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FYLAKRA 

MEDEDELINGENORGAAN VOOR HET FîSISCH LABORATORIUM 

12e jaargang nr. 1 januari 19§8 

Redaktie: Prof.Dr.J.B.Thomas, voorzitter 
Mcj.E.n.A.Bartels, Drs • .A.J.Bori:;-ers, Dr.Th.Hollander, 
Drs.C.M.Schoonheim, Mej.H.vç1.?1 _Urk, J.B.Wouterse en 
B.van Zijl 

---------
DIE ENE DAG -----

Op de een of andore manier i s er iets mis met onze jaren. Drie 
jaar lanb klopt het niet, en dan gebruiken we het vierde jaar om de 
zaak weer in orde te krijGen, met dié éne dag, die we erbij doen: 
29 februari. 

Dan denk je zo: laten we dat als een symbool nemen voor onze 
nieuwjaarswens. Moce 1968 ·een jaar zijn, waarin alles weer in orde 
komt. In de eerste plaats voor de gehele wereld, want, omdat wij 
als fysische cemeenschap er - zij het dan een zeer bescheiden -
deel van uitmaken, raakt ook dát ons. Verder ;eldt onzê ·wens ieder 
van ons persoonlijk, waar dat nodii;-is en, al~emeen, wenst Uw re..
daktie allen uit onze gemeenschap een zeor voorspocdiG 1968 toe. 

Tenslotte gaan de gedachten van de redaktie uit naar alle toe
komstiGe leden van de fysische gemeens·chap, ·die dit jaar zullen 
worden geboren. He wensen hen toe, dat zij niet op 29 februari hun 
intrede in de wereld zullen doen, want anders zijn ze s+echts ééns 
in de vier jaar ècht jari.;,- dankzij die éne dag. 

De redaktie 

- 1-



Blijde gebeurtenissen 

- 158 -

PERSONALIA 

27 november 1967 : Niargaretha Jacoba dochter van 
de heer en mevrouw Walinga-van Lunteren 

,_ 
22 december 1967 Cat har-ina Sjou.k;je •dochter van 

der heer en-mevrouw Van Herpen-Tigler de Lange 

6 januari 1968 Erwin zoon van 
·de heer en ··mevrouw· Verwey"Jansen 

6 januari 1968 Jan Willerti zoon van 
de heer en mevrouw Van Zoest-Groenewou.dt 

Verloofd 

26 december 1967 te Utrecht: 
de heer A. Borgers met-mejuffrouw E. Corbijn van Willenswaard 

28 december 1967 te Utrecht: 
mejuffrouw K. van Bunnik met de heer P. Helmer 

Nieuwe staf-en personeelsleden 

Per 1 december 1967 : Drs.Sj.Dijkstra, i,.edische en Fysiologische 
Fysicà 

Per 1 januari 1968 N.Thürkow, Robert v.d. Graafflaboratorium 
tl . · Schakelaar, Y..iedische en ]fysiologische 

· Fysica 
I r.L.D.van Hoek, Medische en Fysiologische 

Fysica 
G.F. Smorenburg, Medische en Fysiologische 

Fysica 

Y~!Eokken staf-en personeelsled~~ 

Per 31 december 1967: Drs.F.A. van Beckum, FOM MS II 
Mevr. M.A.Geldman-Bartels, onderhoudsdienst 
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Doctoraal examens (experimentele natuurkunde) 

18 december 1967: G.C.van Dam 

Nakándidaten 

F.W.Zwagers 
Hasebroekstraat 8 

A.J.Beun 

R.M.Geerlings 
C.Kraan 

Pahud de Montangèsdreef'226 

H.J.F.van Royen 
Prof.J.Westerdijklaan 2 

i,1ej oJ .E.Frederi k 
J.P~Coenstraat 27 bis 

A.J.G"Raatgeve.r 
Havikstraat 69 

D.J.Doornbos 
Tolsteegsingel 26 bis 

o.l.v. Drs.W.Bruynesteyn 

ool.v. Drs 1L.M.Grobben 

o.l.v. Drs.R.J.dt Meijer 

o.l.v. Prof.Dr.C.M.Braams 

o.l.v. Dr.R.L.Krans 

o.l.v. Dr.W.de Gra~ff 

Doctoraal examens (experimentele natuurkunde) 

15 januari 1968: G.PoBeukema 
Poî1oVD1l der Linden 
J.F.M.van Sonsbeeck 
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OVERZICHT 1967 - PROGNOSE 1968 

1o Wetenschappelijke_resultaten 

In het jaar 1967 promoveerden 9 (14) doctorandi, waarvan 1 
van de afdeling Plasmafysica; er waren 70 (51) publikaties, 1 (0) 
boek werd uitgegeven en 35 (32) kandidaten slaagden voor het doc
toraal examen. Tussen haakjes zijn de aantallen voor 1966 gegeven. 

Van de 9 ni~uwe 4.oqt9res is er één in de U.S.A., die daarna 
terugkomt op het laboratorium, 4 werkten reeds in de maatschappij 
v66r hun promotie, de andere 4annva~rd1en een functie nà hun pro
motie; alle 8.werken,n~ ~n de research, hetzij bij de industrie 1 

hetzij bij andere researchinstituten. 
Van de 30 doctorandi bleven er 10 op het laboratorium voor 

hun• ptomoti~, 10 werien leraar, 3 gingen naar de industrie, 2 
naar de Technische Hogeschool Twente (o.a. om aan de militaire 
dienst te ontkomen), terwijl er 5 in militaire dienst moesten. 

In 1967 werkten op_het Fysisch laboratorium 198 kandidaten 
in de experimentele natuurkunde, tegen 164 in 19660 

2. Personeel 

In 1967 werden bij het Fysisch Laboratorium 61 personen aan-
gesteld, torwijl.39 pers~nen vertrokken. 

Per 31 december waren in totaal 321 personen bij het Fysisch 
Laboratorium werkzaam: 10 hoogleraren, 5 buitengewoon hooglerarcnt 
105 wetenschappelijke medewerkers 1 59 assistenten: 89 technische 
medewerkers, 15 administratieve medewerkers, 12 secre tarossan, 13 
onderhoudsmedewerkers en 13 schoonmaaksters. 

Voor 1968 zijn geen nieuwe formatjeplaatsen toegewezen en ook 
voor 1969 zullen waarschijnlijk weini~ plaatsen ter beschikking 
komen. 

3. Communicatie 

De personeelsvereniging zorgde ook in het afgelopen jaar voor 
een regelmatig contact tussen de personeelsleden, t erwijl uFYLAKRA" 
hiertoe eveneens een steentje bijdroeg. Ook de staflunches, die 
zijn ingesteld om het contact tussen de vorc_;>reid werkende staf
leden te bevorderen, werden in het afgelopen jaar regelmatig in 
het Transitorium gehouden en goed bezocht. 

