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1. HOOFDIREKTEUR SE OORSIG 

Die Nasionale Fisiese Navorsingslaboratorium is aktief op na-
sionale sowel as internasionaie front. Oie doelstellings van 
die laboratorium kan as volg saamgevat word: 

• Om deur middel van navorsing en die lettering van gespe-
sialiseerde dienste by te dra tot die ontwikkeling en 
ondersteuning van die nywerheid, byvoorbeeld die daar-
stelling van nuwe en verbeterde vervaardigings- en eva-
luasietegnieke; 

• om navorsinas- en ontMikkelingsprojekte te onderneem in 
die nasionale belang en waar moontlik toekomstige be-
hoeftes te voorsien, byvoorbeeld die ontwikkeling van 
invoervervangingstegnologie, grondwaterondersoeke, en-
sovoorts; 

• om nasionale fasiliteite daar te stel en op te tree in 
'n raadgewende kapasiteit ter bevordering van die fi
siese wetenskap in Suider Afrika, byvoorbeeld die na
sionale akoestiekfasiliteit, ouderdomsbepalings, enso-
voorts; 

• om die nasionale meetstandaarde van massa, lengte, tyd, 
temperatuur, elektrisiteit, lig, druk en dosismeting te 
handhaaf soos deur Wet 76 van 1973 bepaal; 

• om deel te neem aan aktiwiteite van internasionaie or
gan isasies soos IUPAP*, CGPM**, IUGG+, ensovoorts; 

• om met buitelandse navorsinqsinitansies saam te werk 
deur fasiliteite beskikbaar te stel en oc!c wetenskap-
like bydraes te maak soos byvoorbeeld by die Interna
sionaie Geodinamiese Program, die Nimbus 7-satelliet-
program en die Globale Omgewingsmoniteringsprogram. 

Op die wyse word qepoog om tred te hou met die jongste ontwik-
kelinqs om sodoende 'n gesonde infrastruktuur in die fisika te 
handhaaf en uit te bou «rat tot voordeel van die land se ekono-
miese en maatskaplike welvaart aangewend kan nord, Ter illu-
strasie van bogenoemde oogmerke word enkele hoogtepunte wat 
die jaar bereik is, uitgeliq. 

Verskeie orqanisatoriese veranderings het in die loop van die 
verslaqjaar plaasgevind. Op 31 Oesember 1982 tree Or A STRAS-
HEIM na byna 21 jaar as Direkteur van die NFNL uit die diens 
en OR J S V VAN ZIJL van GENCOR, vroeêr Assistent-Direkteur 
van die NFNL, word in sy plek aangestel. 

•IUPAP: International Union for Pure and Applied Physics 
**CGPM: Conference Generale de Poids et Mesures 
+1UGG: International Union of Geodesy and Geophysics 
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Die Hateriaalwetenskappegroep word op 1 Januarie 1983 'n onaf-
hanklike WNNR-instituut, die Nasionale Instituut vir Nate-
riaalnavorsing (NIMN) onder leiding van Dr J B CLARK, voorheen 
Assistent«Direkteur vir die Groep van die NFNL. Dit is die 
vierde Instituut «tat sy ontstaan in die NFNL gehad net (die 
voriges was MNW*, NNO** en NVS+). Vir 'n verslag oor die 
aktiwiteite van die Materiaalwetenskappegroep van Julie tot 
Desenber 1982 word u verwys na die Jaar vers lag van die NIMN. 
Die naam van die Toegepaste Fisikagroep is na die Algemene 
Fisikagroep verander. Or H H McDOWELL word hoof van die 
Afdeling Optiese Uetenskappe, 'n posisie wat Dr 6 J RITTER vir 
18 jaar beklee het en sedert 1 April 1981 gesamentlik met sy 
pligte as Assistent-Direkteur (nou Direkteur) van Algemene 
Fisika waarneea. 

Verskeie personeellede het hulself gedurende die jaar or.ier-
skei. Dr A STRASHEIM het die goue medalje van die Suid-Afri-
kaanse Spektroskopiese Vereniging ontvang. Dr E C HALL IDAY 
(nog steeds aktief op 'n deeltydse basis by die Afdeling At-
mosferiese Wetenskappe) het 'n ere-doktorsgraad in Regte van 
die Universiteit van die Witwatersrand ontvang. Dr F HENGST-
BERGER ontvang die Simon Plo'ssel-toekenning, die hoogste toe-
kenning van Oostenryk op die gebied van optiese navorsing, as-
ook *n senior navorsingstoekenning van die Nieu-Seelandse 
National Research Advisory Council. Hy sal vir nege maande by 
die DSIR werksaam wees en absolute radiotnetriese toerusting 
installeer. Dr R TURNER en mnr W M P MARAIS het elk 'n NKD-
SAL-toekenning vir uitstaande bydraes tot die ontwikkeling van 
die Nasionale Kali bras iedi ens ontvang. Mnr R G VON GOGH ont
vang die goue medalje van die Suid-Afrikaanse Geografiese Ver
eniging vir die beste meesterstesis van die jaar. Dr J C 
VOGEL, sedert 1981 reeds President van SASQUA++, is aangestel 
as 'n lid van die INQUA*-Werkgroep op die Onderverdebng van 
die Pleistoseen. Dr D J BRINK was vanaf Oktober 1981 tot Sep
tember 1982 as Alexander von Humboldt-beurshouer werksaam by 
die Max Planck-Institut fiir Quantenoptik in Garching, Wes-
Duitsland. 

AfffMAtf 

KorrelMiespcktrowtcr 'n Korrelasiespektrometer is vir die Atmosferiese Wet en-
skappe-afdeling aangekoop. Hierdie instrument maak dit moont-
lik om die emissies van swaeldioksied en stikstofdioksied van
af bronne soos kragstasies en smeulende steenkoolhope van 'n 
afstand te bepaal; dit kan byvoorbeeld op 'n voertuig monteer 
word. Die spektrometer vergelyk die re1 atiewe groottes van 
pi eke en dale in die absorpsiespektra van die gasse om die 
hoeveeiheid van die besoedelstoflading in die betrokke pluim 
te gee. 

*NNWW: Nasionale Navorsingsinstituut vir Wiskundige 
Wetenskappe 

**NN0: Nasionale Navorsingsinstituut vir Oseanologie 
*NVS: Nasionale Versnellersentrum 
••SASQUA: South African Society for Quaternary Research 
•INQUA: international Union for Quaternary Research 



ttecrradars Twee nuwe weerradars is in Junie 1983 afgelewer. Hulle sal 
saam met die bestaande radar in 'n netwerk van drie Doppler-
radars gebruik word. Oit sal in 'n lank bestaande behoefte 
voorsien deurdat ons in staat sal wees om huidige inligting 
oor die driedimensionele weerkaatsingstruktuur van donder-
storms met lugvloeipatrone binne die storms aan te vul . 

Nuwe •assaspektroaeter Die Geochronologie-afdeling net 'n nuwe VG (Vacuum Generators) 
354-massaspektrometer gekry wat die verouderde Associated 
Electrical Industries MS5 vervang - laasgenoemde doen reeds 
diens sedert 1966. Die VG 354 verteenwoordig die jongste teg-
nologie op die gebied en beskik byvoorbeeld oor die veraoe on 
vyf verskillende isotoopmassas gelyktydiq te moniteer, 'n 
moderne syfervoltmeter, en 'n outomatiese rekenaarbeheerde 
ontledingsfasil iteit . Hierdie instrument sal die gehalte en 
aantal isotoopanalises wat in die Afdeling gedoen word aan-
sienlik verhooo. 

mvDBUB • annmuB 

Produksie van klankintensl-
teitsaeter 

Die ontwikkeling van die klankintensiteitsmeter is gedurende 

die afgelope jaar afgehandel. Omdat daar heelwat belangstel-

ling in hierdie instrument by akoestici bestaan maar geen ver-

vaardiger gevind kon word wat bereid was om dit te bou nie, 

het die NFNL besluit om self die produksie te onderneem. 

Hierdie buitengewone aksie is nie soseer daarop toegespits om 

geld te verdien nie, maar eerder om die nuwe meetmetode vir 

akoestiese drywing wat deur die Afdeling Akoestiek van die 

NFNL ontwikkel is, aan die wereId bekend te stel en die nodige 

instrumentasie daarvoor aan te bied. Hierdie instrument is 

tans die enigste draagbare klankintensiteitsmeter in die 

wereId en is besonder geskik ook vir toepassings buite die la

bor at or ium. 

Ultbreiding van optlese ont-
werp- en evaluaslefaailiteite 

Die optiese ontwerp- en evaluasiefasiliteite is verder uitge-
brei deur die ontwikkeling van 'n rekenaarprogram wat die op
tiese en meganiese ontwerper in staat stel om 'n perspektief-
aansig van 'n optiese stelsel vanaf enige gegewe hoek te ver-
kry. 'n Eros 3 MOF-analiseerder is ook gedurende die jaar in 
gebruik geneetn. Hierdie stelsel word vanweê sy goeie meganie
se stabi l i te i t in baie lande as 'n nasionale MOF-standaard ge
bruik. 

