LANDBOUWPYSISCH-TECHNISCHEDIENST (L.P.T.D.)
VERSLAG OVER HET JAAR 1 9 5 6

INLEIDING

Methetverslag overhetjaar1956wordtdeperiodeafgeslotenwaarindeLandbouw Fysisch-TechnischeDienstressorteerdeonderdeLandbouwhogeschool.In deze periode (1951
t/m 1956)iskomenvasttestaan,datde dienstineenbehoeftevoorziet,DeCommissievanToezicht opde L.P.T.D.
heeftdanookeenbelangrijk gedeelte vandevergaderingen
in1956gewijdaanhetdoelomdediensteendefinitievebasistegeven.Bijdeuitwerkinghiervan is aansluitinggezochtbijdein1956plaatsgehadhebbendereorganisatievan
het landbouwkundig onderzoek.Begin1957zaldeLandbouwPysisch-TechnischeDienst eenzelfstandige Stichtingworden,
ressorterendeonderde Nationale RaadvoorLandbouwkundig
OnderzoekT.N.0.DedienstzalvoorlopignoggehuisvestblijveninhetLaboratorium voorNatuur-enWeerkundeteWageningen.
TAAK
DeDienst isbedoeldomhulpopnatuurkundiggebiedtegevenaân instellingenvandeLandbouwhogeschool,vandedirectievandeLandbouwenvandeLandbouworganisatieT.N.0.
Bovendienkunneninbeperkte mate onderzoekingen van een
fundamenteelkarakter,dievoordelandbouwvanbelangzijn,
wordenuitgevoerd.
COMMISSIEVANTOEZICHT
IndeCommissievanToezichtopdeLandbouwPysisch-TechnischeDiensthebbenzitting:
Dr.A.E.H.R.BOONSTRA (CollegevanCuratorenvandeL.H.S.)
voorzitter,
Ir.C.VAND E RGIESSEN (LandbouworganisatieT.N.0.)
secretaris,
Ir.P.A.DEN ENGELSE
(DirectoraatAkker-enWeidebouw)
lid,
Dr.Ir.G.DEBAKKER
(DirectoraatTuinbouw)lid.
Debestuursvergaderingenwerdentevensbijgewoonddoor:
Prof.Dr.W.R.VAN WIJK directeur
L.ADMIRAAL
wnd.dagelijkseleider.
DeCommissievanToezichtheeft4vergaderingengehouden,

ni, op23maart,7mei,2novemberen7december. Naastde
gewonezakenwerd, zoalsindeinleidingreedswerdvermeld,
speciale aandachtbesteed aanhetgevenvaneennieuwestatusaandeL.F.T.D,DehiervoorgekozenStichtingsvormbracht
metzichmeehetopstellenvanstatuten,waarvanopdelaatstevergadering in1956dedefinitieve redactie kon worden
vastgesteld.
PERSONEELSFORMATIE
Drs,JL,DE Roos,
Mej,Dra,C.V.D,SCHEER,
Drs,E.VAN VOLLENHOVEN,
L,ADMIRAAL,
A,P.HIDDING,
R.ALTMANN,
S.HENSTRA,
D.A..C.VAN LEEUWEN
CBÜRGSTEIJN«

dagelijkse leiding
electronenmicroscoop
electronica
gewonedienst
gewonedienst
ijkdienst
electronenmicroscoop
werkplaats
electronica

Mej,E,A,TAKKEN,
administratie
Metdealgemene leidingwasbelastProf.Dr,W.R.vanWijk.
DeheerDeRoosvanhet Ingenieursbureau"Service" inDen
Haagheeftdedagelijkse leidingwaargenomen.
Depersoneelsformatie isnogsteeds niet bevredigend.In
dedagelijkse leidingkonnognietdefinitief worden voorzien.
Deafdelingelectronenmicroscopieheeftbevredigend kunnen
werken,DeheerS.Henstra is,naeenafwezigheidvan3maandeneind 1955,weerindienstgetreden.Enigepersoneelsuitbreidingisbijdezeafdelinggewenst»
Deafdeling electronicaheeftvruchtbaargewerktonderleidingvanDrs,E.vanVollenhoven,dieechterdedienstper1/11
1956heeftverlaten voor hetaanvaardenvaneenbetrekking
bijdeGezondheidsorganisatie T.N.0.
Degewonedienstheefttekampen met een ernstig personeelstekort,DeheerAdmiraalmoesteenbelangrijk deelvan
zijn tijdbestedenaanhetwaarnemen voor Drs,J.L,deRoos
(dagelijkse leider), daardezeslechtsééndag perweekin
Wageningenwas,DeheerHidding,dieopbasisvanhalvedagenaandewerkzaamhedendeelnam,zalper1/11957dedienst
gaanverlaten.
De ijkdienstwerktvlot. Hoewel de.heerAltmannindenabijetoekomstversterkingvaneenmedewerkerdienttekrijgen,zijndebinnengekomen opdrachtenzovlotmogelijkafgewerkt.Datvoor ijkingenvanlichtmetersmet zonlicht het
weervaaknietmeewerkt iseenbijkomstigheid,waarvoor de

