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De Stichting Technische en Fysische Dienst voor de
Landbouw heeft tot taak ten behoeve van het landbouwkundig onderzoek:

Activities of theServiceInstitute forApplied Mechanics and Technical Physics in Agriculture.

niet in de handel verkrijgbare machines, werktuigen,
fysische, elektronische- en fijnmechanische apparatuur te ontwerpen en te vervaardigen;

The development and construction of physical and
electronic measuring- and controlling-instruments,
machines, tools and technical expedients, which are
not obtainable through the trade;

adviezen teverstrekken op fysisch,werktuigkundigen meettechnisch gebied;
te adviseren bij de keuzevan apparatuur;

Advice isgiven on matters, concerning measuring by
technical means, machinery andphysics, also on the
choice of instruments and apparatus. An extensive
technical documentation is at the disposal of those
concerned with these matters:

het ijken van meetinstrumenten;

Calibration of instruments such as thermometers,
hygrometers, lightmeters, manometers, chemicalanalytic weights etc.;

het verrichten van elektronenmicroscopische werkzaamheden;

Electron microscopical work is carried out with the
Elmiskop I (Siemens) and thePhilips EM 100;

hetverlenenvan hulp bij het analytisch en preparatief
ultra-centrifugeren.

Scientific work isalso carried out on ananalytical ultra centrifuge (Beekman Spinco Model E).

Wageningen, Dr. S. L. Mansholtlaan 1 2
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Voorwoord

Dethansverschenen publikatie. Mededelingen no. 7 van de Stichting Technische
en Fysische Dienst voor de Landbouw,vormteen voortzettingvande reeks mededelingen van de Landbouw Fysisch-Technische Dienst en van de Centrale Werkplaats. Aangezien de aktiviteiten van deze beide Stichtingen sedert de zomer van
1964 geheel worden voortgezet door de nieuwe Stichting is, op een wat andere
vormgeving na,de continuïteit van de Mededelingenreeks zinvol. Vanaf 1 Januari
1963 werken beide Stichtingen reeds zo intensief samen,dat een samensmelting
van de diverse afdelingen intern een feit was geworden. Met de totstandkoming
van de Stichting Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw kanzijnu ook
officieel naarbuiten toeoptreden. Metdeconcentratie vandewerktuigkundige- en
fysisch-technische dienstverlening in één apparaat, wordt niet alleen een doelmatiger werkwijze nagestreefd, maar bovenal is nu een grotere samenwerking
tussen de verschillende technische afdelingen bereikt. Door deze bundeling van
kennis en ervaring zijn de mogelijkheden van het instituut groter.Vooralomdat de
ontwikkeling en de constructie vandetechnische hulpmiddelen over het algemeen
geruime tijd in beslag nemen,en daarmede de nauwste doorgang vormen voorde
realisering van de onderzoekprojecten, is het onderzoek meteen efficiëntwerkend
centraal dienstverlenend apparaat ten zeerste gebaat. De nieuwe Stichting stelt
zich ten doel deze taak volledig en doeltreffend uit tevoeren.
Ir.A. P. Minderhoud.
Voorzitter vanhet Bestuur vande
Stichting Technische en Fysische
Dienst voor de Landbouw.

Inleiding
drs.A. M. K. vanBeek, directeur

Algemeen
De werkzaamheden beschreven in deze publikatie
zijntot standgekomen ineenperiodewaarin defusie
tussen de Centrale Werkplaats en de Landbouw
Fysisch-Technische Dienstwerd gerealiseerd. Inverschillende ontwerpen is dit duidelijk waarneembaar,
bijvoorbeeld, daar waar de apparaten samengesteld
zijn uit een elektronisch- en uit een werktuigkundig
gedeelte. Door deze sterkere combinatie van verschillende mogelijkheden zijn bijzonder bevredigenderesultaten bereikt.Omdediverseontwerpen inpublikatie-vorm vast te leggen is het karakter van de
Mededelingenreeks ten opzichte van de afgelopen
jaren enigszins veranderd. Meer aandacht is besteed
aan de beschrijving van diverse gereed gekomen apparaten. Hoewel deze in het algemeen aan speciale
eisenvoldoen,zodat slechts inenkele gevallen meerdere apparaten van hetzelfde type zullen worden gevraagd, wordt op deze wijze toch een min of meer
compleet beeld gegeven van hetgeen door de Stichting wordt gedaan en welke mogelijkheden zij biedt.
Daarnaastzijnvan diverse onderwerpen korte Engelse samenvattingen gegeven om op deze wijze de
uitwisseling van gegevens met instellingen in het
buitenland te vergemakkelijken.
Helaas heeft dete kleine personeelsbezetting tot gevolg dat het grote aantal opdrachten slechts met de
allergrootste inspanning, vaak door middel van
overwerk,kanworden uitgevoerd. Naast grote waardering voor de inspanning van alle medewerkers
moet toch worden geconstateerd, dat aan deze toestand eens een eind zal moeten komen. Daarnaast
kunnen thans activiteiten, die binnen het kader van
de Stichting liggen niet of zeer onvoldoende worden
verricht. Gehoopt wordt dat hierin verbetering zal
komen.
Werkzaamheden
Hetaantal opdrachten over 1 963vertoonde opnieuw
een lichte stijging. Gemiddeld werden per dag 5 op-

drachten ontvangen. Aan de uitvoering van de opdrachten werden ongeveer 40.000 uren besteed;
dit aantal heeft uitsluitend betrekking op de produktie; interne research, advieswerk en dergelijke zijn
hierin niet begrepen. Detotaal doorberekende kosten
bedroegen ongeveer f 350.000,—waarin een bedrag
van f 100.000,— voor verwerkte en direct geleverde
materialen was begrepen.
Interne research
Aangezien de Dienst apparaten moet vervaardigen,
welke niet in de handel verkrijgbaar zijn, is zij genoodzaakt ontwikkelingswerkzaamheden te verrichten. Dit komt vooral tot uitdrukking bij de vervaardiging van elektronische- en fysische meet- en
regelapparatuur. Naast het beproeven van ontwikkelde schakelingen en instrumenten is het bovendien
noodzakelijk nieuwe componenten tetesten en na te
gaan in hoeverre deze bruikbaar zijn. Een voorbeeld
hiervan vormt het Eltronix vochtigheidselement. dat
in het afgelopen jaar werd onderzocht.
Ook voor de afdeling Werktuigkunde is interne research onontbeerlijk. Niet alleen wordt onderzoeken ontwikkelingswerk verricht aan te construeren
machines en apparaten,maar bovendien ishet noodzakelijk na te gaan of nieuwe materialen bij de vervaardiging van opdrachten moeten worden verwerkt.
Behandeling van opdrachten
Tussen het aanvaarden van een opdracht en de aflevering van heteindprodukt ligt in het algemeen een
belangrijk tijdsverloop. Aangezien de lange weg die
voor de totstandkoming van een opdracht moet
worden afgelegd door de opdrachtgever moeilijk is
te volgen isinfig.1schematisch aangegeven hoeeen
opdracht de Dienst doorloopt.
Na het vooroverleg met de opdrachtgever en de,
eventuele, literatuurstudie wordt de werkvoorbereiding ingeschakeld,die onder meer de voorcalculatie

samenstelt. Hier wordt ook, voor zover mogelijk, de
produktie ingepast in de bestaande werkplanning.
Vooral echter, wanneer voor het ontwerp interne research door de ontwikkelingsafdelingen moet worden verricht is een werkplanning bijzonder moeilijk,
omdat niet bekend is welke problemen in de loop
van het onderzoek zullen moeten worden opgelost.
Daarnaast wordt de werkplanning vaak doorkruist
door spoedeisende opdrachten, die „tussendoor"
moeten worden afgedaan. Desalniettemin vormt de
werkplanning een van de belangrijkste schakels in
het produktie-apparaat.
Is de voorcalculatie tot stand gekomen, dan wordt
deze aan de opdrachtgever voorgelegd, waarna, na
akkoordbevinding, de werkzaamheden een aanvang
nemen.
Een belangrijk facet bij de voorbereiding vormt de
materiaalvoorziening en de magazijndienst. Hierbij
dienen tevens in beschouwing te worden genomen
de directe materiaallevenngen aan de opdrachtgever die een complicerende factor vormen. De
praktijk heeft echter bewezen, dat de directe materiaalleveringen, in verband met leveringstijden, opslag
en dergelijke, grote voordelen voor de opdrachtgever opleveren. Zij behoren derhalve tot de dienstverlening.
Na de vervaardiging van de onderdelen in de diverse
werkplaatsen wordt de eindmontage verricht terwijl
de eindcontrole, veelal weer in samenwerking met
deontwikkelingsafdelingen geschiedt. Na de aflevering vormt de vergelijking van voor- en nacalculatie,
naast de andere technische gegevens, een belangrijke informatiebron voor de werkvoorbereiding en
voorde produktiviteitsbewaking.
Cursussen
De cursussen in de metaalbewerking zijn ook in het
afgelopen jaar voortgezet. Zowel op het gebied van
het instrumentmaken als van het constructiebankwerken werden avondcursussen gegeven.Vier eigen
8

medewerkers legden het examen Bemetel Constructiebankwerken met goed gevolg af,zodat de afdeling
Werktuigkunde thans beschikt over een aantal vakbekwame medewerkers. De cursus instrumentmaken
Bemetel is nog niet beëindigd. Hieraan kunnen nog
medewerkers van de afdelingen van de Landbouwhogeschool en van de instellingen voor Landbouwkundig Onderzoek deelnemen. Vooral omdat de verhoging van de vakbekwaamheid van de technische
medewerkers direct doorwerkt in de kwaliteit van het
te vervaardigen werkstuk en in de snelheid waarmede dat gereed komt, is het onderzoek ten zeerste
gebaat met technisch vakbekwame medewerkers.
In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de diverse
cursussen en van de behaalde resultaten.
Algemene dienstverlening
Naast de vervaardiging van verschillende apparaten
en onderdelen daarvan vormt het advieswerk een
zeer belangrijk onderdeel van de activiteiten van de
Stichting. Dat hieraan een grote behoefte bestaat,
bewijst de toename van het hieraan bestede aantal
uren.
Daarnaast zijn de bibliotheek en de technische documentatie nu zover opgebouwd, dat zij een belangrijke informatiebron zowel extern als intern vormen.
Met nadruk zij erop gewezen,dat de opdrachtgevers
hiervan gebruik kunnen maken.
Verschillende activiteiten van de Stichting moeten in
het bestek van deze Mededelingen onbesproken
blijven. Desalniettemin wordt gehoopt dat de inhoud
een bijdrage mag leveren tot de goede verstandhouding en een verdere versterking van de samenwerking met de opdrachtgevers.
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Gamma-bestralingsinstallatie voor hoge doseringssnelheden
G.Bore/. Th.G.N. vanBree.R. Hovingen A. M. K.vanBeek
Opdrachtgever: Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw

Summary
A description is given of a new type of gamma-ray
irradiation unit with uniform radiation distribution.
Theunit was especially developed for the irradiation
ofplants in aglasshouse, but can be used in various
other irradiation experiments where uniform radiation
distribution is required.
The unit essentially consists of two 150 Curie
Caesium-J37 sources, independently movable along
a vertical guide rail.As theuniformity of the radiation
distribution depends on the distance between the
sources it ispossible toadapt thedegreeof uniformity to the experiments to be undertaken.
A further advantage of this construction is that the
storing of the sources, often a difficult problem in
similar units, is greatly simplified.
A fully transistorized control circuit permits automatical operation during long periods without supervision.
To minimize personal accidents an interlock system
of doors, based on the redundancy principle, and a
fire-alarm and emergency switches are incorporated
in the control system.
Inleiding
Overeenkomstig de berekeningen*over de vorm. de
afmetingen en de verdeling van het radio-actieve
materiaal is ten behoeve van het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw een installatie ontworpen voor de bestraling van grote objecten, in dit geval planten, met behulp van gammastralen.
De installatie is geplaatst in een kas. terwijl de doseringssnelheid ongeveer 60 R/h op 100 cm bedraagt. Echter is het met een dergelijke installatie
zonder meer mogelijk doseringssnelheden te bereiken van 600 tot 1000 R/h op 100 cm van de
bronnen.
• Zie Mededeling 6 (1963) p. 16
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Aangezien de bestralingen worden uitgevoerd in
een kas is bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid. Het interlock-systeem, brandbeveiliging en
noodschakelaars zijn zodanig geschakeld dat weigering of uitvallen van bepaalde onderdelen vrijwel uitgesloten moet worden geacht. Aangezien het klimaat
in de bestralingsruimte bijzonder vochtig is, is als
voedingsspanning 24 V gekozen. Bovendien is het
hierdoor mogelijk bij het uitvallen van de netspanning, automatisch over te gaan op twee 1 2 V-accumulatoren. De bediening van de installatie kan zowel met de hand geschieden als automatisch. Voor
automatische bediening kan door middel van een
tijdklok een bestralingsprogramma worden ingesteld
terwijl op een schrijver wordt aangegeven gedurende welke perioden de bronnen bestralen. De gehele
installatie is in het najaar van 1 963,nauitvoering van
een uitgebreid beproevingsschema, in bedrijf gesteld. Fig. 2.geeft schematisch een overzicht van de
opstelling.
De bedieningskast, waarin onder meer de aandrijvingsmotoren zijn opgenomen, staat buiten de bestralingsruimte.
Wanneer de bronnen in de bestralingspositie worden
gebracht, en uiteraard tijdens de bestraling, kan
niemand de kas betreden. Een betonnen muur
vormt de afscherming van de bedieningsruimte. De
bestralingseenheid wordt gevormd door twee radioactieve bronnen. Caesium 137 met een sterkte van
150 Curie elk*.
Dezebronnenworden,onder bepaalde restricties.onafhankelijk van elkaar bewogen. Het meest uniforme
stralingspatroon wordt verkregen bij een onderlinge
afstand van 1 30 cm;afhankelijk van het te verrichten
onderzoek kan men echter een keuze hiervoor doen.
Niet alleen is hiermede een zeer veelzijdige instelling
* Het radio-actieve materiaal is geleverd door de
United Kingdom AtornieEnergyAuthority,Amersham
Engeland.
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2. Schematisch overzicht van de gamma-bron bestralingsinstallatie.
General view of thegamma-ray irradiation unit.

mogelijk maar tevens wordt nu het probleem van de
opberging van de bronnen tijdens perioden waarin
niet wordt bestraald zeer eenvoudig. Immers men
kan nu volstaan met de bronnen terug te brengen
naar de respectievelijke containers*, die zo zijn
geconstrueerd dat geen enkel stralingsgevaar kan
bestaan. In het navolgende zal nader worden ingegaan op enige details van de constructie en op het
De containers elk met eengewicht van ongeveer
300 kg zijn naar ons ontwerp vervaardigd door de
firma voorheen A. D. Hamburger te Utrecht.

3. Zij-aanzichtvan hetgeleidingssysteem,dedraagarm en de containers. Tevens is een doorsnede door
het wagentje gegeven.
Details of the mechanical construction of the guide
rails and carriages.Inset a cross-section of the carriage assembly.

elektronische regelings- en beveiligingssysteem. Een
uitgebreide publicatie isthans in voorbereiding.
Mechanische constructie
Detwee radio-actieve bronnen zijn opgehangen aan
de deksels van.de containers. De deksels zijn door
middel van draagarmen bevestigd aan wagentjes die
in een verticaal opgesteld geleidingssysteem lopen.
In de bedieningskast zijn de motoren opgesteld
11
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4. De containers zijn in een betonnen put geplaatst
aan weerszijden van de geleidmgsrails.
Thecontainers areplaced on both sides of the guide
rails.

waarmede door middel van met plastic beklede
staalkabels de wagentjes op en neer worden getrokken. De containers zijn geplaatst aan weerszijden van de geleidingsrails in een betonnen put.
Aangezien de bronnen tijdens de bestraling verticaal
boven elkaar moeten hangen betekent dit. dat de
bronnen ongeveer over 40° naar links, respectievelijk
naar rechts moeten draaien om terug te kunnen keren
in de containers (fig. 4).
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Om dit te bereiken zijn aparte geleidingsrails geconstrueerd die het verlengde van de draagarm sturen.
Fig 3 geeft verschillende details van de toegepaste
constructie terwijl in een dwarsdoorsnede de zijwaartse beweging is aangegeven.
Bijzondere aandacht is besteed aan de lagering van
de diverse onderdelen. Zo zijn de wagentjes aan
iedere kantvoorzien van 4 kogellagers om een goede
geleiding te waarborgen. De sturing voor de zijwaartse beweging geschiedt door middel van een
glijdlager. Tenslotte is de draagarm eveneens draaibaar op kogellagers.
Grote zorg moest worden besteed aan de machinale
bewerking van het gehele geleidingssysteem. De
afwijking van de leibanen door middel waarvan de

5. De bovenste bron is in positie gekomen, terwijl
detweede bronjuist decontainer heeftverlaten ende
draaibeweging uitvoert, die haar in de bestrahngspositie zal brengen.
Theupper source hasreached theradiation position.
The lower source hasjust left the container and is
turning into theradiation position.

sturing van de bronnen plaats vindt, mocht niet
groter zijn dan 0,05 mm. Vooral met het oog op de
uit te oefenen krachten, het deksel met de bron
weegt 50 kg en de draagarm is 30 cm lang, was
uiterstezorgvuldigheid bijdevervaardiging geboden.
Fig. 5geeft een beeld van de leibanen, de wagentjes
en de deksels met (dummy) bronnen tijdens het in
positie brengen van de bronnen,
Bedienings- en regelsysteem
Het regel-systeem van de gehele installatie moest
aan bijzonder hoge eisen voldoen om een voldoende
veiligheid te garanderen voor de personen die bij
de bestralingen zijn betrokken. Uitgaande van het
feit dat de bestralingsruimte gescheiden is door een
deur moet aan de volgende eisen voldaan zijn.
Voordat de bronnen indebestrahngspositie worden
gebracht moet achtereenvolgens:
1. de deur goed gesloten zijn;
2. de ketting die achter de deur is aangebracht gespannen zijn;
3. de temperatuur in de kas minder dan 70* C zijn;
4. de noodschakelaar in de bestralingsruimte ingeschakeld zijn
Is aan één van deze voorwaarden niet voldaan, dan
kan men de bronnen niet omhoog brengen.
Op het bedieningspaneel (fig. 6) wordt de stand van
de situatie door middel van rode en groene lampjes
aangegeven. Links ziet men de verschillende controlelampjes, waarvan de groene, indien aan de
bovengenoemde voorwaarden is voldaan, aangaan.
13
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6. Bedieningspaneel.
Control panel.

Deze lampjes geven de stand van de diverse veiligheidschakelaars, die alle „dubbel" zijn uitgevoerd.
Centraal op het bedieningspaneel is een hoogteindicator aangebracht die de positie van de twee
bronnen aangeeft. Zoals reeds eerder is opgemerkt,
wordt de installatie gevoed met 24 V vanuit de netspanning 220 V. Valt deze uit dan wordt de voeding
automatisch overgenomen door accumulatoren.
De aan- of afwezigheid van de spanning wordt aangegeven door de signaleringslampen rechts op het
paneel. Naastde hoogte-indicator zijn de schakelaars
14

aangebracht waarmede debronnen wordengestuurd.
Eengroen en een rood signalenngslampje geven aan
of de bronnen omlaag of omhoog gaan. De schakelaars zelf worden met sleutelsloten geblokkeerd.
Tenslotte geven de lampjes rechts onder op het
paneel aan of de bronnen in de containers zijn
(groen) of eruit (rood). Dedeur naar de bestralmgsruimte kan slechts dan worden geopend wanneer de
beide bronnenschakelaars in de nulstand staan en de
groene signaallampen rechts onder op het paneel
aan zijn.

7. Inwendige van de bedieningskast.
Apart of thecontrol cabinet.

15
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Hiervoor dient dewitte drukknop rechts onderop het
paneel. Zijn de bronnen in de bestralingspositie en
zou. om welke reden dan ook.
de deur worden geopend,
óf de ketting worden afgenomen,
óf de noodschakelaar worden bediend,
óf de temperatuur boven 70" Cstijgen,dan keren de
bronnen automatisch in decontainers terug.
Daarnaast zijn schakelaars opgenomen die ervoor
zorgdragen dat de bronnen elkaar nooit kunnen
raken,dat debronnen niet boven een bepaalde maximum hoogte kunnen stijgen, en dat de beweging
wordt uitgeschakeld wanneer het laagste punt is
bereikt. Indefiguren 4en 5zijnverschillende van deze microschakelaars zichtbaar.
De gehele installatie kan zowel met de hand als geheel automatisch worden geregeld. Uitgaande van
het gegeven, dat de bronnen driemaal per etmaal
moeten terugkeren naar de container iseen schakelklok inhetcircuit opgenomen,die ingesteld opdegewenste perioden bij de stand „automatisch" van de
bronnen-schakelaars de bestralingscycli geheel
automatisch doen verlopen.
Omeeniedertewaarschuwen,dat meteen bestraling
zal worden aangevangen, gaat. wanneer aan alle
bovengenoemde voorwaarden is voldaan, eveneens
automatisch een waarschuwmgssignaal met een
duur van 10 seconden klinken: 5 seconden daarna
stijgt deeerstebron.
Fig. 7 geeft een beeld van het inwendigevan debedieningskast. Bovenaan ziet men de beide motoren
met de bijbehorende kabeltrommels. Rechts onder
bevinden zich de accumulatoren, links de gelijkrichters en de relais-eenheid. De uurwerkschrijver in
het midden links geeft de perioden aan dat de bronnen „omhoog" en „omlaag" zijn.
In fig. 8 is een deel van de elektronische schakeling te zien. Het gehele elektronische circuit is met
transistoren uitgevoerd, waardoor een zeer bednjfszekerewerking isverzekerd naast eengering energie16

