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NOG DRIE SNIPPERJAREN 

Thomas en Fylakra - na zeven jaar werden dat bijna syno
niemen. Vo•r de Utrechtse natuurkunde waren het zeven jaar 
van voortgaande versnippering. Het aantal dependances groei de 
vrijwel continu. 

Wanneer echter straks de versnippering eindigt, in 1973, 
zull.en we elkaar niet als volslagen vreemden ontmoeten. Dat 
danken we dan mede--aan Fylakra i aan Thomas en Zijn team. De 
voorzitter treedt af, het team blijft. Het zal trachten de 
saambindende r ol van Fylakra in het oog te houden. Ook 
gedurende de laatste drie snipperjaren. 

Fylakra zonder Thomas - 't zal even moeten wennen ; als 
een ei zonder zout, als een nieuwjaar zonder sigaret. Dáárom 
kostte het Professor Thomas enige moeite een opvolger te 
vinden. Men zegt zelfs dat het vinden van een opvolger de 
zwaaràte taak is van een redacteur. De vraag ligt dan ook 
voor de hand: Wat hebt U gezegd toen Professor Thomas U vroeg 
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hem, als redacteur van Fylakra, op te volgen? Hebt U toen 
ook - bescheiden - opgemerkt dat zoveel anderen zoveel beter 
zouden kunnen schrijven? Het tekent de oud-voorzitter dat hij 
dan niet eenvoudig antwoordt: "Hoezo?". Om U dan, nadat U 
achtereenvolgens hebt ~~wezen op alle redactioneli· k~ali
t e iten van A, B, C. , . • , voorzichtig mee te delen dat al 
deze candidaten reeds eerder werden gepolst. Ztj hadden echter 
d :ingende en t e respecteren redenen om "neen" te zeggen; of 
ze hadden het te druk. 

Samenvatte??,d: een Thomas II was niet tei vinden. Waar 
niet is verli est zelfs de kei zer z'n recht ; of, zoals onze 
vaderen ook wel zeiden: men scheert moeil ijk haren van een ei. 

C. van der Leun 

UIT DE NIEmvJAARSREDE 

j aa roverzicht 1969 fysisch laboratorium 

Afge studee rden 

Pre.moties 
Publikatie s 

+ 

11 
88 
4 

+ 1 + 5 ( 8 + 
( 82 

l ee rboeken 

2) 
) 

Dok t oraalexamens 
.i . o. B-examens 

Ka ndidaat~examens 

39 + 5 (40 + 6) 

Werkkring 

Milita ire di enst 
Un iversiteit Utrecht 
Le raar 
Andere universiteiten 
Industrie 
Re aearch-instituten 
Buitenland (tijdelijk) 
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9 
66 

doctoren 

3 

2 
2 
3 
2 

12 -

• ( 64 ) 

doctorandi 

4 
13 
6 

5 
9 
2 

39 -

M.0.-B 

1 
8 

9 
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Uit bovenstaande tabellen blijkt, dat van de 39 doctorandi 
( en 12 doctoren) slechts 4 in militaire dienst gingen, een 
hoopvol laag c~fer. Teleurstellend is echter dat uit deze 
groep van afgestudeerden slechts 6 (verleden jaar 10) leraar 
zijn geworden. Het euvel van het lesgeven door onbevoegden zal 
op deze wijze b ij de Natuurkunde niet verdwijnen, behalve dan 
via M.0.-B. 

Het aantal publikaties is ongeveer hetzelfde als ver
leden jaar; dit jaar zijn echter ook 4 natuurkundeboeken ge
schreven door enkele fysici van het Fysisch Laboratorium; 
bestemd voor V.W.O. en H.A.V.O. 

Bovendien heeft het Fysisch Laboratorium, speciaal de 
afdeling Didaktiek, grote steun gegeven aan de Natuurkunde 
Olympiade. 

Financiën 

Universiteit 
Jaarkrediet 
Aanschaffing apparatuur 
Hulpapparatuur generatoren 

Jaarkrediet Transitorium 
Aanschaffing apparatuur 

Jaarkrediet Univ.-werkplaats 
Gereedschapslijpmachine 
Galvaniseerinrichting 

E,Q.M. 

f 660.000,-
" 408.000,-
" 261.000,--

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

55.000,--
68.000,--

77.000,--
14.000,--
65.000,--

Il 485.0QQ,-
Totaal 1969 

f 1.329.000,--

Il 123.000,--

Il 156.000,--
f 1.608.000,--

485.ooo,--Il 

f 2.093.000,--

Op financieel gubied zijn er dit jaar geen speciale 
moeilijkheden geweest ; gewone moeilijkheden doen zich op dit 
gebied elk jaar voor! 
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Personeel 

Wetenschappelijk corps 
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We tenschappelijke medewerkers FOM en ZWO 
As sistenten 
As sistenten FOM 
Technisch persone el 
Technisch personee l FOM 
Administratief personeel 
Algemene diensten 

71 
44 
54 
1 

64 
27 
37 
22 

326 
--

Vertrokken me dewerke rs~ 

inclusief student-ass. 101 
exclusief s tudent-ass. 32 

~~-dienst_ga treden: 

118 

Kandidaten met hoofdvak experimentele 
Natuurkunde 
Kandidaten me t hoofdvak theoretische . 

41 

245 

Natuurkunde 12 
M.0.-B Natuurkunde 11 

268 

In bovenstaande t abe llen zijn geen vergelijkingen met 
v~rleden j aar gegeven, omdat de personee lsformatie bij de 
Natuurkunde nu a l 2 j aar praktisch bevroren is. Ook voer 
de volgende 2 j a r en zit er geen beweging in. 

Het gevol g is ni e t alleen dat bepaalde funkties, die 
juist in verband met het nieuwe gebouw dringend nodig zijn, 
niet vervuld kunnen worden, maar ook dat het aantal promo
vundi ni e t zal t oe nemen ; dit zal later blijken. aan het aan
tal promoties ove r 4 à 5 jaar. 

K s ten van ni euwbouw voor wiskunde en natuurkunde in het 
Universite itscentrum="Uithof"-tprogramma-van-eisen-19ö0J 

J oa r van ingebruikname Gebouw 

Transitorium I 
Werkplaats 

Investering 

f 
Il 

6.200.000,--
4.000.ooo,--

1967 

1967 

1970 

1973 

+ 1976 

Wiskundegebouw en 
Elektr. Rekencentrum f 7.300.000,--

Ketelhuis 11 2 .600.000,-

Robert v. d .Graafflab. 11 10.500. 00.0 ,~. 

Gebouw kernfysica en 
Vaste Stof . 