opdrachtgevers hetnodige begrip gevraagd moet worden,
Wathetoverigepersoneel betreft (werkplaats,electronische montageenadministratie)kandoordesamenwerkingmet
het laboratorium voorNatuur-enWeerkunde, steedsdenodige
tijdelijke expansieworden gevonden, hoewelhierinzospoedigmogelijk dooreigenpersoneel moetwordenvoorzien.
FINANCIËN
Indebehoefteopfinancieel gebiedkonookditjaarweer
wordenvoorziendoordesamenwerking endesubsidievande
ii,H,S. t deLandbouworganisatie T.N.0.,hetDirectoraat voor
deAkker-enWeidebouwenhetDirectoraat voordeTuinbouw.
Inafwachtingvaneendefinitieve regelingwerdenaanopdrachtgevers geenkostendoorberekend voor lonenensalarissen, terwijldeafdeling voor electronenmicroscopie zelfs
alle gemaakte onkosten (films, fotomateriaal, chemicaliën
enz.)voorhaar rekeningnam.
PROJECTEN
Hieronderwordendieopdrachtenverstaan,diemeerdaneen
weekwerkvooréénpersoon vereisen. Deinde verslagperiode
afgeslotenprojectenzjjnmeteen*aangeduid.Hetjaarwaarineenprojectisaanvaard isachterdetenaamstellingvermeld.Bijherhalingvaneenprojectisachterhetnieuweprojectnummertevenshetoorspronkeljkeprojectnummervermeld,
alsmedeeenserieletter.
2 1 * AANPASSING TRILPSYCHROMETER AAN STEKPROEVEN IN KASSEN
(1954)

Opdrachtgever:

Ir. C.Dorsman, Rijks tuinbouwschool.

Boskoop.

Inoverlegmetdeopdrachtgever zijndewerkzaamheden
aanditproject gestaakt, mede omdat niet gegarandeerd
konwordendatdeapparatuur tijdig gereedzoukomenom
nogtekunnenworden ingeschakeldbijdereeds teneinde
lopende proeven.Hetprojectisafgesloten.
22

SCHEIDEN VAN STUIFMEELKORRELS ( 1 9 5 4 )

Opdrachtgever: Dr.H.J.Toxopeus,
Landbouwgewassen, Wageningen.

Instituut

voar Veredeling

van

Teneinde bij kruisingsproeven van aardappelen de veelal geringe hoeveelheid stuifmeel met zo groot mogelijk
effect te kunnen benutten was het noodzakelijk het s t e riele stuifmeel (90%) van het fertiele (10%) te scheiden. Als kenmerk voor f e r t i l i t e i t werd opgegeven het vol
en rond zijn van de stuifmeelkorrels, terwijl de steriele

korrelsverschrompeld waren,Doorpneumatische classificatieishetgelukthetpercentage volle ronde korrels
optevoerenvan10%totca,50%.Volledige classificatiewasnietmogelijkdoordekleverigheidvandestuifmeelkorrelsenhetveelvuldigvoorkomen van viertallen
(vandereductiedeling),
Bijnader onderzoek bleek nu dathetalofnietverschrompeldzijnvandestuifmeelkorrel geenkenmerk voor
de steriliteitoffertiliteitwas,Deopdrachtgever is
thansdoendeeenmethodeteronderscheidingvanfertiel
ensteriel stuifmeel teontwikkelen» Daarnakanaandit
projectwordenverder gewerkt,
23*HETINRICHTEN VANEENMICROKLIMATOLOGISCHWAARNEMINGSSTATION TEADIOPODOUME IVOORKUST, AFRIKA (1954)
Opdrachtgever
Prof. Dr. Ir, C, Coolhaas
LandbouwplantenteeIt,
Wagenihgen.