Infrarooi Raaanvcrstrooiing Na aanleiding van die werk wat Or D J Brink in Duitsland 
gedoen het, is 'n nuwe navorsingsprogram, gem1k op Infrarooi 
Ramanverstrooiing begin by die NFNL. Gestimuleerde 
Ramanverstrooiing maak dit moontlik om die golflengte van 
bestaande kragtige lasers te verskuif na qolflengtegebiede 
waar daar tans geen noemenswaardlge laserbronne bestaan nie. 
Die navorsingsprogram is daarop gerig om te voldoen aan die 
behoefte aan 'n laserbron in die 16 wm-gebied, waar dit van 
qroot belanq vir isotoopverryking is. 
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Uraanserie-isotoopanalises van die massiewe kalkafsettings by 
Norlim het onverwaqte geqewens oor hul ouderdom opgelewer. 
Die kalktufas van Norlim wat onder die Gaab-eskarp naby Taung 
deur die afloop van sterk fonteine gevorm is, is van belang 
omdat die tipe vonds van die vroeê" homonied Australopithecus 
in 'n oplossingsholte in hierdie kalk gevind is. Die analise 
van die uraan-dogterisotope, U-234 en Th-230, in hierdie af-
settings het tot 'n nuwe toepassing van hierdie isotope vir 
die datering van kalk gelei. Dit het geblyk dat in hierdie 
geval, die U-234 isotoop, wat 'n halveringstyd van 250 000 
jaar het, gebruik kan word om ouderdeime vas te stel, en dat 
die ouderdom van die kalktufa waarin die fossiele beendere 
voorgekom het, nouliks ouer as 1,4 miljoen jaar kan wees. Die 
aanduiding dat die Taung-skedel veel jonqer is as die vondse 
van Sterkfontein en Oos-Afrika he*, verreikende implikasies vir 
die interpretasie van die evolusionêre opeenvolqinq van hier
die hominiede. Vanweë die groot belang wat die bevindings vir 
die antropoloaie het, sal die resultate verder gestaaf moet 
word deur addisionele analitiese werk op die kalkafsettings. 

NáSIOJULE JKTiHTIEne 

Nasionale Kalibrasiediens Die aantal Goedgekeurde Laboratoriums het toegeneem tot 32 
maar daar bestaan steeds 'n behoefte aan NKD-Goedgekeurde 
Laboratoriums in die Durban-gebied. Die vakgebiede van die 
bestaande Goedgekeurde Laboratoriums is Dimensionele, Elek-
triese, Druk- en Temperatuurmetrologie. Die NKD is ook in die 
posisie om aansoeke vir goedkeuring in Stralingsdosismeting te 
aanvaar. Sodra 'n nasionale meetstandaard vir drukkrag daar-
gestel is, kan aansoeke ook op die gebied aanvaar word, 'n 
Spesiale teqniese komitee is in die lewe geroep vir die kali-
brasie van ultrasoniese toerustino en het aansienlike belang-
stelling uitqelok. 'n Aansoek vir goedkeuring in hierdie ge
bied is reeds ontvanq. 

Dit is 'n bron van kommer dat die nasionale meetstandaarde 
steeds ontoereikend is en hierdie tekortkoming word al hoe 
meer merkbaar. Baie van wat tot dusver bereik is, was deur 
middel van improvisasie en praktiese noodmaatreêls. Indien 
iets sou skeef loop kan dit 'n ernstiqe nadelige invloed op 
die geloofwaardigheid van die Afdeling NMS & M hê. Die Depar-
tement van Nywerheidswese, Handel en Toerisme het verantwoor-
delikheid vir die finansiering van die nasionale meetstan
daarde aanvaar, en het on 1 anas 'n aansienlike bedraa goedge-
keur om in hierdie behoeftes te voorsien. 

'n Lid van die Italiaanse Kalibrasiediens (SIT) het die NFNL 
besoek met die doel om wedersydse erkenning tussen die SIT en 
NKD te bespreek. Sy verslag was in die algemeen gunstig maar 
dit het die noodsaaklikheid beklemtoon vir die daarstelling 
van nasionale meetstandaarde in gebiede waar daar tot dusver 
niks bestaan het nie. 

Radloactriese datering win die 
Taung-tufas 
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Data afkomstig van die Nimbus 7-satelliet is verwerk on ge-
gewens van oseanografiese belang, soos chlorofil en aerosol 
aan die Weskus, te onttrek. Hoe radiansies in die 520 ran 
golflengtegebied wat gedurende Februarie 1979 in St Helenabaai 
geaeet is, is gekorreleer net besoedeling vanaf visfabrieke. 
Deur die radiansies by 670 nm te korrigeer, kon die sedintent-
verspreiding aan die Ooskus semi-kwantitatief bepaal word. 

Die gewaskarteringseksperiment in die Heilbron-gebied het baie 
belowende resultate gelewer. Die wintergewasse is vir spesi-
fieke datums in 1980 met 'n herhaalbaarheid van 90 % en 'n be-
troubaarheid van ongeveer 80 X gekarteer. Die betroubaarheid-
syfer sal verder gedurende Augustus - November 1983 deur mid-
del van 'n semi-operasionele loodsprojek vir die kartering van 
wintergewasse in samewerking met die Departement Lanubou en 
die Koringraad ondersoek word. 

Konsentrasies van verskeie stowwe in die atmosfeer is lank ge-
noeg gemoniteer om 'n paar belangrike neigings aan die lig te 
bring. Die landswye monitering van rook en swaeldioksied het 
byvoorbeeld die doeltreffendheid van rookbeheermaatreels in 
baie stede en dorpe geTllustreer deurdat konsentrasies meestal 
afnemende neigings getoon het. By sornmige plekke is konsen
trasies tot soveel as 50 % verminder. Die resultate van die 
laaste paar jaar dui egter daarop dat hierdie afwaartse nei-
ging nie langer oorheersend is nie en dat konsentrasies by 
sommige meetstasies mi skien selfs aan die toeneem is. Dit wek 
kommer by sommige munisipaliteite en hulle rig bykomende meet
stasies op of oorweeg dit om verdere beheermaatreëls in te 
stel. 

Ses spoorgasse in die seelug by Kaappunt word nou deurlopend 
gemoniteer weens hul belangrikheid in atmosferiese chemiese 
siklusse of hul moontlike invloed op die aarde se klimaat. 
Freon-11 (F-ll) is 'n potensiële vernietiger van stratosfe-
riese osoon (O3). Vier jaar se metings van F-ll het getoon 
dat die konsentrasie daarvan toeneem met tyd. Die tempo waar-
teen dit toeneem het gedurende die afgelope twee jaar vermin
der. Dit word toegeskryf aan die verbod op F-ll vir nle-nood-
saaklike gebruike wat deur verskeie lande insluitend die VSA 
toegepas word. Koolstofmonoksied is baie belangrik in atmos-
feerchemie, omdat sy belangrikste sinkput die reaksie met hi-
droksielradikale is. Hierdie hidroksielradikale reinig die 
atmosfeer van baie besoedelstowwe, insluitende die wat soos 
F-ll stratosferiese O3 bedreig. Byna vyf jaar se aaneenlopen-
de CO-waardes is nou beskikbaar vir Kaappunt. Hierdie is die 
langste en enigste aaneenlopende CO-rekords in die suidelike 
halfrond. Die seisoensneiging in CO-konsentrasie is dat die 
vlak gedurende Februarie/Maart vanaf 'n laagtepunt begin styg 
totdat dit 'n piek 1n September/Oktober berelk, waarna dit 
teen 'n vinniger tempo verminder na die minimumwaarde. 'n 
Soortgelyke wisseling is in die noordelike halfrond gevind, 
maar is ses maande met die plaaslike metings uit fase. 'n 
Verklarinq vir die Kaappunt-resultate is in 'n artikel saamge-
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vat wat binnekort vir publikasie aangebied sal word. Daar is 

vooroestel dat die jaarlikse verskuiwinq van die Intertropiese 

Konvergensiesone empiries sowel die stadioe styging as die 

vinniqe daling van die CO-vlak kan verklaar, benewens die dui-

delik kenbare lentemaksima en somerminima. 

Lugbesoedeiing in die Tnns- 'n Korrelasiespektrometer wat onlanos aanoeskaf is, maak dit 

vaaise Hoëveid moontlik om die vrylaattempo vanaf bronne soos steenkoolkrag-

stasies en smeulende steenkoolhope uit 'n beweoende voertuig 

te meet. Voorlopige opnames dui daarop dat smeulende hope af-

valsteenkool moontlik beduidend tot die crondvlakkonsentrasies 

van SO2 in die suidoostelike Transvaalse Hoeveld bydra. 

(Voorheen is gemeen dat alle Si^-besoedelinq aan die kraqsta-

sies te wyte is.) Indien hierdie bevinding bevestig kan word, 

beteken dit dat verdere nywerheidsontwikkeling in hierdie ge-

bied toegelaat kan word, op voorwaarde dat vrylati.igs vanaf 

smeulende steenkoolhope beheer word, wat moontlik is. 

Oaar heers nou wêreldwye kommer oor die omvanq van mensgemaak-

te besoedelstowwe wat byvoorbeeld in die vorm van suur reë'n 

neerqeslaan word en wat omgewingsk?de veroorsaak. Enorme hoe-

veelhede SO? en N0 2 word vanaf die vele steenkoolbrandende 

kraqsentrales in die suidoostelike Transvaalse Hoëveld in die 

atmosfeer vryqelaat. Hierdie qasse word vrygelaat uit hoë" 

skoorstene en maq omqesit word in sulfate en nitrate gedurende 

vervoer deur die atmosfeer en kan op die qrond be land. Die 

moontlikheid om die konsentrasie van nitrate en sulfate en 

ander ione te bepaal is grootliks verhooq met die verkryqinq 

van 'n ioonchromatoqraaf. Baie monsters, naby qrondvlak en 

vanuit 'n vlieqtuiq qeneem, is ontleed vir verskeie ione. Ge-

middelde waardes vir S A is verqelyk met die wat in Kaliforniê' 

verkry is. Die hoogste waardes wat vir enkeldae bepaal is, is 

onqeveer die helfte van hul voorafopqelegde maksimum vir sul

fate. Wat nitrate betref is die waardes in Oos-Transvaal min

der as 1/100 van die Kaliforniese stedelike waardes maar in 

dieselfde orde *s die in plattelandse gebiede. Daar sal egter 

qelet moet word of hierdie waardes in die toekoms, met die 

nuwe kraqsentrales wat opgerig word, nie die gesondheidsgrense 

oorskry nie. 

In die Transvaalse Laeveld daqsoom verskeie ArgeTese groen-

steenqordels wat beskou word as oorblyfsels van die vroeê' 

aardkors. Hierdie geologies en ekonomies belangrike qordels 

word tans, as deel van die Nasionale Geowetenskapprogram, oeo-

fisies ondersoek om hulle diepstrukture te bepaal. 

