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NIEUWE STAF- EN PER$lNEEl. S. EDEN: • . 

Op het bijvak practicum natuurkunde zijn aangesteid tot assistent de Heren F.L. Leeuwe-
rik (8-4-1964) en W. Hoge·rvorst (16--4-1964). · · · · 

De Heer L.H.111. Hardy 1s op 1 maart 1964 ~angesteld tot leerling-fotograaf o~der Jeidlng 
van de he~r J.P. Hog~weg (K. 310 ). 

Mej. H. de Nijs Is op 2 aaart In dienst getreden ~Is schoonmaakster {K. 213). 

îot ~vondpQrtier van het Fysisch Laboratorium is aangesteld de Heer a.s.j. Hellebrekers 
{i: %-1964), tot avondportier van het .Transitoriua is aangesteld de Heer F.J. Herber 
(18-3-1964). 

Op 1 april 1964 h 111ej. D.J.·H. èräun in dienst getreden als tel efonlste bij het Tran
si tori Ullo 

Tot opvolger van Mevr.· Schoote- ~an Leer is op 1 april fn dienst get~den als.boekhoud-
kundfg-aede,erker de Heer C. Pleterse (K. 208). 

Bij het Transitorium zijn aangesteld tot schoonaaaksters: 
Mevr. J. iVtllekes en llej. H.111. van Heesfk (20-4-100~). 
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MUTATIES: 

De assistant bij het practicum vacuum-fysica, de heer H.;/. Bredée, ;sper 1 januari 
aangesteld tot technisch ambtenaar bij de afdel~n9 vacuura-fysica. 

De heer W. lagerwey is met ingang van 16 maart te werk gesteld bij het medisch practi
cum in het Transitorium. 

VERTSEK STAF- EN PERSONEaS..EDEN: 

Drs. H.J. van Veen, die tot, eind januari In militaî·re·dienst verbleef,heeft per 1 febru
ari ontslag genomen als assist.ent bij de natuurkunde. - . - ..... 

De Heer. G.S.A.M. v.d. Ven (bijval<" pracHcum) heeft peT' 1 april zijn assl stentschap be-
ei ndi gd. 

••• • •p ·-· ·· • • 

BUI TEtlANDSE VEREI. IJVEN: 

Dr. A. ~. G. van Brummel en zal van 1 juni tot 1 oktober aan de Dal house Uni vorsity te 
Half fax ( Canada) verbl ij v.en voor het verrl chten van wetanschapll8li-i k onderzoek op het 
gebied van de Balllstocardiografie en wel op het department of Physiology onder leiding 
van .de. Josenhans. · · 

Dr. A. Noordergraaf hoeft op uitnodiging van de University of Pensylvanla (Philadel
·phfa) oon serie colleges gegeven over btomedlcal Engineering en· vel ill ·ds- periode van 
half februari tot eind april. · 

Dr. R., Braam.s Is· half december vertrokken naar Argonni; Nat I onaf l:aboratory' (tl. S~A. ') en 
zal daar ca. eon jaar blijven. Hij werkt daar 'l.an .de reaktlekinetiek van radikal~n • . . 

~ ., .... 
Drs. 6.~ •• Jager is ·op 31 maart j.l. teruggekeerd van zijn verblijf van eên jaar ·bij de 
Federal Aviatfon Agency te ~ashington {U.S. A.). 

De heer Drs. N. Westerhof zal op -1 juli a.~ het laboratorium verlaten voor een .verblijf 
van een jaar bij de Federal Aviation Agency , , ~ashington. · 
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VE:llOOFD: 

30 maart 1964: mej. G. Hoenson mèt dê heer R._ Buys. 

HUim.lJK: 

-' 

De heer C.J.Th. Gunslng Is op 15~3~1964 fn het -huwelijk getreden met mejuffrouw L. 
van Groningen. 

fLIJDE GEBEURTEN ISSEN:. , 
25 j ánuarl 1964: 

• . . Rob imdráe . 
zoon van de heer en mevrouw Goodheer-Ponssen~ 

7 februari 1964: 
Caroline Constanca 

dochter ·van de heer en mevrouw Brodée- van 61 nk~l ~ 

2 maart 1964: 
Barl ett Eduard 

zoon van de heer e~ mevrouw Smlth-Swets. 

13 maart 1964: 
F.reddy 

zoon van d~ heer en mevrouw Kapper~Drux. 

16 maart 196,4: 
Johanna 

dochter van de heer en mevróüw BroûwerftSwàrt. 

2 april 1964; 
Märj ol el n 

dochter van de heer en mevrouw Ktndardljk-Rfnn. 