verbruik. In totaal werden ongeveer 1 75 transistoren
in de schakeling verwerkt! Om verzekerd te zijn van
de goede werking bij hoge zowel als bij lage temperaturen van de omgeving is het gehele regelingsen bedieningssysteem getest in een klimaatcel bij
— 5* Cen bij + 55* C. Ook onder deze extreme omstandigheden bleek de werking onveranderd.
Ten slotte is het bij volledig wegvallen van de spanning of bij bijzondere storingen mogelijk mechanisch
de bronnen omlaag te brengen zoals te zien is in
fig. 6. Een mechanisch interlock-systeem zorgt er
ook weer voor dat eerst bron II (de laagststaande
bron) in de container wordt teruggebracht, alvorens
bron I naar beneden kan gaan.
Conclusie
Aan de aflevering is de uitvoering van een zeer uitvoerig beproevingsschema voorafgegaan. Reeds
boven werd vermeld, dat het regelings- en bedieningssysteem aan een temperatuurproef werd onderworpen. Daarnaastwerd met behulp van dummybronnen een beproeving van de complete installatie
uitgevoerd gelijk aan de duur van ongeveer 2.5 jaar
bestralingsproeven. Pas nadat deze proeven zonder
één hapering waren verlopen zijn de Caesium-bronnen geplaatst en is de installatie overgedragen aan
de opdrachtgever. In vergelijking met andere installaties elders in de wereld geplaatst, kan worden opgemerkt, dat met de hierboven beschreven opzet een
meer uniform stralingsveld kan worden verkregen
terwijl bovendien de flexibiliteit van de installatie en
de berging van detwee bronnen in decontainers een
eenvoudiger, dus goedkoper, ontwerp tot gevolg
hadden.
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8. Eengedeelte van het elektronische circuit.
A part of the transistorized electronic circuit. The
circuit is temperature stabilized, ensuring trouble free
operation between —5°Cand + 55°C.
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Nieuwe mogelijkheden bij het meten vantemperaturen in het veld
G.Bore/

Summary
A short survey is given of methods of temperature
measurement in the field. After a discussion of the
application of the mercury thermometer, thermocouple, thermistor and platinum resistance thermometer,adescription is given of the development of a
new method in which useismade of a semi-conductorasatemperature transducer. Thelinearity seemsto
be excellent, so that several temperature transducers
can be read off with one measuring instrument. The
accuracy is greater than0.1degree centigrade.
Overzicht van de verschillende bestaande
temperatuurmeetmethoden
Bij de temperatuurmetingen in het veld werd oorspronkelijk veel gebruik gemaakt van glazen kwikthermometers. Voor grondtemperatuurmetingen zijn
de typen met verlengde kwikbuis, zodat boven de
oppervlakte kan worden afgelezen, wel bruikbaar,
hoewel de kansop breuk grootis.
Voormetingenvanmicro-klimatologische aardtussen
degewassen zijnzeechter niet bruikbaar omdat voor
het aflezen een verstoring ontstaat van het klimaat
rond de kwikbol. Verder zijn de afmetingen van de
kwikbol te groot om een snelle temperatuurwisseling
te kunnen volgen of om op een zeer kleine plaats te
worden ingestoken.
Voor bovengenoemde gevallen werden al gauw
thermokoppels gebruikt,waarvan het koper-constantaan in de landbouw eenzeerveel toegepast type is.
Dezethermokoppels kunnen,vanzeerdun draad vervaardigd,bijzonder kleine meetkoppelsopleveren,die
in plantenstengels of bladeren kunnen worden gestoken. De temperatuur kan op afstand worden afgelezen door met behulp van een referentiekoppel de
door het temperatuurverschil van beide koppels opgewekte e.m.k.te meten en met behulp van bekende
tabellen voor het gebruikte thermokoppelmatenaal
tot temperatuurwaarden te herleiden. Meerdere
thermokoppels van hetzelfde materiaal kunnen op
18

verschillende plaatsenaangebracht,gemakkelijk centraal elektrisch worden opgemeten door achtereenvolgens de meter op verschillende meetdraden over
te schakelen.
Denadelenvan hetmeten metthermokoppels zijn dat
de toevoerdraden vrij stug en duur zijn, dat er een
referentiekoppel nodig is dat op een zeer constante
temperatuur moet worden gehouden (meestal een
thermosfles met smeltend ijs) en dat het elektrisch
meetinstrument een zeer gevoelige meter moet zijn
omdeenkeletientallen microvolt spanningen te kunnen meten. Bovendien moet de ingangsweerstand
zeer hoog zijn, omdat anders niet de e.m.k. maar de
klemspanning gemeten wordt.
Bij het meten met een draagbare galvanometer is de
uitslag traagenmoet eencorrectievoor deweerstand
van de thermokoppel toevoerdraden worden aangebracht. Door deze nadelen bij het meten met thermokoppels zijn naaranderewegen gezocht om in het
veld temperatuurmetingen op eenvoudige wijze te
verrichten. Hiervoor is dezogenaamde N.T.C.-weerstandtoegepast,ookwelthermistor genoemd,dieeen
grote negatieve temperatuur coëfficiënt heeft. Deze
weerstanden bestaan uit homogene oxyden die bij
zeer hoge temperaturen gesinterd zijn.
De gevoeligheid van deze elementen is bijzonder
groot, namelijk 3-5% pergraad Celcius,waardoor met
eenvoudige Wheatstonebrugschakelingen reeds een
nauwkeurigheid van circa 0.1 graad Celcius kan
worden verkregen.
De huidige techniek heeft ook reeds toegelaten
N.T.C.-weerstandjes van bijzonder kleineafmeting te
vervaardigen zodat temperatuurmetingen met behulp
van dezeelementen op uitgebreide schaal toepassing
hebben gevonden.
Eengroot nadeelechtervandezeelementen ishetfeit
datvanweerstandenvanhetzelfdetypedeonderlinge
spreiding zeer groot is. Ook de uitgezochte weerstanden die men tegen een vrij hoge meerprijs kan
verkrijgen vertonen toch onderling een spreiding van

ongeveer 5% in eigenschappen. Door voor elk element een afzonderlijke ijkgrafiek te maken kan men
hieraan tegemoet komen, maar dit werkt onpraktisch
daarmenindelandbouwvaakmetingenwil verrichten
op 20 plaatsen of meer en men dan evenzovele grafieken moet raadplegen. Daarom wordt geprobeerd
deze elementen elektrisch verder aan elkaar gelijk te
maken, hetgeen binnen een bepaald temperatuurtraject wel kan gelukken maar een bijzonder moeizaam werk is.omdat twee grootheden die elkaar onderling beïnvloeden veranderd moeten worden. Bijzonder ernstig zijn echter de in de tijd optredende
verouderingsverschijnselen. Men moet dus uitgaan
van kunstmatig voor-verouderde typen waarover dan
na een of twee jaar een herijking nodig is met alle
moeizame gevolgen van dien. Door de bezwaren die
aan het gebruik van N.T.C.-weerstanden zijn verbonden, isdoor de Dienst nooit een meter met meer
dan 5 meetelementen vervaardigd. Om het globale
overzichtvan de in de landbouw gebruikte temperatuurmeetelementen te vervolmaken moeten nog genoemdwordendenormaleweerstand-elementen met
een positieve temperatuurcoëfficiënt waarvan de
platina weerstandvoeler zeer bekend is. Deze wordt
veel gebruikt voor straling onafhankelijke metingen.
De meetelementen zijn dan echter zeer kwetsbaar en
door de kleine positieve temperatuurcoëfficiënt van
ongeveer 0.4% per graad Celcius is weer zeer gevoelige en dure elektrische meetapparatuur nodig,
omnauwkeurige metingenteverrichten.Welzijn verschillende elementen van eenzelfde type gelijke
eigenschappen tegeven.
De nieuw ontwikkelde methode
De nadelen van de bovengenoemde methoden zijn
aanleiding geweest in ons elektronisch laboratorium
nieuwe methoden te ontwikkelen voor temperatuurmetingen in het veld en deze zijn nu gevonden door
gebruik te makenvan een slechte eigenschap van de
halfgeleiderkristallen.

Deze kristallen die in de elektronica een uitgebreide
toepassing hebben gevonden in devorm van dioden
voor gelijkrichting van wisselstromen en van trioden
of transistorenvoorversterkingvanelektronische signalen hebben het grote nadeel dat bij temperatuurvariatie bijna alleelektrischeeigenschappen sterkveranderen. In de elektronica is hierdoor een speciale
techniek ontwikkeld om de totale apparatuur binnen
een zekere verandering van de omgevingstemperatuur een juiste werking te laten behouden, door uitgebreide compensatie-schakelingen voor deze temperatuur-variaties toe te passen.
Nu isonderzocht of deveranderingen in eigenschappenvandehalfgeleiders metdetemperatuurjuist niet
toegepast kunnen worden voor het verrichten van
temperatuurmetingen. Hierbij werd van te voren,
naast de eis van reproduceerbaarheid, de eis gesteld
dat de betreffende grootheid lineair met de temperatuur zou moeten veranderen waardoor een meetapparaat toegepast kan worden met een normale,
lineaire schaalverdeling waarop direct ingraden Celsius zou kunnen worden afgelezen, terwijl tevens
door overschakeling een ander temperatuurgebied
gekozen kan worden onder gebruikmaking van dezelfde meter.
Danismetgrote nauwkeurigheid detemperatuur afte
lezendoorbijvoorbeeld 10gradenCelsiusopeenvolle
meterschaal te ijken en met een schakelaar het juiste
bereik te kiezen, waarmee toch een groot totaalbereikverkregenwordt meteenadditieve bereikindeling
bijvoorbeeld van—10tot 0" Cvan 0tot 10" Cvan 10
tot 2 0 ' C enzovoort. Na vele metingen bleek het
inderdaad mogelijk aan bovengenoemde eisen te
kunnen voldoen. Bovendien bleek dat voor het uitzoekenvangelijkeelementen uitdenormale handelsvoorraad eenvoorselectie plaats konvinden van 2 uit
3 en dat de overige verschillen elektrisch zeer gemakkelijk zijn weg te werken. Over de stabiliteit over
langere tijd is nog geen ervaring opgedaan, hoewel
voorlopige metingen gunstig lijken.
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9. Een aantal halfgeleider temperatuur-voeler-elementen voor veldgebruik.
For temperature measurement in the field a semiconductor temperature transducer was developed.
SeveraItransducerscanbereadoff with one measuring
instrument.
Maar mochten toch veranderingen gaan ontstaan
dan zijn deze bij een herijking van de apparatuur
weer gemakkelijk elektrisch weg te werken.
Heteerstemeetinstrument datisvervaardigd metdeze
nieuwe halfgeleider meetelementen, werkt met vijf
temperatuurvoelers van 10 mm lengte en 5 mm diameter iederverbonden meteen snoervan 10mlengte
aan het meetinstrument. In het meetinstrument is de
getransistonseerde versterker gebouwd waarop met
een keuze schakelaar met vijf standen achtereenvolgens de vijf temperatuurvoelers met de versterker
en de meter verbonden kunnen worden. Met een
druktoetsschakelaar is het juiste temperatuurmeetgebied te kiezen. De meter heeft een volle schaaluitslag voor 1 2° C en de bereiken lopen van 0-12° C;
10-22°C:20-32 ' C e n 30-42°C.Deafwijkingen van
de lineariteit bleken niet meetbaar te zijn en de totale
nauwkeurigheid bleek binnen 1 % dus minder dan
circa 0.1° C te liggen. De gevoeligheid kan echter
20

verder opgevoerd worden tot 1' C over een vol
schaalbereik.
Deeigenverwarming t.g.v. demeetspanningen isgemakkelijk binnen de meetnauwkeurigheid te houden.
Ook de lengte van de aansluitsnoeren naar het meetinstrument is praktisch onbeperkt. Alleen zijn de afmetingen van de voelers nog vrij groot. Het is reeds
gelukt miniatuur typen halfgeleiders alstemperatuurvoeler te gebruiken waarmee de afmetingen verminderdzijntoteenlengtevan 7mmeneendiameter van
3.5 mm, en onlangs is gebleken dat de pico halfgeleiders die bestaan uit een bolletje van 1.5mm diameter ook uitstekend als temperatuurvoeler dienst
kunnen doen. Deze afmetingen zijn echter nog te
groot voor het gebied van bijvoorbeeld bladtemperatuurmetingen waarbij een voeler in een plantenblad
geprikt moetworden.Verwacht magworden dat met
de verdere ontwikkeling in de elektronica die de
laatste jaren sterk de richting opgaat van microminiaturisering nog kleinere elementjes bruikbaar
zullen worden.
Fig. 9 geeft een beeld van de uitvoering van een
aantal voelers voor veldgebruik.