Generatorengebouw en 
Kryogeenlaboratorium 

" 

Il 

9 .700.000,--

7.000.000,--

Experimentele Fysica 11 25.000.000,-

Voor-kandidaats-
gebouw en Theore-
tische Fysica 11 20 . 000.000,--

Totaal f 92. 300.000,--

De bouw van het Laboratorium voor experimentele fysica 
is gegund aan het Ingenieursbureau voor Bouwnijverheid te 
Oegstgeest. Begin 1973 zal het gebouw gereed z ijn, zodat 
daarna de gehele Natuurkunde in de Uithof zal worden 
gevestigd. 

De totale bouwkosten van de Wis- en Natuurkunde zijn samen
gevat in bovenstaande tabel (f 92.300 .000,-- ). 

Een nieuw program van eisen van het voor-kandidaats
gebouw zal in 1970 opgesteld moeten worden. He-t gebouw van 
de Vaste Stof komt in de loop van 1970 gereed ; de verhui
zingen zullen in juli a.s. beginnen. 

PERSONALIA 

Geboorten: 

1 december 1969: Jacob Joost zoon van 
de heer en mevrouw Kardux-Althuisius 

18 december 1969: Mirjam Beatrice dochter van 
de .heer en mevrouw Van Huis-Fokkinga 
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Verloving 

21 december 1969 : mejuffrouw S.F. Kronemeijer 
met de heer J.M. Notenboom 

!i~~~~!:i!: 
31 januari 1970: de heer F.C. van Rijswijk 

met mejuffrouw A.F.R •• Ter Veer 

t ~~~~~~~af=-~~-personeelleden 
Per 1 januari· 1970 : R. Heij, Universiteitswerkplaats (FOM) 

Drs.J.P.M. de Vre ede, wetenschappelijk 
medewerker bij de werkgroep microgolven 

mej. M.J.A.J. v.d . Zande, secretaresse 
van de personeelfunctionaris 

~=E!E~~~~-~~~f=-~~-personeelsleden 

Pe r 4 januari 1970: mevr. H.A. v.d. Grift-Achterberg, 
huishoudelijke dienst 

D c toraalexamen (experimentele natuurkunde) 

19 januari 1970 R.A.M. van Lopik 

P. L. Lijnse 

N -kandidaten 

A.C.J.M. Oudshoorn 
van Alphenstraat 6 

A. J.L. Verhage k 1616 I . B.-Bakkerlaan 177 • 

J .M . Schoenmaker k 
1337 I. B.-Bakkerlaan 83 • 

A. J.l'II.Dorréz 
Le istraat 16bis 

A. Sideri US 

Voa rtsestraat 6bis 

- C-

o.l.v. Dr.F.v.d. Valk 

o.l.v. Drs.J.G.v.d.Baan 

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

o.l.v. Ir.W.A.P.F.L.v.d.Grind 

o.l.v. Dr. W. de Graaff 
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FYLAKON-fidenties 

Financieel overzicht 1969 -------------------------
Inkomsten: 

1. Contributie 
2. Lindeman 

rente 

Uitgaven: 

3. Cadeaus 
4. Acties 

zieken 
algemene kosten 
nieuwjaarsreceptie 
oninbare contributie 

f 2.729,--
" 50,--
" 15, 12 

f 376,75 
"1.540,42 
Il 56,94 
Il 35,68 
" 393,80 
Il 12 1 --

f 2.794,1 2 

11 2.415,59 

Saldo winst 1 69 f 378,53 

Vermogenstoename : 
per 31-12-1968 
winst 1969 

f 1.257,80 
" 378,53 

vermogen per 31-12-69 f 1.636
1
33 

ad 1. Van de contributie moet nog i 50 % binnenkomen. 

ad 2. Betreft een eenmalige bijdrage van Professor Lindeman, 
vanuit Haifa. 

ad 3. Betreft ~ 
voor huwel ijken f 100 ,--
promoties en benoemin-
gen " 25,--
verlovingen " 22,50 
gepensioneerden " 7,50 

transporteren f. 155,-- -7-
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geboorten 
afscheid 

ad 4. Betreft : 
bridgedrive 

f 

" 

f 

71, 75 
150,--

376,75 

St.Nic.- + alg.feestavond 
St. Nicolaaskinderfees~ 
voetballen 

f 10 ,-
" 1198 ,-
" 246,96 
" 123,31 

winst Fokker-excursie 

Begr ot ing_1_7 0 

Inkomsten: 

Toegezegde contr. f 2600 ,--· 

f 2600 ,--

f 1578 ,62 
" 38,20 

f 1540,42 

Uitgaven: 

Nieuwjaarsreceptie 
St.Nicolaa s collo-
quium incl . feest-
avond 
St.Nico laaskinder-
feest 
Cadeaufonds 
Evenementen 
Steunfonds 
Reserve 

f 400,--

Il 1000,--

Il 250,--

" 450,--
" 100,--

" 300,--
" 100,--

f 2600,--

Diegenen die wij ni e t persoonlijk de hand konden drukken op 
de Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari j .1. wensen wij alsnog een 
voo rspoedig 1970. Het programma van Fylakon voor dit jaar 
l uidt momenteel als volgt : 

KEMA - Dodewaard excursie, waarschijnlijk op dinsdag 10 maart. 

_e, .. 

excursies naar verschillende afdelingen van het Fysisch 
Lab.; zgn. interne excursies. Dit punt is nog onder dis-
cussie. 
een feest t.g.v. de eventuele opening van nieuwe gebouwen, 
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voor zover dit tenminste organisatorisch en financieel mo
gelijk is. 

- een autorally? 
- het Sinterklaasfeest en het Kinder S.N.-feest. · 
- Kadofonds en steunfonds. 

Op de Nieuwjaarsbtjeenkomst is door de heer Bonsen het 
houden van een zeildag gesuggereerd. Voor deelname aan de 
Fylakon-excursie wordt al gelegenheid gegeven een werkdag te 
spenderen; als voor een zeildag op zaterdag dus voldoende 
belangstelling bestaat, kan dit een leuk punt worden van het 
Fylakon-programma. 

De heer Bletterman informeerde naar: de mogelDkheid van het 
inrichten van een auto-hobby-shop, om in vrije uurtjes te kun
nen "doe-het-zelven". We zullen interesse en mogelijkheden 
hiervoor onderzoeken. 

De heer R.A. M. van Lopik is wegens het doen van zijn doc
toraal examen afgetreden als student-bestuurslid van Fylakon. 
Onze hartelijke dank voor de door hem bestede moeite en tij • 
Hij is opgevolgd door de heer J.G.M. Emonds. 

We hopen u in 1970 vaak te mogen ontmoeten bij de verschil
l ende aktivite iten van FYLAKON. Het bestuur 

Dankbetuigingen 

De heer en mevrouw Klinkert-Meijer danken de Fylakon harte
lijk voor het door hen ontvangen kado ter gelegenheid van hun 
huwelijk. 