Di!NKBETUI 61 NGEN: 

De fam. Brouwers bedankt de personeel~vareniglng hartelijk voor de attentfet die zij 
bij de geboorte van hun doéhter mochten ontvangen. · 

Da heer R. 8uys en mej. G. Hoenson dankef! de personeelsv~renf gf ng .voor het geschenk 
dat zij bij hun verloving hebben ontvangen,. · 
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1 N T E R V I E W M E T P R O F\ D R. F. V N N D E R 8 l IJ. 

HET EERSTE lll.LEGE IN HET Tl<i,NSI TO ki UMJ 

Tussen grauwe, dicht opeengepakte hui zen langs een nauwe stra,lt, ·waar hef drukke 

verkeer zich met moeite door heen perste, spoedde zich Uw verslaggever naar het Mathe

matisch I nstitu1.1t. Onwl11 ekeuri g moest hij denken aan de tegenst el l i ng van da benau'Wda 

stadsstraat en de rustgevende wijden verten, z1ch verliezend fn de uitgestrekte hori

zon, die als een enorme lauwerkrans om ~et Tran~ltorium Is n~argalegd. Maar voor verM 

dere bespiegel Ingen Is niet meer tijd, want het doel is spoedig bereikt. In het Mathe~ 

matisch Instituut wacht Prof. van der Blij, dfe het eerste college in het Transitorium 

gaf. Hij verklaarde zich bereid, zijn indrukken hierover fo geven. lfat dacht hij er 

dan wel vanî Zijn maning was bij zonder gunstig. Het gebouw is ruim, de _co1l egezal en 

•spreken zo makkelijk', dat hij geen vursterker hoefde te gebrulkan. Eenmaal heeft hij 

dat toch gedaan. Maar toen was de zender microfoon nog niet klaar, zodat hij tot hila

riteit van ieder, die binnen kwam aan een lange lijn liep college te geverr. hnt er 

komen veel mensen binnen, schil dars, werksters, ~1 ectrl ei ens, s·tudenten, ook hoog-

1 eraren, die zich allen vergissen en In de zaal er naast moeten· zijn. 1Kortom•, aldus 

Prof. v.d. Bl Ij, 1ja merkt, dat het Tran!iitorium nog steeds leeft•. Llè bord1uimta is 
zeer goed; die is namelijk bijna voldoende. Di kno~jes voor het lic~t zijn amusant, 

want het is moeilijk het juiste te vinden. Er zit dus een sportieve kant aan het geheel, 

"" dat houdt, met de buitenlucht, de geest fris. Toch mist Prof. v.d. mij de spiegels, 

da rode en groene lampjes en de vleugel uit de danszaal in het Trianon, waar hij jaren 

eql 1 age gaf. Maar daar staat tegenover, dat de studenten veel meer ;tot sa111enw_erki ng 

komen: in de 1111 ddagpauze en tussen da_ col 1.tne' s zijn ze op el kaar aangewezen, en zit

ten veel samen te studeren. Dat ~ijkt ook wel uit het drukke gebruik van de .biblio

theek,• waa~ af en toe de bibliothecaresse de vermaning moet laten horen, dat het kaart 

spel an ni at al te 1 uidruchtl g mag gescht-aden •. 
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Dit ■aren dan zo enige algemene indrukken. Nu die over het eerste college In het 

bijzonder. Dat college werd gegev.en voor Qen _klei~ aantal 28 jaars studenten in de 

wiskunde. Het zou dus in da kleinste, de rode zaal gegeven worden. iloch die bleek nog 

niet klaar. l)aarom vertrok men naar de witte zaal. ·ooch ook daze was nog niêt klaar~ 

en zo b~l ~ndd~ 1ên tenslotte i ~ de ~n~raie bla1,m zaaf. Achte~vol yd door de pel's; die 

foto's van het eerste college nam, an zodo81'.ld~ ?en goede Indruk van het grote aantal 

l e9e pl ac1tsen gaven. E~ warden geschenken aangeboden. A-E bood _ een bloemstuk ~an m~t 

een groet uit verre landen. De bloemen waren namelijk verpakt in een fn Singapore ge

drukte Chinese krant. Prof. v.d. 81 ij kreeg als persoonlijk geschenk een schoenµors.tel. 

Dia heeft hij eçhter de eerste tijd niet bestaad om zijn schoenen, aaar·om zijn.broeks

pijpen te reinigen. Inmiddels hoort dat nu tot het verleden. Het moddarpeil is thans 

zover gedaald, dat het nu zin heeft, da borstel Inderdaad voor de schoenen te. 90brut

kan. 

En zo staat het Transitorium er dan nu: fors en fier, een fraai bron9abou1 voor 

de wetenschap. Kon Pro·f. v.d. 81 ij zijn indrukken soms l n ~én •oord samenvattan7 

Men vareanvoudigt toch zo ·dikwijls In-de wiskunde. Dat kon hij, en het woord .was: . 