Het ligt in de bedoeling om op den duur te komen tot één grote 
gemeenschap of vereniging van alle geïnteressocrJen in het Fysisch 
Laboratorium~ Een oommissie 1 best aande uit de heren Va..~ Eck, 
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De Vos (van de staf)r Van Zijl en Jasperse (van do personeelsverA
niging) en Wouters, zal trachten in·de loop van dit jaar met aan
vaardbare voorstellen te komen voor de organisatie hiervan. 

Een ·ander cómmunicàtiemiddël is- de t·elefoon, die- in .het afg~lo
pen jaar nogal wat t e wensen over heeft gelaten. Hoewel in 1970 pas 
de grote centrale in."De Uithof" kiaar zal komen, worden de lijnen 
met "De Uithof" in januari uit gebreid. Het Transitorium zal bereik
baar blijven onGer nummer 5 11 8 11 en de Universite itswerkplaats, 
het Robert v.do Graaff La.bor.:i.torimn on· het \hskunJci:,"Cbouw onder 
numme~ 5 11 4 11. 

4. Financiën 

In 1967 z1Jn, buit en de bouwkredi0ten, voor experimentele na
tuurkunde de volgen~e gelden t er beschikking gest eld. 

Financiën 1967 

CURATOREN 

Jaarkredict Fysisch Laboratorium 
Transitoriuro 
Universiteitswerkplaats 

f 

11 

Inrichting souterrain Universiteitswerkplaat s 11
· 

Il 

586.000,-
99.000,--
65.000,--
390000,--
53.000,-
90.000,--

Vervanging accubatterij 
Gereedschap machines (o.a. glasdraaibank) 
Aanvangskredieten 

Aanschaffing Tandem van de Graaff-gcnerator 

F.0.M. 

- hulpapparatuur Tandem van de 
Graaff-Gcncr~tor 

Tandem van do Graaf f-generator 
Hoge fluxreactor 
KY 
MSII 
MIX 
TNII -vsu 

" 
11 . 211 .ooo,--

f 1.143.000,-
11 1.045.000,--

Il 1.100.000,-

Il 

Il 

Il 

il 

Il 

Il 

" 

f 2.145.000,-

200.000,-
445.000,-
150.000,-
47.000,-
22.000,-
32"ooor--
97._000,-

f 993.000, -



.. 

Uit het algemeen financieel schema ~oor universiteiten en ho
s~ho~en over de jaren 1969 - 1972 blijkt, ~at voor de rijksuniver 
s1,te1 t Utrecht de volgende kredieten worden verwacht: 

Financiën in miljoen gulden 

1968 1969. 1970 1971 1972 

------· 
Personeel 90 97. 103 109 116 

(73) 
Materieel 29 

( 19) 
25 29 3~ 33 

Bouw 39+15 35+15 38+15 38+15 38+15 
(30) 

Totaal Utrecht 173 172 185-·· 193 202 
Jaar 1964 - schema '66 - '69 (123) 

W-etensehappelijk onderwijs 1300 ·--1 382 
( 10522 -.. ~-----· Onde:r-wijs en wetenschappen 4875 

---■ ·1a11111:• 

Tussen haakjes staan dé getallen, die zijn genoemd in het al
gemeen •financieel schema 1966 -1969. 

· . Niet alleGn is in het afgelopen jaar- het Robert van de Grauff 
Lab9ratorium geopend en in gebruik genomen, maar ook is het 
souterrain van de Universiteitswerkplaats ingericht voor enkele 
werkgroepen, hoewel nog niet alle Vlammen-groepen zijn· verhuisd. 
Qaf vo~r de Medische en Fysiologische f ysic~ is rutrnte gevonden 
Q~:het,Kanaleneiland, waar tevens het practicum electronica is 
geyesttgd~ · · 

, De ruimte, die is vrijgekomen in de Bijlhouwerstr~at is ge
lijkelijk verdeeld over de achterblijvende werkgroepen, terwijl 
.iu_de ~oods Leidseweg meer ruimte kwam voor de afdeling Vacuum
fysica en Didactiek. 

... 

6. Nieuwbouw 

Het meest belangrijke--riiëuws ·op nieuwbouwgebied is, dat hej; 
gebouw Kernfysica en Vaste Stof is aanbesteed. Half: 1-9§8 .zal . op.}c 
het Kryogeengebouw met de generatoren, die nu no·g i'n ··d."e Bij"l- ~ · · 
h~uwerstraat en in het Robert van de Graaff Laboratorium staan, 
worden aanbesteed.·Beid:e gebouwen zoud9n, als alles votgens plçW. 
verloopt, over tweeëneenru\lf .' janr '·klaar moéten zijn • . - - . 

Het tweede beiàngrijk~ berÎ:êht is, dat het ontwerpbe-stèk voor 
het gebouw Ijlxperimentele Fysica voor de derde: maaFnaar ~n Haag 
is gezonden. In de tweede helft van het köinende 'jaar' zal de aanbe-

- steding kunnen plaatsvinden, t erwijl 'de bouwtija, ts-'gèpland op 3 
jaar. · · · ' ',, · - · -~ ~ • · · . 

Een derde bericht' is, dat in het voor jàar vaxr·1968 ·zal worden 
begonnen. met de hèrziening van het programma van· eisen·vah het 
Voorkandidaatsg·ebÓu.w. Het t ekort aan collegezalen in K-!)e Uithof" 

• 1 • .. - • • -

zou d;it p~an ~en bespoedigen. · 
Het ziet er naar uit, dat in 1972-of 1~73 de bouw- vocxr·de_na-

tuurkunde ger_eed zal zijn. . -, 
De wiskundepractica zullen naar het Wiskundegebouw gaan; in 

het souterrain van dit gebouw ' zal tijdelijk de Chemie ·vnn de Vas-
te Stof (van de Catharijnesinge l) worden gehuisvest. ~- · 

7. ~atuur en B~~t~~ek 

Ten gévo'lge van de recentelijke ·spreiding is er een ·groot 
goederenvervoer ontstaan tussen het hoofdgebouw in de fü:jlhouwer
;strant en de vele dependances. Daardoor is een goede controle· op 
apparatuur en boeken bijna onmogelijk. Een half jaar geleden is 
een du:i.delijke "vermissing" geconstateerd. Eenieder wordt verzocht 
in eigen belang ~n in het algemeen belang nooit apparàtuur of 
boeken mee te nemen zonder · dat een ander (chef, oo11ega•e·, portier 
etc.) hiérvari op de hoogte _•is. Deze r egeling kan het- terugvinden 
van boeken en apparatuur bevorderen. Als het aantal ·vermissingen 
in 1968 te groot zou worden, zou'er voor de komende 3 à 4 jaar 
een bonnensysteem gevonden moeten worden, met alle ~arigheid van 
dien. 

