblJ gobrui kte 

mathematische methodes. 

Aan het slot van zijn toespraak sprak 

Professor Burger de hoop ui-t, dat met 

het bereiken van· de zeventigjarige leef

tijd het contact van Professor van der 

Held en de laboratorlur.ibevolklng niet 

geheel verbroken zou worden. 

BIJ HET AFSCHEID VAN DR. W.J. SEEKMAN 

Op 1 jul I a.s. zal dr. W.J. Beekman af

treden als directeur van de Stichting 

vaor Fundaraonteel Ondorzoek der ~ateri e. 

O~dat dr. Beekman lange tijd op het Fy

sisch Laboratorium heeft geworkt en door 

zijn functie ook daarna -nog voortdurend 

contact met hot laboratorium heeft gehad 

was het een goede gedachte van de redac

tie van Fylakra enige woorden aan hem 

to wijden. Bij dergelyke gelegenheden Is 

het gewoonte de levensloop van betrokke

ne ta schetsen. Deze is in het geval van 

dr. Beekman op zichzelf al belangwekkend 

genoeg. De ouderen onder u zullen zich 

zeker n-0g herl nneren, hoe zij dl kw!Jl s met 

veel gonoogen hebben geluisterd, wanneer 

hij bel evenf ssen uit zijn eerste peri ode -

dia van zeeman - vertelde. 

Seekaan werd In 1893 te Rotterda~ gebo

ren. Van 1900 tot 1908 woonde hij fn Tiel, 

uaar hij na de lagere school de eerste 

dri e klassen van de H.B.S. doorliep. In 

1908 vertrok hU naar do K1eekschool voor 

de Zeevaart te Amsterdam, die hU In 1911 

va rl f et om a 1 s stuu rmans 1 eerl in g bij de 

Stoo~vaartmaatschappij Nederland in 

dl enst ta treden. Van 1913 tot 1938 was 

hij in dienst van de Koninklijke Pakket

vaart l!laatschapplJ. achtereonvol gons o.a. 

als eerste stuurman, vanaf 1917 als 

1 eraar aan de Zeevaart Technl scha School 

te Batavia en vanaf 1927 als directeur 

van deze school. 

In dit tijdvak valt zijn universitaire 

studie en zijn eerste verblyf in het Fy

sl'sch laborat orlur.i te Utrecht.Binnen het 

verlof bulten bezwaar van twee jaar, rlat 

hom door de K.P.M. was verleend, zag hij 

kans deze studio te voltooi on! Daarvoor 

was eerst nodl g een vr11stell i ng van exa

mens, • di e tot de universitaire studie 

toegang goven. Deze vrlJstol 1 lng verkreeg 
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hij in mei 1923, dank zij zijn jarenlango 

voorbarei ding in de avonduren, _gedurende 

welke hij zich o.a. de gehele wiskunde 

voor hot doctoraal-examen eigen maakte. 

1 n december 1923 1 egde hij hot kandi

daatsexamen wis- on natuurkunde af en in 

docombor 1924 het doctoraal examen ( cum 

laude} met hoofdvak natuurkunde, bijvak

kon wiskunde on mechanica en lesbevoegd

heid cosmografie. In mei 1935, nog juist 

op tijd v66r hot aflopen van zijn verlof, 

promoveorde hij tot doctor in de wis- on 

natuurkunde op een proefschrift, geti

told: TIBijdrage tot do studio van syste

men met hoe . ol octr.ononn. Promotor was 

prof.dr. L.S. Ornstein. 
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1 n 1938 keurde hij als gepons i oneorde te

rug naar Nederland. Ui j vond echter geen 

bevrediging in hot puur consumeren van 

zijn pensioen en Vlttc spoedig weer in 

Utrecht do fysica op, in hot bijzonder 

het ondorzoak mot de Wilsonkamer. Dit 

onderzoek vond aaovJnkeli j k plaats in 

kamer 316 en word In 1953 overgebracht 

naar ka1?1er 114. Daar bevond zich ook hot 

bedieningspaneel van de in kamer 116 ge

plaatste hoogspanningsgenerator, wa:iraan 

eveneens onder supervisie van dr.Beekman 

ondorzoek werd verricht. Bei de proj echn 

l'lerden in 1956 beëindigd. 