Afd,

voor

Tropische

De verzorgingvanhetinstrumentarium is geheel in
1955 geschied, Alleeneennaleveringvan thermokoppeldraadisin1956verricht alsmede de ijking vanhet
draad.Hetprojectisafgesloten
26

APPARAAT VOOR HET METEN VAN DE PAKKINGSDICHTHEID VAN
HOOI ( 1 9 5 4 )
Opdrachtgever:
Directie
van de Akker• en Weïdebouw, Den Haag,

Voorhetmetenvande pakkingsdichtheid vanopgetast
hooi terbepalingvanhettotale gewicht aanhooi en
hieruithetbeschikbare rantsoenperkoeperdag, isuitgegaanvandeabsorptievan ß»stralen Indienmennl,
een stralingsbron (bv Caesium137)zodanigineenhooibergpriktdatonbelemmerde uitstraling naarderand kan
plaatsvinden,zaleengedeeltevandestralingdoorhet
hooiworden geabsorbeerd. Dezeabsorptie grootte isaf
hankelijkvandezich tussen bron enmeter bevindende
hoeveelheid hooi. Indiennubepaald wordts hoe dik de
laaghooiineenbepaald gevalmoetzijnomdehelftvan
de oorspronkelijk aanwezige straling te absorberen(de
zgn, halfwaarde-dikte)danishieruitdepakkingsdichtheidvanhethooiteberekenen,
De afwerkingvanditproject werd vertraagd door de
trage leveringvandeCaesium137stralingsbron
Thansisdeopstellingcompleetenwordenproeven genomen overdehalfwaarde-diktevanwater,omdenauwkeurigheidvandemetingtelerenkennen,Daarnakunnenmetingeninhooibegonnenworden,

2 7 * APPARATEN VOOR HET BEPALEN VAN HET STALKLIMAAT ( 1 9 5 4 )

Opdrachtgever: Commissie Stalklimaatonderzoek
organisatie
T.N.O.

van de Landbouw-

Terbepalingvantochtverschijnseleninveestallenwerd
eenanemometervervaardigd voorhetmetenvanluchtsnelhedenbeneden2m/s.Debruikbarebenedengrens ligtbij
ongeveer20cm/sec,daarluchtstromingenvanlagere orde
van grootteinhetgebiedvandenatuurlijke convectiestromingenliggen,dusbuiten het gebiedvantochtverschijnselenvallen.
Deanemometerbestaatuiteenthermokoppel,waarvande
laspuntenbolvormigzijn uitgevoerd.Eenvandebolletjeswordtelectrischverhit. Bijwindstilte treedteen
temperatuurverschilopvanca.8°C,temetenaandethermospanningvanhetkoppel. Bijeenluchtbeweging langs
hetverhittebolletje treedteenbeterewarmteoverdracht
naardeluchtop,waardoorafkoelinginderichtingvan
de luchttemperatuurwordtbewerkstelligd.Bijeenluchtsnelheidvanca.2m/secwordtdetoegevoerdewarmtezo
sneldoordeluchtafgevoerd,datnognauwelijkseenhogere temperatuurkanwordengemeten.
Dewindtunnel,dieo.a. voorhetijkenvandezewindsnelheidsmetersisvervaardigd, isgereed gekomenzodat
ijkingeninhettraject van0tot2,5m/sec thansvlot
kunnen geschieden.
29*DRAAGBAAR ELEKTRONISCH POLSTELAPPARAAT VOOR ARBEIDSPYSIOLOGISCH ONDERZOEK (1954)
Opdrachtgever: Prof. Dr. E.Brouwer,
Dieren, Wageningen.

Lab. voor Fysiologie

der

Voordeze opdrachtisuitgegaanvandeactie-potentialenvanhetharteniseenhartslag-frequentiemetergeconstrueerd,dieaanspreektopeenvandetoppenvanhet
PQRS-complexvanhetelectrocardiogram.Volgensditprincipewasreedseenapparaat ontwikkeld doorhetMedisch
FysischLaboratoriumvandeRijksverdedigingsorganisatie
T.N.0.Deze instantie iszobereidwillig geweest haar
schema'saftestaan aandeL.F.T.D.Daarhetdoor ons
tevervaardigen apparaat geschiktmoestzijnvoorveldwerk (dusgeen lichtnetvoeding),moesten enigewijzigingenwordenaangebracht.Detesting is geschiedmetbehulpvaneenelectrocardiograaf.Erzalveelzorg moeten
wordenbesteedaandeelectrodenbevestiging,wilmenbij
allevormenvanarbeid goede registratiesverkrijgen.
Deapparatuurisinde praktijk getest.Deverkregen
uitkomstenwarennaarvolle tevredenheidvandeopdracht-

gever, Ter beveiliging van de proefpersoon zijn extra zekeringen in de electrodenleidingen opgenomen. Het project is
afgesloten,
3 1 * VERVAARDIGING VAN PRACTICUM-INSTRUMENTEN ( 1 9 5 5 )

Opdrachtgever: Prof .Dr.C.den Hartog,
de, Wageningen.