Evenzo danken de heer en mevrouw van Veen-van Leest de Fylako 
voor de belangstelling getoond bij hun huwelijk. 

De heer van 1 t Pad zegt hierbij de Fylakon hartelijk dank voor 
het blijk van belangstelling hem tijdens zijn ziekte bewezen. 

Op deze wijze wil ook de heer Lieshout zijn dank betuigen voor 
de belangstelling tijdens zijn ziekte ondervonden. 
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UIT DE .. BEGELEIDTIWSCOMMISSIE 

De begeleidingscommi ssie Natuurkunde-onderwijs heeft 
onderstaande brief verzonden aan het bestuur van de sub
f :c cul teit. Teneinde de gedachten, die in deze brief zijn 
verwerkt in brede kring bekend te maken. diene deze publi-
katie. 

12 januari 1970. 

Mijne Heren, 

Zoals U wellicht bekend zal z1Jn, behoort het tot 
de taak van de begeloidingscommissie Natuurkunde
on-lerw1Js in het cursusjaar 1970/1971 een Natuurkunde
opleiding te doen beginnen, die uitgaat van een nieuw 
programma. 
Bij de voorbereiding zijn wij er steeds van uitgegaan, 
dat . dit programma niet omvangrijker dient t e z i jn dan 
he t bestaande programma. Na nauwkeuri g ver ge lijken bleek 
de in het "tweede ontwerprapport"(+amendementen) omschre
V6n stof belangrijk omvangrijker te zijn dan de stof die 
momenteel wordt Ge geven. Gedurende de discussies over 
dit onderwerp meen t de bege l eidingscommissi e een oplos
sing gevonden t e hebben, di e ook in ander e opzichten· een 
b langrijke verbetering kan inhoudep. 
- Uit de in het ontwerprapport omschreven stof is een 
ni euw basisprogramma geformeerd, dat · duide]ijk minder 
l 0erstof ( circa 701~ van de college-uren) omvat. ·
- Het dee l van de stof ui t he t tweede ontwerprapport 
fü, t niet tot de nieuwe basis behoort, is gereor gani-
s eerd in e en ~antal k0uze-colleges. _ 
In het eerste jaar zullen er geen keuze-colleges worden 
gebeven, omdat dit jaar -naar de mening van de commis
si0 - vrij van differentiati e moet blijven. 
- ~e student zal zijn basispakket (eventuee l na inwin
ning v an adviezen) moeten aanvullen me t een nog nader 
aan te geven hoeveelheid s tof, die hij uit de keuze
college s kan samenstellen. Voor de verwerking van deze 
s t of zou hij dan een aanta l credits kunnen krijgen. 
In het huidige programma wordt differentiatie voorna
mcJ ijk verkregen, doordat verschillende studierich
tjngen andere bijvakken hebben. Door het aanbrengen 
van de moge lijkhoid tet vroegtijdige differentiatie in 
- 1-) -

575 
het eerste hoofdvak zouden zeer verschillende Natuurkunde
opleidingen kunnen ontstäan ·ên dit kan gevolgen hebben voor de 
huidige indeling van de studie in studierichtingen. 

. r 

De begeleidingscommissie ··:wu· daarom gaarne een discussi1r op gang 
brengen over de toekomstige inrichting van de Natuurkunde-studie. 
Zij acht het echter van bijzonder belang, dat- ook de Wiskunde
studie, althans waar he t de raakpunten betreft, in deze discus
sie wordt betrokken. Daarbij zou de commissie onder meer de vol
gende discussiepunten willen suggereren. 
- Moet de huidige indeling w, N,A gehandhaafd blijven, eventueel 
met nadere bepaling van wat het eerste hoofdvak (althans wat het 
pakket keuze-colleges betreft) voor elke richting moet inhouden? 
- Zo ja, is het dan wenselijk een eventuele verzwaring van de 
studie voor belangstellende theoretici mogelijk te maken door 
bijv.een (extra) bijvak aan de studierichting N te geven of 
moet er een nieuwe structuur gevonden worden, w~araan juist oen 
differentiatie in het eerste hoofdvak ten grondslag ligt? 
- Moet in dat geval deze differentiatie verY..regen worden door de 
student volledig vrij te laten kiezen uit de keuze-colleges bij 
het 11anvullen van zijn basispakket met het vereiste aantal "cre
dits"? 
- Is het dan wenselijk om door het behalen van een extra aantal 
"credits" studies van verschillende zwaarte mogelijk te maken? 
- Verdient het overweging om de student de mogelijkheid te bie
den zijn basispakket aan te vullen met "credits" voor werkzaam
heden van uiteenlopende aard(collegestof, praktisch werk en/of 
andere prestaties van niveau, die de Natuurkunde-studie betref
fen? 
- Dient het aantal en de aard van de behaalde "credits" op een 
of andere wijze op het diploma tot uitdrukking te komen? 
- Is h~t gewenst om bij een eventuele nieuwe indeling voor een 
zekere beginperiode (1 of 2 semesterj een voor alle w, N en A
studenten gelijkluidend programma te ontwerpen? Dit om de stu
dent gelegJnheid te geven zich goed te oriënteren t eneinde een 
gemotiveerde studiekeus te kunnen maken (zie rapport commi ssi e 
des Tombe-sept.1969). 
- Moeten er selecterende tentamens ingebouwd worden in de oplei
ding: Zo ja, hoe, hoeveel en waar? (Zie ook bovcn~cnocmd rapport) 
D cie .hoopt nu een discussi e op g~ng t e brengen.Door het ve l e 
werk i~ :zij niet in st~at de problematiek zelf t 0r h~nd te nemen, 
maar ZlJ acht het van belang, dat de sub.faculteit zich hierover 
in brede kring zal beraden. De leden van de cie.zijn gaarne be
reid ·haar . denkbeelden nad·er toe te lichten. 

A.Aertsen, J.E.J.M.Himbergen, H.P.Hooymayers. 
-1 î-
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NIEUWE WEGEN 

uit de werkg:roep fluctuatieverschijnselen ------------- - ------
Zoals de naam van de werkg:roep aangeeft, worden binnen dit 

kader fysische fluctuatieverschijnselen bestudee~d. Deze worden 
ook wel aangeduid met de term rui·s, · een .naam, die oorspronke
lijk slechts gebruikt werd voor de akoestische effectent die 
8amenhangen met electrische fluctuaties in radio-ontvangers. 

De oorzaak van het optreden van fluctuaties is gelegen in 
het feit) dat de fysische natuur is opgebouwcl u.i t discrete 
deeltjes moleculen, atomen, electronen etc. Hetgeen we op ma
croscopische schaal w~arnemen is altijd het totaal van ~e ef
fecten van vele deeltjes) zodat een soort van gemiddel~ gedrag 
wordt gezien , dat bij preciese waarneming fluctuaties vertoont 
rond dat gemiddelde. 