'Vooral bij het meenemen van boekon uit de bibliotheek is 
minder nonchalance dringend noodza.' ·elijkl 

- .., --
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Bestuurswisseling 

: Op 12 december trad het oude s2-bestuur af. Zij.mogen ~erugzien 
op een geslaagd jaar met als hqogtepunten de Engeland-excursie en het 
achtste lustrum. Het nieuwe _bestuur dat werd geïnstalleerd is als 
volgt samengesteld: 

R.G.van Wel praeses Catharijnesingel 113 
Ç.J.A.Bloemsma abactis Valkstraat 25 "bis 
M.vari. der Vlist fiscus _. J.v.Limbeecklaan 4,-Driebergen 
F.H.van Royen - vice-praeses Prof.J.Westerdijklaan ·2 
Mej.H.va.n Urk vice-abactis I ~B.Bakkerlaan 45-1096 

Zij hopen in het komende jaar door eigen activi teït ook de· leden 
tot activiteit te brengen. Daar zijn in dé eèrste plaats de wekelijkse 
lunches, ginsdag om 13.00 uur in d.e kleine collegezaal van het 
Fysisch Laboratorium. Velen weten kennelijk nog niet hoe smakelijk de 
lunches zijn, die daar worden geserveerd. Voorts worden er excursies 
naar bedrijven en instellingen in en bu~ten den lande georganiseerd. 
De laatste ex~ursie~ naar het .Eurotomcentru,m in Mol, vond 18 december 
plaats (zie verslag). · 

De nieuwe praeses heeft in zijn openingsrede enkele plannen voor 
het nieuwe jaar bekendgemaakt. Hij sprak o.a.-over de -buitenlandse 
excursieo Deze zal ons dit _ jaar naar Pr?ag voeren. Zoals bekend heeft 
de U.S.F. pogingen gedaan e~n grootscheepse uitwisseljng tussen 
P~aagse_en Utrechtse s~udepten op t~u~ te zetten. Helaas is dit op 
niets uitgelopen. Het is het (oude) S -Qestuur echter wel gelukt 
vruchtbare contacten te .. leggen, en .. op dit moment is men druk bezig 
alle plannen vaste vorm te geven. De excursie zal rond Pasen vallen 
en zal ongeveer een week duren, waarna een- aantal Praagse studenten 
gedurende een week onze gast zal zijn. Wij rekenen ook dit jaar weer 
op de steun van het Nederlandse bedrijfsleven, zodat de kosteh voor 
een ieder te ru:-agen zullen ziJno · . · . 

Een ander onderwerp, dat . in de rede werd aangevoerd, is de en
quête, die alle kandidatèn is toegezondeno Bij een vluchtige bestu
dering bleek dat de antwoorden op sommige vragen sterk uituünliepeno 
Een aantal mensen vond een studiecommissie gewenst en wilde daarin 
ook wel zitting nemen. De overigen ra.cl.den geen behoefte aan de studie-
commissie, terwijl uit hun antwoorden bleek dat ze een en ander toch 

wel graag veranderd wilden zien. De enquête zal verder worden uitge
werkt en de resultaten hi ervan t.z.t. bekend gemaakt. 

-8-

De sportc0mmissie zal di t jaal'.' weer voor de nodi 6c o::-itapanning 
.~orgen. Op he-t pr-:>grar:una staan een bridgedrive, eon zeil dag:- een rir:.tC' ·· 
ral ly~ e on toeravond en ;--:i.tuurJ ijk weer voé tballon tegen: -A-E. en de 
r ~r ooneelsverenigingo 

2 Mocht u nog geen S -lid :7.ijn en graag r,rillen worden, dan kunt u 
1> ~ --;o: ~ .:,.:.ç t=m (_':lat oo s.0~"-! : ·'.'LoLi jk ::i,3P. h_ct_ be . J. mr kenbaa.r m· ..:-J~,. 3 

Je contr~bu-'; .:.Q beéL-. -~&et nol; steeds f, !'r~ ·- 1,er c..cc..(1--...~.1:.scl1 ,i :1~ !' .. 

_'&b act ia.::. · Bi.jlhouwer.:i·i,:..~;:i.at 6 t o Utrecht ,, 

, . n ( .':",~ . t_;i:::'0:1V.,ll.~:' r 6,11 828 -·~: ... noV<' fiSCUS s
2 

Johç\ran Limbecckl;,rm 4 -· 
Drieberg-:m 

Excursi e Et~•atomcent rum Mol -------------------
In de vroege morgen van 18 december j olo vertrok eon groep S

2
-

ledcn naar België om een bezoek t e brengen aan het studiecentrum voor 
ker penergie "te Mol-Donl:o 

Omstreeks koffietijd arriveerden we daar en na de gebruikelijke 
f 0.::·mali tci ten worden we verwelkomd door de heer Brons~ Deze hie l d een 
twee uur durende inleiding over de programma's van het S.C.K. Men 
hoeft er de beschikking over 4 operationele reac t oren: de BR1, een 
rITafietroactor . de BR02 1 een kritische reactor met wat er als koeling 
011 c,ls moderûtor, de fui2, een vermogensuit voering van de BR02 en de 
BR3 ~J.;ir r;pr onkelijk een BWR ) volgens het Vulgaprincipeo Er wordt vp 
SoC.Ko onderzoek verricht ten behoeve van de Belgische industrie (de 
reactoren zijn van Euro.t orn, maar de Belgische regeri ng heeft belang
:,j jke aa."ldclen): zonder commerciële doeleinden voor het centr·..im zelf" 
?"order wo-rd':ln er isotOT)E.'m geprod,·c-cord, die via een tussenpersoon op 
de markt ·•··orden gebrachto 

Er :i;ijn drie de"'."'n.rtomonten; fundamenteel, toegepast en rn.dio'bio
logisch order2;oekc Na do warme lunci1 i n het cafetaria. van S.C .K, 
-nrachten wij. in twee gr')open gesplitst~ een bezoek aan de eerste 
t · ~ce depo.rtcmentonc De groep fllildamentccl onderzoc~~- werd rondgelei d 
iî' do afdolinr; Va::--te Stof~ Desk:undige:i go.ven ons uit l eg ooa" over do 
meting 7tmd:l ~ ..:se ,:p·~"'bilitci ~ vn.n radio2..c-ti..:vo rr.a.ter }..alcn, het on.~er.
Z">8k naar h.3t elcc-t:-.:- ü:::cr. i;o~ oidingcverr.:ogon van 10:r~ch:.llc nd.e stof fen 
·n .i·c':l i oadorzoek m,-:, i; bohu},p yon de elcctro11.eY·.:licroscf"op o Na de koff ic 
·rc _-de oer, a.é' ,1.-:ü :-:: 0 .r-t. c t1itc0r;•~e-!,tL'"'C:' - Vû.n ec:::: aan·~al mec1cworl:e:rs 

~ . 

c vc - :n;n cnii::· :z;o(., \: c•r: ,1 ~ 0 f de: ing neuh·ofi_.ni ysir.a- Zee!' trit Jr •:•s .;2.:1 ~ , 
rna..:;;.1' togen •~ 0 3 u.-.L.~ H~-;-,cl deze woo:..·'icns t ~·::> :'.'m, noc~'ol vs ·•lu,:1::.t mot J ich-!:: -

I'e +, ; "'~ iL. r t'E'-P · .. ·=.: -. ~~ ~ " ·111 1 "-: z -·ek ._:..i1 de &~d: ~ ~:1:: :.eet·)~. \..nprc,.,. ,.ao:. -
: . :! r ~ ~-:::ï.? (l~ -.l ~,.:..~, .. ~ .• L,rc ,,( S S ~ J g l 1 ,:_ ~- -~ ~j er•.?t l .:. l ~s '\• ·-l dec l-c ~:.- ~o 

... '.., ·-
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· Het geheel heeft zeker onze blik op de Belgische kunst van weten
schap bedrijven verruimd. 