Apparatuur voor de metingen van het w a r m t e g e l e i d i n g s v e r m o g e n van
de grond
G. Bore/ en D. Busse/mann
Opdrachtgever: Afdeling Landbouwscheikunde van de Landbouwhogeschool

Summary
A description is given of a measuring element and a
constant current supply used for measuring the
thermal conductivity of soils. Themeasuring element
consists of a 20 cm long stainlesssteel capillary in
which a thermo-couple and a heating wire are
mounted. Measurements of the thermal conductivity
of soils are of interest for ascertaining of the amount
of heat to be supplied to the soil for special plant
breeding, for instance Brussels chicory.
Beschrijving van de apparatuur
Door de afdeling fysica zijn op aanwijzingen van de
Afdeling Landbouwscheikunde enige meetcapillairen
gemaakt die gebruikt worden bij metingen van het
warmtegeleidingsvermogen in de grond. Het meetelement (zie fig. 10) bestaat uit een metalen capillair
van 20 cm lengte met een uitwendige diameter van
1 mm waarin een dubbele verwarmingsdraad en
een thermokoppel, koper-constantaan. op 5 cm
afstand van de onderzijde zijn aangebracht.

10. Meetcapillair voor het bepalenvan het warmtegeleidingsvermogen van grond.
Measuring element.

Hetgeheel isdaarna vol gegoten meteentwee-componenten hars. De verwarmingsdraad verhit het
meetcapillair en met het thermokoppel wordt de
temperatuur gemeten.
Daartoe is een constant stroomapparaat ontwikkeld
dat een instelbare stroom tussen 0,1 en0,8 A door de
verhittingsdraad kan leveren,waarna met behulp van
de reeds beschreven microvoltmeter (zie pag. 17) de
thermospanning van het koppel wordt gemeten en
wordt omgerekend in graden Celsius. De apparatuur
issamengebouwd ineen houten kistje (fig. 11 ) zodat
het gemakkelijk meegenomen kan worden voor metingen in hetveld. Devoeding van de microvoltmeter
geschiedt met batterijen. Van de constante stroombron kan de voeding omgeschakeld worden van
220 V voor laboratoriummetingen naar een accubatterijvoor metingen in het veld.
Meetmethode: Indien men het warmtegeleidingsvermogenvaneenbepaaldegrond moetweten,steekt

11. Konstant stroombron en microvoltmeter voor
metingen van het warmtegeleidingsvermogen.
Constant current supply and microvoltmeter areused
together with the measuring element (fig. 12) for the
measurement of the thermal conductivity of soils.
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Een nieuwe uitvoering van de
micro-voltmeter voor het meten
van thermo-potentialen
G. Bore/
Opdrachtgever: Afdeling Landbouwscheikunde van
de Landbouwhogeschool

men het capillair in de grond,verhit het capillair tot
eenbepaaldetemperatuurenneemtnahetuitschakelenvandeverhittingsstroomdeafkoelingskrommeop.
Op logarithmisch papier uitgezet geeft de hellingshoek van de afkoelingslijn een maat voor het
warmtegeleidingsvermogen (eenheid cal. cmA secA

°c- 1 ).
Uit de theoretische afleidingen blijkt dat deze methode alleen juist is indien het meetelement een oneindige lengte heeft t.o.v. zijn diameter. Een zeer
goede benadering hiervoor blijkt het meetcapillair te
geven.Hetmetenvanhetwarmtegeleidingsvermogen
van grond komt onder meer voor bij de berekening
van het vermogenvan eenverwarmingsinstallatie om
de bodem te verwarmen voor bepaalde cultures, bijvoorbeeld Brussels lof.*

* In voorbereiding is een publicatie over dit onderwerp door Ir.A. R.P.Janse van de Afdeling Landbouwscheikunde enIr.G.Borel. T.F.D.L.
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Summary
A portable transistorized operated jxV-meter has
been developed for making accurate measurements
of thermo-element potentials. The main part of the
instrument consists of atwo stage d.c. amplifier and
a 100 \LA-meter as indicator. Theinput resistance
is 15k(l. There are four measuring ranges: 100 \i.V,
250 \LV.1 mV and 2.5 mV full scale deflection.
Dein L.F.T.D.-mededelingen nr4 beschreven microvoltmeter,diegebruiktwordtvoor het metenvanzeer
kleinethermokoppelspanningen isverder ontwikkeld
naar een grotere gevoeligheid en een grotere inwendige weerstand.Was bij het oude type meter de
gevoeligste stand 400 (iV voor volle schaaluitslag
met een inwendige weerstand van 2000 ohm, nu is
het gelukt om een grootste gevoeligheid van 100 |xV
te verkrijgen voor volle schaaluitslag zonder dat de
drift, het verlopen van het nulpunt, hinderlijke vormen gaat aannemen voor momentele metingen. De
ingangsweerstand konworden opgevoerdtot 1 5.000
ohm. De grotere vermogenversterking die hierdoor
nodig werd, is verkregen door het toepassen van
enige extra transistoren, waarbij de versterking zo
hoog gekozen werd,dat ertegenkoppeling kon worden toegepast. Weliswaar gaat dit ten koste van de
versterking maar hierdoor verbetert de stabiliteit.
Door in het ingangscircuit zeer ruisarme transistoren
te gebruiken en ook voorde daar benodigde weerstanden zeer ruisarme typen te kiezen kon de versterkingworden opgevoerd met hetvermelde resultaat zonder de oorspronkelijke ruismoeilijkheden.
De belasting van het thermokoppel was bij de oude
meter 8 . 1 0 - 1 0 Watt.
Nu bedraagt de stroombelasting 6. 10" 9 amp. en de
vermogensbelasting bedraagt 6.10" 1 3 Watt. Hierdoor wordt nu praktisch de e.m.k. van een thermokoppel gemeten. De totale uitvoering is nu zodanig
dat de vier meetbereiken resp. 100(iV, 250(j.V.
1 mV en 2,5 mV geven voor volle schaaluitslag.

Een verdere o n t w i k k e l i n g van het electronisch sproeiregelapparaat
G.Bore/ en C. Burgsteyn
Opdrachtgever: Rijkstuinbouwconsulentschap 's Hertogenbosch (gezamenlijk project)

Summary
A description is given of a new type of electronic
propagation apparatus for glasshouses. Instead ofan
electronic leaf together with atemperature transducer,
only atemperature transducer isneeded tocontrol the
propagation in such a way that the number of times
that an adjustable amount of water is supplied depends on the temperature. The electronic circuit is
fully transistorized and hasnow been used for ayear
without any trouble.
Inleiding
De reeds eerder gepubliceerde* elektronische bladsproelregelapparaten zijn. als gevolg van de praktijkervaringen, opnieuw verder vervolmaakt. Het bleek,
dat bij een bepaalde instelling overdag de vochttoediemng goed was. maar des nachts nog teveel water
werd toegevoerd. aangezien de vochtbehoefte bij
lagere temperaturen minder is.
De temperatuur zou dus als regelfactor mee moeten
werken in de vochttoevoer. Het sproeiregelapparaat
was reeds uitgevoerd met een temperatuurvoeler. die
bij een in te stellen maximale temperatuur voor koeüng zorgt, dus alleen werkte als een maximaalbegrenzer. Het bleek nu mogelijk, de beide elektronische circuits van de bladregeling en de temperatuurvoeler zodanig te koppelen dat de maximaal
temperatuurregeling niet beïnvloed wordt, maar dat
het elektronisch blad bij hoger wordende temperaturen automatisch een verstelling krijgt naar vaker
sproeien.
Bij toenemende temperatuur neemt het aantal
sproenngen per tijdseenheid, dus progressief, toe
omdat behalve door toenemende verdamping e.d.
het elektronisch blad meer sproeit, maar tegelijk
wordt zijn instelling automatisch verschoven naar
^eer sproeien. Voor het onderzoek naar de werking
v
an dit effect isde matevan progressiviteit instelbaar
L.F.T.D. Mededelingen nr 4 en 5.

1 2. Elektronisch sproeiregelapparaat waarmede het
aantal sproenngen in detijdwordt geregeld inafhankelijkheid van de temperatuur.
The new electronic propagation apparatus controls
the sprinkling frequency as a function of the temperature.

uitgevoerd.Tijdens deproefnemingen bleek,datdeze
regeling eenzeergunstige invloed hadendatde mate
van progressiviteit steeds maximaal kon zijn. De invloed van de progressiviteit is toen nog eens sterker
gemaakt, waarbij steeds gunstiger resultaten optraden. De progressiviteit wastoen echter zosterk dat
de vochtregeling bijna geheel door de temperatuur
werd beheerst. Toen is het idee geboren om een
sproeiregelapparaat geheel alleen door de temperatuur te laten regelen. Het elektronisch blad. toch al
eenkwetsbaarelementinderegeling,zoudan kunnen
vervallen.
Ontwerp en uitvoering
Uitgaande van het bovenstaande werd een geheel
nieuw ontwerp gemaakt, dat moest voldoen aan de
volgende eisen:
1. Sproeien meteen regelmaatvan 1xper minuut met
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een vaste tijdsduur instelbaar van 1,5 tot 20 seconden bij een nader vast te leggen maximale temperatuur of hoger.
2. Sproeien met een regelmaat van 1 x per twee uur
met dezelfde ingestelde sproeitijd, bij een nader
vast te leggen minimale temperatuur of lager.
3. Tussen de maximale en de minimale temperatuur
moet de sproeifrequentie regelmatig afnemen van
1 xper minuut tot 1x pertwee uur.
4. De maximale temperatuur en de minimale temperatuur moeten instelbaar zijn tussen 5 ' C en
40° C met een minimale afstand tot elkaar van
10'C.
Na uitvoerige studie werd het apparaat als volgt uitgevoerd. Voor de temperatuurvoeler die tussen de
plantenstekjes wordt gestoken en daar de temperatuur meet. isvoor het eerst een halfgeleider element
toegepast omdat het alleen daarmee mogelijk bleek,
door de zeer grote temperatuur coëfficiënt die deze

1 3. Sproeifrequentie alsfunktie van de temperatuur
bij een bepaalde stand van de instelknoppen.
The sprinkling frequency as a function of the temperature.