Korte tijd nadat in 1946 do StichtUig 

F.O.M. was opgericht, werd dr. Boekman 

administrateur, later directeur van het 

F.O.M.-bureau en tenslotte In 155 dlroc

taur van do Stl chting. Zijn bureau was ge

vestigd in de kamertjas,dle In hot labo

ratorium op de eerste etage bij do oude 

trap voor dit doal waren opgetrokken 

{312b,c,d), Door de voorspoadigo groei 

van F.O.M. was de ruimte daarin al spoo• 

dlg niet meer toereikend on in 1956 werd 

oon ruimere huisvesting gevonden In hot 

pand Lucas Bol~erk I+. 

De Stichting F.O.M. is inmiddels uitge

groeid tot 'n organisati e mot een perso

nae! somv::ing van rond 700 pl aatson en oen 

jaarlijks budget van ongevoor 11+ mil joon 

gul. den, die onderzoek! ngsproj oetan uit

voert In tn tvintigtal universitaire in

stituten en drie eigen laboratorl2. Deze 

voorspoedige groei is moeilijk denkbaar 

zonder de organisatorische capaciteiten 

van dr. Bookman. Door zijn krachten in to 

zotten voer het werk van deze organi sa

ti o heeft hij eon bel angrlJke bijdrage go-

1 overd tot da ontwikkeling van do fysica 

in Nederland.Daarom wordt aan zijn aftro

don bijzondere aandacht besteed. Op 25 

juni a.s. zal van 16.00 uur tot 17.30 

uur In Esplanade een receptie worden ge-



houden, waar fader, die oot hem heeft 

samengewerkt of goede harinnoringon 

hoeft aan contacten met hem, wordt uit

genodigd aanwezig te zijn. 

--------------------------------------------------------------~-------------------------

.. DE TEKTf{)fHX-OSCllLOSCOOP. 

Als belangrijk electronlsch hulpmiddel 

is sedert kort op K. 412 in yobt•ui k 2en 

T cktroni x-oscfl 1 oscoop, type 585 mot 

dual-traco plug-in unli type 82. 

Do voornaamste kenmerken van deze co~bl

nat Ie zijn, n.iast de bij Tèktroni x-os

ci l l oscopon gebruikelijke, de volgende: 

Er 111ordon moting:m mogol ijk bij oen 

stijgtijd van 4 tot ruim 5 nsoc (cor

responderende bandbreodtos zijn O tot 

min 85 .tlHz, rasp. 66 MHz), .ifhankel ijk 

van da fngastol do verstorld ngsfactor en 

al of ni at gobrui k van do speel al o moot

koppen, dlo oen vorzwakkingstdctor van 

10 Introduceren on eon ingangsimpcdanti e 

bezitten van 10 M Ohm parallel aan 7pf. 

Do ufbuiggovoollghofd Is in 8 stappen 

regelbaar yan 0,1 V/cm tot 20 V/cm ·mot 

continue regeling van elko stap. Een ex

tra schakelaar maakt de govoollgheld 

groter: tvt maximaal 10 mV/crn. 

Bolde kanalen zijn ufzonderlijk zicht

. baar to maken met oGn keuze uit 3 moge-

1 ijkhodon; omschakeling door do zaagtand 

· van do oscl 1Ï oscoop afwissel ond op elk 

• kanaal of d.m.v. oon ing:ibouwde eloctro

ncnschakolaar mat froquontias van 100 

kHz of 1 r:tHz naar kouzo. 

2 tljdbasos, delayod-swoep motingen mo

gelijk makend, mot normale snelheden van 

1 cm/2 sec tot 1 cm/50 nsoc ~n 1 cm/ 

soc tot 1 cm/2 microsoc, ornschakcb.iar 

ln 24 resp. 18 stappen on apart no9maals 

met eon factor 5 te vergroten; maximaal 

du" 1 cm/10 nsec. De sweop-del ay l s 

continuo variabol van 1 microseconde tot 

10 seconden, 

Afneembaar Is een kanteelspannlng voor 

ijkdoelefndon met eon frequentie van 

1 kHz, variabel van 0,2 mV tot 1GO V 

piek-piek in 18 stappen. 

De plug-In unit Is uitgerust met ruim 
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twintig transistoron naast 3 buizon en 2 

nuvi stars. 