Afd.Landbouwhuishoudkun-i

Vervaardigdzijn:
a,eenbrood-encakevolumemeter;
b,eengelsterktemetervoorpuddingen;
c,eenthermokoppeldoorvoervoorvuurvasteschotels.
Hetprojectisafgesloten,
32 VERVAARDIGINGVANEENOPPERVLAKTEMETER (1955)
Opdrachtgever: Prof. Dr. J.de Wilde, Laboratorium voor Entomologie, Wageningen.

Voor entomologisch onderzoek bestaat behoefte aan een
oppervlaktemeter-, waarmee men foto-electrisch de vraatsnelheid van colorado=kevers aan aardappelbladeren kan
bepalen. Hiervoor is een foto-electrische oppervlaktemeter ontworpen,, gebruik makend van een voor nabj infrarood gevoelige fotodiode met eenzeer klein gevoelig oppervlak, Hierdoor is het mogelSk met eenzeer eenvoudige
optische opstelling te volstaan,
Bij het testen van de oppervlaktemeter kwamen enige
fouten in het optische systeem aan het licht, Een algehele herziening van het gebezigde principe heeft een
nieuw apparaat opgeleverd, wat voor proefnemingen is
overgedragen aan de opdrachtgever. Hierbij kwamen nog
enige bezwaren aan het licht, deels door onvolmaaktheden, deels door verkeerd gebruik veroorzaakt,Er zal worden getracht alle moeilijkheden voor het komende seizoen
op te lossen,
3 5 * HARTSLAG-FREQUENTIEMETER VOOR LABORATORIUMGEBRUIK ( 1 9 5 5 )

Opdrachtgever: Prof .Dr.G,M.Streef,
gie der Dieren, Wageningen.

Laboratorium voor Fysiolo -

Het apparaat, dat naar analogie van project 29is uitgevoerd, is afgeleverd en door de opdrachtgever getest.
Het voldoet uitstekend» Het project is afgesloten,
3 6 * VERVAARDIGING VAN EEN APPARAAT TER BEPALING VAN DOORLAATPACTOREN ( 1 9 5 5 )

Opdrachtgever:

Ir.C.L.van

Someren,Cultuurtechn.Dienst,Utrecht

Door dè opdrachtgever z j n 2 apparaten besteld voor de
bepaling van doorlaatfactoren van grondmonsters, Zowel

hetbenodigdeonderzoekalsdevervaardigingvandewerktekeningenwerdendoordeCultuurtechnischeDienstverzorgd,inoverlegmetdeL,P.T.D.
Hettweedeapparaat isaande opdrachtgeverovergedragenenwerkt naardiensvolle tevredenheid.Hetproject
isafgesloten.
37*VERVAARDIGINGVANADDERENDELICHTMETERS (1955)
Opdrachtgever: Ir,W.vanSoest,R-gkstuinboumconsulent,

Naaldwijk.

Vervaardigdwerdendadderende lichtmetersvanhetdoor
hetLaboratoriumvoorPlantenphysiologieontwikkeldetype.Dewerkingberust ophetvolgendeprincipe:defotostroomvaneenaandetemeten lichtintensiteitblootgesteldevacuumfotocel laadt een condensator op;bij een
bepaalde condensatorspanning slaat een thyratron door,
waardoordecondensatorweerontladenwordteneentelwerkwordt aangesproken.Defotostroom zorgt weervoor
oplading enz.Desnelheidvantelleniseenmaatvoorde
intensiteitvanhetopdefotocel vallende licht.Het
typeisvoorlopigalleengeschiktvoorrelatievemetingen.
Devervaardigde lichtmeterszijngedurendeenigetijd
geijkt ondernatuurlijkeomstandigheden. Doorhetaanbrengenvankleinecorrectieskoneennauwkeurigheidvan
enigeprocenten (relatief)bereiktworden. Hetproject
isafgesloten.
38* VERVAARDIGING VAN EEN DECHERING-COLORIMETER (1955)
Opdrachtgever: Ir.C.P. van Goor, Bosbouwproef'station
T.N.O,,
Wageningen.