Een en ander impliceert, dat enerzijds een g:rote diversi
teit van fysische objecten onderwerp van onderzoek kan uitma
ken en anderzijds de benadering van die objecten gTote over
eenkomst zal vertonen) namelijk bepaald wordt door de analyse
methoden van de fysische statistiek. Het theoretisch deel 
hiervan gebruikt naast de statistische mechanica de resultaten 
van de math~matische statistiek. Experimenteel worden in de 
werkgroep 
a. telmethodes gebruikt) analoog aan die in de kernfysica, 
waarbij het. aantal individuele gebeurtenissen optredend in een 
bepaald tijdsinterval wordt geteld en daarvan de statistiek 
bepaald, 
b. de met de tijd fluctuerende grootheden ontleed naar de fre
kwentiej waarbij de "spectrale ruisintensiteit" bij frekwentie 
f wordt gemeten, waaronder men de gezamenlijke intensiteit van 
de 11epectz:ale" componenten verstaat gelegen in een frekwentie 
band met een breedte van 1 Hz om f heen. 

Men kan fluctuatiev~rschijnselen bestuderen voor het ver
earen van kennis omtrent de oorzaak van optredende ruis, voor 
het onderzoek van de fysische objecten zelf en tenslotte in . 
verband met het feit, dat ruis de onderste gTens bepaalt van 
meetnamrkeu:righeid zowel als gevoeligheid van fysische meet
instrumenten. Een of meerdere van deze aspecten tegelijk vor
men een motivering yoor het experimenteel werk dat in de groep 
wordt verric~t. 

Wat betreft d~ fysische objecten concentreert het onder
-12-
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zoek zich op onderzoek van de vaste stof, straling en hun wis
selwerking. 

Hieronder valt het onderzoek van kathodeluminescentie (Drs. 
Fijnaut). Het betreft straling welke door vaste stof fosforen 
wordt uitgezonden ten gevólge van excitatie met snelle electro-
nen. Een verschijnsel vooral bekend door toepassingen als ka
thodestraaloecilloscoop en televisie. 

Het ruiespectrum van de luminescentiestraling bestaat uit 
een frekwentie-onafhankelijke bijdrage~ welke samenhangt met 
het toevalskarakter van de spontane deëxcitatie van geëxciteer .. 
de luminescentiecentra en een frekwentie-afhankelijke bijdrage. 
De laatste kan worden opgevat als versterkte ruis van de exci
terende electronenbundel) de frekwentie-afhankelijkheid hangt 
samen met de levensduur van de gee~citeerde toestand. De ver
sterking zelf is het gevolg van het feit) dat é~n bombarderend 
electron~ afhankelijk van zijn energie> meerdere luminescentie
centra kan exciteren. Verschillende fosforen worden onderzocht 
en het onderzoek als zodanig kan dan ook als een vaste stof on-
derzoek worden aangemerkt. 

Onderzoek van de vaste stof wordt onder meer ook bedreven 
door meting van weerstandsfluctuaties in halfgeleiders. Deze 
fluctuaties kunnen worden geassocieerd met de statistiek van 
overgangen van ladingsdragers (electronen en gaten) tussen toe
standen met verschillende energie (generatie-recombinatie ruis). 
Verbindingen vande overgangsmetalen worden op deze wijze onder
zocht (Drs.Kleinpenning). Zo vond hij voor gereduceerd rutiel 
dat deze fluctuaties resulteren in fluctuaties v~n het aantal 
vrije ladingsdragers, waarvan de gemiddelde levensduur kon wor
den bepaald. Weerstandsfluctuaties in n-type ferrie oxide wor
den echter niet bepaald door fluctuaties in het aantal vrije 
ladingsdragers> doch veeleer, doordat fluctuaties optreden in 
de overgangen van een toestand met l~ge naar een toestand met 
hoge beweeglijkheid en omgekeerd. Voor wat betreft de optreden
de processen kunnen de voornoemde materialen als homogeen wor
den opgevat. Anders ligt dit bij het onderzoek naar de ruis in 
fotogeleiders, belicht met straling, welke sterk geabsorbeerd 
wordt (Drs.Kruizinga). Interessante resultaten in verband met 
deze inhomogene excitatie werden reeds verkregen met metingen 
van de ruis in de fotogeleiding van CdSe. Dit onderwerp hadden 
we ook onder straling kunnen rubriceren > immersy de fluctuaties 
in het geleidingsvermogen worden deels bepaald door lichtfluc
tuaties. Primair betreft het hier echter een onderzoek van het 
fotogeleidende materiaal) waarover uit de frekwentie-afhanke-

-13-
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·l ijl\heid van he~. ruisspectrum informatie wordt verkregen betref
fe nde de. v:erkzame doorsnede voor vangst van door het licht gecre-
e~rde vriJe electronen. Eveneens een inhomogene verdeling van la
d.~~gsdrage:s treedt op ~~j stroomgeleiding door ieqlatoren, we.ar
bi J de ladingsdragers bi J de contacten worden geïnjecteerd. Twee 
ceval~~n ~erde~ en~worden onderzocht (Drs.Driedonks) namelijk dat 
waarb1J uitslu1.tena. electronen worden geïnjecteerd (unipolaire 
in jectie) en de stroom begrensd wordt door de door deze electro-
nen opgebouwde ruimtclaó.ing~ analoog a l s in een vacuwndiode en 
~e t geval waarbij aan een der contacten electronen worden g;ïn
Jecte~~d en aan het andere gaten (bipolaire injectie). Een be-
1~ngr1Jke bron van f luctua ties wordt dan gevormd door de wissel
werking van ladingsdr agers met het kristalroos t er. 

Naqer onderzoek naar de stralin6 van een traditionele ther
mische s tralingsbron wor dt ingeeeven door het feit dat fotonen 
een a fwijkini van de klas sieke statistiek vertonen: Het effect 
hi~rvan doe t zich he t duide lijkst gevoelen bij straling~ afkom-
s tig van een_bron met hoge temperatuur en bij de 13.ngerc golf-
l engt en. Indien der6 elijke straling wordt gedetecteerd met be
hulp va~ e~n fotoëlectrische cel of een foto p-n diode) blijkt 
de sta tistiek van de g:~e~ecteerde fotoëlectronen een geringe~· 
maar t och me e tbare afwiJking van de zuivere toevalsstatistiek 
te_ vertonen. Dit werd aangetoond met behulp vc.n straling afkom
sti g van een koolboog : gedetecteerd met een InSb fotodiode. Het 
ond.erzoek w~rd t voortgezet met een InSb fotogeleidingscel e,ls 
detector. Hierdoor worden additionele problemen geïnt roduceer d 
onder. meer v ,::_n theoreti s che :i.ard> waarover een vruchtbaar con- ' 
t" ct is tot stand gebracht met de afdeling theor et:i,sche fys ica. 