1 i IN 1 MIN.
TEMPE«ATUU(t*C
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elementen bezitten, binnen een temperatuurtraject
van 10'Ceenzogroteregelverhoudingvan 1op 120
(1 minuut op 2uur) te kunnen halen.Het regelapparaat is uitgevoerd als in figuur 12 is weergegeven.
Met de linkerknop wordt de minimale temperatuur,
regelgebied 0° C-25" C,ingesteldwaarbijalsde temperatuurvoeler deze temperatuur meet, éénmaal
per twee uur wordt gesproeid.
Met de rechterknop wordt het temperatuurtraject,
ingesteld waarbinnen de regeling plaats heeft,
van 10* C tot 30" C. De som van beide ingestelde
waarden geeft dan de maximale temperatuur waarbij
éénmaal per minuut gesproeid zal worden. Met de
onderste knop kandesproeitijdworden ingesteld van
1,5 tot 20 sec.
Staatdelinkerknopop20°C,derechterop 1 0 ' Cende
onderste op 4 seconden,dan wordt eréénmaal in de
twee uur gedurende 4 seconden gesproeid indien de
temperatuur bij de temperatuurvoeler 20" C of lager
is. Indien detemperatuur daar20 + 10 = 30" Cwordt
er iedere minuut 4 seconden gesproeid. Bij een temperatuur tussen de 20" C en 30* C verloopt de
sproeifrequentie continu lineair van éénmaal in de
1 20 minuten tot 1xper minuut dus bij 25* Céénmaal
per 60 minuten,zoals infig.1 3isaangegeven.
Erisnog eenintegrator schakeling opgenomen om te
kunnen zien wanneer de volgende sproeiing plaats
zal hebben, hetgeen vooral zeer gemakkelijk is bij de
zeer grote sproeipauzes. Daartoe is een meter aangebracht waarvan de wijzer tijdens het verlopen van
de tijd van een sproeipauze zich van stand 2 naar
stand 8 beweegt. Bij stand 8 aangekomen springt de
wijzer terug naar stand 2 en tevens begint een
sproeiing van de ingestelde tijdsduur. Men kan dus
schatten uit desnelheid waarmede dewijzer zich beweegt enuit deafstanddiedewijzer verwijderd isvan
stand 8 hoe lang het nog zal duren eer de volgende
sproeung plaatsvindt.
Omdat het apparaat pas in augustus afgeleverd kon
worden zijn de proefnemingen beperkt gebleven tot

Getransistoriseerde konstante
stroombron voor geleidbaarheidsmetingen
G.Borel en C. Burgsteyn
Opdrachtgever: Werkgroep Geo-elektrisch Onderzoek T.N.0.

alleen de nazomer. Deze voorlopige proefnemingen
gaven bijzonder gunstige resultaten bij de kweekplanten. Ook viel een zeer betrouwbare werking van
het regelapparaat te bepalen. In het seizoen 1964 zal
een uitgebreide beproeving plaats vinden, niet alleen
van dit nieuwe, alleen door de temperatuur geregeld
sproeiapparaat. maar tevens in een gelijkwaardige
proefopstelling met het elektronisch bladapparaat
met progressieve temperatuurregeling, waarbij beide
apparaten metelkaarvergeleken kunnenworden.*
*G.Borel. Deontwikkeling vanregelapparatuur voor
de automatische besproeiing vanplanten. I. Electrotechniek. 42 (1964) 389.

Summary
For conductivity measurements at great depths with
thehelp of the 'four point' method aconstant current
supply wasdeveloped with aconstant output current
adjustable from 20 mA up to WOmA at achange of
the output resistance from 0 to 5000 ohm at a supply
voltage of 600 V. The accuracy at 60 mA output
current is greater than 0.5%. at 80 mA, greater than
1% and at 100 mA. greater than 2%.
As the apparatus has to be used in the field the electronic circuit is fully transistorized.

Inleiding
Bij het meten van de specifieke geleidbaarheid van
grond in dwarsprofielen vanaf grotere diepten, door
in boorgaten eenelektrode neerte laten endezeop te
trekken,werd het meten bemoeilijkt doordat de vaste
stroom, die bij de vierpunts geleidbaarheidsmeting
constant moet blijven bij overgang van de elektrode
van de ene grondlaag naar de andere, veranderde.
Deze meetstroom moest telkens bijgesteld worden
door de meetspanning te veranderen indien de
overgangsweerstanden bij de meetelektrode veranderen. Deweerstand kan waarden aannemen tussen 500 en 5000 ohm en de meetstroom moesteen
waarde tussen de 20 en 100 mA kunnen bedragen.
Erisnueenconstant-stroom regelapparaat gebouwd
waarmee eenstroomsterktetussen 20mAen 10OrnA
kan worden ingesteld die constant blijft bij een belasting variatie van 0-5000 ohm. Tot een stroomsterkte van 60 mA was de nauwkeurigheid beter dan
0,5%-, tot 80 mA 1 %en bij 100 mA bedroeg de afwijking 2% bij variatie van de belasting van 0-5000
ohm. De voedingsspanning moet om bij een belasting van 5000ohmeenstroomvan100mA te kunnen
leveren minstens 500Vbedragen.
Omdat de apparatuur in een meetwagen in het veld
wordt gebruikt waar geen netspanning ter beschikking is, moet de voeding geschieden uit accumulatoren van 24 V.
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Voor de opwekking van de hoge spanning is een
roterende omvormer aanwezig bestaande uit een
24 volt gelijkstroommotor en een 2 x 300 V gelijkstroomdynamo. Om fouten door polarisatie te voorkomen is een roterende commutator tussengeschakeld die de polariteit van de voedingsspanning met
eenfrequentievan 20 Hzompoolt.

14. Inwendige van het konstant stroomapparaat
voor geleidbaarheidsmetingen met behulp van de
..vier-punt"-methode.
The constant current supply consists of 33 series
connected transistorized circuits over which the
maximum supply voltage of 600 Vis divided.

Uitvoering
Uitoverwegingvanzuinigheid metenergieënomeen
licht en gemakkelijk transportabel apparaat te verkrijgen is het apparaat geheel met transistoren opgebouwd. De hoge meetspanningen waren hierbij
een grote moeilijkheid want er zijn wel reeds transistorenindehandelverkrijgbaarvoorzeergrotestromen
maar betaalbare transistoren hebben slechtseentoelaatbare maximale spanningvan 30V,duurdere typen
van 60V.en zeerdure typen van 100V. Het apparaat
moet echter in het ongunstigste geval een spanning
kunnen opnemen van praktisch de volle voedingsspanning van 600 volt. want bij een ingestelde
stroomwaarde van 20 mA en bij de minimaal voorkomende belastingweerstand van 500 ohm bedraagt het spanningsverlies over de belasting slechts
10 V! Er moet dan 590 volt door de stroombron opgenomen worden.

2 W gekozen die niet hoger belast zou worden dan
18 V. Deze transistor werd opgenomen in een
stroomstabilisatie circuit. Om de totale spanning van
600 Vte kunnen opnemen zijn 33 van deze circuitjes
gebouwd en in serie geschakeld. Om nu te voorkomen dat ook maar één van de transistoren een te
hoge spanning zou kunnen krijgen is het systeemzodanig opgebouwd dat ieder circuit met één centraal
regelkastje was verbonden.
In dit regelkastje werd de te stabiliseren stroomsterkte ingesteld en werd de spanning verdeeld over
de 33 transistorcircuits. Stel dat de op te nemen
spanning 90 V bedraagt, dan nemen de eerste vijf
sets ieder 18 V op. Wordt de op te nemen spanning
hoger dan wordt automatisch de zesde set ingeschakeld die voor verdere stabilisatie zorgt enzovoorts. Omdat de overschakeling elektronisch geschiedt treden zelfs bij grote spanningsprongen geen
overspanningen op.omdat de sets zonder vertraging
onmiddellijk na elkaar worden in- of uitgeschakeld.
Fig. 14 geeft een indruk van het inwendige.
Op het voorpaneel worden met speciale pluggen de
omvormer met de voedingsspanning en de commutator aangesloten vanwaar de stroom naar de belasting toegaat. Met een knop wordt de gewenste
stroom-sterkte ingesteld die is af te lezen op een
mA-meter.

In het andere uiterste geval van een belasting van
100 mA en een weerstand van 5000 ohm. bedraagt
het spanningsverlies over de belasting 500 volt en
zakte de voedingsspanning tot 550 zodat er slechts
50Vover destroombron overbleef alsregelspanning.
waardoor de regeling onnauwkeuriger werd.
Een minimale regelspanning van 40 V was nodig als
restspanningvoor instelling van detransistoren.
Bij de keuze van het type transistor dat gebruikt
moest worden speelde ook het belastbare vermogen
vandetransistor eenrol. BIJ eentoelaatbare spanning
van 30 V en een belasting van 100 mA moest een
duur 3 W type gekozen worden. Om economische
redenen is tenslotte een goedkoop 30 V type van
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Voedingsapparaat voor electroforese
G. Borel
Opdrachtgever: Afdeling Zuivelberetding en Melkkunde van de Landbouwhogeschool

Summary
A description is given of a stabilized transistorized
d.c.high voltage power supply.
The output voltage is adjustable from 200-750 V.
atamaximum output current of 50 mA.
Voor proefnemingen met elektroforese apparatuur
was eenvoedingsapparaat nodig dat een gelijkspanning tot 750 Ven een stroom van 50 mA moest kunnen leveren.
De spanning moest gestabiliseerd zijn en instelbaar
zijn van 200 tot 750 Vwaarbij de maximale belasting
steeds 50 mA moest kunnen bedragen. De in de
handel verkrijgbare voedingsapparaten leveren alle
een te lage stroomsterkte. maximaal 20 mA. en de
voedingsapparaten voor een grotere belastingsstroom konden geen hogere spanning leveren dan
500 V. Om niet met twee voedingsapparaten te
moetenwerken, in serieof parallel geschakeld,waarbij altijd bijzondere maatregelen genomen moeten
worden, is in eigen beheer een voedingsapparaat
ontwikkeld.
Enige jaren geleden was reeds een gestabiliseerd
voedingsapparaat voor elektroforese ontwikkeld
voor hoge spanningen en grote stromen, echter met
een beperkte spanningsregelmg.*
Daarom is besloten een geheel nieuw ontwerp te
maken waarbij tevens de nieuwste ervaringen op
halfgeleidergebied konden worden toegepast, waardoor een veel kleiner en lichter apparaat kon worden
geconstrueerd met meer mogelijkheden.
Ondanks de hoge maximale spanning van 750 V die
gestabiliseerd moest worden tegen netspannings- en
belastingsvariaties is het apparaat volledig getransistonseerd uitgevoerd.
Door gebruik te maken van speciale ontworpen
schakelingen is zelfs alleen gebruik gemaakt van de
goedkope laagspanningstransistoren met toelaatbare
spanningen van maximaal 25 V. Fig.1 5 toont de uitvoering van het apparaat, waarbij met de linkerknop

15. Getransistonseerd hoogspanningsvoedingsapparaat.
Stabilized transistorized d.c. high-voltage power
supply.

een spanningsbereik van resp. 200-300 V, 300400 V, 400-500 V, 500-600 V en 600-750 V kan
worden ingesteld. Met de rechterknop is dan zeer
nauwkeurig een tussenwaarde in ieder bereik in te
stellen.
De stabilisatie wordt behouden bij maximale belastingen en bij een netspanningsvariatie van 200240 V.