1fantastisch•. Met een dankbare herln~ertng aan dft onderhoud, spoedde Uw Jerslag-
. ; .. 

gever zich weer heen. Tussen grau■a, dl chtopcengep_akta hui z_en langs een nauwe straat, 

waar het drukke verkeer zfch met ~oafte doorheen perste. 

J. B. Thomas. 

KWARTSKLOK 

F -9 requentlefout kleiner dan 1. 10 sinds 26 febr. 1964 
-11 . . 

F rgquanti everl oop ca. -3.10 per dag. 
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1 N T E R V I E W • 111 t -y · D E H E E R C O R B U -N. 

Vraag: Hoe bevalt het U op het Transltoriu• 7 

Ántw. ; Prima! Behalve de toegangswegen zijn woddervet. Slipgevaar zeer.?~oot, voor-
; al voor een vervoenni dd~l op twee _wiel en. 

Vraag : 1 s de afstan~ voor U geen bezwaar 1 

ÁMw. : Dat valt mij erg 111ee,. a11 een tussen de middag naar huis toe, is taboe, ·dus 
niet naar 11100. · 

Vriag : Heeft U nog gebrek aan personeel 7 · 

Anjw. : Dit l.s een treurig verloop, waardoor het werk- ueer- bemoeil Ijkt wordt ·.en de 
gevolgen hiervan ondervioden alle mensen op het Transito~i urn. 

Vraag : Hoe bevalt U de Kantine 1 

4ntw. : De kantine is prima, al 1 een 1llaakt het niet wetenschappelijk personeel er nog 
te weinig gebruik. van. Het zou juist een middel zijn 0111 de onderl inga band 
te verstevigen. 

Vraag: Hee staat het met äe mo9elljkh~id om te lunchen op het Transitorium 7 

Antw. ; Dit is nog nfet geheel op volle toeren, doth· de. s.tudenten van ~ tot E hebben 
's woensda·gs een geza111e1Jl ijke 1 unch, waa-r .zo ~emiddel d. een 75 studenten ge
bruik van maken. 

• Vraag Is de koffleau'tomaat in trek 1 

Antw. : Zeer in trek, ongeveer 250 bekers per dàg. 

Vraag : Wanneer is het gebouw nu geheel klaar' ook de porti Prs1 01)8 7 

!Inh. : Bij het begin van het nieuwe cursusjaar is all~s gereed. Ook de beplanting. 

Vraag : 1 s het vol kswagenbusj e druk bezet 1 

Anh. : Voor matèri~~i 'vervoer; waarvoor 'hèt besta.-d· is. wordt er veel gebruik vc1n 
gemaakt. -

Vraag : Hoe staat het !"et het schoonhouden van ;:at gebouw 7 

Antw. ; Voor schoonmaak zijn de m~demste apparaten aa~gekocht, maar wegens gebrek 
aan schoonmaaksters kan er niet vol-ledig mee gewerkt.worden~ 

Vraag : Wat is Uw al gemene indruk 7 

~ntw. : Gezien de moeilijke omstandigheden van toeleveringsbedrijven, zijn er vele 
aoeilljkheden, maar er wordt hard aan getrokken. 

B. v. Z. 

INTERVIEW MET DE HEER GROENf.NBERG. 

Vraag: Hoe bevalt het U op het Transitorium 7 

i.nh. : Bul tengewoon 1 

. . Vraag· : 1 s de afstand U niet te ver 7 ' 

---- ·-·- ~ - - ---

kntw. ; De afstand is wel groot, maar daar staat tegenover het wind happen. 
We worden door de televisie en.kranten.zo .zachtjes aan bang gemaakt voor de 
nare gsvol gen yan het s-i garetten roken, maar ••••• ik hoef de sigaretten 
niet te laten staan omdat we In de Johannapolder geen last hebben van lucht-
veront rei ni ging. . • . 

Vraag : Hoe Is de accomodatl e 7 · 

Anb.- : In mijn geval voor een grDoi gedeelte, improvisatie. 

Vraag : lloe îs hst"Mt het schoonmaken en schoonhouden van het Transitorium 7 · 

J.nh. : Nu dat geeft nogal moeil ij khedw. De ttiegangswegen zijn wel geasfalteerd, 
maar bedekt met een dl kke 1 aag bl ubber; waarvan dus ieder van de bi nnenko
mende zijn gedeelte mee brengt. 

_Vraag __ : H_oe Is het_ sc~o~~maakapparatuur 7 

Antw. ! Dit is het meest moderne materiaal, zodat met oen minimum aJn mankracht 
( vrouwkracht ) wordt gewerkt met een maximum aan resultaten. 

Vraag : Hoe bevalt U de kantl ne 1 

,1ntw. : Erg prettig en gezall ig, maar moeilijk $Choon te houden, aangezien studenten 
niet gewend zijn hun ·voeten te ·vegen. :: 

Vraag: Hoe zit het met het Volkswagenbusje 7 

kntw. Eén voornaam dl ng wat de c~auffeur voor ogen moet staan. is dat hij geen 
boodschappenjongen .of taxi chauffeur wordt. llocht het zo uitkomen, dasi kan 
hij zeker Iemand ter w i He zijn. 