He t_onderzoek van s t raling met ruismPettechnieken heeft oen 
n~euwe ~mpt:ls verkregen door do ontwikkeling van de l aser en de 
nieuwe 1.i:izichten ontstaan over het begrip coherentie ) dat i n 
verband 1.s g7bre.cht mo t correlaties in ruimte on tijd van op
t ~sche stralingsvelden. Zo worden onder me er ruismetingen ver
r~cht van door een draaiende diffuse schijf verstrooid l .1ser
l1cb.t. Do coherentie-eit:-enschappen van het verstrooide licht 
kunnen hierbij worden veranderd door de draaisnelhe id van de 
schij f te variëren. 

· Tenslotte mag worden vermeld~ dat theor~tisch zowe l als ex
periment eel onderzocht wordt welke statistische informatie over 
stralingsvelden k3n worden verkregen door he t me ten van de z ~ 

~nte:'pulstijde~verdeling (Drs.Van Rijswijk). Hi erbij wordt 01~:• 

c•.er in~erpulstijd versta.an de tijdsduur tussen dete c; t i e van ou-
ecnvolgende lichtkwanta . -R.J.J.Zijl s tra 
-14-
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rr~ INFORMATION ANALYSIS c:-ENTER ANU THE CREATION OF RELIABLF. 
• DA.'PA 1) 

Onder bovensta:mde titel verscheen in NSRTIS News 2) van ok 
tober 1969 een artikel van Dr.L.J.Kieffer> waarvan de inhoud 
i nteressant genoeg leek om in Fyla.kra geciteerd te worden. Het 
artikel zelf is te lang om geheel overgenomen te worden, maar 
een aantal relevante opmerkingen is hier bijeengebracht. 

The following material was presented by L.J.Kieffer 1 Direc
t or Joint Institute for Laboratory Astrophysics Information 
Center > Boulder, Colo. ~ to the National Acade~y of Sci0nces " 
Office of Critical Tables AdYisors Board Me e ting> November 1c. , 
1968 . It is printed here because it focuses on a major problcm 
f~cing data evaluators. 

•••••• • A majori ty of the people trying to cri tically evalu--
ate pr operty data did not recognize the paramount importance of 
sys t ema tic errors in assessing the reliability of the data . 
Their t ypical reaction to needling on this point w:1s , n]ell ~ yes 
but nothing can be done a.bout that. 11 Any critical ovaluat i on oï 
da t-i which does not prinn.rily concern i tself wi t h t he systemz: -
tic errors inherent in the measurement technique s c~nnot be 
productive in the long run ••••••••• 

Bef or e going further, I should make a fe w gE.ner;i.l commento 
::i.bout t he rele of random errors. As we know, t her c are s ome 
r a ther elegant m1thcm::i,tical theories to handle the r andom f luc
tu~tions that are inherent in every measurement. The s e i dea s 
'.1r e particularly useful in noting when system::i. tic error s -~r e 
occurring 3). The researcher can get some real f eeling for what 
i s ~ reason::i.ble doviatiön from a previous me~surement. On t he 
other hrmd, our real ennemy is the systematic error 4). My mm 
experience> and that~ I think 5 of every scienti s t who has se
riously considered it, bas been that statistical error bars qre 
almost never significant in determining th~ reliability of~ 
measurement •••••• 

Every experiment which purports to qun.ntit '.l tively measure a 
property of a well--defined physical system is bai=::ed ~n a the ory. 
This theory usually consists of a number of mathem~tica l ex
preseions which explain how to connect the dial readings of the 
instruments to the value attached to the property. For com 
pleteness, include in this scheme whatever ~heory is necess~ry 
t o connect the instrument with the fundamental standards or 
aecondary s t andards. In addition, there aren number of stated 
or unstated assumptions about effects which in principle may -15-
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~ffcct the measurea v:1lue but are assumed to be negligible. I 
would define a rcliable experiment in this way " A reliable ex
periment is one for which :111 knm•m sources of systematic er
ror have been delimi ted and their maf,rni tudes propc.rly assess-
ed. I'his includes effects notcd in the formal theory for the 
experiment ~nd in the stated or unstated '.lssumptions. Data ro
sulting from such an experiment I would cn.11 reliable date. •••• 
If, on the other hand, the above definition does not hold truc 
then the theory for the e:zporiment ü; defecti ve;; the data :..:md 

1 

a ss ociatcd error b~rs are ~ guess •••••• I don't believe anyone 
s hould be shocked by the notion that there are many properties 
wo c1.nnot measure r eliably and that we have been guessing. This 
i.rnpl ies th1.t there i.s pr obably very li ttlo reliable property 
da t1. av -=t i h .ble , which is cortainly true in my own field of a
tomi e collissi ons ~ ~nd pr obably true outside it (in tuis case 
I ~n guessinG, i f you'l l forgive me). 

•••••• .'rhc basic d i fficulty soems to be that -'lUthors never 
re2l ly say~ in simple dGcl 1.r c1 t ive sentcnces, just uhat they 
.nv, done . They mo.ke up a s tory , to go alen.:; wi th the reported 
~ec.saremont , which they hope will convince the journal editor 
t ha t their paper cont.:üns s ome new physics (01' whatever 
scicnco). Too oft:m they l avish their li terary talent on the 
11 sto1.'y:1 :1.nd h -~r dly discuss t he mcasurernent at all ••••••• The 
,i il err.mn. facing not only the cri tical compiler but also the 
~vora5e scientist in nvtemp t i ng t o cvalu~t e the material he 
::inQs in the litera.turo ic clearly illustrated by the case of 
two published measuroments of i oniza t ion cross s ections for 
,:\ lee ~ron impact on atomie helium. The rcsul ts reportod by two 
Lab or .'.', tori es diffcreè by :ib out 25 porcen t and > of course> their 
~uotcd errors wero almoct ~ fact or of ton smaller. The know
l 9dcn of defccts in mcasur oment tcchni ques havo in general been 
l)a sscd dovm from teacher t o otudent and not docurnented. Care
;u1 1.•valua tion including di scussions wi th t he =-'..ut hors did not 
_riel J. '.l. convincing c2s0 f or ei ther mca.surernent. Unfortunn tely 
the f ormal record of these experiments does nÓt cont~in enough 
c:ritical discussion of the meu.suromont techniq_ue s to point the 
,ray out of the dilemm::i. ••••••••• 

'~s 1. first step the Informa tien Analysis Centers, using 
:hoi~ own s t aff and expert consultantsj must publish critic~l 
dsc11Ssi ons of measurement techniques in order t o make i t 
·_.l e".:.' t o the scientist making the measurement c which toch
·i qt'.:,:s nre defective. Second, thcy must est..,,blish J.nd publish 
übjcctivc cri t eri '.l for judcing data s o that n consensus cm1 b8 
-10-
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r eached r egardin6 these criteria. And finally, they must publish 
c ompilations of roliable dat~ based on the consensus about the 
re liability of the measurement techniques •••••••• Most data com
pilations in the past have lacked ~ documented consensus about 
t he 1eliability of the measurement techniques. The absolute l y 
necessary connection bctween the reliability of the measuremont 
techniques and the reliability of the data obtained must b0 
generally recognized. A consensus about the reli ,:1bili ty of t he 
me 1 surement techniques must be reached and fully documented . 
Onl y then can relinble data compilations be produced . 