Daar is aanvanklik op die Murchison-qroenstee^oordel gekonsen-

treer, maar die ondersoek is nou uitoebrei on 00k die Giyani-

oordel in Gazankulu in te sluit. Tot dusver is 33 elektriese 

diepsonderinas qedoen, en in die Murchison-gebied 00k nog 'n 

qravitasieopname (729 waarneminqs) aanqevul met diqtheidsbe-

palinqs op 67 rotsmonsters wat verteenwoordigend is van die 

qordel- en omliqoende qesteentes. 

Geoflsiese ondersoek van Ar-
gelese groensteengordels 



Die geoëlektriese data vir die Murchison- en Giyani-qroen-
steenqordels toon qoeie korrelasie, en in beide qevalle is 
daar 'n skerM kontras tussen die soortlike weerstande van die 
aroenstene en naasliqqende qneise en qraniet. Met 'n maksimum 
dikte van sowat 7,5 km het die Murchison-qordel egter meer as 
twee keer die maksimum dikte (3,3 km) van die Giyani-qordel. 

Van die beskikbare qeofisiese en qeoloqiese data is 'n voor-
lopioe strukturele model vir die Murchison-gebied opgebou. 
Die geofisiese werk maak eqter deel uit van 'n multidissipli-
nêre ondersoek, en die resultate van veral die strukturele en 
geochronologiese ondersoeke sal ongetwyfeld bydra tot die ver-
dere verfyning van hierdie model. 

H I W I I Die personeelstatistiek soos op 30 Junie 198? word in Tabel 1 
uiteenqesit. Die skerp daling in personeeltal is toe te skryf 
aan die afstiqtinq van die NIMN. 

PERSONEEL 1979 1980 1981 1982 1983 

Navorsingspersoneel 

Aantal poste 118 121 130 135 72 
Bedankinqs 22 12 17 10 2 
Aanstellings 19 15 15 14 7 
Vermeerderinq in poste 6 3 9 5 -63 

Tegniese personeel 

Aantal poste 83 95 92 96 67 
Bedankinqs 6 6 10 12 4 
Aanstellings 15 18 20 20 8 
Vermeerdering in poste 13 12 -3 4 -29 

Adtoinistratiewe perso

neel 

Aantal poste 23 24 29 29 20 
Bedankinqs 1 5 3 4 3 
Aanstellinqs 3 6 9 6 2 
Vermeerderinq in poste 3 1 5 0 -9 
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2. N A V O R S I N G S A K T I W I T E I T E 

2.1 AL6EMENE FISIKA 

2 . 1 . 1 FISIESE AKOESTIEK 

Die voortplanting, weerkaat
sing en absorpsie van klank 

Spraak en gehoor 

Diverse projekte in die akoes
tiek 

Elektrlese haaiversperring 

In hierdie Afdeling word navorsing gedoen op die voortplan
t ing, weerkaatsing en absorpsie van klank, op spraak en ge
hoor, op diverse projekte in die akoestiek en op 'n elektriese 
haaiversperring. Ad hoc-projekte wat op die een of ander wyse 
met akoestiek verband hou, word op aarvraag deur die Afdeling 
onderneem. 

Die Sentrale Akoestiekfasiliteit maak deel u i t van die Afde
ling en word ook ter beskikking gestel van gekeurde gebruikers 
binne sowel as buite die WNNR. 

Doel 

On die beginsel van klankin-
tensiteitsmeting toe te pas, 

on die transmlssleverlles deur 
partisies tussen vertrekke te 
bepaal, 

om iekpaaie van klank op te 
spoor, 

om klankdiffusie in kaaers te 
bepaal, 

om die ontwikkeling van die 
klankintensiteitsmeter te vol-
tool en dit vir vervaardiging 
op aanvraag gereed te maak, en 

om die akoestiese meetraam 
verder te ontwlkkel en onder 
rekenaarbeheer te plaas. 

OpMMdqg 

Toetse i s gedoen om die klank-
transmissieverlies van twee 
klankdlgte deure en 'n venster 
t e bepaal. Klanklekpaaie Is 
opgespoor met die klankinten
siteitsmeter. 

Die diffusle van klank in ver
trekke met uiteenlopende 
akoestiese eienskappe is on
der soek. 

'n Prototipe klankintensi-

Voortplanting, Weerkaatsing en Absorpsie van Klank 

Die werk op klanktransmissie deur partisies wat verlede jaar 
begin is, is voortgesit en 'n tweede spesiale deur wat uit-
stekende klankisolasie verskaf het, is getoets. Hierdie deur 
was feitlik so klankdig soos 'n 230 mm baksteenmuur en die op-
meet daarvan het hoë eise aan die klankafdigting tussen die 
aangrensende vertrekke gestel. Die deur was vir die doel van 
die toets ingebou in die muur tussen hierdie vertrekke. Daar 
is gevind dat lekpaaie tussen hierdie twee vertrekke bestaan 
het wat te wyte was aan swak konstruksie van die gebou self. 
Deur middel van die klankintensiteitsmeter was dit nou vir die 
eerste maal moontlik om die ligging en aard van hierdie lek-
kasies te bepaal. Sekere hiervan kon reeds uitgeskakel word 
deur veranderings aan die Aktoestiekgebou aan te bring, en 
wanneer die finansies dit toelaat, sal die ander lekpaaie ook 
uitgeskakel word. 

Dit was ook moontlik om 'n klanklek deur die pleister rondom 
die kosyn van die klankdigte deur met behulp van die klank
intensiteitsmeter op te spoor. Die lekkasie was te wyte aan 
lugholtes in die messelwerk wat nie op die oppervlakte sigbaar 
was nie. 

Navorsing is voortgesit op die toepassing van die klankinten-
siteitsmetode om te bepaal of 'n naklankkamer (wat onder 
andere gebruik word vir die meet van klankabsorpsiekoeTfi-
sié'nte van akoestiese bekledingsmateriale) voldoen aan die 
primlre vereiste van diffusie in alle rlgtings. Die bevln-
dings kan opgesom word met die stelling dat as die reverbe-
rante gedeelte van die klankveld in so 'n kamer perfek d1f-
fuus is, die volgende twee verelstes nagekom sal word: 
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':eitameter Is ontwikkel en ge-
reed geaeak vlr reproduksie. 
Een volledige toestel i* opge-
bou en aan die kllent verskaf. 

Die akoestiese meetraaa self 
Is voltooi en is ingeakAkel by 
'n rekenaar wat dit kan fae-
heer. 

• Die netto klankintensiteit, gemeet in 'n rigting radi-
aal na buite vanaf 'n puntbron, sal teen 6 dB per ver-
dubbeling van radiale afstand afneem, en 

• die netto klankintensiteit, gemeet langs 'n raaklyn by 
enige punt op 'n denkbeeldige sfeer waarvan die mid-
delpunt op die klankbron lê, sal zero wees. 

Hierdie unieke resultaat is in 'n referaat tydens 'n interna-
sionale akoestiekkongres bekend gestel. 

Die prototipe klankintensiteitsmeter, sover die enigste model 
wat in voile werking was en in alle ondersoeke gebruik is, is 
aangewend as basis om 'n produksiemodel te ontwikkel. Die 
laboratorium is dus nou toegerus om op aanvraag klankintensi-
teitmeters te bou en aan kliê'nte te verskaf. Een so 'n be-
stelling is in Junie 1983 afgehandel en meer word binnekort 
verwag. 

Die akoestiese meetraam is voltooi en 'n toegewysde rekenaar-
stelsel wat dit beheer is opgebou en daaraan gekoppel. Die 
aftas van 'n akoestiese veld deur die sensors op voorgeskrewe 
punte te plaas en by elke punt 'n lesing te neem, is nou 'n 
proses wat in ure voltooi kan word terwyl dit sonder hierdie 
toerusting weke sou geneem net. As volgende stap sal die 
rekenaar ingerig word om die lesings te versamel en vol gens 
voorskrif te verwerk. 

Doel 

OB die metode van die aodu-
lasle-oordragsfunksle te on-
dersoek met die oog op die 
bepaling van die verstaanbaar-
heid van spraak soos deur 'n 
akoestiese stelsel oorgedra, 
en 

oa hulpmiddels te ontwikkel 
vlr die spraakonderrig van 
dove klnders. 

In beglnsel Is die metode van 
die modulasie-oordragsfunksie 
op enige koaaunlkaslekanaal 
van toepasslng aaar 'n vereen-
voudiglng van die volledlge 
stelsel mask dit aoontlik am 
spraekverstaanbaarheid in 'n 
speslfieke stelsel, naaalik 'n 
gthoorsaal, te bepaal. Hlerop 
word die aandag aaironklik 
toegespits. 

Werk op die hulpaiddels vlr 
doves het eers onlangs 'n aan-

Spraak en Gehoor 

Navorsing is reeds elders gedoen om die invloed van die trans-
mi ssiemedium op spraakverstaanbaarheid objektief te bepaal. 
Bewys is gel ewer dat die verhouding tussen maksimum en minimum 
amplitudes in 'n spraaksein nadat di t deur die transmissie-
stelsel gegaan het, gebruik kan word as 'n indeks vir die 
spraakverstaanbaarheid. Hierdie verhouding kan ook gesien 
word as die modulasiediepte van 'n dragolf, of groep dragolwe, 
wat die belangrikste stemfrekwensies verteenwoordig. By per-
fekte transmissie wissel elk van hierdie dragolwe tussen zero 
en 'n maksimum waarde. Wanneer steurings of vervorming by die 
transmissiestelsel gevoeg word, word 'n zero-seintoestand 
nooit meer bereik nie. Die modulasiediepte het dus vermin-
der. Daar is gevind dat 'n direkte verband verkry kan word 
tussen spraakverstaanbaarheid en hierdie modulasiediepte en 
laasgenoemde kan natuurlik suiwer objektief bepaal word. 