HET VERVOER VAN EN NAAR "DE UITHOF" 

Met ingang van 3 januari 1968 is het vervoer van en naar "De Uit
hof" als volgt gewijzigd; 

Personenvervoer 

De uurdienst van het V~Wo-busje vervalt, behalve de rit van 08.30 
uur van station Utrecht naar "De Uithof"; dezo is echter alleen be
doeld voor met name genoemde verre forenzenc 

Het vervoer van en naar 11De Uithof" zal voortaan per GEVU-lijn
dienst worden verzorgd. 

08.12 uur (uiterlijk 08.15 uur) vertrek vanaf station Utrecht 
haltes: station - .Academisch Ziekenhuis - Stadionfla·L -
Leuvenlaan - Leuvenlaan nabij Budape3tlaan - Louvenlaan 
voor Transitorium - Yale l aan (einQpunt) 

08.40 uur eerste pendelrit van Yalelaan naar bushalte 3 en 4 a;;,.n de 
.A.van Ostadelaan/ J.van Scorelstraat 
haltes: Louvenlaan voor Tra.nsit ::iri't)_':\ - Leuvcnlaan bij Buda-• 
pestlaan - Leuvenlaan bij Sorbonnelaan - bushalte 3 en 4 
bij .Aovan Ostad~lan.n 

08n50 uur eerste pendelrit vanaf A.vDXJ. Ostadel8an 
_haltes: Leuvenlaan bij Sorbonnelaan - Leuvenlaan bij Buda
pestlaan - Leuvenlaan voor '.rrans itorium - Yalelaan 

Vervolgens een 20-minutendienst tusaen· 11De Uithof" en Aovan Os
tadelaan als hierboven omschreven. 

16000 uur laatste pendelri t naar A.,van Ostadelaan 
16c40 uur rit vanaf Yalclaan na~r station Utrecht 
16055 uur sta tion Utrecht naar Yalelaan (lege bus) 
17015 uur l aatste rit vanaf Yalelaan naar station Utrecht met de

zelfde haltes als de rit van 08 012 uur 

Vrachtvervoer 

Het vervoer van kleine stuk!.:en ~oals b.>eken pa.ketten i nstL'U-, ' ment en e od. van en naar "De Ui thc:f1
: zal per Va We-bus je van de Ali;o-

mcne Dienst "De Uithof" worden ui tgovoerdn 
Vervoer vo.n grote Gn/of zware stu.kken

1 
ve.r·vo::lr van enige om.rarig 

zoals verhuizingen l. ud,, alsmede vervoer bui t en Uh·ccht wordt 1; i ., ~ 
door de algemene Di enst verzorgd . 
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Aanvragen voor vrachtvervoer dienen tenminste $én dag van te
voren aan de telefoniste van het Universiteitscentrum te worden op
gegeven. De aangevraagde ritten worden dan over het a lgemeen de 
volgende dag uitgevoerd. ,. .. 

Voor een aantal instituten zullen er dagelijks vaste bestel
routes worden gerede~, te weten 

van+ 07.30 tot 08.50 uur é~n rit voor het bezorgen en ophalen van 
- programma's en uitwerkingen t.b.v. het Electronisoh · 

Rekencentrum 
Route: Electronisch Rekencentrum Budapestlaan - Labora
torium voor Ruimteonderzoek, Huizingalaan 121 - Insti
tuut voor Klinis~he en Industriële Psychologie, Korte 
Nieuwstrao.t 2 - Sterrenwacht "Sonnenborgh", Zonnenburg 
2 - Fysisch Laboratorium, Bijlhouwerstraat 6 - Fysiolo
gisch Laboratorium, Vondellaan 24 - Laboratorium voor 
Kristalchemie~ Catharijnesingel 51 - Electronisch Reken-
centrum · 

van+ 08.50 tot 09.10 uur ~én rit voor het bezorgen van de post aan 
- · de diverse instituten in 11De Uithof" 

van± 09.20 tot 11.20 uur één rit volgens de routo: Transitorium -
Diergeneeskunde "De Uithof" - Universiteitswerkplaats -
Fysisch Laboratorium, Bijlhouwerstraat 6 - Academisch 
Ziekenhuis (alleen manndag, woensdag en vrijdag) voor het 
afleveren van vloeibare lucht - Dependance Fysisch Labo
ratorium Da Costakade 45 - Dependance Fysisch Laborato
rium Ei;onhowerlaan 4 - Dependance Fysisch Laboratorium , . 
Leidsoweg 93d - Bureau van de Universiteit, Kromme Nieuwe 
Gracht 29 - Universiteitsbibliotheek, Wittevrouwensingel 
9-11 - Diergeneeskunde, Biltstraat 172 - Diverse insti
tuten in "De Uithof" 

van± 12.45 tot 14.00 uur 6én rit t.b.v. het Eleotronisch Rekencen
trum. Dezelfde route als bij de rit van± 07.30 uur wordt 
gevolgd, waarbij tevens de insti t-d:en van Diergeneeskunde 
in "De Uithof" de Universiteitswerkplaats en Diergenees-, 
kunde in de Biltstraat worden aangedaan 

van± 14.00 tot 14.10 uur ~~n postronde t.b.v. Bureau Bouwzaken 

Teneinde de beschikbare tijd zo goed mogelijk te benutten, moe
ten de te verzenden goederen bij de ingang worden klaargezet. Indien 
deze goederen van enige omvang zijn, moet een van de personeelsleden 
even assisteren bij het in- en uitladen van het busje. 

Indien er nog wijzigingen in deze regelingen komen, zal dit wor
den medegedeeld in de "F,yl_akra". 