Vraag ; ~at is Uw al gemene indruk ? 

ttntw. Het Is hier prettig om te werken, pracht gebouw. va.el lJcht, en het voor~ 
naa11ste • • , •• w .. • .. is de gazelltge .en ongedwongen sfeer. 

B. v. Z. 



HAK A· HD 1-D ATEN 

H. P. fll. Kra11h11er wi sk. G.J. van \llijke theor.nat. 
Bemuurde ~eert ó~z. 23 bis, Utrecht Emmal aan 33, Utrecht 

H. Kl under schei k. · A. Peursum ·. theor.nat. 
Jullanaweg 279, Utrecht . Marshal 1-1 aan 160, Utrecht 

A.J.J. Gllerlng 111.0.-B.nat. C.G.F . .. mpt exp. nat. 
Grave v, Sol mstraat 4, Utrecht Vl euhnieweg 325, Utrecht 

C. ïl. de Kreuk scheik~ J. v.d. Rotte · exp. nat. 
Regentessel aan 36, . Utrecht 

'. . 
Jacob Catsstraat 29 bii, Utrecht 

. . 

H. · Brons, · schei k~ . ' 
Hugo de ·Grootstraat 4 bis, Utrecht -

Ol.LECTIEVE ONCfVALLENVERZEKERING RIJKSUNIVERSI TEl'l 

De juridische afdeling van de Rijksuniversiteit ·maakt bekend dat met ingang van 1 janu
ari 196.4 ·een 1:011 e'ctt eve ongevallenverzekering gesl aten is v.oor alle docenten pn stu
denten, "indi-en hen een ongeval ov.erko11t op het terrein van de rijksuniversiteit (inclu
sief de daar aanwezige wegen) behorend tot De JohaMapol der.-

De dekking is: f. 30.000,-~ bij overlijden van een gehuwd persoon 
f. 3.000,-- bfj overl fj c'tin· van een ongehuwd persoon 
i. 60.000,-~ bij blijvende algehele lnval.Ldlteit, of een percentage 

van dit bedrag bij gedeeltelijke invali dfteit. 

De dekking geldt voort opi g voor 1 Jaar, 

HEl Pit.EIS TRANSI TORIË 

_. Hoewel er ,raarschi j ~•ijk maar weinigen zullen zijn die Fyl akra1 s bewaren, vol gt 

hier, in aansluiting op het oudejaarsavondsprookje ov~r 1Het paleis fn T~nsitortl!• 
~ 1 • •• 

( 1) ( ~en aanduiding voor het Transitorl ~11) een ve.rkl art ng ·van e~f ge •s~rook-t.echnÎ-~che• 

t.ermeo. 

__ In "Het sp_rookje van Barendje en He;r Fest~und~Treu1 v11rtelt Dr.' Bo~k,inkel (2) 

hoe de orde der Woe Pel Foe, verre f n aanzien rees boven de orde de~ hlah Young Tsë: · 
• ' ' • ' • • 1 •• . 

10.f er nog eenmaal eep tijd aa'nbreekt dat de lllah's (de ■athematen) "zt -ch niet langer 

doo·r -de. Fo-e1s (d; fys.lci) lat~n ~1ng~lore~, daarvan verhaalt het ;,;~ookje nleH Si-~ds 

. 19.32 is er echt er v,.e;. veranderd! _ _ _ 

Met het Ni euwj~~rstea'st der M~_h' s ,•erd de C

0

ursus· ·voor ~I skun~el ·e~~en _( 6 -. 10 

janua~i) ~edoeld, t erwijl het feest der Surprises begin december gevierd wordt. In 

het veld i.n het w·est&n van· ltorië staat de barak (aan de-leidseweg). •·aar de· v'ol ljve

~i ge monteur_ Veld op 6 dece11ber begon met het verhulsbaar ~ake~ vàn twee gr~te en·. 25 

kleine schake! kasten. 

Of het de Keizer van I torlë aangezegde b·ezoêk va~ ee~ leli el andse Excell anti e 
. . . . . 

de arbeidsvreugde der Overftorische a■bachtslieden vol doende verhogen zai" ~ het 

paleis op tijq (d.i. 1¼ jaar over tijd) gereed te krijgen valt te behtjfelen,- màar 

dat ~ zult U bi nne~k~r; (1) -_?ezame~l ijk kunnen constateren. · 

... B.K. 