Voordebepalingvanhetfosfaatgehalteinmolybdeenoplossingenkanmengebruik maken vaneen colorimeter
naarmodelvanIr.Dechering (Bedrijfslaboratoriumvoor
Grond-enGewasonderzoek, Oosterbeek)eneenthermozuil.
Decolorimeterisnietindehandel verkrijgbaar,maar
moetworden gecopieerdvaneenbestaand model.Ditbestaatuiteenconstante lichtbron,eendoorstroomcuvette
eneenfotocel.Dewerktekeningenzjn,voorzovernodig,
doordeL.F.T.D. vervaardigd,Bg deopdrachtzijndebenodigdegalvanometer ende accu niet inbegrepen. Het
toestelisafgeleverd.Hetprojectisafgesloten.
39* VERVAARDIGING 4000 Hz-OPSTELLING (1955)
Opdrachtgever: Ir.B.Erdtsieckß
Lab.voor
Technologie,Wageningen

Deze electronische o p s t e l l i n g dient om het ingangssignaal voor een d i f f e r e n t i a a l - t r a n s f o r m a t o r te leveren

(oscillator 4000 Hz) en het uitgangssignaal van de differentiaal-transformator te versterken, eventueel te f i l treren (indien stoorfrequenties aanwezig zijn) en d i t
versterkte signaal zichtbaar te maken door middel van
detectie en een galvanometer. Degenoemde differentiaaltransformator en de galvanometer zijn niet in het ontwikkelingswerk begrepen.
De 4000 Hz-opstelling is begin 1956 vervaardigd en
overgedragen aan de opdrachtgever. Het project is afgesloten.
40*VERVAARDIGINGVANEENFOTO-ELEKTRISCH GESTUURDESPROEIINSTALLATIE (1955)
Opdrachtgever:

Dr.O.Banga,

I,V,T,a

Wageningen.

Debedoelingvandeopstelling isomdewerkingvan
eensproei-installatie te laten regelendooreenfotoelectrische cel;die-nadateen zekere hoeveelheid licht
opgezameld is-eenmagneetklep indesproeileiding voor
korte tjdopentendaarmeedesproei-installatieinwerking stelt. Doordegevoeligheid vandefotocel regelbaartemakenkanalnaardeweersomstandigheden veel
ofweinigwordengesproeid.
Desproei-installatie isonlangs gereedgekomenenop
de bestemde plaats gemonteerd om getest teworden Na
enige veranderingenkongeheel worden voldaan aande
wensenvandeopdrachtgever voorwatbetreftdesproei•
intervallen Hetprojectisafgesloten
4 1 * AFSTANDBEDIENING GASANALYSATOR ( 1 9 5 6 )
Opdrachtgever:
gie der Dieren,

Prof .Dr .G.M,Streef,
Wageningen.

Laboratorium

voor

Fysiolo

Voorhetopafstand leesbaar makenvan eengasanalysatorwerd uitgegaan vandeaandrijfasvanhetopdegas
analysator aanwezige telwerk, Hieraanwerd deasvan
een geheel ronddraaibare potentiometer gekoppeld, zodat
deze draaiende bewegingkonwordenomgezetineenspanning,dieopafstand afleesbaarisopeenvoltmeter.Het
aantal omwentelingenwordtdooreenpulstelleraangegeven.Destandvandeteller geefthetaantalheleliters
gasendevoltmeterdeonderdelenhiervan.Hetapparaat
is inmiddels afgeleverd enwerktnaar tevredenheidvan
de opdrachtgever.Hetprojectis afgesloten,
42

VERVAARDIGING TENDEROMETER ( 1 9 5 6 )
Opdrachtgever:
Prof. Dr. C. denHürtog,
houdkunde.
Wageningen.

Afdeling

Landbouwhuis-

VoonäetmBEingnYteitteBtaaiüeiänvapoprsersàMMende manieren bereid vlees isuitgegaanvaneenelektrisch aangedrevenvleesmolen.Hetdoordemotor opgenomenvermogen,datgemetenwordtmeteenspecialewattmeter, geeft
duidelijke verschillen aan,Betreffendedereproduceerbaarheidvandemetingenworden nadere proeven genomen
doordeopdrachtgever, Daarvoordebovenomschrevenwijzevanwerken srij"grotehoeveelhedenvlees nodig zijn,
zalopverzoekvandeopdrachtgevernogworden nagegaan
ofopandere wijzehetdoelbereiktkanworden.
43 VERVAARDIGING OVENTHERMOKOPPELS (1956)
Opdrachtgever: Prof. Dr, C. denHartog, Afdeling
houdkunde, Wageningen.