In die vereenvoudigde stelsel word die toetssein saamgestel 
uit slegs twee oktaafband-ruisseine - die een gesent,*eer op 
500 Hz en die ander op 2 000 Hz en beide word 100 X in ampli
tude gemoduleer deur 'n groep sinusvormige seine tussen 0,5 en 
16 Hz. Die vermindering in modulasiediepte nadat hierdie 
"spraakagtige" sein deur die tranmissiekanaal gegaan het, kan 
geredelik gemeet word. 
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vang geneea en word op moderne 
elcktronlese tegnleke, ln-
slultende 'n «lkrorekenaar ge-
baseer. 

So 'n stelsel verleen homself uitmuntend tot realisering deur 
middel van 'n aangepaste rekenaarstelsel en die werk op hier-
die projek was daarop toegespits on die bestaande HP 21 MX-
rekenaar hiervoor in te rig. Die benodigde apparatuur en pro-
gramaatuur is vir hierdie doel ontwikkel en voorlopige toetse 
was baie bevredigend. 

'n Meer voliedige stelsel bestaan reeds in die buiteland en 
kan spraakverstaanbaarheid oor enige stelsel, insluitende 
radio- en telefoonverbindings, bepaal. So 'n stelsel kan vol-
ledig aangekoop word en ervaring wat in die Afdeling opgebou 
is met die vereenvoudigde stelsel sal dan nuttig te pas kon by 
die toepassing van die volledige stelsel. Heelwat tyd is 
daaraan bestee om die moontlikhede van sulke fasiliteite onder 
die aandag van instansies wat met telekonmunikasie te doen 
het, soos Krygkor, Kentron en die Poskantoor, te bring ondat 
dit in hulle belang is om oor sulke geriewe te beskik wanneer 
kommunikasietoerusting en -stelsels getoets moet word. 

Die moontlikhede van die mikrorekenaar word ondersoek vir die 
opbou van 'n hulpmiddel vir dowes wat die beste eienskappe van 
die spraakvisualiseerder en die toonhoogtespel wat vroee'r 
reeds ontwikkel is, sal kombineer. Die verwagting is dat alle 
funksies ingc /f sal kan word in 'n kassie wat soos 'n moderne 
TV-speletjie aan 'n televisiestel verbind sal kan word en wat 
die dowe kind in staat sal stel om selfs by die huis spraak-
oefeninge te kan doen. Die prys van so 'n toestel sal dit 
binne bereik van die meeste ouers van dowe kinders en van 
skole vir dowes plaas. 

Doe! 

On die Suid-Afrikaanse stan-
daarde van klankdruk en vibra-
s le In stand te hou en toe te 
pas om sensors te yk, 

on al lerlel akoestlese en 
elektroakoestiese ondersoeke 
ult te voer soos benodlg, 

om die Sentrale Akoestlekfasl-
l l t e l t , wat deel ultmaak van 
die Afdeling, In stand te hou, 
en 

om deel te neem aan die Naslo-
nale Kallbrasledlens op die 
gebied van ultrasonlese me-
tlngs op gletstukke. 

Onderllnge yklngs tussen labo-
ratorluDBlkrofone wat as stan-
daarde dlen, kan blnne sekere 
perke uitgevoer word. Dle-
selfde geld vir vlbraslestan-

Diverse Projekte in die Akoestiek 

Die WNNR is vol gens wet verplig om al le Suid-Afrikaanse stan-
daarde te huisves en in stand te hou. Die klankdrukstandaard 
word in die Afdeling bewaar in die vorm van verskeie kapasi-
tormikrofone van laboratoriumgehalte wat deur middel van die 
wederkerigheidsmetode met mekaar verge)yk word. Dleselfde 
geld vir vibrasiestandaarde. 

Onder al ler lei akoestiese en elektroakoestiese ondersoeke word 
werk ingesluit wat vir die Parlementshuis gedoen Is om hulle 
spraakversterkingstelsel te verbeter. Die stelsel wat tans 
nog in gebruik 1s, is reeds in die vroeë sestigerjare geTn-
sta11eer en het nou die punt bereik waar verdere instandhoud-
ing n1e meer lonend 1s n1e. Gevolglik het die Afdeling aanbe-
veel dat die stelsel as geheel hernuwe moet word en dat van 
moderne geriewe gebruik gemaak moet word wat die bedlenlng van 
die stelsel ('n operateur is te a r e tye noodsaakllk) aanslen-
11k sal vergemakHk en meer betroubaar sal maak. D1t 1s waar-
skynlik dat die Afdeling gevra sal word om met die ontwerp, 
die bou en die 1ngebru1kste111ng van die stelsel te help sodat 
dit met die heropening van die Parlement 1n Januarle 1984 ge-
reed sal wees. 
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daarde. 

Die herontverp van die elek-
troakoestiese installasle in 
die Parlementshuis en allerlei 
geraasondersoeke is gedoen. 

'n Fasiliteit word saamgestel 
oa te kan help met die yking 
van ultrasoniese toerusting 
vir foutopsporing in gletstuk-
ke en ook om die operateurs 
hiervan op te lei. 

Allerlei geraas- en vibrasie-ondersoeke word deur die Afdelinq 

onderneem wanneer basiese akoestiese kennis vereis word vir 

die oplos van 'n probleem. Voorbeelde hiervan is 'n geraas-

ondersoek op 'n militêre voertuig en 'n ondersoek by 'n groot 

kragstasie van 'n vibrasie wat die verbrokkeling van die 

stroomgeleiers op 'n 600 MW turbo-alternator veroorsaak. 

Die Sentrale Akoestiekfasiliteit word in stand gehou en word 

soms ook deur die Nasionale Bounavorsingsinstituut en deur 

buite-instansies gebruik. 

Die Afdeling is teen die einde van die tydperk onder bespre-

king deur die Afdeling Nasionale Meetstandaarde en Metrologie 

gevra om deel te neem aan sy Nasionale Kalibrasiediens wat die 

toepassing van ultrasonika betref om foute in gietstukke op te 

spoor. Hierdie metode word reeds heelwat gebruik in die ny-

werheid, maar probleme word ondervind om geloofwaardigheid vir 

die metings te verkry omdat die yking van die toetsapparaat en 

die opleiding van die operateurs daarvan nie na wense is nie. 

Goedkeuring is nou verkry vir die aankoop van die minimum 

basiese toerusting om 'n klein aktiwiteit op hierdie gebied 

in die Afdeling aan die gang te kry. 

Elektriese Haaiversperring 

Doel 

OB die praktiese probleme van 
'n volskaalse haalweringstel-
sel by 'n tipiese NaCalse 
strandoord te ondersoek, 

om so 'n stelsel in werking te 
s te l , en 

on die doeltreffendheid en be-
troubaarheid daarvan te be-
paal. 

Voorafgaande navorsing in ver-
band met elektriese haaiwerlng 
word kortllks geskets en die 
huidige stand van die werk be-
skryf. 

Gedurende die laat vyftiger- en regdeur die sestigerjare is 
intensiewe proewe uitgevoer op gepulsde elektriese velde met 
die doel om haaie af te weer. Belowende resultate is hiermee 
behaal. Terselfdertyd is proefnemings uitgevoer met verskeie 
elektrodestelsels waarmee die vereiste elektriese veld in die 
water tot stand gebring sou kon word en daar is aangetoon dat 
'n enkelkabel-elektrodestelsel die belowendste is . So 'n 
stelsel is bestand teen groot sandverskuiwings en veranderings 
in die diepte van die sandbedekking, en die ervaring het gewys 
dat hierdie tipe installasie besonder betroubaar is en die 
eenvoudigste van alle stelsels om in posisie te plaas. Dit is 
ook die beste ten opsigte van korrosieprobleme. Verder is 
ekonomiese pulsopwekstelsels ontwikkel wat baie daartoe byge-
dra het om die stelsel ekonomies en prakties aantreklik te 
maak. 

Na afloop van hierdie voorafgaande proewe is aandag gegee aan 
die ontwerp, vervaardiging en lê van 'n volskaalse kabel by 
Margate. Die eerste van hierdie kabels is sonder teëspoed ge-
lê rondom die baaigebied maar kort daarna het seewater ingelek 
deur die isolasie wat bo-oor die pantser deur die vervaardiger 
aangebring is en dit het die elektriese werking van die kabel 
belemmer. 'n Tweede kabel is ontwerp om hierdie probleem uit 
te skakel maar is sodanig beskadig tydens installasie dat dit 
nfe kon funksioneer nie. 

Oie afgelope jaar is hoofsaaklik gewy aan die beplanning van 
'n kabel wat so ekonomies as moontlik sal wees en terselfder-
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tyd binne die vervaardigingsmoont1ikhede van 'n bestaande 

kabelfabriek sa! val. Nie alleen is besondere aandag bestee 

aan die eiektriese ontwerp van die kabel nie, maar ook aan die 

beplanning om die kabel bestand te maak teen die aksie van die 

see, sand en rctse. 'n Ingeboude loodomhulsel sal genoeg ge-

wig per eenheid van lenyte voorsien om te verseker dat die 

kabel in die sand op die seebodem sal wegsink om sodoende be-

hoorlik geanker te word. 

Figuur 1 

'n Toets vir trekvastheid word 
hier op die nuwe haaikabel 
uitgevoer tydens die ontwerp 
daarvan. 

In Fig. 1 kan gesien word hoe 'n seksie van die binneste ge-
deelte van die nuutontwerpte kabel getoets word om te bepaal 
hoeveel trekkrag met vei l igheid daarop uitgevoer kan word. 

Figuur 2 

Die bykomstige pantsering vat 
as beskerming sal dien vir die 
haaikabel op plekke vuar dit 
deur rotsagtlge gebiede loop, 
kan hier gesien word. 'n 
Soepel buiteskede van poli'éti-
leen kom bo-oor die pantser. 