Als bijzonderheid valt te vermoldon oen 

indicatie bij de knop, waarmee do hel

derheid van hot voor do kathodoctraal

buls geplaatste rastor kan worden ge-

regold, t.a.v. filmtypen en sluitersnel

hoden ton bohoova van fotografischo

doel einden. 

G. Schri j er 

----·---------------------------------------·-~------------------------------------- ~ 
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U I T D E W E R K G R O E P E N 
----------------------------------- ------------------------------------------------· --· 

Do werkgroep Opt! ca - Vlammen. 

Als 1110 do hlstori o van hot onderzoek mot 

on fn vlammen nagaan, blijkt op ons labo

ratorium do vlam als cxcitatlcmedium 

het oorst gebruikt te zijn bij da bepaling 

van ovorgangswaarschU~lijkhodon van lij

nen afkomstig van in do vl a~ geurachte 

stoffen (metalen). 

Het nut van hot gebruik van vl emmon 

naast electrischo bogen voor do noting 

ván optlscho spectra is, dat do lagere 

temperatuur van de vlam (ca 2000° C) 

t.o.v. die van da boog (ca 5000° C) 

voordolon blodt in hot onderzoek van go

makkelijk exciteerbare en ionizeerbaro 

stoffen. 

T ovens zijn de constantheid on de repro

ducoerbaarhai d van de temperatuur en van 

do concentratie van te onderzoeken stof

fen in een vlam gunstigo eigenschappon. 

In het kader van hot opti sch ondorzook 

onder 0rnst oin warden m.b. v. do vlam 

ovorgangswaarschljnlljkhedon en diffusie 

constanten van alkali metalen bepaald 

(v.d. Hold 1932, Ginsel 1933, Helerman 

1937, Vondrik 1949). Een tussenvorm van 

vlam on boog, eon ohctrischo ontlading 

in stromende waterstof werd door van do 

0old (1945) onderzocht. 

Als antwoord op een vraüg naar oen eon

voudi ga, snelJ o, kwanti tati avo znal yso 

methode voor o.a. bloedserum-onderzoek, 

ontwi kkol don (J.) Smit, Al komado en 

Vorschuro oen vlam-fotometer (1950) . 

Hi orbtj kwamen zovciel fysi scha ( en choml

schc) probl emon te voorschijn, dat oen 

vorder ondorzook aantrekkelijk look hot• 

goon resulteerde in do dissertatie van 

Dr. C.Th.J. Alkemade (1 954). 

Hot huidige vlamonderzook is eon voort

zetting van het 111ork van genoemde au-



teur. 

Hot attracti evo van hot vlam-onderzoek, 

zoals dat verricht wordt in ons labora

torium is, dat niet alleen optischo,maar 

ook cl ectri sch hoog-frequent - en massa

spoctromotri scho mootmcthod~s worden 

toegepast. 

Hot vlarnonderzook houdt zich bozig met 

de vlam en de processen, dia in de 

(metaal vrij o) vl amgassan con rol spel en 

~n mat de processen, die optreden indien 

e1otaal zouten In do vlam gobrncht l'IOrdon. 

Drs._W._Snellcman houdt zich bezig mot 

hot probleem in hoeverre do vlam als 

temperatuurstandaard gebruikt kan worden 

in hot goblod van ca 2200° C. 

Eensdeels is or hot probl colli eon vlam 

to produceren, di e aan de hoogste oison 

van stabll it elt on roproducoorbaar

heid voldoet, anderdeels Is er hot ont

wikkelen van een t emperatuur moot-motho

do, die voldoende nauwkeurigheid on re

producearba::irhoid garandeert. (ffa-1 ijn 

omkeermethode). 01 ffusi o vorsch,Jnsel en, 

berekening van do temperatuur uit het 

aan do vlam toogovoorde gasmengsel; 

ijking van gasstroommetor~ zijn enkel o 

aspecten van dit onderzoek. 

Drs. _P. J, T .L Zoegers bestudeert roacti e

mochani smen dio vcr::intwoordelijk zijn 

voor do continua vlamachtergrond en 

voor hot gedrag van do temperatuur in 

aan gebied van enkele cm boven do reac

tie-zone van do vlam. 