Landbouwhuis-

Voorhetmetenvantemperaturen vaninovenstoebereide Produktenzalgebruikwordengemaaktvanhittebestendige, ininjectienaalden gemonteerde thermokoppels.Het
benodigde materiaal isjuistontvangen.
44* VERVAARDIGING VLEESSAPPIGHEIDSMETER (1956)
Opdrachtgever: Prof'. Dr. C. denHartog, Afdeling Landbouwhuis houdkunde, Wageningen.

Erisuitgegaanvaneencentrifuge. Stukjesvleeswordenineenmonelgazenmandje boven indecentrifugeer
glazen gehangen (dustijdenshetdraaienhetdichtstbij
de as). Hetvleessap verzameltzichzodoende onderinde
centrifugeerglaasjes.Hetproject isafgesloten
45* VOORVERSTERKER VOOR BIOLOGISCHE POTENTIALEN (1956)
Opdrachtgever; Prof.Dr,G,M,Streef,
Laboratorium voor Fysiologie der Dieren, Wageningen.

Voorhettoevoerenvande (zeerzwakke) biologische
potentialenaaneenrecorder,moetendeze eerst versterkt
worden, Uitgegaan isvaneenvoor intern gebruik vervaardigde versterker. Dezeiszodanig aangepast,dathij
volkomenbeantwoorddeaandegestelde eisen.Hetproject
isafgesloten.
46* ONTWIKKELING SPROEIDOPPEN (1956)
Opdrachtgever: Dr.O.Banga, J.V.T.,
Wageningen.

Hoeweldeoorspronkelijkeopdrachthetontwikkelenvan
sproeidoppenbetrofs islatermeeraandacht besteedaan
het testen van roterende sproeidopcombinatiesterverkrijgingvaneengrotersproeipatroon. Tevens iseen
doorhetI.V.T. vereenvoudigde sproeidop getest., Het
project isafgesloten.

47

ONTWIKKELING INTEGRATIE VAN REGISTRATIE ( 1 9 5 6 )

Opdrachtgever:

Ir.J.de

Zeeuw, I.T.T.,

Wageningen

Doordemoderne registratie-apparatuurishetmogelijk
een12-tal gegevens (bv.temperaturen)gelijktijdig te
registreren. Achterafdient de grotehoeveelheid gegevensverwerktteworden. Omditte vereenvoudigenis
verzochteenapparaatteontwikkelen,dattijdensde registraties (bv,omhetuur)deverkregen resultatenper
gegevenkanintegrereneneventueel afzonderlijk afdrukken.
Hoeweldeuitvoering in principe isuitgewerktenin
hetkleingetestengoedbevonden, kunnen overdegebezigdeprincipesnoggeennaderemededelingenwordengedaan.Dedefinitieve uitvoering wordt sterk vertraagd
doorhetuitblijvenvandeleveringvanbepaalde onderdelen.
48/11T*

VERVAARDIGING WEERSTANDSMEETBRUG ( 1 9 5 6 )

Opdrachtgever:
Leiden.

Ir.P.de

Gruijter,

Hoogheemraadschap

"Rijnland",

Voorhetmetenvandegrondvochtigheid wordt uitgegaanvandeweerstandsverandering,dieeen nylonelement
ofeengipsblokje ondergaattengevolge van veranderde
grondvochtigheid. Daar geen bruikbareweerstandsmeetbruggenvoorveldwerk indehandelzijn, is door de
L.P.T.jD.eenmeetbrugontwikkeld» diegeheel isaangepastaandeeisenvandeopdrachtgevers.Debrugisafgeleverd.Hetproject isafgesloten.
4 9 * VERVAARDIGING OPHANGARM VOOR REPROGONLENS ( 1 9 5 6 )

Opdrachtgever: Prof.A.Kruidhof,
kunde, Wageningen.

Laboratorium

voor Landmeet-

Vandeopdrachtgever werd eencomplete werktekening
verkregen.Aandehand hiervan isde opdracht uitgevoerd.Hetprojectisafgesloten.
50

INSTRUMENTARIUM VOOR METINGEN BAGDAD AIRPORT ( 1 9 5 6 )

Opdrachtgever:

Ir.L.Wartena,

tiedeco, Arnhem,

Inverbandmethetonderzoek naardemogelijkhedenvan
hetvormenvaneenwaterreservoirinhet Wadi-Thartargebied (Iraq)washetgewenstdebeschikkingtekrijgen
overbepaalde meteorologische gegevens.Hethiervoorbenodigde instrumentarium isdoor onzedienst uitgezocht
enbesteldenzaldoordeNedeconaardeplaatsvanbestemmingworden gebracht. Hetwachten isnunogophet