-'Literatuur: ' 

1. F ylakta van januari 1964. 

' 2. H. B~ A. : Bockii nkel , Voorbel'f cht tot het 1Ko11 age tntegraal rekénl ng1 ·( 1932 ). • 
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M I C R O GO l f s: P f; C f.:R O S CO P I E 

~o 11icrogo~fspectroscopie, in het bijzonder van gassen, heeft zich pàs na· 1945 
• 1 • 

ontwl kkel d. Oorzaak daarvan was dat de bel angri j kst·e elementen voor een ml crogolfspec- . 

trograaf (stralingsbron, detector) 1 n de tweede wereldoorlog zijn ontwikkeld on pas 

rtadlen ter beschikking kwamen. Hoewel met microgolven In het algemeen oen golflengte

gebied wordt aangeauld tussen 1 1111 en 10 c• is het 1eeste onderzoek in deze 11oderne 

tak van-~pectroscople tot nu toe echter v~rrîcht bij golflengtes tussen 6 mm en 3 cm. 

Er worden hoofdzakel Ijk absorpti es peet ra bestud·oerd·, vouma11ellj k van 1101 ecul en bij 
. -2 

eo11 gasdruk tussen 10 an 1 1111 Hg. 

De ui hoeri ng van een 1i cro gal fspect rograaf is zeer verschill end van een optf sche 

spectrograaf dcor het gobnlik van eon 111onochro111atische stralingsbron en· el ectronische 

technlekén zowel bij het opwekken en detecteren van straling als bij hèt waame911baar 

■aken van spectraall ljnen. 

Informatie uit hel spectrum wordt verkregen door beµaling van golflengte, top

sterkte en broedto van absorptlelijnon. Zo kan nien inlichtingen verkrijgen omtrent 

structuur van aiol ecûl on, atocai re spin, d~ pool- en quadrupool mo■ente·n en andere groot

heden. 

In 1952 werd de microgolfspectroscopio door de stichting F.0.1. in hot fysisch 

laboratorium 9eTntroduceerd met een onderzoek dat ten doel had het bepalen van isoto

penverhoudi ngen. Onder 1 ei ding van Dymanus groei de dit uf t tot het ontwi kke) en van een 

nieuwe methodo voor een nauwkeurige bepaling dor topfntonsitelten van absorptfelijnen. 

Gebruik ■akend van doze ■ethode an de daarvoor geconstrueerde absorptiecel (Starktri1~ 

holte) is In de daarop vol 9ende jaren onol "Zoek van vers chi 11 ende. aard gedaa~, waarvan . . 
o.a. te no~■en valt: het •~ten van intensiteiten der ljjnen in het spectru■ van methyl-

alcohol; bepal fng van 1 ijnbreedte door gebruik te maken v.h. Starkeffect (COS, cHp ); 

bepal lng van dipoolmoment. Met de ■fcrogolfapparatuur die nu aanwezig Is kunnen spec

traal 11 jnen In hot 901 f1 ongte-gobl ed van 8 H tot 18 mm onderzocht worden. Deze appa-

.. 10 - . 

1 
1 

l , 

ratuur Is ■omenteel voor een aantal onderzoeken In gebruik, waarvan hier een kort 

resum6 wordt gegeven. 

· Het·verzadl9ingseffect van absorptielijnen houdt in dat de waargen011en fntensl

t ett van deze ·11 j nen afhankelijk 1-s van de st ralt n gsdf chthef d in de absorpt i ecol. · 

Het effect wordt veroorzaakt doGrdat het bezettingsverschil der energteniveaux waar

tussen de overgáng plaats vindt verminderd kan •orden door een sterk stralingsveld. 

Btj het onderzoek van dft effect wordt uit de gemeten energiedichtheid en de betrok

ken lntensitoftsv3rmindering der absorptielijnen nagegaan In hoeverre een gegeven 

theorie dit verschijnsel goed beschrijft. 

Het dipoolmoment van moleculen is afhankelijk van do vlbratlotoestand ·waarin 

het verlçeert~ Gatr~cht -wordt deze afhankelij khci d te bepalen uit het Starkeffect .van · 

rotatie-overgangen fn aangeslagen vibratietoestanden. 

Interne rotatie treedt~ in die moleculen waarin een groep van atomen enige. 

bo,egi ngsvrl jhel d bezit t. o. v. de rest. De potentiaal barribro di o daze bewegl rig be

perkt tot kleine slfngerfng · o■ de evenwfchtsstand kan worden bopaald uit _rel,atleve 

lntensitoften van scHfge absorptielijnen. Bepaling van de potentlaalbarribre op deze 

wij zo 1ordt gedaan bij de 1101 ecul on methyl ■ercaptan ( ett
3
SH) én acotal de~yde { CH pio ). 

Hût 1111 crogolf~spectrum van -11etho gyaethyn ( CH$ 1erd gemet on op vorzoek van 

het Organisch Che11fsèh laboratorium der Universiteit. ldentlflcatla der 1 ijnen en 

daaruit bepaling van•de structuur van dit molecuul gebeurt In samenwerking 11et dit 

1 aboratorf u11. Hiervoor f s een che111i cus als gast In onze groep werkzaam. 