Die posisie van rotse wat die kabel kan beskadig is bekend; 
dus kan beskermende pantser soos in F ig. 2 te sien i s , aange-
bring word voor die kabel gelê word. Die kabel word in Duits-
land vervaardig deur die enigste firma wat so 'n taak kan on-
derneem. Hopelik sal die kabel in die middel van 1984, wan-
neer seekondisies gunstig beboort te wees, ge'fnstalleer kan 
word. 
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2 . 1 . 2 NASIONALE MEETSTANDAARDE EN METROLOGIE 

Absolute radiometer 

Gonlofotoacter 

Radiofrekvensledryvingstan-
daaid 

Drukkragstandaard 

Endmate en lynstandaarde 

WS/GS Teraiese oordragstan-
daard 

Tydoordragsist 

Die Afdeling handhaaf die nasionale standaarde van lengte, 
massa, tyd, temperatuur, e lek t r is i te i t , l i g , druk en dosis-
neting in die Republiek van Suid-Afrika en ontwikkel verbeter-
de metodes vir die meet van hierdie fisiese groothede. Hulp 
word aan die nywerheid verieen in die vorm van noukeurige 
ykings, die oplos van meetprobierne en deur klein navorsings-
en ontwikkelingsprojekte in metrologie te onderneem. 

Absolute Radiometer 

Doel 

On as die primtte aeetstatt-
daard vlr l i g - en optiese 
stralingsaetlngs te dien, 
vir basiese nevorsing op hier
die gebied van metrologie ge-
bruik te word, en oat verdere 
•odelle van die laboratorium-
instruaent vir koamersie'le 
doeleindes te ontwikkel. 

Ontwlkkelingswerk word voort-
gesit aa netodes te vind n i r 
nee die bestaande radiometers 
vlr die aeting van laserpuls-
energie gebruik kan word en 
sodoende 'n meetstandaard in 
hierdie gebied daar te s t e l . 

Programme om die pulsenergie van gepulsde stralingsbronne te 
meet, is ontwikkel en 'n hele reeks toetsmetings is gedurende 
die afgelope jaar uitgevoer. Die resultate word tans geanali-
seer en 'n geskikte teorie vir sodanige metings word ontwik
kel . Die verwagting is dat die absolute radiometer eersdaags 
as verwysingstandaard vir kali brasies in hier^ie gebied sal 
dien. 

Die absolute radiometer sal binnekort ook aangewcnd word vir 
die bepaling van die internasionale gemiddeld vir die candela, 
'n wêreldwye poging wat deur die Internasionale Buro vir Mate 
en Gewigte (BIPM) georganiseer word. Om hierdie rede word 
korreksiefaktore noukeurig hermeet. 

Gonlofotometer 

Doel 

Om as nasionale oeetstandaard 
vlr llgvloed te dien. 

Die goniofotometer is 'n gespesialiseerde instrument waarmee 
ligvloedstandaarde vanaf ligintensiteitstandaarde, wat met die 
absolute radiometer gekalibreer is , verkry kan word. Die in 
strument is gedurende die afgelope twee jaar aan 'n uitgebrei-
de toetsprogram onderwerp om alle betrokke korreksiefaktore te 
bepaal. Die tegnieke wat gebruik is sowel as die resultate 
wat verkry is, net as publikasie verskyn. Die instrument 1s 
nou beskikbaar vir roetlnegebruik as die nasionale meetstan-
daard vir ligvloed. Die werkverrigting daarvan vergelyk gun-
stlg met soortgelyke Instrumente wat deur ander nasionale la-
boratoriums gebou is. 
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R ad iofrekwens i edrywi ngstandaard 

Doel 

OB 'n nasionale aeetstandaard 
vir radiofrekwensiedryving 
daar te s te l . 

Verskillende prototipe detek-
torkoppe vir die acting ran 
r.f.-drywing i s gebou en te
stae net die elektroniese be-
dryfsisteea, wat vir die abscr-
lute radioaeter ontwikkel i s , 
gebruik. Vroeë resultate lyk 
belowend en die volgende gene-
rasie detektorkoppe sal waar-
skynllk oor die verelste nou-
keurigheid vir 'n nasionale 
standaard besklk. 

By hoê'r frekwensies (wat 1 GHz benader) verloor spanning en 
stroom bruikbaarheid, en drywing word die beste parameter an 
seinamplitude u i t te druk aangesien d i t konstant b ly langs "n 
verl ieslose transmissielyn. Om hierdie rede word 'n nasionale 
r.f.-drywinqstandaard benodiq as f a s i l i t e i t v i r die kal ibrasie 
van instrumente in hierdie frekwensiegebied. 

As gevolg van die sukses van die tegnieke wat v i r die optiese 
drywingsmetings in die NFNL ontwikkel is (absolute radiometer) 
is besluit om die r.f.-drywingstandaard op dieselfde patroon 
te ontwikkel. Die nuwe r . f .-drywi ngst andaard maak van d ie 
selfde elektroniese bedryfsisteem gebruik as wat v i r die abso
lute radiometer ontwerp i s . Spesiale detektorkoppe wat v i r 
r.f.-drywingsmetings ceskik i s , is gebou en getoets met die 
elektronika van die absolute radiometer. Belowende resul tate 
is met die eerste prototipes verkry en aansienlike vordering 
word qedurende die volgende jaar verwag wat betref die 
daarstel l ing van 'n nasionale r.f.-drywingstandaard v i r 
frekwensies to t 18 GHz. 

Doel 

On 'n nasionale meetstandaard 
vir drukkrag daar te stel. 

Opaoaalag 

'n Stel gelcalibreerde lasselle 
sowel as 'n noukeurige lassel-
uitleessisteem is aangeskaf. 
Die ontwerp van die oeganiese 
dele van die hidrouliese 
lassel-komparator is afge-
handel en die materiaal vir 
die konstruksie daarvan is 
aangekoop. Verdere vordering 
sal afhang van die beskikbaar-
heid van fondse. Loods-
eksperimente is uitgevoer deur 
gebruik te maak van alterna-
tiewe elektroniese tegnieke. 

Orukkragstandaard 

Die ontwerp van die hidrouliese lassel-komparator was baie be-
moeilik deur die ui ters klein toleransies wat v i r meganiese 
vervorming toegelsat i s . Verskeie van die kleiner dele is 
reeds in die werkplaas vervaardig en die staal v i r die groter 
dele is teen 'n spesiale prys van 'n plaasl ike vervaardiger 
verkry. Verdere vordering word vertraag totdat fondse beskik-
baar gestel word v i r masjinering. 

Om die noukeurigheid van die elektroniese uitleessisteem onaf-
hanklik te kan toets, is verskeie brugsisteme saamgestel u i t 
elektroniese instrumentasie wat in die Afdeling beskikbaar 
was. Daaropvolgende metings net voorsiening gemaak v i r 'n 
ver i f ikas ie van die verskil lende lassel-parameters soos in die 
PTB-dokumentasie uiteengesit. Dieselfde tegnieke sal ook 
periodiek in die toekoms aangewend .">rd om die werkverrigt ing 
van die qeoutomatiseerde elektroniese uitleessisteem te toets. 

EndMate en Lynstandaarde 

Doel 

Om 'n kallbraslefasiliteit vir 
die meet van endmate en lyn-
standaarde tot 1 m daar te 
stel. 

OpMBBing 

'n Fasiliteit is ontwerp vir 
die meting van endmate en lyn-

Die Afdeling se endmaatinterferometer kan gebruik word om end-

mate (ykblokke) tot 'n lengte van 200 mm te meet. Om te vol-

doen aan nywerheidsvereistes (veral van NKD-Goedgekeurde Labo-

ratoriums) vir end- en lynstandaarde tot 'n lenqte van 1 m, is 

besluit om toerusting, wat kalibrasies tot 'n noukeurigheid 

van een deel per miljoen moontlik maak, te ontwerp. Die ont

werp van die instrument is voltooi en daar is begin met aan-

skaffing en vervaardigino van die benodigde komponente. Sodra 

die instrument gemonteer en getoets is, sal gepoog word om die 

werking daarvan te outomatiseer met behulp van 'n mikroproses-
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standaarde tot 'n lengte van 
1 Die basis daarvan Is 
koabinasie van 'n kooBersiKle 
laeerlnterferoaeter, 'n wit-
liginterferoneter en 'n foto-
elektrlese aikroskoop. 

seersisteem tesame met 'n tafelrekenaar. Vordering word ver-
traaq deur 'n tekort aan fondse en d i t sal u i te inde l ik nood-
saaklik word an 'n laserinterferometer aan te koop v i r h ierdie 
projek. 

WS/GS Teraiese Obrdragstandaard 

Doel 

0a 'n naslonale •eetstandaard 
van w.s.-spanning daar te 
s te l . 

Spesiale toerusting ia opgebou 
sodat die HCD die gebrulk van 
'n "tussentydse standaard" kon 
veray. Die teraiese oordrag-
eenhede mat in die toenistlng 
gebruik word, is deur die PTB 
(Wes-Duitsland) gekalibreer. 

'n Termiese oordragstandaard word gebruik om die wortel van 
die gemiddelde kwadraatwaarde van 'n w.s.-spanning in terme 
van g.s.-spanning te def in ieer. Die enkelbereik-opstel l ing 
bestaan u i t twee termokoppels wat in 'n verchroomde koperhouer 
ingebou i s . Die termiese omsetters v i r 3,12 V, 2,7 V en 0,45 V 
is deur die PTB gekalibreer en word as die primêre standaard 
gebruik. Die werkstandaard bestaan u i t vyf termiese omsetters 
v i r 'n bereik van 3,12 V (twee), 2 V, 1 V en 0,5 V wat teer 
die primêre standaard gekalibreer i s . Twaalf weerstande wat 
in aparte houers gemonteer i s , verleng die spanningsbereik to t 
1 000 V. 'n Selfkalibrasieprosedure is gebruik om weerstande 
van geskikte kwal i te i t v i r w.s./g.s.-oordrag te genereer. Die 
volgende stap sal die samestelling van soortgelyke toerust ing 
v i r w.s.-stroommetings wees. Vir hierdie doel moet 'n gene-
rasieproses v i r stroom-newesluitingsweerstande gevolq word 
soortgelyk aan die wat gebruik is v^r die spanningsbereikstan-
daard. 

Tydoordragsisteeat 

Doel 

Oa die tydskaal van presisie-
klokke op 'n landswye basis te 
kottrdlneer tot 'n noukeurlg-
heid van 1 mikrosekonde. 

Herleibare presisietydaeting 
i s in die Wes-Kaap ingestel. 