-11-
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BUITENLANDSE VERBLIJVEN 

Oa.!c Ridge 1 the atomie city 

De lezers van "Fylakra" Zl.Jn de laatste jaron overstelpt met be
richten uit de Verenigde S~aten (men ~~c bijvoorbeeld Hollander's 
serie) en zelfs over Oak ~i~gé is al eerder _ge~chreven (De Voigt

1 
1Q 

(5) :- maart 1966). En.'oo'k dit jaar zijn er weer vie r stafleden van 
het laboratorium in dit land, zodat het moeilijk zal zijn niet in 
herhalingen te vallen. · · 

Ik ben hier in diE?;nst. van ·het Oak Ridge :tfatioi-{á,1 Laboratory, een 
van de grot~. nationale iabbratoria, c!n wel in een zogena.:"..llld post
doctoral appointment. Dit is een dienstverband op jaarbasis speci-. . , 
aal bedo.e}.d voor jonge mensen-, die na het behalen van hun doctors-
graad ·een of twee jaar onde.r hooggekwalificeerde leiding willen wer
ken. Het laboratorium wordt gefinancierd door de Atomie Energy 
Commission (AEC) van de Amerikaanse regering, maar wordt beheerd 
door de Union Carbido Corporation. Dit chemisch concern beheert ook 
de andere AEC-installaties · in Oak .Ridgq1 te weten de gasdiffusie 
uraniumscheidingfabriek en een uraniumverwerkingsfabriek. Met beide 
f~brieken wordt voel samengewerkt. Al het onderzoek van ORNL is in 
de verte of nauw verwant aan de kernenergie en hn::,r toepassingen. 
In de Biology Division, w~~r ik werk, wordt zodoende veel gedaan 
aan de invloed v.::i.n ioniserende straling op proefdieren van aller
lei soort. Ook hebben moilsen van de Division meegewerkt nan de proe
ven met de 11Biosatelliet:11

, die con pa,r maanden geleden om de ae.rde 
heeft 6edraaid. Meer fundamenteel werkende groepep zijn werkz.'.lam in 
de Moleculaire Biologie en de Fotosynthese. "Mijn" groep houdt zich 
bezig mot de invloed van ultraviolette straling- op kernzurcn en ei
witten in vivo (bactoria) en in vitro.(reagccrbuis). De groep om
vat ongeveer 20 stafleden; de'helè Di~isi~n 17c. Hot is voor ieme.nd 
die uit een Fysisch labóratorium komt heel verfrissend om eens in 
een biologisch milieu te w.er~e~,' ratteng~~ .ta snuiven en op de 
aanplakborden mededclingetl- ovor ae bep~rkïng van het vervoer van ko-
nijnen te vinden (in verbartd mct ··e.:Üortioën). . 

Men werkt hier vnd.k·in hechte teams van een man of vier, waarin 
iedereen van de ander weet wat hi.j aan het g.oen is, w~nrom, cm hoe 
het gaat~ Er is dus altijd wel iemand. om con probleem mee to bepra.;. 
ten en je geeft elkaar voortdurend aanwijzingen omtrent verschenen 
literatuur bijvoorbeeld~ Ook wordt in het àlgemccn zeer gericht 
naar een publikatie toegewerkt. Beide factoren maken, dat het werk 
wel vlugger gaat dan in Nederland, mnar er dreigt wel eens weinig 
tijd over te blijven voor wat we in Utrecht "rustige bezinning'1 
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noeme~a ~it on~unks he~ feit, dat er van een gast geen onderwijzende 
of .~rg~1satorische bezigheden worden verlangd. Aan diverse zaken, is 
te merko1:,. dat de Division en het Laboratorium in het algemeen heel 
bo~~nd Zl.Jn. Er komen veel internationaal ver~~arde sprekers voor 
coll~cruia on er w~rken veel redacteuren yan wètehschapp~lijke tijd
schriften, zodat Je ook van achter de schermen nög eehs wat hoort. 

lX:, voorzieningen op technisch gebied als instrumetitm~erij en 
onderhoudsdienst zijn van hctzelfdo kaliber als .in Utreeht alleen de 
glasblaze~ij dóet mij met 1'.1~emoed naar de heer Verke:rk ~n ;ijn°ploeg 
v~rlangen. De electrotechnische afdeling is vrijwel geheel geccntra-
11.seord voor het hele ORNL en dienovereenkomstig groot en goed. Daar
naast heeft de Biology Division nog als aparte tak van dienst een 
hole stoet. dames voor het was_s<::n van glnSw<:rk, voeden on verzorgen 
V3.n proefdieren en het · maken, v::m'. voodingsbodü'ms voor celcultures. 

_ ~en ~pva.llcnd :neet v,~ _·he t _ 18:b.o,ratoriumkven is de nadruk op de 
veiligheid. Alle m.cuwkomers wordc-n ·•binnen een me.and voorgelicht over 
de vo~lige bchct11deling váh ' t}iiswe:rk, vacuum, Dew-,,r vate1:_1, radioe..ëtief 
mator1anlo Ietlereen.k,:m gratis aangepaste veiligheidsbrillen krijgen 
zonodig met ingeslepen l enzen. Wat meer zegt, deze worden ook gedra-

1 

gen. St2.flodcn drag,~n brillen ~od.r.a ze met Dewar vaten werken. In de 
instrumcmtmakerij loopt icde;t\i.èr{ d.~o.rl~pènd met een bril op, terwijl 
dasson en dergelijke door instrumentmakers niet wor~en gedragen; men 
hoeft een laboratorium-overall aan. Ook gebruikt men veiligheids
schoenen en -helmen, wner dat nuttig_kan zijn . Op stafbijeenkomsten 
en door u.e 13.bor.:i.toriumkrn.nt wo_rdt' i odorefm o,t) de hoogte gehouden van 
de laatste ongelukken of de afW'<:l"z~~heid ·erv:m. 

Dit n.::. ja.:>..r bestond Ook Ridge 25 jut.:r·. Het is, zoals bekend, in de 
oorlog gebouwd om de atoombom·· t e -me.ken. , ·Er ·waren diverse fGestelijk
hedon; oca. CorJ. am.:i.tour-musical van ·uitstekcnde kwaliteit, dia op 
humoristische wijze de "oude" tijd deed herleven. Ook war en er speci
ale kr~ton, bedenkboeken enz. 's 1·Jinters zijn hier allerl e i amateur
activitdtc·n op cultureel gebied als opera tone·er muziek tentoon-

- ' • J ' stellingen. De activiteit d.n~rvoor is uitgesproken groot. In Kno:xville 
r.le dichtstbijzijnde ö--rote stad, zorgon de studenten van de Universi
teit van Tennessee :voor. culturele ontspanning. ~roepsvoorstellingen 
met een · bohoorli jke frequent ic zijn er echter niet o 's Zomers kan 
hier worden gezeild en gezwommen in de diverse stuwmeren van de 
't~:qnessec R~ver die he~ gebied rijk is. Union Carbide heeft voor haar 
emp\9ye.es ·(wij dus ook) aan een van àe meren ecm park met picnic
terrein, speeltuin, sportveld, kampeerterrein en zwemstrandje met be
waking. De herfst is het mooie seizoen voor wandelingen, hoewel meor 
geharde Hollanders met hun kinderen tot in oktober zwemmen. Van sep
tember t ot december is het prachtig weer, dag in, dag uit en niet 
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vochtig. Hot wordt dan langzamerhand koude~. Dit is het beste 
seizoen voor kamperen en wandelen in het dichtbijgelegen natio
nale park, de Great Smoky Mountains. 