• .• ••• The attitude of the scientists will pos e a r eal pro
blem in implcmenting the kind of program I have ?utlinod f o: ~n 
Information Analysis Center. Scientific scolarship of the hi ~h
est order is r oquirod for this work 1 but at present physical 
sc i entist s do not r egard evalu:.. tion of the wor:: of others a s " l'!. 

' Ccept able scientific career in itself 5). 
A'.ln t ekeningen ------------1) De 11 Creati oI of !'e liable d3.ta 11 komt zelf n::i.mrn li j k ter 

spr nko in he t D.r t i~rn l > waarvan overigens kopi eën voor be
l ~ngs tellenden beschikbaar zijn bij ondergetekende. 

2 ) Nn.ti on:ü St n.nd::tr d Refer ence D~tn. Systems - een n.ctivi tei t 
v:1n ho t u. s. Na tion'.11 Bureau of St~nd1.rds. 

3) Mijns inzi ens i s bcdoe l c:l ~ t oevallige fouten of ui tsc~~ e t~ra • 
4) In do l-::0rnfysic 1. blijkt de s tati s tische fout nog '11 ti Jd. ac 

gr ootste t e zijn. 
5) In de prakti jl: blijkt (bi jvoorbeeld bi j ho t Nuclear Datn pro-

ject) d~t het l oskoppelen v ~n degene d i e same nv~t en eval~
eert v;:i.n het experimente l e werk in het dcsbetr e:i. f ende gebied 
ongewens t i s. Bli jkb::i.r.:i.r verli e s t men da~ lw t g~v oel v oor de 
merites van ni euwe mee ttechnieken. D:it 1s overi gens voo:nJ.
rnelijk een kwes ti e V'.1n mankracht " in pl :>..'3. t s vo.n e en klein 
aant~l full- t i me compileerders zou een veel groter aantal 
experimenta t or s b~r eid moeten zijn een deel van hun ti jd nan 
dit soort werk t e besteden. Bij het Atomie & Molecular Pr o•
ccs se s Infor mati on Center (A!\'1P I C) s c hi jnt men daari n gcsl::i.a gd 
te zijn. F.van d er Valk 
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- 582 -
UIT DE LABORATORIUMRAAD 

~='.§:'.3.dering van 8 jë1.nu:1.ri 1970 ---------------
1. Pro~essor Volger stelt voor het nieuwe Laboratorium voor Kern 

f ys1ca en Vaste Stof te noemen n3.ar p J w D b · · (N • . -
"Toor d h "kurd • • • • 8 iJe obelpriJs 
~ e se ~i 1 e in 1936, hoogleraar in Utrecht 1912-1914) 
•,en. vroeg zich af in hoeverre het geven V'.3.n namen aan de ver~ 
schillende natuurkundelaboratoria in De u1·thof 1 "d 

d · d l · "kh · zou e1 on tot 01:_ui e iJ e1d. Hoe kan een niet "insidoru wetend t h + D 
b1 Je k1,bora tori:1~ oen Fysisch Labora tori urn is. Men ~esl~~t c
nog eens goed ziJn ged~chten ever dit voorstel te laten gaan. 

2 . !~ de verschillei:ide faculteiten onderzoekt men momenteel hoe
~ e~ belangstell1ng or in de afdelingen bestaat voor de v~k 
::, th1~l~. Ook ~e afdeling 1:1atuurh7lnde heeft een brief mGt v;a: 
~enl1Jst ontvangen. In d1t verband lijkt hot nutt·a d v 
~ycli:s voor n1.tuurh.7lndl~ te no<>men. Hot :mtwoord o~cde e;ri;f 
~al in overleg met de studenten worden opgest8 1d. 

3 • D,.,. FOII zal ga:i.n onderzoeken hoeveel tiJ"d, •)•eld g b 
T, n~chap t . , a ; e ouwen> 
' - "' pen en rna e:1eel er momenteel in Nederland voor de 
~~ tuurh71~~e worden 1nge zet. Met andere woorden, hoe duur is 
.L t bedriJven van n'1 tm~.rl~ndc. Daarnaast wil men proberen n:1 
te _gaan wat de •·output?. is V'3.11 dit val-: 0.9.n ideee:·n .., t· · 
+,.., it . ·t· t· > -C lVl-
,:-- sn~ 1n1 1:1 iovon, bevruchtingsprocessen) r·ealisaties 
~c onomi s c he en m--,_atschappeli jke invloeden enz. Korter ge;egd 
~on zal prober en een rekening van baton en lasten O" t o 
1 r . s · ..., e ma-
;~~· · ommigen verwachto n er een zeer positief resultiJ.at V"n 
~i J menen, dat de balans duideli jk n2 ar de k'.l.nt v 1 n d b •t· • 
z~ l d 1 And · e ~ en 

- . ~~rs a~n. eren denken echter, diJ.t oen derg8 lijk (zeer 
'.,0011~ Jk) u1 tvoerb:1ar rendementsonderzoek weinig zin zal heb
uen~ _ J~ ze l fs a.ls boor.wrang kan w-3rken indien er g 
··•e lJ. Jkin r t • 1 . , een ver-
ó bsm 1 eriaa 1s met andere disciplines In Am ·k 
·· - at m o t 1 d • eri a 
ai. ID8n ee e en ergelijk onderzoek onder 1 'd' 
Bondi Vctn start. ei ing vnn 

i] . • :i)o st:uc~uurcomrnissi e is (eindeli j k) 6eformeord. Hierin heb
?en zitting~ de hoogleraren Denier v , n der Gon, Endt en Van 
L::.mpon, de s t o..fl cdon Bosman, Glnudemans en FiJ·naut d '" 
Y1o elsl ,.,den G 1 · K . ' , e per ... o-C:-.. _ " os in~~ , ~ning on Vnn Li thj do studenten Van de 
,<J.Jn, De Vos (be iao S) en Vnn Rooyen (A-E). De heer M.F. 
LG oters za l als secretaris optreden. 