Gedurende die verslagperiode is 'n benm gemaak met die voor-
siening van herleibare presisietydmetings op 'n landswye 
basis. Aandag is eerste aan die Irps-Kaapse streek gegee aan-
gesien die Suid-Afrikaanse Astronomiese Observatorium, die 
Magnetiese Observatorium in Hermanus, EVKOM-Koeberg en Somchem 
in Somerset-Wes die grootste behoefte ondervind v i r hoogs nou-
keurige tyd. Die kloksisteem by die SAAO is verbeter deur die 
voorsiening van 'n tussentydse tydskaalgenerator wat onlangs 
in die NFNL ontwikkel i s , terwyl die tydoordragsisteem van 
SAUK-TV1 in die Wes-Kaap tot beskikking van bogenoemde gebrui-
kers gestel i s . Twee vergelykings van die SAAO se tydskaal is 
gedurende die verslagperiode uitgevoer deur gebruik te maak 
van draagbare atoomklokke en d i t het die data voorsien v i r die 
koordinerinq van hierdie skaal met die Nasionale Klokskaal tot 
'n noukeurigheid van 1 mikrosekonde. 
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2 . 1 . 3 OPTIESE WETENSKAPPE 

Opciese ontwerp cn evaluasie 

Verwerklng vin optiese aate-
riale 

Dunlaagoptlka 

Lasers 

Fotoëffekte 

Elektrooiese ondersteunings-
dlens 

Doel 

OB gespesialiseerde optiese 
sisteae te ontwerp vlr ver-
vaardiging en gebruik in die 
Afdeling of op versoek deur 
buite-instansies, en 

oa optiese evaluasiefasili-
te i te en kundigheid te ontvik-
kel oa die geldigheid van teo-
retiese optiese of elektroBp-
tiese ontwerpe te bevys of on 
die aanwendbaarheid wan vol-
tooide prototipes of koaner-
si'éle optiese sisteme te 
toets. 

Die ontwerpfasiliteite van die 
Afdeling i s verder uitgebrei 
deur die ontwlkkeling van 'n 
program on perspektiefaansigte 
te verkry van ' n optiese s te l -
sel vanaf enlge gegewe hoek. 

Algemeno ontwerpstudies i s 
voortgesit op verskeie optiese 
slstene soos byvoorbeeld die 
'Universele Spuktroneter', 'n 
geneenskaplike openingstelsel 
vir beide die sigbare en nabye 
infrarooigebiede, 'n verander-
bare fokaallengte-lens vir die 
3 tot 5 ym-gebied, en 'n 
laser-terugspeelstelsel. 

Die evaluerlngsfasiliteite i s 
ook aansienlik verbeter deur 
die ingebrulkneming van 'n 
Eros 3 K)F-analiseerder. 

Die Afdeling bestudeer die nodeme optlka en die veelvuldige 
toepasslngs daarvan net die prinêre doelstelling on die RSA 
met wetenskaplike kennis en kundigheid op hierdie wye en koa-
plekse gebied te ondersteun. Kleai word gelê op daardie aspek-
te wat alreeds oorsee as van tegnologiese en strategiese be-
lang bewys i s , of wat belofte daarvoor inhou. 

Optiese ORtwerp en Evaluasie 

(a) Ontwerpfasiliteite 

Meer aandag is gedurende die jaar aan die ontwikkeling vën 
grafika-progranmatuur as 'n hulpmiddel vir die optiese ont-
werper gegee. 'n Program is ontwikkel wat die optiese en me-
ganiese ontwerper in staat stel om 'n perspektiefaansig te 
verkry van 'n optiese stelsel vanaf enige gegewe hoek. Dit is 
ook moontlik om ligstraal-'voetspore" op enige gegewe vlak te 
stip asook die oriëntasie van die finale beeId ten opsigte van 
die voorwerp te verkry. Laasgenoemde is baie handig vir stel
sel s wat gebruik maak van 'n groot aantal prismas. Lenspara-
meters word deur middel van standaard ACCOS V*-bevele in die 
program gevoer. 

Verdere optimering van die programmatuur vir die Monte Carlo-
simulasiestudies van laserholtes is gedoen1 en werk aan die 
studie van nie-beeldende konsentreerders is voortgesit2 3. 

(b) Algemene Ontwerpstudies 

'n Teoretiese studie van die afbeeldeienskappe van die 'Uni
versele Spektrometer' (nou by NIMN) is uitgevoer. 'n Metode 
waarvol gens die spektraalbereik uitgebrei kan word otn 120 tot 
950 nm in te sluit sonder die verlies van spektraaloplosvermoë 
is voorgestel"*. 

Werk aan die ontwerp van optiese stelsels vir die infrarooi 
spektraalgebied is voortgesit. Vir die 3 tot 5 urn-gebied was 
dit moontlik om lenssisteme vir verskeie toepassings te ont
werp deur slegs gebruik te maak van materiale wat dejrlaatbaar 
vir sigbare lig is . Aangesien hierdie materiale baie minder 
onderhewig 1s aan afwykings van 'n homogene samesl.elling en 

•ACCOS-V: 'n gevorderde optiese-ontwerpprogram wat kommer-
sieel beskikbaar is 
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Beer akkurate lenssentrering moontlik is , word verwag dat die 
praktiese werkverriqtinq die teoreties voorspelde waardes 
beter sal benader. 

Net booemelde studie as grondslaq is voorlopige werk qedoen on 
die uitvoerbaarheid van 'n optiese stelsel met 'n qemeenskap-
like opening, vir beide die siqbare en die nabye infrarooi 
spektraalbereik, te bepaal. 

Wat streklensontwerp betref, is qekonsentreer op die 3 tot 5 
vm-gebied waarvoor verskeie 50-150 ran f/2-lense met verskil-
lende optiese materiale en met ses tot nege elemente, ontwerp 
is . 

Bena1we bogenoemde is ook bepaalde ontwerpstudies vir eksterne 
kontrakteurs uitgevoer. 

(c) Gespesialiseerde Optiese Stelsels 

'n Optiese terugspeelstelsel wat op "n laser qebaseer is, is 
vir 'n ander WNNR-instituut ontwerp. Hierdie stelsel, wat ge-
bruik maak van telesentriese optiese beqinsels, is in 'n ge-
vorderde vervaardiqingstadium. Afpesien van sy dataherwin-
ningsvermoë, is 'n visuele vertooneenheid inqesluit om die 
selektering van bruikbare data te vergemak1ik. Enipe afwy-
kinqs van die vereiste qeriqtheid tussen die laser en die 
detektorskikkinq ('array') word outomaties gekompenseer. 

(d) Optiese Evaluering 

Die evalueringsfasiliteite van die Afdelinq is heelwat ver-
beter met die verkryginq van 'n Eros 3 MOF-analiseerder gedu-
rende die jaar. Hierdie stelsel word vanweë sy qoeie mega-
niese stabiliteit in baie lande as 'n nasionale MOF-standaard 
qebruik. 

Verskeie evaluerinqsondersoeke is vir organisasies buite die 
WNNR uitqevoer. In samewerking met die Ounlaagseksie is 'n 
studie van anomale qedrag van die refleksie vanaf metaallagies 
as die lig vanaf qlas inval, uitgevoer6. 

Dual 

OB tegnieke vir die bewerking 
van optiese aueriale vir die 
slgbare •owel am die UV- en 
die IR-gebiede ce ontwikkel, 

oa prototipes van gevorderde 
optiese sisteae te vervaardlg, 
en 

OB dienste te lever aan die 
nywerheid en wetenskapllkc or" 

Verwerking van Optiese Nateriale 

(a) Ontwikkeling 

Optiese komponente vir die IR-pebied vereis dikwels qespesia-
liseerde bewerk^'nostepnieke. Metodes wat ontwikkel is, is by-
voorbeeld toeoepas om 'n lens-triplet van twee germaniumlense 
en 'n sinkselenied-lens te vervaardig, en om 'n lens van 'n 
chalkogeniedqlas te maak. 

'n Prototipe van 'n gevorderde elektrooptiese sisteem is ver-
vaardiq. Deur die byvoeping van 'n asferiese lens en 'n hoogs 
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ganisasles met die vervaardi-
glng van optiese koaponente 
tat nle elders verkrygbaar is 
nie. 

noukeurige dak prisma kon beide die beeldkwaliteit en die ge-
«enste kompaKtheid aansienlik verbeter word. 

(b) Oienste 

Soos in Hoofstuk 3 aangedui, is dienste aan instansles binne 
en buite die UNNR soos in die verlede gel ewer. 

Dwilaagoptika 

Doel 

OB navorsing op dunlagies te 
doen, 

(a) Roe*inewerk 

oa prototlpe dunlaagsistc 
ontwikkel, en 

te 

oa 'n diens aan die nyverheid 
en ander instansies te leuer 
deur optiese komponente plaas-
lik op te damp. 

'n Groot gedeelte van die 
werkkrag i s weer eens aan 
dienste soos roetine-, produk-
sie- en prototipe-opdampings 
bestee. 

Tegnologie word ontwikkel vir 
hoëdrywing-laserspieëls, ter-
wyl die ontwikkeling van bre'é-
band-antirefleksieslstene vir 
die IR-gebied voortgesit i s . 
Verskeie substraatskoonmaak-
tegnieke is ook ondersoek. 

Navorsing op gelyktydige op-
dampings vir die verkryging 
van iagies met lntermedlêre 
brekingsindekse i s voortgesit. 

Die evalueringsfasiliteite van 
die Seksie i s verder uitgebrei 
met die ontwikkeling van *n 
reflektoraeter wat hoe reflek-
sies akkuraat kan meet. 

Ontwikkeling aan die apparaat 
om absorpsle in lagies te kan 
meet, i s voortgesit. 

Die Ounlaagoptika-seksie lewer steeds 'n diens aan ander sek-
sies in die Afdeling, ander afdelings van die NFNL en ander 
instansies, binne sowel as buite die HNNR, ten opsigte van 
roetine- en produksietake, dit wil s i , deur die toepassing van 
opdamptegnieke wat geen of baie min ontwikkelingswerk verg. 