* L.FT.D.-Mededelingen 4
27

Een relatieve vochtmeter met een Eltronix vochtgevoelig element
G. Borel en G.den Duik
Opdrachtgever: Afdeling Entomologie van de Landbouwhogeschool

Summary
A description is given of ahygrometer making use of
an Eltronix element asahumidity transducer.
Tests with the Eltronix element showed that the
readings are greatly dependent on the temperature.
Hysteresis is small and the reproducibility seems to
be sufficient.
Outdoors the element has to be protected against
water (rain) as otherwise the sensitive layer will be
destroyed.
Door de opdrachtgever werd de vraag gesteld een
relatieve vochtmeter te willen ontwerpen met gebruikmaking van hetvochtgevoelige element van het
fabrikaat Eltronix.*
Hiermede zou het op eenvoudige wijze mogelijk
moeten zijn de relatieve vochtigheid (RV) tussen
planten engrasseninkleineruimtentemeten,waarbij
het element zelf derelatievevochtigheid nietzou verstoren. Voordat het meetinstrument kon worden gemaakt ishet Eltronix element aanuitvoerige metingen
onderworpen.
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* Het Eltronix element wordt geleverd door de Fa
Droogtechniek te Rotterdam.
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De metingen aan het Eltronix element
Het element behoort tot het soort elektrisch vochtgevoelige elementen waarbij een elektrische weerstandvariatie ontstaat bij een verandering van de
RVvan de lucht.
De weerstandverandering ontstaat in een dunne
elektrolytische laag die is aangebracht op een ondoordringbare drager. De weerstand van deze laag
wordt bepaald door de concentratie van de elektrolytische stof. die varieert met de vochtigheidsgraad
maar ook met de temperatuur van de omgevende
lucht. Bij het Eltronix element is de elektrolytische
stof, een mengsel van een zoutoplossing en een binder, op speciale wijze aangebracht op een plastic
drager.
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16. De weerstandwaarde van het Eltronix element
als funktie van de relatieve vochtigheid bij verschillende omgevingstemperaturen.
Theresistance of theEltronix element asafunction of
the relative humidity is greatly dependent on the
temperature.
De temperatuurgevoeligheid is aanzienlijk verminderd door het aanbrengen van speciale meet-elektroden die in de vochtgevoelige laag zijn ingediffundeerd.

De elektroden zijn van een halfgeleider materiaal
met een positieve temp. coëfficiënt vervaardigd en
vorkvormig. waarbij de tanden van beide elektroden
zo in elkaar passen, dat meerdere meetstroken parallel komen te staan waardoor een laag-ohmiger meting kan worden verricht, dan wanneer slechts één
strook werd gemeten; dit geeft een eenvoudiger
weerstandsmeting. De vochtopname van de lucht
berust op adsorptie, waardoor, in tegenstelling met
absorptie, een snelle waterdamp opname en afgifte
plaats vindt en het element dus snelle RV variaties
kan volgen. De weerstandsverandering verloopt van
lage naar hoge RV van ongeveer 10 megohm tot
1000 ohm. De weerstandsmeting moet met wisselspanning geschieden om fouten, door polarisatie
in dezoutoplossing bij de elektroden,te voorkomen.
Er is een zelf-compenserende elektronische meetbrug ontworpen die dit weerstandsbereik omvat,
waarbij op een micro-ampère meter de weerstandswaarde kan worden afgelezen. Met behulp van deze
meter is het Eltronix element geijkt.
De ijkingen vonden plaats door het element in een
exsiccator te brengen waarin zwavelzuur van een
bepaalde concentratie was aangebracht. Uitgegaan
werd van een hoge concentratie waarbij door het
toevoegen van de juiste hoeveelheden water de
concentratie van de oplossing stapgewijze werd
verminderd van 65% tot 20% met stappen van 5%.
Uit tabellen samengesteld door Wilson* zijn de
hierbij behorende evenwichtdampspanningen overgenomen bij drie temperaturen,0 ' C, 25* Cen 5 0 ' C
F|
g. 16 geeft de bij die RV behorende weerstandwaarden van het element.
U|
t dezemetingen blijkt datdeEltronixelementennog
een aanzienlijke temperatuur afhankelijkheid bezitter
i Ook bleken de elementen niet langdurig aan
water blootgesteld tekunnen worden,aangezien dan

* handbook of Chemistry and Physics.

17. Draagbare uitvoering van het meetinstrument
voor relatieve vochtigheidsmetingen met het Eltronix
element.
Theinstrument developed for measuring the relative
humidity with theEltronix element.

de vochtgevoelige laag en de elektroden van de
drager losraken. ZIJkunnen dus niet buiten onbedekt worden gebruikt, dan zou regen het element
kunnen vernielen. Erzijn nog geen metingen aan de
veroudering van hetelement kunnen geschieden.
Op korte termijn gemeten bleek de reproduceerbaarheid goed te zijn. Ook de hysteresis was zo klein dat
een ijkgrafiek met één lijn kon worden opgetekend.
De relatieve vochtigheidsmeter
Fig.1 7toont deuitvoeringvan hetcomplete apparaat.
De voeding van de elektronische schakeling geschiedt met batterijen waardoor een draagbaar geheel is verkregen. De micro-ampèremeterschaal is
direct geijkt in%RVvoor eentemperatuur van 20*C.
Voor andere temperaturen moet een ijkgrafiek worden gebruikt. Het Eltronix meet-element is ter bescherming aangebracht in een geperforeerde huls
waardoor hetelement minder straling gevoelig is.
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Aanleg van een automatische regenwatersproeiinstallatie
G. Bore/ en D. Büsselmann
Opdrachtgever: Afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool

Inleiding
De waternevelingsinstallatie in de kweekkas van de
afdeling Houtteelt die gebruikt wordt voor het besproeien van stekken om deze te laten bewortelen
voldeed niet geheel, wat betreft de fijnheid en verdeling van de verspoten nevel. De sproeidoppen zijn
van het type waarbij een waterstraal uit een gaatje
van enige tienden millimeters tegen een ketsplaatje
uiteenspat waarbij een fijne waternevel ontstaat die
op de planten neerdaalt.
De sproeidoppen zijn op een sproeileiding bevestigd
en deze was aan de waterleiding aangesloten. Het
water uit de waterleiding is echter minder geschikt
voor de stekken en daarom isverzocht het in een betonnen reservoir aanwezige regenwater als sproeiwater te gebruiken en dit met een hogere druk dan
het leidingwater heeft aan de sproeileiding toe te
voegen, waarbij een betere nevelontplooiing en een
fijnere waterverdeling zal ontstaan.
Uitvoering
Om dit op gunstige wijze te verwezenlijken is een
stalen drukketel ontworpen alstussenschakeling tussen het regenwaterreservoir en de sproeileiding. In
deze drukketel wordt het regenwater vanuit het reservoir door een pomp aangezogen waarbij wat extra
lucht wordt meegezogen voor compensatie voor
luchtverliezen door oplossing in water bij verhoogde
druk. Dedrukketel wordt gevuld tot eenzeker niveau
waarbij de maximaal benodigde druk optreedt.
Bovenin hetvat isnog een luchtvolume van dezelfde
druk aanwezig. De sproeileiding wordt aangesloten
op het regenwater in het drukvat en er kan dus een
fijne nevel gesproeid worden onder een verhoogde
druk. Tijdens het sproeien zakt het waterniveau en
daaltdedruk inde ketel.Bij hetbereikenvan de minimaal toelaatbare druk wordt automatisch de pomp
in werking gesteld die het vat weer snel vult met
regenwater tot de normale druk is bereikt. Er is van
te voren berekend met welke niveaux bij gegeven
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maximum en minimum druk gewerkt moet worden
opdat bij gegeven waterverbruik, verkregen wordt
dat de pomp zoweinig mogelijk behoeft aanteslaan.
Het luchtkussen moet dan zo groot zijn dat bij de
minimale druk nog voldoende reserve niveau aanwezig is.
De koppeling van het vat met de sproeileiding geschiedt via een magnetische klep,die bediend wordt
door een regelapparaat waarvan een bijbehorend
elektronisch blad tussen de stekken isopgesteld.
Tevens bedient dit apparaat eentweede magnetische
klep waarmede de waterleiding via een terugslagklep aandesproeileiding isverbonden. Mocht namelijk de elektrische spanning wegvallen dan moet er
continu gesproeid worden,dat isbeter voor de stekken dan dat zij in het geheel geen water krijgen. Bij
hetwegvallenvandespanningopenendebeidemagnetische kleppen en zal de sproeileiding van water
worden voorzien uit het drukvat. Daalt de druk hierin na verloop van tijd beneden de druk in de waterleiding (de elektrische pomp kan nu niet meer aanspreken), dan gaat de terugslagklep open en wordt
verder uit de waterleiding gesproeid.
Indien de spanning terugkomt sluiten de beide magnetische kleppen, het drukvat wordt weer door de
pomp met regenwater gevuld, en de installatie is
weer normaal in bedrijf.
Op het drukvat zijn een manometer en een peilglas
aanwezig,zodat mendirect kanzien of de apparatuur
onder de juiste omstandigheden functioneert.
Op deze wijze werd een mooie fijne en gelijkmatige
nevel boven de stekken verkregen, nadat ook nog
de aanwezige neveldoppen door een ander type
waren vervangen.