Voor dit work Is het van belang motlngon 

te doen naar het optraden van radicalen 

{O, OH, H enz.), die in overmaat (boven 

evenwichtswaardo) aanwezig zijn on re

combineren tot (stabiel o) moleculen. 

Hot blijkt mogelijk hot temporatuurgo

drag boven de reactlozono kwantitatief 

to boschr!Jven door do anorgl e vrljgokomon 

bij deze rocomblnatiorcactios. Ook het 

mechanisme leidend tot do continua vlam

achtergrondstraling kan begrepen worden 

op grond van chemische reacties (radl

caalrecombln3tie). Do recombinatie van 

overmaat radicalen uit zich eveneens in 

supra-thormischo excitati e van motaal

atoman in do vlam (chemiiuminescontie). 

De concentratie van radicalen wordt ge

dooltolijk diroct, ·godocltolljk vla ano

m:;l i eën van do atoom- of mol ocuul emi ssi o 

van ingebrcchtc metalen gemeten. 

Het onderzoek naar o.a. i oni satl e en 

dissociati~ van metalen in vlammen ~ordt 

verricht door Drs. _Tj. __ Hol lander ___ ~~ 

Drs._P.J._Kalff. Eorstgenoomde hoeft me

tingen in vlammen verricht, iaatstge

noemdo zal zich ook bezig gaan houden 
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mot mol oculair boams. Do ionisatie van 

al kal! raotal en wordt bestudoord d.m.v. 

optfscho ~otin9 van atoomconcontratlos, 

als functie van tomp~ratuur, v)amgJssa

monstellfn9 otc. liletingon a:rn do instel-

11 n g van ion i sat Ie ovonui chton bracht on 

hot optreden van relaxatiovorschijnselen 

on van ionisatio van motaclatomon t.g.v • . 

radlcaal-recombinatioreactias aan hot 

11 cht. 

Op Indirecte wijze is tovons Informatie 

to verkrijgen over oloctronen concontra

tlos in {motaalvrijo) vlamgassen. 

By hot bepalen van absolute atoomconcen

tratios in do vlam, wordt tevens infor

matie over 1 ijnvorbrodingsmochanismon 

{Doppl or- on lorontzvorbroding) on 

botsings-doorsnodon van vlcmgas molocu

lon t.o.v. go-oxcitoordo atomon verkro

gon. 

De dissociatio (van (v.n.1.)aerd-alkall~ 

motaaloxyden word onderzocht in oen spo

ei aal daartoo goproducoorde water- on 

watorstofarmo CO-vlam. Dissociatio-onor

glaën van onkelo aard nlknli-oxydon wer

den gomoton. 

Drs._i.J,_Borgc!s past con oloctrlscho 

hoog-frequent methodo toa op do vlam. 

Teneinde do ~lam zo weinig mogelijk te 

storen werkt 'tlf j mot zwakke wissel vel den 
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(ca. 10 mV/cm) van vrij hoge frequenties 

(ca. 108 sec-1) tussen electrodon, die 

tor weerszijdon van de vlam zijn aange

bracht. Do impedantie tussen do elec

trodon bohoort tot een l.C.-Kring, waar 

van resonantiofrekwentie en bandbro□dte 

afhankelijk zijn van de concontratf e 

ladingdragers In do vlam. 

Op doze wi j ze is het mogalUk het concen

tratlovorloop over do hoogte In da .vlam 

on de (absolute)' concontratic van ionen 

on oloctronen in de (mota:1lvrij e) vl:lm

gassen to bopalon on to vorgclijken mot 

optische en massa-spectromotrlscho re

sul btcn. 

Drs._H.P._Hooymayers onderzocht do fluo

rescent I o van metaa 1 damp in eon v 1 am 

door meting van de fractie van do atomen 

die hun excitatie enorgio door straling 

vorliozon na ook door straling ge-exci

toord to zijn. Deze fractie {fluoroscen

ti orendomont) is afhankelijk o.m. van de 

vlamgas molecul en. Do botsing doorsnadc 

(quonchlng cross-soction ) van diverse 

vl amgas mol ecuu J soort an voor bots l ngon 

mot go-axcitoerda motaal-atomen kan hier

u'it bepaald worden. 