Het -microgolf-spectrum en de structuur van ethylalco~waar nog weinig gege

vens van bekend zijn, worden 1omenteel onderzocht door de microgolfspectroscople

groep in Leuven (België). Op verzoek van deze groep worden In Utrecht Starkeffect~ 

metingen verricht aan ~er-schillende absorptielijnen van dit molecuul, als een bij

drage tot de Identificatie van deze 1 ijnen. 

H. A, Dl j ker■an. 
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· DE FOIHVERKGOOEP TN"2. · 

De FO~-TN werkgroepen houden li ch bézi g met onderzo!~ ._van gei~nhe_e~de. ~ssen. 

Grote experi mentale apstell i-ngen hiervoor bevinden zich in het FOM-i nstl tuut voor 

plasma-fysica.te Rtjnhuizén. Echter zijn er ook. enige TN-groepen in andera .laborato

rfa werkzaaoi. E6n daarvan is de werkgroep TN-2, welke kamer ~15 van ~et. fysisch la

boratori u111 te Utrecht ter beschl kki ng heeft gekregen" voor een onderzoak naar de toe" 
passlngsmogel ijkheden,:van el&ktrische sondes nor het d9en van·metingen ·aan geloni

seerde gassen. De plasma's welke hier gebruikt worden, zijn meestal het resultaat van 

een eènvoudfge gasontlading, d.w.z. dat op de el~~troden van.een •~t .ver~u~d_ gas 

(bijv.·waterstof van 0,1 torr) gewlde :oAtladlngsbuis een spanning wordt gezet, ,elke 

iet behulp van de reeds aan,ezf ge elektronen ·een I onis8l'ingsproces i nlef dt, .waardoor 

het gas goed eleetrtsch geleidend ,o~t. Men noemt de stationaire toestand die na 

't!nkele microseconden ontstaat een gasontlading, en het inleidende proc'3s de doorslag. 

Een eleètrfsche sonde is een metal en bolletje, plaatje of dra11dje dat zich: in de ont-

1 adf ng bevindt, en dat via ee.n- gei soleerde doorvoer t n ehctrisch contac.t 1s ut de 

ru.i.rate buiten-de on.tladfngsbuis. De bedoeling is dat .een monster van het plasma. •ordt 

geanal~seerd dat zich ter Pl~~tse van .. ~~-s_ol!_d! -~~indt. IH.t •~rdt gedaan d<:.o_r analyse 

van de sondekarakterlstiek, dai· fs een stroom-spannirt\l-karakteristf~k, zoals ook het 

rooster van een tri ode vertoont-. Een sonde vars.chil t echter hierin met. een rooster, 

dat verandering·van de sondespanning, zo_ •einig. mogelijk invloed. op de jlnod13 (.kathode) 

stroom en spanning moet. ~e~~~- De _ ~n~ladl ~9 _ma~ niet dQo_r de ~onde. ge~toc.rd worden. 

Echter, als- een· sonde in een ontlading gebracht il<trdt, .is vaak, met het. .009 re'!ds e.an 

verandering In de ontlading •aar te naman, Nu zou dit ·nht.zo hi.nderlijk .zijn indien 

deze- storln:g zJch altijd tot de directe .011g.win9 zou. beperken, · zoals .uit .de ~lassfeke 

(Langmuir) theorie zou volgen. Lan!J!uir heeft. namelij"k afgeleid, dat zich .om een po

sitieve sonde een negatieve laag van beperkte uitgebreidheid vonat, die deze sonde 

van het overige plasma afschermt. Het Is helaas gebleken, dat fn tal rijke gevallen . . ' 
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deze afscherming onvolledig Is. De Invloed van een potenH aal veranderl ng Is aede hier

door vaak van invloed op een reer ·groot ··deel ~er· ontla.dfr'lg. De storing kan vaak klein 

gehouden worden door bijvoorbeeld kleine sondes te gebrui kon. illet een opstell lng die 

met klei~e sondes werkt wordt geprpbeert na te gaan hoe groot de storende Invloed is 

_dl? nu nog overblijft. 

De vorm an relatieve grootte van de sonde bepalen ook de mogelijkheid de karak-
·. . . . .. - : 

~eri sti eken te Interpreteren op een eenvoudl ge mani ar. Er doen zich hier hee uit er~ 

sten voor: als de vrije 1091 engte van de aangetrokken deeltjes kleiner is dan de dikta 

van de afschermende laag, zullen deeltjes die vanuit het plasma In deze laag terecht 
. . 

komen t n een gebroken-val l"adiaal op de_ sonde toekom~n. Aangezl en na el ka kaatsing de 

richting van voortzet~lng der bewegl~g grotendeels door het toeval bepaald wordt,_ zal 
. " . .. 