Watertoren met ringleiding voor modelonderzoek
G. N. Th.vanBreeenF!. Hoving
Opdrachtgever: Afdeling Weg- en Waterbouwkunde van de Landbouwhogeschool

Summary
A description isgiven of thedesign and the construction of a water tower with a capacity of 10.000 I
which is connected to a closed conduit-pipe system
with atotal length of 60 m.
Inleiding
Terbepalingvanstromingsweerstandenaanmodellen
bleek het noodzakelijk te kunnen beschikken over
een grote hoeveelheid water van een constante
drukhoogte. In samenwerking met de opdrachtgever
werd daartoe een watertoren ontwikkeld met een
inhoud van ca. 10.000 I. bij een statische druk van
ongeveer 7 m.w.k. Hetwater wordt van detoren gevoerd naareenringleiding,dieeentotale lengte heeft
van circa 60 mbij een pijpdiameter van 35cm.
Door middel van 4 schuifafsluiters wordt de ringleiding verdeeld in 4 delen die elk zijn voorzien van
spruitstukken voor het afnemen van het water. Het
water wordt met een capaciteit van 100 l/m naar de
toren gevoerd. Wordt de maximum hoeveelheid niet
afgenomen dan stroomt het overtollige water via een
overstort naar een betonnen waterbassin. Het in
stand houden van een constante circulatie betekent
dat men steeds verzekerd is van een constante druk
van het af te nemen water. In fig. 18 is in bovenen zijaanzicht een schets gegeven van de opstelling.
Bijzondere aandacht is besteed aan de ophanging
van de buisleiding met het oog op uitzetting dan wel
inkrimping tengevolge van temperatuurschommelingen. Daarnaast wordt het water in de toren
door een thermostaat met verwarmingselement
boven een bepaalde waarde gehouden met het oog
op bevriezingsgevaar.
De watertoren
Fig- 19 geeft een doorsnede van de watertoren,
die bestaat uit een cylinder (6) met een diameter van
3 m aan de bovenzijde vernauwend tot een cylinder
met een diameter van 2.5 m (4). De bodem, evenals

1 8. Schematisch overzicht van de installatie.
Schematic view of the water tower and conduit-pipe
system.
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Watertoren met ringleiding voor modelonderzoek
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19. Doorsnede van de watertoren.
Cross-section through the water tower.

detop,zijn kegelvormig terwijl een inspectieluik (1 )
toegang tot de toren geeft. Het geheel is bekleed
met een isolerende kurklaag van 5 cm dik, afgedekt
met een aluminiumbeschermingsmantel.*
In de toren bevindt zich de ringvormige toevoerleiding (8) waarop tangentieel de persleiding van de
pomp isaangesloten. In de buitenomtrek van detoe*Aangebracht door de fa. Gebr.Kooy te Enschede.
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voerleiding zijn een aantal gaten aangebracht waardoor het water in de toren kan stromen. Om turbulentie van het water tegen te gaan zijn tegen de buitenzijde een groot aantal vertikale schotten gelast,
zodat het water niet kan gaan rondstromen in de
toren. Boven in de toren bevindt zich de, eveneens
ringvormige, overstortbak (5).
Vanuit de overstortbak stroomt het water via de
leidingen (7) en (11 ) terug naar het betonnen waterbassin. De toren met een totaal leeg gewicht van
ongeveer 3.500 kg, is geplaatst op 4 poten, bestaande uit een samenstel van vierkante buizen van
1 0 x 1 0 cm.

20,21. Verschillende stadia in het gereedkomen
van het project.
Assembling the tower.

Het leidingencircuit en de montage
Het leidmgcircuit is aan de dakbalken van het hydraulisch laboratorium opgehangen door middel van
m
etalen stroppen.Zij isopgebouwd uit delen meteen
'engte van circa 3 m en een gewicht van ongeveer
250 kg elk.
Bijzonder veel aandacht moest hierbij besteed worden aan het nauwkeurig uitlijnenvan dediverse pijp-

delen om lekkage en dergelijke te vermijden. Alle
pijpdelen en ook de watertoren zijn zowel in- als
uitwendig behandeld met een corrosiewerende
laag van een 2-componenten plastic laksoort. Bovendien is het oppervlak van de ringleiding zodanig
vergroot door het opspuiten van zand in de natte
verflaag dat druppelvorming door condensatie tegen
de leidingen wordt voorkomen. Alle onderdelen zijn
in onze werkplaatsen gereed gemaakt en daarna ter
plaatse opgesteld. Fig. 20 geeft het hechten van de
toren aan de poten. Fig. 21 geeft een totaal
beeld van de watertoren met aan- en afvoerleidmgen.
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Plasmodesmen in celwand van een tabaksblad
C. van der Scheer en S. Henstra

Voor het maken van het elektronenmicroscopische
preparaat werd een stukje van een jong tabaksblad
gefixeerd met 1 %Os0 4 in 0.028 M veronal natriumacetaat bufferen vervolgens indezebuffer gewassen.
Het materiaal werd ontwaterd in een reeks van oplopende concentraties alcohol in water, waarna het
overgebracht werd inalcohol. Als inbedmiddel werd
eenmengselgebruiktvanbutyl-en methyl methacrylaat in een verhouding 4 : 1 , waaraan 2% benzoylperoxide was toegevoegd. Het hiermee doordrenkte
plantenmateriaal werd in dit mengsel in gelatine
capsules gedaan,waarna gedurende 24 uur bij 60*C
werd gepolymeriseerd.
Met het Porter Blum ultramicrotoom werden coupes
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gesneden met een dikte van ca. 500 Â, die met een
oplossing van 1.2% KMn0 4 in water werden gekleurd.
Op de foto (fig. 22) ziet men een deel van het cytoplasme van twee aan elkaar grenzende cellen, grotendeels gescheiden door een celwand, waarin een
plasmodesme voorkomt. Aan de vorm van de celwand istezien,dat het hierjongweefsel betreft.
Deze foto werd gemaakt voor het laboratorium voor
Virologie van de Landbouwhogeschool en door
Dr. A. van Kammen gepubliceerd in het proefschrift:
„The occurrence of infections virus ribonucleic acid
in the ribosomal fraction from tobaccomosaic virus
infected tobacco leaves".

Jtfc«
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22. Opname van een coupe van een tabaksblad
(80.000 x).
Sect/on of a tobacco leave (80.000 x).

1
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Kernpolyeder virussen van insekten
C. van der Scheer en S. Henstra

f

23. Opname van een coupe van kernpolyedervirus
van Malacosoma neustna. gekleurd met kaliumpermanganaat. (40.000 x).
Section of nuclear polyhedron virus of Malacosoma
neustna. using the negative staining technique.
(40.000 x).
De opnamen, afgebeeld in de figuren 23. 24 en 25.
zijn gemaakt voor een onderzoek van Ir. M. B. PonsenvandeafdelingVirologievande Landbouwhogeschool betreffende kernpolyedervirussen van insecten. De staafvormigevirusdeeltjes zijn omgeven door
een membraan en kunnen zowel enkelvoudig als in
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bundels in het polyeder eiwit voorkomen. In de voor
het elektronenmicroscopisch onderzoek gefixeerde
toestand heeft het eiwit, waaruit het polyeder grotendeels isopgebouwd, een kristalstructuur (fig. 23).
Deze structuur kan in zeer dunne coupes worden
waargenomen.Tevens iste zien,dat devirusbundels,
evenals de enkelvoudige virusstaafjes omgeven zijn
door een tweede, het zogenaamde buitenste, membraan.

24. Opname van kernpolyedervirus van Malacosoma neustna. na behandeling met natrium-carbonaat.
(12.000 x).
Section of nuclear polyhedron virus of Malacosoma
neustria treated with sodium-carbonate. (12.000 x).
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Kernpolyeder virussen van insecten

25. Opname van een bundel virusstaafjes omgeven
door het buitenste membraan afkomstig van Marnestra brassicae. Negatieve kleuring van het preparaat
met fosforwolfraamzuur bijeen pH 5,5. (200.000 x).
A virus bundle of Mamestra brassicae surrounded by
the outer membrane; using the negative staining
technique. (200.000 x).
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Wanneer de polyeders worden behandeld met een
oplossing van 0,1 Nnatnumcarbonaat en vervolgens
met gedestilleerd water gewassen, kan het polyedereiwit worden opgelost. Het buitenste laagje van
het polyedereiwit blijft dan als een leeg vlies achter
en de virusstaafjes of bundels komen vrij. Om de
losse virusstaafjes en bundels beter zichtbaar te
maken kan het preparaat onder een hoek met een
metaallaagje bestoven worden (fig. 24) of „negatief
worden gekleurd" (fig. 25). Het onderzoek werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Plantenziekten 72
(1 964). ( M B . Ponsen,C.van der Scheer en S. Henstra).

Tomato Spotted Wilt Virus ineenwortelcel vande tomaat
C.vanderScheer enS. Henstra

26. Opname van een coupe van een met Tomato
spotted wilt virus geïnfecteerde tomatenwortel.
(40.000 x).
Section of a tomato root infected with Tomato
spotted wilt virus (40.000 x).

Het tomato spotted wilt virus (T.S.W.V.) is de verwekker van de bronsvlekkenziekte bij de tomaat.
Vele andere planten, behorende zowel tot de bloemisterij-, groenten-, als landbouwgewassen kunnen
door dit virus aangetast worden.
Om meer inzicht te krijgen omtrent de plaats en de
wijze van voorkomen van het virus in de plantencel.
werden van viruszieke plantendelen ultradunne
coupes (ca. 500 A dik) gesneden met het ultramicrotoom. Slechts met behulp van de elektronenmicroscoop zijn deze TSWV-deeltjes van ca. 70
mjx doorsnede, zichtbaar te maken.
Op de foto (fig. 26) zien we een doorsnede van een

deel van een wortelcel van de tomaat, geïnfecteerd
met het TSWV.
In het celcytoplasma liggen, tussen de normaal aanwezige organellen,zoals mitochondria en golgilichamen devirusdeeltjes alsdonkere ovale lichaampjes in
hoopjes bij elkaar en gezamenlijk omgeven door een
membraan.
Verder liggen in het cytoplasma ook talrijke kleine
zwarte deeltjes, de zogenaamde ribosomen.
Dit onderzoek van Ir. T. S. Ie van het Laboratorium
voor Virologie van de Landbouwhogeschool werd
gepubliceerd in het Tijdschrift voor Plantenziekten
72 (1964).
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Opdrachten in beeld

27. In de hoogte verstelbaar plantenwagentje.
Plant carnage. The height of the upper grate is
adjustable.

28. Herinrichting om het platform van het plantenwagentje in de hoogte teverstellen.
Vertical lift for upper grate of plant carnage.
Opdrachtgever: Afdeling Plantenfysiologisch Onderzoek van de Landbouwhogeschool.
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29. Erwtensorteermachine'
Pea-grading machine.
Opdrachtgever: Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouw-produkten.

30. Schudmachine
Vibrator
Opdrachtgever: Afdeling Plantenfysiologisch Onderzoek van de Landbouwhogeschool.

31. Watermantel-thermostaatkast.
Temperaturecontrolled cabinet.
Opdrachtgever: Afdeling Entomologie van de Landbouwhogeschool.

Jaarverslag 1963. IBVT
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32. Speciaal type schudmachine.
Special type of vibrator.
Opdrachtgever: Afdeling Microbiologie van de
Landbouwhogeschool.

33. Gronddoorlaatbaarheidsapparaat.
Apparatus for thedetermination of the water-permeability of soils.
Opdrachtgever: Afdeling Regionale Bodemkunde
Mineralogie en Geologie van de Landbouwhogeschool.
34. Perspex membraan pers.
Perpexdiaphragm press.
Opdrachtgever: Afdeling Landbouwscheikunde van
de Landbouwhogeschool.
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35. Precisie zaaimachine.
Precision sowing-machine.
Opdrachtgever: Afdeling Plantenteelt van de Landbouwhogeschool.