10

gedeelte van het
tijd,
51

instrumentarium met een lange lever-

APPARATUUR VOORHET METEN VAN VRIESPUNTVERLAGINGEN ( 1 9 5 6 )

Opdrachtgever
Naaldwijk

Ir.W .van Soes t, Proefstation

Groenten en Fruit,

Nagegaanzalwordenofdeapparatuurvoorhetbepalen
vandeosmotische waardevanplantensappenenbodemvocht
doormiddelvanhetmetenvanvriespuntverlagingen door
deL,F,T.D.vervaardigdkanworden. Doorpersoneelsgebrek zijn metde uitvoeringnoggeen vorderingengemaakt.
52/11U

VERVAARDIGING WEERSTANDSMEETBRUG' (19 56)

Opdrachtgever: Landbouwfaculteit
donesia te Pajakunbuh.

van de Universiteit

van In-

Deze opdracht is eenherhaling vanproject11 (zie
onder48/llT)o Deuitvoeringwachtnogopeenoverwerkvergunning voorhetwerkplaatspersoneel, daar doorde
vele opdrachtendewerkplaats overdag geheelbezetis,
53

VERVAARDIGING WEERSTANDSMEETBRUG, TYPE I I

Opdrachtgever; Dr.C.v.d.Bergt

I.C.W.,

(1956)

Wageningen,

Inoverlegmetdeopdrachtgever zaleen nieuw type
meetbrug ontwikkeld worden, uitgevoerd met drukknoppen
envisuele indicatie doormiddelvaneenmeter,een en
andertervereenvoudigingvandebediening.Doorpersoneelsgebrekzalookditprojectpasopeenlatertijdstip kunnenwordenvoltooid.
Indeverslagperiodewerden17projecten afgesloten, 13
projecten geopend, terwijlnogaan10projectenwordtverdergewerkt.
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KLEINE OPDRACHTEN
Hieronderworden die opdrachtenverstaan,dieminderdan
éénweekwerk vooréénpersoonvereisen»
Behalvededagelijkseopgavenvanmeteorologische gegevens
aandePlantenziektenkundige Dienst te Wageningen,en het
MelkcontrolestationteArnhem,werden197kleine opdrachten
uitgevoerd, betrekkinghebbendeop:
Meteogegevens
75
Vervaardigen
30
Repareren
25
IJken
13
Diversen
41
Noginbehandeling
13
Totaal

197

EIGEN ONDERZOEK
ProjectB:
HETVERVAARDIGEN VANWEERSTANDSTHERMOMETERSDOORHETOPDAMPENVANZEER DÜNNEMETAALLAAGJESBIJHOOG VACUÜM
(R.Altmann)
Tussendeanderewerkzaamheden door isweer een serie
weerstandselementen vervaardigd. Deze moetennogwordengetest.
ProjectC:
TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN ELEKTRONICA EN MICROGOLVEN VOOR
LANDBOUWKUNDIGE DOELEINDEN

(Drs.E.van Vollenhoven)
Hieroverwerd voornamelijk literatuuronderzoek verricht.
ProjectD:
METHODEN VOOR METING VAN INFRARODE STRALING, VOORAL MET HET
OOG OP MICROKLIMATOLOGISCHE TOEPASSINGEN
(L.Admiraal)

Terverdereoriënteringzijnbesprekingen gevoerdmetandere onderzoekinstellingendiezichm e t dezelfdeofaanverwante problemen bezighouden. Deeerstvolgende stap inhet
onderzoekzalbestaaninhetnagaanvandegebruiksmogelIjkheidvanthermozuilenalsstralingsmeter.
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ProjectE'
ONDERZOEK NIEUWE INSTRUMENTEN
El PEDOHYGROMETER
Deze meter is aangeschaft om teonderzoekenofdit
instrumenteventueel in aanmerkingkomtomindetoekomstdedoordeL,P,T.D. gebouwde meetbruggen voor
grondvochtigheid (project 11-serie)tevervangen
E2: KOGELPYRANOMETER
Deze meter zal worden vergeleken met de thans gebrui
k e l i j k e solarimeter. Daar het K,N.M.I, ook een 3 - t a l
heeft besteld, kunnen wederzijdse ervaringen worden
uitgewisseld.
E3: ADDERENDELICHTMETER
Dit type meter, dat voor de projecten 13, 37 en 41 i s
vervaardigd, zal nader worden onderzocht en zomogelijk
worden verbeterd, zodat ook absolute metingen kunnen
worden v e r r i c h t ,
E 4 ; THERMOKOPPEL-ANEMOMETER