(b) Ontwikkeling en Navorsing 

( i ) Ontwikkeling van nuwe laagsisteme 

Afgesien van konvensionele enkelgolf-laserspieé'ls, is verskeie 
breëband-laserspieëls, dit wil sê totale reflektors en u i t -
treespieé'ls met verskillende refleksies, vir die volgende 
golflengtegebiede ontwikkel en opgedamp: 500 tot 600 nm, 
650 tot 750 nm en 700 tot 800 nm. Opdamp-, skoonmaak-, en 
substraatvoorbereidingstegnieke sowel as dunlaagontwerpe word 
vir hoëdrywing-laserspieëls ontwikkel. Spesiale skoonkamerfa-
s i l i t e i t e is hiervoor geskep en die opdampapparaat is opge-
gradeer met opdampbeheer en addisionele elektrongewere. Die 
ingebruikneming van die toerusting geskied tans en laser-
spieëls sal binnekort opgedamp kan word. Evaluering van die 
spiee'ls sal onder andere met *n spesiaal ontwikkelde reflekto-
meter (sien (iv) hieronder) geskied. 

Baie tyd is ook in beslag geneem met die ontwikkeling en op-
damping van lagiesisteme vir prototipe optiese sisteme met gt-
deelde optika wat in die Afdeling ontwikkel i s , waaronder by-
voorbeeld: 

'n straledeler om sigbare en nabye infrarooi(NIR)-stra-
ling te skei. 

'n smalbandfilter om GaAs-laserstraling by 904 nm te 
isoleer vanuit die NIR-straling, 

antirefleksiesisteme soos byvoorbeeld breëband (450 
tot 1 100 nm), sigbaar (450 tot 650 nm), lasergolf-
lengte van 904 nm, NIR-breëband (700 tot 1 100 nm), 
veseloptika, en 

• metaalrefleks1elag1es op prismas. 



(ii) Studie van infrarooimateriale 

Aandag is hoofsaaklik gegee aan die ontwikkeling van anti-

refleksiesisteme vir germanium- en silikonsubstrate. Die 

antireflektering van silikon geskied oor die 1,3 tot 5 i»m-

golflengteband en hierdie aktiwiteit het reeds 'n gevorderde 

stadium bereik. 'n Begin is ook gemaak om antirefleksie-

sisteme vir germanium oor die 8 tot 13 um-band te ontwerp en 

op te damp. 

Substraatskoonmaaktegnieke is ontwikkel en gee'valueer in s «ne

wer king met die Nateriaalkarakteriseringsgroep van NINN. 

'n Projek is geloods om ondersoek in te stel na die invloed 

van die invalsmediun op die refleksie van metaalspieëls vir 

norma1e inval. Die resultate van die ondersoek word saamgevat 

in verwysing 6. 

(iii) Intermediêre brekingsindekse 

Die teoretiese voordele van intermediêre brekingsindekse is 

kortliks in die vorige jaarverslag genoem. Optiese dunlagies 

met brekingsindekswaardes wat varieer tussen die van bestaande 

opdampnateriale kan op twee maniere gemaak word, naamlik of 

deur mengsels van die materiale te maak (voor opdamping), of 

deur middel van 'n gelyktydige opdampproses. Eersgenoemde 

metode word toegepas in sekere gepatenteerde opdampsisteme, en 

mengsels van ZrOj • TiOfc is byvoorbeeld kommersieel beskik-

baar. Die metode het egter sekere praktiese nadele, onder 

andere dat gespesialiseerde opdamptegnieke soos kontinue 

draadtoevoer of blitsopdamping gebruik moet word, en dat ge-

fraksioneerde opdamping dikwels plaasvind as gevolg van die 

verskillende smeltpunte van die materiale. Die aantal inter-

mediêre indekse word ook beperk tot die aantal mengsels wat 

gemaak kan word. 

In beginsel kan meeste van bogenoemde probleme deur middel van 

'n gelyktydige opdampproses oorkom word. Die proses het die 

besondere voordee1 dat soliede oplossings van materiale gemaak 

kan word wat andersins nie met mekaar sal meng nie. Die aan

tal intermediSre indekswaardes wat verkry kan word is feitlik 

onbeperk en is siegs afhanklik van die dkkuraatheid waarmee 

die opdamptempo's van die materiale beheer kan word. Outoma-

tiese terugvoersisteme is dus essensieel aangesien die totale 

prosedure te ingewikkeld is om met die hand te reel. 

Die apparaat wat gebruik word, bestaan nit 'n standaard 

Balzers UTS 500 ultrahoë vakuunsisteem wat toegerus is met 'n 

gewone boot en 'n elektrongeweer met hulle onderskeie 

kristalmonitors en terugvoersistemc. 'n Derde kristalmonitor 

word gebruik vir die beheer van die dikte van die lagies. 

Twee handbediende sluiters word gebruik om albei bronne af te 

skerm tydens die opwarmings- en ontgassingsperiode van die 

opdampsiklus. 
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Ondervinding met die apraraat het getoon dat 'n derde sluiter 
essensieel was om die substraat af te skerm terwyl die opdamp-
tempo's gestabiliseer word. In sanewerking diet die Spesiale 
Ondersteuningsdienste van die Afdeling is 'n steuringsvrye 
sluitersisteem ontwerp en genaak soos in 'n vorige verslag ge-
noem is . Die sluiter draai saam met die roterende werkhooer 
en word deur middel van 'n solenoTed direk onder die substraat 
oop en toe gemaak. Die oorspronklike ontwerp van die sluiter 
het bestaan uit 'n horisontale as met 'n plaat wat in 'n ver-
tikale rigting c«»roteer het. Die sisteem het suksesvol gewerk 
vir gelyktydige opdampings van MgF2/Si02 maar het problem* ge-
lewer met die opdamping van AI2O3 wat 'n hoe'r smelt punt het. 
Die absorpsie van warmte vanaf die bron het die as vervor» wat 
beweging van die sluiter verhoed het. Die sluitersisteem is 
dus herontwerp sodat die sluiter horisontaal beweeg op 'n ver-
tikale as. Die solenoTed en ander bewegende komponente word 
bo-op die boonste plaat van die werkhouer gemonteer waar hulle 
volledig teen die opdampbronne beskerm i s . Hierdie sisteem 
werk uiters bevredigend en die gelyktydige opdamping van op-
tiese dunlagies kan nou as 'n roetineprosedure beskou word. 

Daar bestaan omtrent ses optiese dunlaagmateriale (MgF2 en 
sekere oksiede) wat sterk en duursaam genoeg is om aan die 
streng vereistes van die C-MIL toetse te voldoen, waarvan MgF2 

die laagste brekingsindeks het (~1,38). NgF2 is dus 'n ideale 
materiaal om in kombinasie met die oksiede te gebruik en kan 
maklik vanuit 'n boot opgedamp word, terwyl die oksiede die 
elektrongeweer benodig. 

Twee volledige reekse gelyktydige opdampings van MgF2 + SiCfe 
en MgF2 + AI2O3 is voltooi waarvan die resultate grafies in 
Fig. 3 en 4 gegee word waar hulle met die voorspellings van 
die Lorentz-Lorenz- en Drude-teorieë vergelyk word. 

Fl«nar 3 

Eksperlnentele en teoretiese 
breklngslndekse van gelvkty-
dlg opgedampte SÍO2 en Mg^-

I5F 

HMPTEMPOS S1O9/M VERHOUDING VAN OPDAMPTEMPOS SiOz/MgF2 

'- ' 2fe ' 
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Eksperiacntele en tcoretlcsc 
btekingsindekee van gelyfc-
tydlg opgcdaqpte AI2O3 en 
H*F 2. 

s 

l.57c-

1561 

154 \ 
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152Ë 
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146^ 

145 i-

143^ 

4 

DRUDE 

EKSPERIMENTELE 
- PUNTE 

J I I 1 L _1 L J i_ 
4 B L2 16 2 Z4 28 3.2 36 

VERHOUDING VAN OPDAMPTEMPCfS Alz03/MgF2 

Die ooreenstemming tussen die eksperimentele waardes en die 

teorie is redelik goed maar dit word as belangrik beskou om 

die afwykings te probeer verduidelik en eksperimente wat tans 

gedoen word, dui daarop dat die verouderingseffek, dit is, die 

verandering van brekingsindeks met tyd as gevolg van water-

adsorpsie, 'n belangrike rol speel. Met ander woorde water 

moet as 'n normale komponent van die mengsellagies beskou 

word. 

Flgour 5 

Teoretiese dlktevercpreldings 
M gevolg van gelyktydige op-
daaplngs met verskeie geoae-
triese konflguraaie» en set 
gelyke aaasafaktore van die 
bronne. 

Die mengsel wat op 'n substraat kondenseer, is 00k afhanklik 

van die interne geometrie van die opdampruimte. Bestaande 

teoret iese vergelykings om die dikteverandering van 'n lagie 

t e bereken, is aangewend om 'n formule af t e l e i wat d ie ver-

spreiding van die mengverhouding in die mengsel lag ie sal voor-

spel in terme van die posisies van die bronne en die substraat 

ten opsigte van mekaar, en die onderskeidelike opdamptempo's. 

'n Voorbeeld van die teoret iese voorspellings word in F ig . 5 

gegee. 

1.07 

1.03 -

.99 ~ 

95h 

• ^ 

Ui-83h 

•J .79 

£ 
.75 

.71 

67, 

\.H<2K200mm 
^(2)^300mm N t< ( 2 ) s | 7 5 v m m 

>l50mm 

0 10 
1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 • 1 1 1 • 1 • 1 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 ISO 160 170 180 190 200 
AFSTAND VANAF ROTASIEMIDDELPUNT (mm) 

L\ 



(ii) Evalueringstegnieke 

Met die huidige ontwlkkellngsprogram vir 'n hoëdrywing-laser-
spieël Is dit onder andere nodig om refleksies van 0,995 en 
hoër akkuraat te kan meet. Konvensionele refleksiemeetappa-
raat is ongelukkig nie hiertoe in staat nie, met die gevolg 
dat sulke refleksies tans afgelei moet word van transmissie-
metings, met die aanname dat die absorpsie in die spieel zero 
is (dit is R = 1 - T). Om hierdie rede is besluit om 'n appa-
raat op te bou wat wel hoé refleksie absoluut en akkuraat kan 
meet, 'n Gemodifiseerde, optiese gevoude White-sel-opstelling 
word gebruik om tot soveei as 32 refleksies agtermekaar vanaf 
die monster te meet (dit is, die attenuasie in intensiteit na 
die 32 refleksies is eweredig aan R 3 2 ) . Met hierdie opstel-
ling word gepoog om refleksies bo 0,99 met 'n akkuraatheid van 
±0,0002 te meet. 