36. Modelploegschaar en rister.schaal 1 : 10.
Ploughshare and mould-board, scale 1 : 10.
Opdrachtgever: Afdeling Grondbewerking van de
Landbouwhogeschool.

37. Pipetteer apparaat.
Pipetting apparatus.
Opdrachtgever: Rijks Hogere Landbouwschool.
Roermond.
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Opdrachten in beeld

39. Wagentje voor watervat met onafhankelijke
torsie geveerde wielophanging.
Carriage with independent, torsion-sprung, wheelsuspension.
Opdrachtgever: Afdeling Landbouwscheikunde van
de Landbouwhogeschool.
40. Nulpunts galvanometer.
Zero-point galvanometer.
Opdrachtgever: Afdeling Fysische- en Kolloidchemie
van de Landbouwhogeschool.
38. Verstelbare boekensteun.
Adjustable book-end.
Opdrachtgever: Bibliotheekvan de Landbouwhogeschool.
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41. Voorversterker voor recorder waarmede het
meetbereik van 4 mVwerd veranderd tot 250 [i.V.
Preamplifier for recorder.
Opdrachtgever: Afdeling Technologie van de Landbouwhogeschool.

W ^
42. Konstante stroombron (10mA-40 mA) met herlaadbare batterijvoeding voor anemometer.
Battery-operated constant current supply (10 mA40 mA).
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Cursusresultaten

Belangrijke aanschaffingen

Bijlage 1

Bijlage 2

Door de Stichting Technische en Fysische Dienst
voor de Landbouw zijn verschillende cursussen georganiseerd die beogen de vakbekwaamheid in de
metaalbewerking te verhogen. De volgende opleidingen zijn gevolgd:

— Ultra microtomevoor hetsnijdenvan L.K.B,
coupesvoor elektronenmicroscopische
preparaten; dikte van decoupes regelbaar van 50 tot 1000 Â.
— Low waveform generator, pulsduur Servomex
100 u.sec- 1000 sec. amplitude 1.5
mV-150 V. frequentie 0,005 c/s-500
c/s. nauwkeurigheid 2%.lineariteit 1%.

7.Elektrisch lassen
Philips Lasschool te Utrecht

Deelnemers
J. van Brakel;TFDL
G.J. Busch, TFDL
P. H. van Holland, afdeling Landbouwwerktuigen van de L H .
J. J. H. Wentholt. TFDL

Resultaten
Thleorie Praktijk
7
8
8
6
7
7

8
8

2. Bemetel Constructie-bankwerker
Deze opleiding isgeheel in de eigen werkplaats door
de staf gegeven.

Deelnemers
J. van Brakel
G. J. Busch
J. Veenendaal
J. J . H. Wentholt

Resultaten
werk- vaktekening uitstuk
slaan
leer
lezen
7
8.1
9
10
8.0
8
9.5
7
7
8.0
9
8
7
8.1
8
9.5

3. Bemetel Instrumentmaken
Dezeopleiding ishetafgelopenjaarindeeigen werkplaats gegeven in samenwerking met de Stichting
tot opleiding van para-wetenschappelijk personeel
aan de R.U. te Utrecht. Hieraan hebben twee medewerkers van de Afdeling Entomologie van de Landbouwhogeschool en één medewerker van de Stichting Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw deelgenomen. De opleiding is nog niet beëindigd.
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— Digitale frequentie en periode tijd- Venner
meter, frequentiemeetbereik 15 Hz-1.2
MHz. kristal stabiliteit ca. 5x 10 6 .
— Actinometer. bij 2 0 ' C geeft 1 Kipp & Zn.
gcal/cm 2 min een e.m.k.van 11.6 mV,
weerstand thermozuil 60.3 IX
— Differentiaal Voltmeter, nauwkeu- John Fluke
righeid:
ca. 0.02% van 0.1-500 V (=)
ca. (0.02%+25 [j.V) benedenO.1V (=)
ca.0.1%van 0.5-500 (~ ) 30cps-5 kcps.
ca. 0.15% 20 cps-10 kcps.
ca. (0.15% + 25 f*V) van 0.001-0.5 V ( ~ ) .
Transportmiddelen
— Opel-Caravan bestel- en serviceauto met aanhangwagen.

Belangrijkste opdrachten, die in 1963werden afgeleverd
Bijlage 3

Afdeling Bibliotheek
100verstelbare boekensteunen
Afdeling Regionale Bodemkunde. Mineralogie en
Geologie
14 grondprofielbakken
grondmonsterblikjes.-ringen en houders
membraanpers
doorlatendheidsapparaat

Afdeling Landbouwwerktuigkunde
zaaiopstelling
draagjukvoorsleepbaan eneen loopwagen
Afdeling Microbiologie
6 laboratoriumschudders
Afdeling Plantenfysiologisch Onderzoek
schudmachine

Afdeling Entomologie
5 watermantelthermostaten

Afdeling Plantensystematiek
vervaardigen van transportwagen
2kweekbakken enzeef metbak

Afdeling Fysiologie der Dieren
2 buffers voor kwikpompen
opbouw 2 landbouwwagens

Afdeling Technologie
ontwerp voor warmte overdracht-apparaat

Afdeling Fytopathologie
30 droogrekjes
5 laboratoriumjacks
Afdeling Grondbewerking
grondsamendrukbaarheidsapparaat met registratie
installatie voor modelonderzoek met grondbak
Afdeling Houtteelt
automatische regenwater sproei-installatie
Afdeling Landmeetkunde
hulptafel voor het uitrichten van plaatdragers
fraiswerk voor spleetsluiter
verkleiningsapparaat
Afdeling Landbouwplantenteelt
verbetering zaaimachine
10 wagentjes
schudinstallatie
bladoppervlaktemeter
opbouw 2 landbouwwagens
onderdelen hooiblazer
Afdeling Landbouwscheikunde
wagentje voor watervat
perspex membraanpers
6 tensiometers

Afdeling Timmerwerkplaats
frame voor schoolborden
Afdeling Tropische Landbouwplantenteelt
3 kiem-thermostaatkasten
Afdeling Tuinbouwplantenteelt
vervaardigen van plantenwagentje
3-wielig wagentje
prototype plantenwagentje
Afdeling Veeteelt
Vicon-oplader repareren
hekkenvoor loopbrug van melkmachine
weegbrug wijzigen
Afdeling Virologie
ramen van aluminium hoekprofiel
grondzeefmachine
Afdeling Zuivelbereiding
plunjerpompje
Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten
2zaaimachines reviseren
1 6zinken bakken
frame meetopstelling
Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek
regelbaar makenvan koperen parafinestoof
47

Belangrijkste opdrachten, die in 1963 werden afgeleverd

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwgewassen
roestvrijstalen koelspiraal
instrument voor het verwarmen van erwten
wijzigen fluidisatiedroger
vacuumdroger
InstituutvoorBewaringenVerwerkingvanTuinbouwgewassen
sorteermachine voor peulvruchten
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek
van Landbouwgewassen
2 ankerpalen
bodemschaar met boormal
koelspiralen
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. Groningen
2 boren en 50 ringen
1 loodkasteel
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
600 grondmonsterringen
2 membraanpersen
doorlatendheidsapparaat voor 25 monsters
apparaat voor het bepalen van kleine doorlatendheden
temperatuurmeter
drukcellen enframesvoor lysimeterbakken
4 debietmeters
diversen voor grondwaterstandsmeters
Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen
aandrijving wagens van schilmachine
beveiliging voerkleppen
draai- en steekwerk voor aandrijfstation
mestafvoer inrichting
Instituutvoor Landbouwtechnieken Rationalisatie
draaiwerk grondbak
draaiwerk stekbieten apparaat
draaiwerk meetwagen
draaiwerk veldweeg-apparaat
draaiwerk doseer-apparaat
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Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen
2 warmtestroommeters en 20 thermokoppels
4 statieven
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
11 5 zinken bakken en 100 kooien
Aluminium U-profielen
temperatuurregeling van een kweekkast
Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw
25 kabelstatieven
koeler - verwarmer
bron installatie; mechanisch gedeelte
Instituut voor deVeredeling van Tuinbouwgewassen
36 lichtkappen
Proefstation voor de Bloemisterij
onderdelen sappers
Rijkslandbouwconsulent voor Noord-Friesland
2 sproeiwagens
Station voor Maalderij en Bakkerij
schudapparaat voor sedimentatietesten
Instituutvoor Landbouwhuishoudkundig Onderzoek
ijkapparaat voor warmtestroommeters
Landbouw Proefstation, Paramaribo
pf-apparatuur
water-doorlatendheidsapparaat
Comitévoor Studievande Bodemstruktuur. Gent
32 tensiometers

Afdeling Technische fysica
Afdeling Entomologie
gestabiliseerd voedingsapparaat
draagbare relatieve vochtigheidsmeter
Afdeling Fysische en Kolloidchemie
geleidbaarheidsmeter met temperatuurvoeler

Afdeling Landbouwplantenteelt
vlakke lichtmeter
geleidbaarheidsmeteren meetbrug
Afdeling Landbouwscheikunde
microvoltmeter
voedingsapparaat en stroomregelaar
Afdeling Zuivelbereiding
gestabiliseerd getransistoriseerd voedingsapparaat
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
geleidbaarheidsmeter met temperatuurvoeler
ontwikkeling van getransistoriseerde fotocelversterkers voor lysimeterbakken
Internationaal Instituutvoor Landaanwinning en Cultuurtechniek
geleidbaarheidsmeter en temperatuurvoeler
Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw
beveiligings- en regelsysteem voor gammabestralingsinstallatie
Instituut voor Tuinbouwtechniek
grondvochtigheidsmeter en temperatuurvoeler

Vrije Universiteit
temperatuurmeter
Laboratoire d'écologie de Louvain
sferische lichtmeter met micro-ampèremeter
Centre National de Recherche Agronomique, Versailles
grondvochtigheidsmeter met toebehoren
The Crown Agents, London
geleidbaarheidsmeter met temperatuurvoeler
Eidg. Landw. Versuchsanstalt, Zürich
sferische lichtmeter met micro-ampèremeter

IJkingen werden o.m. verricht aan
66 thermohygrografen
17 thermografen
69 doosjes chemisch-analytische gewichten
30 temperatuurmeters
7 manometers
2 lichtmeters

Rijkstuinbouwconsulent.'s Hertogenbosch
temperatuur-geregeld sproeiapparaat
Coöperatieve Condensfabriek „Friesland"
1 geleidbaarheidsmeter met temperatuurvoeler
Gemeente Universiteit, Amsterdam
stroombron instelbaar van 30-40 mA met mAmeter

Elektronenmicroscopische werkzaamheden
uitgevoerd voor
Afdeling Virologie
Afdeling Fytopathologie

Werkgroep Geo-elektrisch Onderzoek T.N.O.
getransistoriseerd stroomstabilisatie-apparaat

Afdeling Entomologie

Grontmij n.v.. de Bilt
geleidbaarheidsmeter met temperatuurvoeler

Afdeling Fysiologie der Dieren

Afdeling Microbiologie

Afdeling Fysische en Kolloidchemie
Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij. Arnhem
geleidbaarheidsmeter met temperatuurvoeler

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
Nederlands Instituutvoor Zuivelonderzoek.
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