de aanvankelijk aanwezige hoeveelheid van beweging na enige botsingen geabsorbeerd 

zijn en blijft ean voor a11e dealtjes ongeveer gelijke hobbelende valbeweging naar de - .' . ~ 

sonde over. Heel anders ligt het als d~ vrije weglengte veel groter. is dan de dikte 

van de afschermende laag. Een deeltje dat nu in de laag komt en naar de sonde getrok~ 
. ,, - ' 

ken wordt, zal tengevolge van het behoud van zijn bij aankomst aanwozige gerichte be-

weging, proberen zijn baan te vol gen. Bij een kleine sonde is dan, de kans groot dat 

hij er, als een k011eet om de zon, o~heen schiot. Hier is dus de voorgeschiedenis van 
• - ' - 1 • 

het deeltje van f nvl oed, op de kans welke het heeft op de sonde te komen. Een onder-

zoek naar de invloed van de geometrische verhoudingen op de vorm der karakteristiokeo . . . . . ' . . 

worot gedaan door m.r.. m ,Drunen. 

Over:- het meten met sondes in magneetvelden ls nog steeds het juiste niet bek.end. 
. . ·' i i 

Hoewel hierover de laatste twintig jaren wel enige belangrijke publicaties zijn ver-

schenen, is er nog geen aansluiting van de diverse Interpretaties van de karakteri~ 
. . . - . . ~ 

stieken, die bU SOIIIS zeer verschillende omstandigheden van 11ag~eJlsche veld~tarkte 

en . di cbtheden van het plasma werden opgenomen. Het ~nderzoek _dat Mevr. ,Drs. _Gr~ene-

101 t- van E9111ond destijds is begonnen, wordt momenteel door onze 111edewerker P .• Pad11os 
. · • I 1 • • • 1 •• : , 

voortgezet. 

H.M. Kinderdijk. 
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T.6. bezocht Studio voor Elektronische 

Muzl ek. 

De groep Technische Gesprekken vari ons laboratorium bracht 11 februari j,1. een wat 

artistieke toepassing van de elektronica in discussie. Zij werd door de Studio voor 

El ektroni ~che Muzf ek in de gel egenhai d gast el d kennf s te nemGn van het maken van dl e 

el e1d ronische muzi ok. De moeil Ij khoden bij de ontwikkeling van de benodigde appara

tuur wordon besproken, en het artistteke resultaat nrd beluisterd. · 

De studio, gelegen aan de· Ptompetorengracht kampt met aan voor ons bekend pro

bleem, het tekort aan rutmte. In een groot gebouw heeft de studio enkele 2ta1en toe

gewezlin gokro-gen. Van de drl c ruimtes wordt er óén benut voor do ontwikkeling· van do 

apparatuur. Een andere kamer fungoort als afluisterruimte wo.ar de CGlllponist eon klas

siek muzi oki nstrument tor beschikking ho.:i:ft. Deze ruimte vaar ook storeo weerga va be

d rover. wordt, heeft: do grootte van oen -normale huiskamer on is dus voor het beoo~e 

dool veel te kl cl n. Do 1 aatste en grbotsto kamo·r bevat alle apparatuur waarmee de 

■uiiak gemaakt wordt. Het was vc-or ons bijzonder interessant te zien hoe· aan voel-heid 

en varschoidonhoid aan ap~aratuur op overzichtelijke wijze was opgesteld. Nlle appa

raten waren met in- en uitgang ~erbondon aan èan centraal schakel paneEl. W1l men een 

verbinding maken ·van het ene mot· een ander· apparaat dan gebeurt ·dit eenvoudig dcor Oµ 

hot schakelpaneel oen stekker aan to brengen op· de juiste plaats. Het verrassende· re

sultaat Is dat gerakend naar hot aantal apparaten zo weinig !noer en · kábal te zien 

Is, llllsschian is dit een suggestie ter· systeAJatlsorlng van enkele •snoerdoolhoven• op 

ons i'äb. 
· ·' lflteraard ilerá da aanóacht geconcent"eord op de apparatuur an de fysisch grood

slagen waarop gol ui d gebaseerd Is. ·Het oors. passoorde de sinus generator ~e revue. 

Deze bran~t de sin·usvonnige tonen vourt die de fundamentel o bouwstenen \onnen van het 

geluid (vÖl: aronoctrromatlsch licht). Hiervan kunnen er twaalf tege11jkertijd ·gebruikt 

worden. De bl okgenorator brengt naast de grondtoon ook boventonen voort:.· En wel de 

oneven voelv.ouden van da grondfrequentie, de z.g. 1harmonischenfl. Dit werd gedemon

streerd door de grondtoon met een frequentiefilter ta onderdrukken en een bepaalde 

harmonische ta bevoordele~. Het rasufterende geluid werd vergeleken met dat van een 

sinus generator. Ze zaagtandgenerator brengt naast da grondfrequentie ook oven veel~ 

vouden hiorvaQ voort. Ook de Puls- en ruisganerator werden besproken en gedemonstreerd. 