-1 8-
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Do belangstelling v~n do zijde der s2

-l eden schijnt gering to 
zijn. Men k'l.n slechts heel moeilijk gegadigden vinden. Van-
daar dat twee bestuursleden voorlopig in de commissie hebben 
pL1.atsgenomen. (Ik hoop dnt deze opmerking on juist i s H,P . 11 . ). 
Do laboratoriumraad verwacht een grote ~ctivito it V'.l.n cie com
missie, mede omdat haar samenstelling r eeds zoveel tijd hoeft 
gevergd. 

5. De l ::.boratoriumraad hooft zich volledig geschaard acht0r het 
voorstel ·nm do stafraad (i.c. Dr.Broedcr) om ho t versch2.ffon 
v:rn informatie over de werkgroepen :1an belangs t ellenden (in 
de eerste plaa ts echter aan studenten, die zich rondom hun 
kFtndidaa tsexamon bewo gen) ster 1: t e ver beter en. Dit zou dan ge
r eali seerd dienen . e worden door ~ 
o, . het houC'.on van e on II open day" door de werkgr oepen 
b. he t i:: nmenstellon van eon boekje dat infor M,::ttie ge eft over 

do werkza ~m hedon in de werkgr oepen ( di t op k, ndi dant sni
voau) 

sub a. . De "open d:1y 11 ( eon be t er e ui tdrukking wordt gaarne in
gewacht ) za l e l l: j a ar tenminste éénmnal door elke werkgroop 
verz orgd dienen t e worden. Op deze d:J.g st,,~ t de wer kgroep 
open voor nllc be l nnestellenden en zullen or opstelline0n i n 
wer ki ng , films e tc. worden v er toond over hot wer k v:.n de wer k
groep. 
sub b. He t ..; am\jns tel l en v 1.n con informa tü" b oekj e di ent moer to 
zijn d,:m een bundeling ve,n Fyl :;i_,kra- art i kelen. He t is echter
mogelijk om bij hot opstellen van oen dergelijk boekje 5 ·wnr
~a.n elke werkgr oep zijn eigen bijdra.ge dient to l everen~ uit 
t e g".1.an V'3.n ho t j ::.arverslag en/ of he t door de werkgroep ge-
schreven Fylakra- .1.rt ikel. Bij het opstellen vnn de informa tic 
zullen voora l ook do studen~cn in de diverse workgr~epen een 
bel ~ngrijke r ol kunnen spelen, Dr.Broeder, A-B on S zullon 
een en ander proberen te organiseren. De laboratoriumraad ver-
zoekt echter dringend om medewerking ~ d~ar z ~j dit initiatie f 
van €,·rot e be t ekenis acht. 

6 . In do facult eit der Wis- en Natuurkunde bohaalden in he t stu
diejaqr 68/69 circa 141o v~n de studenten hun doct or2alexamen 
cum lo.ude. Voor de natuurkunde ( experiment en theorie) l egden 
in deze lfde periode 45 studenten hun doctoraalexamen af, 
Sl echts één student d:larvan wist hot predik!:l.at "cum laude 11 te 
behal en . He t studiej :-1ar 67/68 vertoont een~olfde beeld, De 
vr:1ag i s of or nio t t e laag wordt gecijferd in onze afdeling. 
Voornl de cijfer s voor pr3,ktisch werk komen uiterst zelden 
boven de 8 uit. Als allo studenten, di e nu met "zeer veel go--
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noc0en" zijn gcslaa ~d> "cum laude " h:?.dden gekre i:,en~ had onze 
afdeling uol de 14-, bereikt die in J.ndGre 7.fdelingen zo ge
truikcliJk is. 

7. ~ is een commissie voor m1.teriële zaken ingesteld. Deze 
commissie z~l zich onder meer bezighouden met do verdeling 
van de kredieten binnen het lJ.bor~torium. In de commissi e 
zullen pl 1.J. tsnemen. de hooglorJ.ren Hoogenboom en Bouman, 
d.o st'.lfleden Wouters, Krusemoijer en Zoegers en de heer V<1n 
Lith. 

8 . Br i s een commiss i e personoelszJ.ken ingeste ld. De ze commi s 
s i e z~l de opengevallen personee l splaats en verde l en over de 
mrkcr oopen. Bovendien zal zij richtlijnen trachten op te 

s t ellen qangaande hot benoemings - on bevorderingsbeleid v oor 
l::e t we t ens chappeliJk p8rsonoel. I·e t n:J.mc zal zij zich buigen 
over de problemen> die samnnh:i.ngen me t he t :.ü of nie t bli j 
vende k,r 1.kt er v--m de verbintenis tussen de labora toriumge
~eens chap enerzijds en de gepromoveerde en niet-gepr om oveer
de wotensch:1pp :;; lijke medewerkers ander zi jds. In de ze commis
sie hebben pl ,~. tsccnomen~ do lab or:1 t oriumr~adsleden Braarns 
!_. Il Van der Leun , de stafleden Broeder en Snclleman e: n de 
hoer M.F. Peotors> pcrsonuolsfunc tionaris. 

9, "]ris t onslot t o nog oen commiss ie voor het voorkandidaats-
6obouw ge form PC:rd. Dezo commiss i e zal medewerke n '.l.3.n de 
totstandkoming van oen voorkandidaatsg8bouw. In de commis
s i e zullen plq ~tsncmon , de labor~toriumraadsloden Rutgers 
t n T!ou t ers , de stafleden Hooyman ) Hollander 1 Kuporus, Zand
stra en Broeder. Daarnaast zal een student worden uitgeno
digd in de commissie zitting te nemen. 

10. ~e v ol gende laboratoriumra:i.dvergadering is vastgesteld op 
t~ondordat:, 5 februari a.s. om O;l .00 uur in het Robert V3.n de 
Cr naff L~boratorium. H.P.Hooymayers 
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KLEllf JOURNAAL 

_j_~~~~:::~ 
27 _ Lunch s_2 

kleine collegezaal 

februari 

2 

3 

Algemene ledenvergadering A - E 
grote collegezaal 

Lunch s2 

kleine collegezaal 

5 Colloquium dr.J.J.J.Kokkedee (Nijmegen) 
Het quarkrnodel. 
grote collegezaal 

10 Lunch s2 

kleine collegezaal " 

19 Colloquium ir.A.C.Wolff (Utrecht) 
Een onde3~oek van de aangeslagen toes tan
den van P m.b.v. de 3 MV en 2x6 MV van 
de Graaff-versnellers. 
grote collegezaal 

20 Vergadering Natuurkundig Gezelschap 
Prof.Dr.M.G.J.Minnaert (Utrecht). 
De maan. 
grote c•llegezaal 

24 Lunch s2 

kleine collegezaal 

1~.09 uur 

16.00 uur 

13 .oo uur 

16.00 uur 

13 .oo uur 

16.00 uur 

20.00 uur 

13 .oo uur 
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MEDBDELING STAFRAAD 

Het blDkt t e lkens dat velen slecht op de hoogte zijn van 
du werkz aamheden van dd Stafraad. 