Dit typeanemometer,datin combinatiemetdewindrunnelkanwordengebruikt,zal nader worden onderzocht. Tevens ligthetindebedoelingstudentenhier
mee-enigeproeventelatenverrichten,

ProjectP:
TELEMETERING
Ditproject iseenuitvloeiselvanprojectC. Onderzocht
zalwordenofhetcentraal opvangeneneventueelregistre
renvanradiografisch uitgezonden data vanverspreid lig
gendemeetobjecten, praktisch bruikbaar is,Debenodigde
zendertjesendeontvanger zijninaanbouw.

IJKDIENST
In de tweede h e l f t van 1956 werden de bestelde hulpapparaturen voor de i j k d i e n s t ontvangen, zodat gedurende een
belangrijk deel van het j a a r n i e t op volle c a p a c i t e i t ge=
werkt kon worden. Door de ijkdienst werden (naast de i n t e r ne ijkopdrachtei? voor vervaardigde apparaten) de volgende
werkzaamheden v e r r i c h t betrekking hebbende op:
13

12 thermometers
3 thermögrafen
1 thermohydrograaf
1 hydrograaf
1 manometer
2 anemometers
7 volt-ampëremeters
3 s o o r t e l i j k gewicht-bepalingen
1 weerstands temperatuurvoe1er
met een t o t a a l van 352 ijkpunten.

ELEKTRONENMICROSCOPIE

Indeloopvan1956werd door 8onderzoekersvan3laboratoriademedewerkingvandeafdeling voor elektronenmicroscopie gevraagd
Voor Ir,R,ArnoldBikvanhetLaboratoriumvoorLandbouwscheikundewerdeenserievan16kleisoortenonderzocht.
Dr.A.P.Koole vanhet Laboratorium voor Phytopathologie
kwammetpreparatenvanzoüsporen vanSynchytriumendobioticum (verwekkervandewratziektevanaardappels), waarvan
opnamenenlantaarnplaatjeswerdenvervaardigd. Inheteind
vanhetjaarwerd begonnenmethetonderzoekvandezoïósporenvanPlasmodiaphora brassicae,
Ir.H.W.J.Ragetli vanhetzelfdelaboratoriumenDr.Ir.J.P.H,
vanderWantvanhetInstituutvoorPlantenziektenkundigOnderzoek leverdensamen9virussoorten en mengselsdaarvan
voor onderzoek. Ookwerden preparatenvanribonuclelnezuur
onderzocht.
Alle andere onderzoekerswarenmedewerkersvanhetI.P.0.
Inverbandmethetvirusvrijmaken vanplantendelen werden
door mejuffrouwDra.P.Quakeenseriepreparaten ophetgehalteaanaardappel x~virusonderzocht envanruimvijftig
vandeze preparaten opnamengemaakt.
AanProf.Thungwerden lantaarnplaatjesgeleverd van RotterdamB"virusendaarmeetevergelijkenstammenvanTabaks=
mozaikvirus.
Mej.S.N.Liem lietkomkommervirus onderzoeken,
Voor Ir.A.H.vanHoofwerdenreplica'sgemaaktvanmetcarborundum beschadigde tuinboonbladen; Ookwerden styletten
vandebladluisMyzusPersicae onderzocht.
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Grote platen met electronenmicroscopische afbeeldingen
van mandibels enmaxillenvandezestylettenwerden ingezondenvoorde tentoonstellingvan de zomerconferentievande
ElectronMicroscopical Society ofAmerica te Madison, Wisconsin envandeFirstEuropean Regional ConferenceonElectronMicroscopy teStockholm
Metbehulp van gegevens,verstrektdoordemedewerkers van
deafdelingvoorelektronenmicroscopievanhet Histologisch
Laboratorium envanhetKamerlingh OnnesLaboratorium beide
vandeLeidseUniversiteit,werdindewerkplaats eenultramicrotoomvervaardigd, In1957zal dusbegonnen kunnenwordenmethetsnijdenvanbiologisch materiaal voorelektronenmicroscopisch onderzoek»
De verhouding van de werkzaamheden kanalsvolgt geschat
«orden;
InstituutvoorPlantenziektenkundig Onderzoek 60%
Laboratorium voorPhytopathologie
25%
LaboratoriumvoorLandbouwscheikunde
7%
Eigen oefening van technieken
7%
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