Ons gezin voelt zich hier ook al aardig thuis, hoewel de kin
deren or moeilijk aan kunnen wonnen, dat or geen vriendjes in 
grote hoeveelhe,:on om de hoek wonen. Wc wonen n,'.)Jlle lijk in oen 
oudere buurt, die bovendien erg ruim is gebouwd, zodat 20 huizen 
verder al minstens vijf minuten lopen is. Ma.:-i.r men ha.alt hier 
veel elkaars kinderen op om zo samen to laten spolon. D~t gaat 
mot de Amerikaanse gastvrijheid heel gemakkelijk en behalve do 
t a:::.l doem Ami::rika.:i.nse kinderen niet geweldig verschillende v.".Ul 
Nederlandse, zodat hot kontakt goed verloopt. tfu~ voor ons vol
wa&sencn zijn er toch genoeg belangrijke verschillen in opvnt
tingcn en doen on laten om ons verblijf na.ast de wctcnschnppe
lijke vruchtbaarheid tot een bijzonder boeien~o on verrijkende 
ervaring te maken. Wc zien dan ook mot vreugde c~e tweede hel:ft 
vrui ons verblijf tegemoet. J.J.ten Bosoh 

PERSONEELSVERENIGING 

Dankbetuigingen 

De heer en mevrouw H.M.va.n Zoest danken de Personeelsvereni
ging voor de leuke attentie die zij ter gelegenheid van de ge
boorte van hun zoon Jan Wi~lem mochten ontvangen. 

De heer R.Onstenk en Mej.H.Hobbelen danken de Personeelsver
eniging hartelijk voor de verrassing die zij bij hun verloving 
ontvingen. 

Mej.c.c.M.M.van Bunnik en de heer P.Helmer danken de Personeels
vereniging van harte voor de attentie die zij ter gelegenheid van 
hun verloving mochten ontvangen. 

llede namens zijn vrouw dankt Prof.Dr.G.A.W.Rutgers de Perso
neelsvereniging voor het fraaie bloemstuk, dat hij bij zijn zil
veren huwelijksfeest ontving. 

De heren M.N.Koning en A.J.Veenenbos danken de Personeelsver
eniging voor de attentie, die zij ter gelegenheid van hun 12½
jarig ambtsjubileum mochten ontvangen. 

De heer A.P.Nagel dankt de Personeelsvereniging voor het stof
felijk blijk van medeleven tijdens zijn ziekte. 
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De heer en mevrouw Wouterse-Kclfkens bedanken de Personeelsver
eniging voor de_~ersierde cadeaubon, ontvangen bij hun huwel ijk~ 
Tevens dqnken ZiJ voor de ondervonden belangstell in~ van de staf en 
medewerkers van het Fysisch Laboratorium het Transitor ium en de af-
deling Didactieko ' 

Show van_Wim_Sonneveld 

Als cabaretier geniet Wim Sonnevel d een reputatie die - men zou 
bijna zeggen - zijn weerga niet heefto Het besluit vail het bestuur 
van de Personeelsvereniging om voor ieder lid twee kaarten terren ·"·e
reduceerde prijzen beschikbaar t e stellen bleek dan ook wat betr;ft 
de belangstelling e;-een misgreep t e zijn. ' 

Vel e moclowerkers van het '"ysisch Laboratorium troff~n elkaar dus 
o? dondordabavond ~ januari j.l. in de Stadsschouwburg om van deze 
uitermate {;'Oslaagde avond te benieten. 

J.B.W. 

Toneelavond op 23 f ebruari 1968 

Pcrsoncelsledcm, die "Solaire Reflexen" niet hebben ontvangen, 
worden e r op attent gemaakt, dat er op vrijdagavond 23 februari a.s. 
doi)r het Comité Universitair Contact een t oneelavond wordt georgani
seerd, met na afloop dansen. 

Houdt deze avond dus vrij! Verdere toel ichting volst op de publi
katieborden. 

JaarvergaderingPérsoneelsveren~~i~ 

Op vrijda~avond 1 maart a~so wordt om 20c00 uur in de koffie
kamer van het Fys isch Laboratorium de jaarvergadering va~ de Perso-
ncelsve~eniging Gehouden voor de leden. 

LABORATORI UI®1EDEDELINGEN 

Koffie en thee 

In afwachting van do voorstellen van de commissie , die ' i s inge
steld om te komen t ot Jén grote fysische gemeenschap of ver eniging 
(zie evcn8ens he-';; artikel 11Jaaroverzicht 1967 - Prognose 1968") word.'t 
de koffie op de koffiekamer en i n het l aboratorium voorlopig contant 
afgerekend, on wel: koffie f. 0 ~10 por kop 

thee f. 0.05 per kop 
De koffie uit QC autçmaat blijft 12½ cent ( een plastic beker kost 

namelijk a l ~. O. Oj ); do penningen bli jven verkrijgba~r bij de por
tier, In de dependances J lijvon dezelfde pri j zen dia nu be l den bo
handhaafd. 
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Het afnemen van niet-1.mivers i tai·co examens 

Onlangs hebben de wetenschappelijke medewerko-c.3 on û.c we·:;on
schappelijkc (h◊ofd)assistc,ten oen brief 0ntva.11bon van d.o so~1·.:.. 
taris van de universi tci t betreffende OP' ~"'..V0 Va.'1. hot opt· ··eden als 
examinator, gccommi ttcerdo nf deskundige bij nict-univC:!'Ji. --.;airG 
examens, in verband met het verlenen van buitcngc\roon vo:!:'lof voor 
dit doelo 

Indien é6n van de leden van hot niot- w0tenschappclijk perso
neel een verzoek krijtJt om als zodanig op to treden. dan kan men 
een verzoek om toestemming hiertoe indienen via do ~fdel ing Per
soneelszaken (toestel 59) . 

Aanwinsten van de bibliotheek 

Daar de aanwinsten van de bibliotheek niet meer in "Fylakr,:;.11 

kunnen worden opgenomen, zal door hot personeel van de bibliotheek 
elk kwart3.al een aanwinstenlijst wordcm gezonden aan de werkgroep
leiders en een aantal belancstellonden. 