Door Dr. A.l. Boers word con massa-spoc-
--------------

tromotor ontwikkeld voor do analyse van 

vlamgasson (dlss. 1963). De vlamgasson 



worden hiormoo direct uit de vlam in de 

massaspectrometer gezogen en geanaly

seerd. 

~telling en v<1 n do optische en olactri

sche methode tor bepaling van do concen

tratie van goioniseordo deeltj es In de 

vlam. Deze meetmethode kan gezien worden als 

een welkome pondant van do optische me

thodes van ondorzook naar vlamgas samen- Tj. Hollander 

---------------------------------------------------------~------------------------------

8187 /89 

8267 /88 

8289 

A A H J I N S T E N V A N D E 8 1 8 L 1 0 T H E E K 
---------------------------------------~--------------------

(inclusief F.O.U. en didactiek) 

Groupement pour l 1avancament des methodes spactrographi

quas {G.AJI.S.) IX Colloquium spectroscopium Internatio

nale, Lyon. Juln 1961. 3 To~es. 1961. 

lleggers, ,I.F., Tablas of spectral-llne intensiti es.1961. 
C. H. Corl i ss and 
8.F. Scribner 

Corliss,C.H. and Experimental transition probabil ities for spectra 1 inas 

\ll. R. Bozman of seventy elements. 19ö2. 

11047 Sklodowska-Curie Oeuvres de Maria Sklodoska-Curie, recueillies par lr~ne 

11048 

20322 

21320 

Kramers,H.A. 

Rooseboom, f1I. 

Jol iot-Curi e. 1954. 

Collected scientific papers. 1956. 

Mlcroscopium. 1956. 

Slemens-Schuckertwerken. Die Entwicklung der Starkstrom

tachnik bel den Slemens-Schuckertwerken; zum 50-jährigen 

Jubi l äur:i, 1954. 

38201 Macklnnon, L. A textbook on light at an introductory level. 1963. 

41918 Brldgman, P.VI. The 1ogic of modern physics. 1960. 

44039 Munce, J.F. Laboratory planning. 1962. 

45813 Harvey, A.r. Mlcrowava engineering. 1963. 

-11-
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49409 Grolfer, E. de 

49410/11 Gol dstein, S. (ad) 

49412 NI col son, M.M. 

54067 Reed, H.S. 

FOl!I IIIV-u2-1 Daudel, R. 

FOI~ MV-u2-2 Daudel, R. 

R 59 

251.24 

25425 

25426 

25427 

25428 

25429 

25430 

25422 

6361 

9275 

11291 

Nljboer, B. R.A. 

Smit, J.A. 

Smit, J.A. 

Smit, J.A. 

Alko~ade, C.T.J. 

Alkemade, C. T.J. 

Endt, P.M. 

Van Hove, l. C. P. 

Born, M. 

Hahn, 0. 

A study of genera! categories, appl icable to clas

slflcatfon and coding in documentatlon. 1962. 

_Modern devel opments fn fluld dynamlcs, 1st. ed. 

1938, repr. 1957. 

Fundamentals and techniques of mathematics for 

scienti~ts, edited by the late professor D.R. Hartree 

and D. G. Padf iel d. 1961. 

Jan lngenhousz,plant physiologist: with a hlstory of 

the discovery of photosynthesls. 1949. 

Les fondaments de la chimie tháorique; m6chanique 

ondulatofre appli qu6e ~ 11étude des atomes at des 

mol ecul es. 1 56. 

Structure álectroniquo des molécules; mol6cules 

· diatomfquas, hydrocarburos satur6s, molécules con

. jugées, mo16culos d1interêt .blochlmique. 1962. 

KONKLIJKE Nederlandse Chet1i scha Vereniging. Tabel -

lenboekje ten dienste van laboratoria. 1962. 

Kl assl eke mechaoi ca. 1962. ( col I egedl ctaat ). 

Atoomfysf ca 1. 1961. ( coli egedi ctaat ). 

Atoomfysica Il. 1961. ( call egadi ctaat ). 

Vragen en opgavon. 1962. 

Fenomenologische electrl citei t s1 eer. ( col l egedi et aai ). 

Kl assieke mechanica, 1962. (collegedictaat). 

Kernfysica. 1959. (col legedidaat). 

lnhlding In do theoretische fysica. 1960. l coll ege

dictaat). 