De Stafraad houdt zich bezig met concre te problemen, die 
zich voordoen binnen het Fysisch Laboratorium, welke o.a. 
doo r Stafleden kenbaar worden gemaakt. In sommige gevallen 
zal de Stafraad een kleine, uit stafleden bestaande commissie 
vormen die deze problemen bespreekt, en daarvan een verslag 
uitbrengt. Een vertegenwoordiging van de Stafraad woont de 
Laboratoriumraadvergaderingen bij. In dit zeer nuttige contact 
met ho•gleraren en lectoren kunnen een aantal van deze pro
bl emen worden besproken en vaak tot een oplossing wordet ge
bracht. 

Vertegenwoordigers van de Staf hebben zitting in de com
missie (met hoogleraren en studenten) "begeleiding natuurkunde 
onderwijs". De notulen van de maandel ijkse vergaderingen van deze 
begeleidingscommissie worden openbaar gemaakt. De Staf is ook 
verteg!3nwoordig in de commissie "bestuursstructuur van het 
Fysisch Laboratorium". Deze commissie heeft tot nu toe nog 
ni e t vergaderd. 

Om meer bekendheid te geven aan het werk van de Stafraad, 
zullen. rapporten van Stafcommissies gedurende één maand ter 
inzage liggen op de leestafels van bibliotheken, of hangend 
aan de mededelingenborden in het Fysisch Laboratorium en de 
dependances. Ter inzage nu: rapperten over "opzet van de 
gr oep elektronica" en "kennismaking met werkgroepen". 

De Stafraad, H.P. Hooymayers (voorzitter 
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G. van Middelkoop (secretaris, R. v.d. 
Graaff Laboratorium) 

J.J. Broeder 
W.E. van den Brom 
H.A. Dijkerman 
H.M. Fijnaut 
W.A. van de Grind. 
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INTERNE VERSLAGEN 

V 3150 Werkgroep: Vacuumfysica 
J.M. Schoenmaker 
De invloed van koolzuur op de stikstof-adsorptie aan 
zeoliet 

V 3151 Werkgroep: Optica 
P.R. Boelens 
De diffusiecoëfficiënten van caesium in een acetyleen
lucht-vlam 

V 3154 Werkgroep: Medische en fysiologi s che f ysica 
G.E.P.M. van Venrooij 
Echoencephalografie 

V 3156 Werkgroep : Microgolven 
P. Hoyng 
Dubbelresonantie-experimenten bij OCS en HCCOCH

3 
V 3157 Werkgroep : Medische en fysiologische fy s ica 

J.L. Schotman-Veldman 
Een model voor de systolische volume-e l a s ticiteit in 
het linker ventrikel 

V 3158 Werkgroep g Fluctuaties 
F. C. van Rijswijk 
Interpulstijdenverdelingen 

V 3159 Werkgroep . Medische en fysiologische fysica 
N. Abrahamsen 
Onderzoek van het visuele systeem door middel van 
ERG- en EEG- analyse 

V 3160 Werkgroep: Kernfysica 
T.F. Risselada 
Proef met alfadeeltjes voor het kernfysisch practicum 

V 3161 Werkgroep·: Biofysî.ca 
P.A. Oomen · 
Fotorespiratie 

V 3163 Werkgroep: Kernfysica 
J.J.M. van Gasteren 
Onderzoek van toestanden in 42ca met behulp van de 
reactie 41K(p,~ 0 )38Ar 
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- 588 -
NIElH!S V.AN ELEKTRONICA 

( w1.n.r we allem-:i<1 l n~.tuurli jke logge zijn) ----------------------------
- Io grote netstoordert is na ruim een jaar gevonden~ een 

[,rijs kn,stjo vnn RE;TA) genaamd 2 kH Lcistungsregler. Hot 
:<.reng za t e r gens aan een diffusi epomp en is thans door e EJn 
v 1.riac vervG.nt?;en. 

- He t eobruik van _die lekkere, kleine, lichte) goedkope thy-
1·is t orre1:;e l3.ars moet op een fysisch lab absoluut worden 
ver b oden. Vnri ::i.cs zijn tienmaal zo zwaar en duur) maar ver
cc;e t niet dat door di e thyristors allerlei metingen> niet 
alleen in wijde omtrek d och ook die van Uzelf , verziekt 
wor den ! Hebt U he t noG ni e t gemerkt? Dan zit die storing 
nu i n Uu dissertati e , en over een tijdje zal iemand an<iers 
in z 'n stellingen Uw mee tresult~ten wel es evon in de 
_rond boren. 

- Voor wie per sé nie t anders k7n) hebben we netfilters en 
f , br iE,ksfolders voor sp0ciale thyristors--ontstoorders. 

- Bn nu kunnc•n we einde lijk wr-, er zonder te gokken cle klok
~e bevc ns verstrE:- kkcnu gangfout kleiner dqn 1.10-10 per 12 
j ~n .> drift+ 1.10-10 per dag) zodat Uzelf kunt eûtrapo
ler en m,ar Uw F'ylakra-lecsdag. De offset is -3. 10- • 

- 't I s allemaal klok wat de klok slaatt wie van U komt er 
in moeilijkheden nls wij zo to gen de zomervakanti e het 
ding onder de 1.rm meenemen n:1ar het KF/VSt-lab? 1-Told U 
.:;nel on vertel wat het U waard is •••• 

-- lJi euws van ons m:1g:1zijnr Sinds nieuwjaar voeren we t~,n 
d,;; le een computeradministratieo Daarom is het van bolrmg 
d- t U op de oranje bonnen voor ieder artike l (desnoods 
~lleen) he t codenummer vermeldt dat er op of bij v0rm ld 
is. Voorts hebben wo nieuwe printknartgcleiders en oen 
BCY 89 dubbel NPN tor met 10 microv/

0 c, hij is klein n 
1"oedkoop. 

- ~:crvicet er is een tester voor digit. IC's, met een mn
trix-pntchboard> waar in principe allo huidige en toe
komstige 10) 14 cm 16 potertjes op bekeken ku1men worden. 

- l'rodukti e~ 3 klystronvoc,dingen voor Pr.Bijv. en Koll.> 3 
clrukbeveiligcr s voor MS2> en een 0~5 V 75 A trafo voor 
- 0 11 thermische kr~an bij K5. 
C~1derweg en Plannen '. zie vorige jaargang. 

G.J.K. 
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