Indien men voor rcgelmati.;e toezending :.n aanmerking wenst. te 
komen, kan men dit opgeven bij de heer · L."W.B. Verbeeko 

Ko:;.0 s·~puzzcl _~ 9ó7 

Door hot enorme aantal inzcndinGen van ;so.:ide oplossingen van. 
de Kcrstpuzzel ·1967 is het de redaktie t-elaa'.;; nog niet moe;eli~k 
gebleken alle inzendingen 4.C-· ueoorcleleno In C:.G vol[sende u:t.tgave 
van "Fylak:ra" hopen wi.j U de naam van de winnaar/winnares bekend 
te kunnen makeni 

INTERVIEW MET BUITENLAHDSE GAST 

Een pac.r dagon voor het afscheid yan -ic heer Arr,ir Achmad op 14 
november 1967 nam de },eer V2.n Zijl herrt het v .Jlgend0 .:.ntervi01~ aL 

De heer Amir .Ac'lmad :•tas te gast bij '.10t pr2.cti<.:um hoofdvak on 
was uit gezonde:-_ door de Universi t C1.:; P~ . .; jadjc:ran te :&,.ndung, Inclone
siar 

V.: Wat voer vorsr.hillc1, zijn er -~usscn lTc:le:c.:. ;,_'1cl 0n Indcmos i<. v,e.t 
betreft wcr~:en en won:rn? 

A. ! In Noclerl,;--:.d. N0rk~ Ir.fl"l h;i.rè.;)r 0 -:,.;1 :..~ Ind . ·..-, csiö ~ i1:i ·ier:r.G·•...:r,
} i jke 0orzak:0n hie.f·.ah ;;- : j :i.. de t emj'C.i.0 at1.11n· en __ :; vocè.ir:;;. L,· 
is in 1-icdor~.a:1d rr:oer ·.: 1.scipl :li:u ; rr.c~ is v l ijt, \;er on a::-.-. :c. t i.;vr ~ 
Wat bet:i·eft hL-L ,,G!ler.; à , wo!'ti 11::;or.. :,J.Ja r :. : r:-tt'lrla ... "r'ld ·m cl 
mooiel'.' ; •;.0k de 5r.1.·.1 ,~h-~iuc fl :~\ ar1 _;,:,1 vcPl r··:--:~ -c-.~.i jko;~ en .;,:. -• 
zelli cér" 
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Hoe denkt U over de Nederlandse student? 
De Nederlandse student leert veel en ne~mt de studie serieuzer 
op dan de Indonesische student. ,.., 
Is er in Indonesië meer ontspanning voor de studenten? 
~ee, de ontspanning voor de studenten is ongevee-:r--het-~~lfde als 
rn Nederland. Er wordt gevoetbald getennist ·ge'zwomm~n en door 
het hee:lijke klimaat vinden er v~el gezameniijk~· _maaltijclen 
plaats rn de buitenlucht. 
Daarnaast worden veel feesten met muziek en dans georganiseerd 
(':7"eel volksdansen) en na de Mohammedaanse vasteritijd worden cle 
Dies Natali~ en de verjaardagen van de studentenvérBni~in~en 
gevierd. · ' ó 

6 

V.: Zijn er in Indonesië ook werkstudenten? 
A.: Er zi jn in Indonesië meer werkstudenten dan in Nc~erland. De 

werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het,lesgeven aan parti
culieren. 

V.: Hoe denkt·U over het-rassenvraagstuk i n Indonesië? 
A.: In Indonesië bcldt het rassenvraagstuk al~een voor de Chinezen. 

v.: 
A.: 

Wat is het verschil in de voeding tussen Indonesië en Nederland? 
Een specialitGit van Bandung is "Lotck"; een soort è-roente met 

. d t:, pin asaus, sambal en een beetje aroma. De Indonesiërs eten dik-
wijls drie maal per dag warm, waarbij de hoofdschotel bestac.t 
uit rijst, öe op verschillend~ · manieren uordt klc.<'.ri;omaakt · 
met groenten, vlees, vis en sambal. ' 
's MorGens drinkt men net als in Ncderla.nd koffie en 'smid-, ' . . . . ' •' 

t.ag, thee. 

V.: Hoe is het tochnisc_he -onderwi j s in Indonesië"? 
A.: Er zijn in Indonesië veel te weinig vakscholen, vooral Lo.gere 

Technische Scholenontbreken; er zijn meer algemene scholen. 

V.: Hoe l ~at ga~t de Indonesiër naar bed~ 
A.: Om ongeveer 10.00 uur. 

Vo: Uw stopwoord in Nederland is vaak ''lekker happyn. Hoe zoudt U 
dit in het Indonesisch zeggen? 

A.: 11 Lekker happy11 i n het Indonesisch i s: 
"~nak. cUmak2.11" ! 
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13 februari 

14 februari 

20 februari 

22 februari 

23 februari 

27 februari 

1 maart 

1 maart . 

· ~· 174 -

KLEIN JOURNAAL 

13.qo uur 
kleine collegezaal 

s2 borrel voor wetenschappelijke 17.00 uur 
st~f en s2 leden 
Caf~ "DE POORT" 
Kernfysisch seminarium Ir.M.Eonten 09 • 3C uur 
Geprojecteerde Hartree-Fock be-
rekeningen aan lichte kernen 

s2 lunoh 13.00 uur 
kleine cqll~gezaal~ 

Colloquium Ir:F.L.van Nes 16.00 uur 
Spetiotcnporele contrastoverdracht 
in het nonselijk oog 
grote oollegozaal 

Toneelavond, georganiseerd door 20.00 uur 
het Comité Universitair Contact 
Stadsschouwburg 

s2 lunch 13.00 uur 
kleine collegezaal 

Jaarvergadering Personeelsver
eniging 
Colloquiumkamer 

Vergadering Natuurkundig Gezel 
schap 
Prof.Dr.C.de Jager 
Röntgenastronomie 
grote collegezaal 

20.00 uur 

20.00 uur 
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BUITENLANDSE GASTEN 

<~ 
R.Moestafa "~. 

Sinds half januari is éte heer R.r.'Ioestafa voor de duur van Jén 
jaar als gast werkzaam bij de studentenwerkplaats in het Transito
rium. De heer Moestafa is technicus bij d.e Universitae Pac1.jadjaran 
te Eandung, Indonesië . 

Prof.G.Gorin 

Van 1 ma~rt tot 1 oktober 1968 zal Prof .G.Görin van de ·Oklahoma 
. State University, Stillwater, U.S.A., als gasthooglerá~r· werkzaam 
zijn bij de afdeling'Radiobiofysicn. 

Prof.Gerin zou gaarne met zijn gezin willen wonen in Utrecht of 
omgeving. 

Zou ieder die inlichtingen kan beven over een in ~i~ periode 
vrijstaande woning zich in. verbindinG' willen stellen met Prof .Dr. 
R.Braams, p/a Universiteitswerkploats1 Sorbonnelaan, Universiteits
centrum 11De Uit hof", post Utrecht, tel. 511 811 toestel 353. 

MEDEDELINGEN 

~~!!~sui~ 
In verbn.nd met de vele stafleden, die in de dependances werk

zaam zijn is het tijdstip van aanvang van de colloquia (iedere 
dondernaG om de twee weken in de grote collegezaal· yan het Fysisch 
Laboratorium) verplaatst naar 16.00 uur om onnodig tijdsverlies te 
voorkomen. 