Lo Bombardoment lonique. ael1evue, 4-8 décembre. 1962. 

Einstelns theory of rolativity. 1962. 

Vom Radiothor zur Uranspaltung, ein wissenschaft-

1 i che Sel bstbi ographi e. 1962. 



11292 

49412 

49413 

Gerlach, W. 

Kaufmoon, Vl. 

R 60 11\atauschek, J, 

Vs Azároff, L. 

V~ GoJI dman, 1.1., 

V.D.Krivchenkov, 
V.J. Kogan a.o. 

Vs Henisch, H.K. 

0214 

5130 K Moore, ,t.J. 

8190 llppincott, E.R. and 

lil. Margoskes (ods.) 

100141/d1 Chwolson, O.D. 

10015/16 Ri ecke, E. 

10263 lengyel, B.A. 

10413 Dalitz, R.H. 

11293 Hanson, N.R. 

50041 

50042 

Vel 

19202 

45333 

Huntor, L.P. (ed) 

Vos, H. da 

Morse, Ph.~. 

0avson, H. ( od.) 

Fri (!dri ch, A. 

Janouch, F. (ed.) 

Die Sprache der Physlk. 1962. 

Technl scha hydro- und aerornechanik. 196 3. 

American haart assoclatlon, He1t1 York haart association. 

The myocardium, its biochemlstry and biophyslcs, Sym

posium, New York City, 9-10 December 1960. 

EinfUhrung In di a Ultraschaltechnik. 1961. 

lntroduction to sol ids. 1960. 

Problems in quantum mechanlcs. 1956. 

Roctifying semi-conductor contacts. 1957. 

Roget's thesaurus of english words and phrases. 1962. 

Physlcal che11lstry. 1962. 3rd. ed. 

Proceedings of the 10th colloquium spoctroscopicum 

internationale. 1963. 

Lohrbuch dar Phy~i k Bd 1 , 11 , 111 , 1 V A 1902/08. 

Lehrbuch der Physi k. 2 Bde. 1905. 

Lasers, genoration of light by stimulatod emission. 162. 

Str~nge particl es and strong intaractions. 1962. 

The concept of tho positron. a philosophical analysls. 

1963. 

Handbook of somiconductor electronlcs. 1962. 

Halfg~eiders. 1962. 

Therraal physics, a preliminary edltion. 1962. 

The eyo. 2 vol s. 1962. 

Handbuch dor experimentollen Schulphysik.Bd. 2: 

Mechanik der fusten Körpor. 1963. 

Solected topics in nuclear thoory; 'internntlonal 

surarnerschool, Low Tatr:i lfiountalns, August-Sept. 1962. 

1963. 
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49608 

55.01.101 

5493 

9439 

10264 

10350D 

Byrd, P.F. 

Cambol ,A.B., 
D. P. Du d os and 
T. P. Andorson 

Kondratyov, V. 

Shalit,A da and 
1. Tal ml 

Watson, ltH, 

Bragg, \W. 

Advances in blologl cal and medica] ·physics.Vol. 8 

(1962). 

Solid state physl cs. Vol. !~ (1963}. 

Handboek of elliptic intograls for englnoors and physl 

cl sts. 1954. 

Real gases. 1963. 

The structure of atoms and mol acul es. Z.j . 

Nuc1 ear shell theory, 1963. 

Understanding physics today. 1963. 

~et ~onder van hot licht. 1934. 

11294. 

38086 

36202 D~nleux Du~osnlls,M. Etude crltiquo du systbme mótrique. 1962. 

38203/4 lbhn,K. und 
E. Tiipfor 

450900 

ffiathodi k dos physi kali schen Untorrl chts. 

Bd. 1. h11gemeina ~ethodik. 

Bd. 2. Mathodisch-didaktische Probl emo. 1963. 

ilnnual rovio111 of nuclaar sclenco. Vol.!~ (1962}. 

45334 Hunter, L.P.(od.) Handboek of semiconductor eloctronfcs. 1962. 

45363 Spinks, ïl.S. V.:icuum techno] ogy, 1963. 

47025 Horzfold, C. lil .(ad.) Tamporaturo, its moasuromont and control in scie"ca 

and i ndustry. 