Man bel uist~rde nu het effect dat optreedt bij menging van verschlll ende tönen 

■et . of zonder onderdrukking van bepaalde frequantios. Dit gaf al een aardige lmmltai:.io 

van een bepaald klassiek muziekinstrument. Doch er moet nog gebruik worden gemaakt van 

verschillende .andere hulpmiddel en om bepaalde effecten zuiver te bereiken. De bedoe~ 

1 ing van elektronische muziek Is echteir het cr1/~reri van nieuwe mogol ljkherlen. Dit -i.s 

mogelijk omdat . de aie~t~ app;raten continu regel bare signalen geven, -terwijl een piano 

b.v._ ton an kan geven met slechts vooraf bepaal de frequontl es. 

Deion~troerde men eerst hoe oen bepa~lde klank opgebouwd wef'd uit fundamentele 

tonen, nu ·ging men uit van een ruis vcvrtgebl"'dcht door een ruisgener~tor. Ruis bevat 

alle audiofrcquont_ies te vergelijken met w~t licht. Dit wordt nu gefilterd waarbij men 

gebruik maakt van o.a. octaaf~ en tortsfil ters, Het resultaat is, dat van het gehol e 

frequentiespectrum slechts bepaalde discrete banden worden doorgelaten. De resulteren~ 

de toon is dus niet geheel zuiver vanwege de brêedte der banden. ~l kan men nu een be

paal de klank I mmi teren dan bootst men nog nl et b.v •• e~n piano na; M~n wil dus ook nog 

de aanzet- en uitl oopti jd alsmede de Intensiteit van een bepaal de toon bij het aan

slaan real is.eren. Dat dit belangrijk fs werd gedemonstreerd door van een pianotocn. 

o~genoman m~t oen bandrecorder, da •kopu· en de •staart• af te knippen. In het ·rasul~ 

taat Is de piano nauwol ijks to ho;kènnan. · · · 

Men tracht dus deze z.g. attaque en uitloop synthetisch te maken. Daartoo is dcor 

Philips een automatische volume reagel~ar onhikkeld die het mogelijk maakt de flanken 

van de intonsitaltskarakteristiok te vo;men. Nu werd gedemonstreerd hoe men met behulp 

van 120 tonen uit sinus generatoren, filters en volumeregelaars een klokkenklank had 

gemaakt. 
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Een belangrijke plaats nemen ook de diverse bandrecorders In, waarbij een, twee 

of vier sporen tegelijk be~chreven k~nnen worden. Door de snelheid te verhogen kan aen 

b.v. een toon een octaaf hoger maken. 

leder bruikbaar gelÜid is zo te varvonnèn tot de ■eest fantasievolle composities 

waarbij man de beoord.el lng van de artistieke kwal itelten beter kan overlaten aan ter 

zake deskundigen. 

Op Interessante_ wij ze werd gede■onstreerd· hoe men nagalm maakt. Hiertoe beschikt 

■811 over een galoimachl ne waarbij een bandl US na een bepaal d"e totm' -opgenomen te hebben 

aGhtereenvol gans enkele weergave koppen passeert: · 

Een door. 'ph·i·l i ps ~hfkke1 de 1 usmagnet ofoon 11 et ons horen hoe 11en een bepaald 

geluid kan verdichten. Hierbij loop·t een bandlus langs een wiskop {opnaaekop) en 

drl e woergavekoppan. 11/ordt een gel ui d 1 x opyeschreven dan ■ordt het 3 x ■eergegeven. 

Door terugkoppeling kan' ■en het weer opnl eu■ opnemen. Na n toeren wordt het si gnaa-1 

3 n x weergegeven. Op deze wijze heeft men met succes da Babylonische spraakveniarring 

ge~emonstreérd door een gesproken woord aldus to vermenigvuldigen. 

'rot slot warden 11ij in de gelegenheid gesteld een ruimte\ ijke wèergavc van een 

1111oderne• c011posftle te beluisteren. In de vier hookan van de kámer waren luidspro

kers opgestefd waardoor men o.a. een bepaald gel ui d da kamer 1 iet rondlopen hetgeen 

toch ul eon bepaald effect sorteerde. 

Over het algemeen waardeerde men hot technisch vernuft van het geheel op een 

andere wijze dan de kunstzinnige betekenis. Na een geanimeerde discussie sprak de 

~oorzitter een woord van dank tot de heren W.J. van Kuilenburg en F.C. Weiland dia 

op voortreffelijke 1ijze deze middag verzorgdon. Wij geloven dat ■e terug kunnen zien 

op een leerzame voordracht die door een do·~ti gtal personen werd bij gewoond, hetgeen 

een zeer goede deelname genoemd mag worden. 

f.J.i.. de Volgt. 
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