De theepauze tijdens de colloquia komt ev·eneens te vervallen. 

Gemeenschap Fysisch Laboratorium 

Op maandaf; 5 februeri is de commi~sie, die is genoemd tijdens 
èe Nieuwjno.rsrede van de beheerder (zie elders in deze 11FY.lakra"), 
bijeen G'eweest om voorstellen voor de organisatie van deze gemeen
schap op te stellen. 

De medewerkers van het Fysisch Laboratorium zullen hieromtrent 
binnenkort bericht ontvangen. 



- 176 -

INTERNE VERSLAGEN 

(met uitzondering van practicum electronica en vacuumfysica) 

V 2688 Werke:roep: Vlammen 
J.van der Hurk 
Bepaling van de excitatie-energie van aardalkali-o:xyden in 
vlammen 

V 2691A Werkgroep: FOM KV 
R.H.Geerlings 
H t 1 . . 42c t t d e gamma-verva van niveaus in a, gemeen me e reac-
tie 41K(p,y)42ca 

V 2693 Werkgroep: Schokgolven 
W.C.R.Boelhouwer 
Meting van enkele schokpararneters 

V 2697 Werkgroep: Vaste stof 
K.Vos 
Reflectie- en elektro-reflectiemetingen aan oppervlak.ken van 
rutiel-één.kristallen 

V 2698 Werkgroep: Massaspect rometrie 
H.Wallinga 
Metingen aan de ionisatie van helium via de metastabiele 
niveaus 

V 2699 Werkgroep: Optica 
H.O.Dijkstra 
Vlamfotometrisch onderzoek naar de diffusiecoëfficient van 
Cs in gekoelde en niet-gekoelde acetyleen-luchtylammen 

V 2700 Werkgroep: Radiobiofysica 
H.A.Nijhuis 
Vorming van radikalen in verschil-lende kristalvormen van 
glycine door rö-straling 

V 2709 Werkgroep: Vaste stof 
N.G.Westerink 
Oriënterend onderzoek aangaande fot o-electrische verschijn
selen in loodchloride- en loodbromide kristallen 

V 2710 Werkgroep: Medische en fysiologische fysica 
J~L.Raaymakers 
Metingen aan het Bezold-Brucke fenomeen 
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V 2711 Werk{;roep : Didactiek 
J.van der Rijst 

- 177 -

Bepaling van de-potentiaallijnen in elektrostatische velden 
V 2712 l'1erkgroep: Didactiek ,. 

J .van der Rijst · · 
Toetsing van het Peltier-effet t met het apparaat, ontworpen 
door De Beer 

V 2713 Werkgroep: Didactiek . , 
J.van der Rijst · 
Het meten van adiabatische _expansie met behulp van een ther
mo-clement 

V 2714 Werkgroep: FOM KV 
Sj~Dijkstra -
~2tingen ~3n gebonden toestanden van 53Mn met de reactie 

Cr(p,y) Mn en met een. kle ine Ge(Lif--detector 

V 2715 Werkgroep: FOM KV 
Sj.Dijkstra -
De analo,;:e toestand van het grondn:i:vèau -van 53Gr in 5\fu. 

V 2716 Werkgroep: FOM KV 
Sj.Dijkstra -
Gammapolarisatiemeting az1n de ove rgang 0,38 - 0 in 53Mn 

V 2718 :-Jerkgroep: Kernfysica 
JoA.van Best 
De resonantie kromme van do reactie 35c1 (p 

0
) 

32s, gemeten 
met groot oplossend vermogèn ' 

V 2719 ·rerkgroep: Medische en fysiologische fysica 
hf.J.Nelissen 
Enige torsie-experimenten aan de intakte hui-d 

V 2720 Werkgroep: Kûrnfysica 
H.CoM.Cammaert 
Algol programma's t en dienste van het proton- verstrooiings
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NIEUWS VAN ELECTRONICA 

(Waarvan de vorige emissie werd overstemd door tandemgeknars) 

-Van de recente produktie noemen we een veelheid: 25 pulsversterkers 
en 25 dif-dissen voor opgemelde Tandem. Ze zijn wat van plan daar ••• 

-En een eenheid: een bobineloze eenmalige, 14 kV thyratron pulsprik
ker die bij TN 'n vonkenbrug moet ontsteken (doet-ie ook). 

-En _gen prototyp~ ~ete~ voor_ K?~~ _bundelstr?om. F~s-~. is 10-4 tot 
10 A, en 't geheel is lekvr1J zwëvènd. En dat · 1s maa~ J oed ook 
want daarna moet die stroom nog geïnteGTeerd worden. 

-Vaste stof krijgt steeds mincler. nu nog slechts 30 ruisweerstand 
in een 15 Hz loek-in versterker. 

-Even er tussendoor: er bestaat con leuk kunstje om,voor één frequen
tie, 360° lineaire faserègeling te krijgen in een enkele slac van 
een gewone potmeter. Iets voor U? _ 

-Dan via het resultaat van uitbesteding: er zijn zowaar "kunstaccu's" 
6,3 V 3 A in voorraad --

-naar do industrie. Voor digitaal werk hebben we thans oen~ 
voorraad Inte6-rated Circuits. Motorola 4--input i;ates, DTL, type 
~iC830P à F. 8.50 en enkelvoudiGe flipflops f.iC845P, ook DTL, à 
F. 16.50. Voeding +5 tot +8 V. Na lang overweGen hebben we deze 
types genomen omdat ze verwisselbaar zijn mot soortaelijkcn van 
Tcxas, ITT, Philco, Sperry on Fairchild. 
Voor analoGC toestanden hebben we, naast onze bekende Op-1'.rnp doos
jes E1241 nu ook de I-C Op-Amp MC1709CP van Motorola. G=-~5000, 
3;uV/0c. Kost F. 31.75, is veel kleiner maar niet intern nulstolbaar 
en uiteraard niet herstelbaar. .· . 

-Onze kristaltriller (wat heeft dat dinG eon namoni) loopt 1.10-9 te 
snel, zoals Gewoonlijk. 

-Een tip. Wist U dat City-Zwancnbort: con 48 h service heeft voor 
het mak(;n van prints? Nader tot _Ons voor verdere informatie. 

-Een ornstiG vermaan t öt -slot.o •• Wie UOG OrGOns losse neonstabi
lisatorbuisjes hoeft lib~en van Cerberus, type SR6 (3 cm glazen 
buisjes, 2 axial0 draadj0s, rode stip bij anode, zwarte -.ansla; 
van binnen) wordt verzocht die bij ons in te leveren resp. om te 
ruilen tec;en de equivalente Philips ZZ1000. Ze bevatten namelijk 
een radioactieve vóór-ionisator, mogen deswecen niet kapot Gaan, 
niet rondzwerven en moeten centraal beheerd worden. Kijkt U even 
serieust Alvast bedankt! 

G.JoK. 
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