49414 Horowi_tz, l .hl. 

Fu 10 Levi nstoi n, H. 

Fu 11 :Yax, ll. {ed.) 

Po 10 Vos, H. de 

R 61 Bilmoyer, F. W~ 

(ed.} 

Vol. 3 Pt. J.Biology and modlclne ed. by J.D. Hardy. 163. 

Synthesis of focdback systoms. 1963. 

Proceedings of the 1961 intornational cnnforonce on 

photoconducti vlty, No111 York, August 1961. 

ffoi se and stochasti c procosses. 1954. 

HaHgel el dors. 1962. 

Taxtbook of pol ymer scl ence. 1962. 



5130 L 

5130 lil 

5272 

Rose, J. 

lykl ema,J. 

Ooetsch, G. 

Dynamic physical chemistry, a toxtbook of thermodyna

mics, equilibria and kinotics. 1961. 

Grensvlak-scheikunde. 1963. 

Anlcftung zum praktischen Gebrauch der Laplace

transformatlon. 2 kUfl. 1961. 

8191 

B502 

Combustlon lnstitute. Ninth symposium {international) on combustion. 1963. 

Gaydon, A.G., and The shock tube in high-temperature chemica! physics. 

I.R. Hurle. 1963. 

10350 E Alikhanov, R,J. 

10382 Yuan,L.C.L., and 

Chien-Shiung Wu. 

Recent research on bata-dislntogratlon. 1963. 

Nucl ear physi es Pt. 8. 1963. 

10518 Ferguson, A.J., and Coefficlonts for triple angular correlation analysis in 

38143 A 

38206/7 

l3208 

46077 

A. R. Rutl edgo. 

Rlstau, H.A. 

Koll or, E. 

nucl ear bombardment experi mcnts. 1962. 

Sclonce masters'book, The 

Seri ïJs 4, Pt. 1 

Physics; belng·experiaents etc. selected from nos. 

101-42 of The School Sci ence Ràvi ew. 1961. 

Die Grundgosotzo dos eloktromagnotischon Feldes. 

Tl 1. Das elektrische Feld. 1963. 

Tl 2. Das magnetische Fold. 1963. 

\'lachstum und Aufbau der Kristal ie. 1963. 

Optical transition probabilities; 

A represcntatfvo col lcctlon of Russian articles, 

1924-1960. 1962. 

50044 ~alston, J.A., and Transistor circuit design. 1963. 

R 62 

5300 

J.R. Mil lar (eds.) 

Perutz, M.F. 

Kodak. 

Prottif ns and nuclei c aci ds. 1962. 

Abridged sciontlfic publ ications. 

Vol.l3 (1961). 

1962. 

-15-



19205 Friedrich, J;.. 

19547 C.T.1.-T.N.O. 

25431 Ubbink, J. 

25432 Mooi j III eer, H. 

45090 8 

46076 Kondratyov, V. 

Vs Bi rks, :i.o. 

N i eu111e abonnomenten 

Handbuch der experimentel len Schulphysik. Bd. 5. 

Optik von A. Friedrich und F. Voit. 1963. 

Vacanti el eergang warmtetechniek. 1962. 

Masers en lasers; naar het coll ege van Dr.J.Ubblnk, 

1962, door de samenstellers uitgebreid. 1963. 

Parametrische versterkers; naar het college van 

Ir. H. hlooijweer. 1963. 

Annual revhw of nuclear science. Vol.12 (1962). 

The structure of atoms and molecules. z.j . 

Progress in dielectrics. 

~ (1963). 

Werkplaatstechnische bibliografieën. 1962-

Annales de physique. L (1962)-

Journal of the physical society of Japan. 18 (1963)-

------------------------------------------------------------------------------------~--

DE VOlGENOE FYL.\KRA 
-·--------~----------------------------------------------------------------

Het is de bedoel lng om het volgende num

mer van Fylakra in soptember te laten 

verschijnon. Wellicht dat zich bij sommi

gen in de weldadige stilte of de gezel

lige drukte van het vaFantleoord gedach

ten omtrent Fylakra vormen. De redactie 

zou deze gedachten graag ontvangen in de 

vorm van opbouwende of afbrekende kri • 

Hek. 

En nu maar vertrouwen o~ de kappor. 

w.s. 
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