Werk is die afgelope jaar voortgesit aan die 'Alphaphone'-
projek, wat op 'n fotoakoestiese beginsel gebaseer is, en wat 
die Dunlaagseksie in staat sal stel om absorpsiemetings in op
tiese dunlagies te kan doen. Alle optiese komponente, dit wil 
sê spieëls, straledelers, lense, ensovoorts vir die opstelling 
is in die Afdeling vervaardig (Optiese Werkplaas) en opge-
damp. Die elektronika wat benodig word vir die versterking en 
verwerking van die deteksieseine vanaf die mikrofoon is opge-
bou deur die Afdeling Fisiese Akoestiek. 

Na verskeie metings net dit duidelik geblyk dat 'n gestabili-
seerde C02-laser noodsaaklik is vir suksesvolle en herhaalbare 
absorpsiemetings. Oaar word tans aan ?J 'n laser in samewer-
king met die Laserseksie en die Afdeling Fisiese Akoestiek ge-
werk. 

Doel Lasers 

Om kundigheid in verband met 
die nuutste ontwikkelings in 
lasertegnologie te vestig en 
te handhaaf. In die verband 
word gekonsentreer op laser-
slsteme met potenslële plaas-
like toepassings soos byvoor-
beeld hoedrywinggas- en vaste-
toestandlasers en instembare 
infrarooi-laserbronne• 

Opaoadng 

Basiese navorslng en ontwik-
kellngswerk is gedoen In ver
band met 'n aantal gaslaser-
sisteme. 'n Verseëlde OO2-
laser en 'n HBr-laser is ont-
werp en gebou, near moet nog 
geëvalueer word. Die ontwik-

(a) Gaslasers 

( i ) Verseë'lde C0 2-laser 

'n Kompakte hoe'druk-C02-laser is opgebou7. Hierdie sisteem is 
gebaseer op die ontwerp van 'n baie geslaagde kommersieel be-
skikbare eksimeirlaoer en gebruik 'n nuwe metode om die ont-
lading te stabillseer. Die basiese ontwikkelingswerk is vol-
tooi en die sisteem moet nou gee'valueer word. 

( i i ) HBr-laser 

'n HBr-laser van die Blumlein-tipe word ontwikkel om te dien 
as optiese pomp vir 'n ultrahoëdruk-CO?-laser wat later in die 
nie-lineêre frekwensieverskuiwlngseksperiment benodig word. 
Heelwat probleme word tans ondervind om die Br2-gas veilig en 
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keling van keraaiekelektrodes 
vlr die waterstofedelgaslasers 
i s gefinaliseer en die laser-
aeganisae word t a n ondersoek 
deur elektroudigtheidsaetings 
te doen. Twee holkatodekonfi-
gurasies i s gevind wat gesklk 
i s vir aetaaldaaplasers. 
Hierdie katodetipes word tans 
ondersoek ten opsigte van 
laserdoeltreffendheid. 

*n Nuwe navorslngsprojek in 
verband act nle-linetre fre-
kvensleverskuiwlng deur aiddel 
van Raaanverstrooiing i s aan-
gepak. Voorlopige werk dui 
daarop dat golfgeleiertipe 
Raaanselle in staat sal wees 
om golflengteverskuiwings van-
af die sigbare tot die 16 \im-
gebied te bewerkstellig. OB 
so 'n ondersoek te doen i s 'n 
insteabare kleurstoflaser act 
'n nuwe kuvetkonfigurasie ont
werp en gebou. Die slsteea 
aoet nog ge*valueer word, 'n 
Hittepyp i s opgebou om elek-
tronlese Raaanverstrooiing in 
aetaaldaape te ondersoek. 

Ontwikkelingswerk in verband 
aet optiesgepoapte lasers, in 
die besonder op die Nd: 
YAG-snelpu]slaserslsteea, i s 
voortgesit. Die volgende as-
pekte i s bekleatoon: Ontwerp 
van resonatore oa lewering en 
betroubaarheld te verhoog, die 
ontwerp van onstabiele resona
tore oa doeltreffendheid en 
straalkwalitelt te verbeter en 
die ontwikkeling van 'n hoë-
druk-gasverkoelingsisteea. 

doeltreffend te beheer. Sodra hierdie probleme oorkom is , sal 
die sisteem geë'valueer word om vas te stel of dit geskik is 
vir gebruik as 'n betroubare pomplaser. 

( i i ) Waterstof-edelgaslasers 

Die ontwikkeling van keramiekelektrodes vir hierdie projek is 
tot 'n groot mate gefinaliseer en 'n redelik betroubare sis-
teem is opgebou. 'n Vergelykende studie van metaal- en kera
miekelektrodes moet nog gedoen word. Voorlopige werk dui 
daarop dat elektrondigtheidsmetings met behulp van die Stark-
lynverbredingstegniek baie geskik is om die lasermeganisme in 
hierdie sisteem te ondersoek. Gedetailleerde metings moet nog 
gedoen word. 

( iv) Holkatodelasers 

Na 'n deeglike basiese ondersoek van verskillende holkatode-
ontwerpe8 is twee konfigurasies gevind wat goeie kandidate vir 
metaaldamplasers i s . Die eerste t ipe, 'n hoi sfeer, het 'n 
onveranderde vorm behou na meer as twee honderd uur van inten
se katodeverstuiwing. 'n Koperdamplaser, gebaseer op 'n ry 
sferiese katodes, is opgebou. Weens die betreklike lae benut-
tingsfaktor in hierdie ontwerp kon slegs 'n paar mW drywing 
verkry word. 

Die tweede katodekonfigurasie bestaan uit 'n reeks oorvleue-
lende sfere in 'n enkele metaalblok. 'n Voorlopige ondersoek 
dui daarop dat hierdie ontwerp aansienlik hoë'r drywings be
hoort te lewer. 

(b) Nie-lineêre Frekwensieverskuiwing 

Daar is tans groot internasionale belangstelling in die ge
bruik van gestimuleerde Ramanverstrooiing om instembare laser-
l ig oor 'n baie wye spektraalgebied wat strek van die vakuum-
ultraviolet 9 I 0 n tot die verre in f ra roo i 1 2 , te genereer. 

'n Nuwe tipe Ramansel, gebaseer op 'n verstelbare golfgeleier, 
is opgebou. In 'n voorlopige ondersoek kon Ramanverstrooiing 
van 'n eksimeerlaser van 'n swak kwaliteit hiermee verkry 
word, terwyl konvensionele tegnieke niks kon oplewer nie. Dit 
behoort dus moontlik te wees om met behulp van hierdie metode 
instembare laserlig in die 16 um-gebied, wat vir isotoopver-
ryking van belang is , te genereer. 

'n Hittepyp om Ramanverstrooiing in metaaldampe te ondersoek 
is opgebou. Die sisteem moet nog geë'valueer word. 

'n Kleurstoflaser is ontwerp en opgebou. Hierdie sisteem is 
gebaseer op 'n nuwe kuvet on twerp wat die straalkwaliteit en 
doeltreffendheid aansienlik behoort te verbeter. Die sisteem 
sal 1n Ramanverstrooifngseksperimente gebruik word waar 
straalkwaliteit van kritiese belang is . 
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(c) Optiesgcpompte Lasers 

Ontwikkelingswerk in verband met gepulseerde Nd:YA6-lasers is 
voortgesit. Daar is veral aandag geskenk aan die evaluering 
van reeds ontwerpte resonatore en die ontwikkeling van 'n nuwe 
resonator-tipe, die sogenaamde onstabiele resonator. 

Die studie van hitteruilers en 1aserkopontwerp is voortgesit 
in die hoëdruk-gasverkoelingsisteem. 

(i) Ontwikkeling van laserresonatore 

'n Snelpulslasersisteem gebaseer op 'n gekruisde Porro-prisma-
resonator is reeds opgebou in die vorm van 'n poogbord('bread 
board')model. Ten einde die belyningstoleransies van die ver-
skillende komponente te bepaal is 'n meer gevorderde weergawe 
gekonstrueer met komponente wat met hoë noukeurigheid in lyn 
gestel kan word. Die resultate is in 'n verslag 1 3 saamgestel. 

(ii) Ontwerp van onstabiele resonatore 

Twee teoretiese studies in verband met die ontwerp van onsta
biele resonatore is voltooi. Beide konsentreer op die pro
blem van termiese lensaksie in laserstawe wat met hoë' drywing 
gepomp word1** 1 5. 

(i ii) Hoe'druk-gasverkoelingsisteem 

Twee verskillende gas-tot-lug-hitteruilers is ontwikkel en 
qeëvalueer. Die informasie is gebruik om 'n hitteruiler van 
oorspronklike ontwerp op te bou 1 6. 

(i v) Laserkoptegnologi e 

Die meganiese ontwerp van 'n hoêdruk- gasverkoelde NdrYAG-
laserkop is feitlik voltooi. 

Verdere optimering van die programmatuur van die Monte Carlo-
stud ie van beeldvormende pompligweerkaatsers is gedoen deur 
die Optiese Ontwerpseksie1. 

(v) Geassosieerde elektronika 

'n Gevorderde weergawe van 'n Pockels-sel-aa.idrywer vir die 
snelpulslasersisteem met gekruisde Porro-prisma-resonator is 
ontwikkel en opgebou. Hierdie eenheid kan vir wisselende tem
perature kompenseer deur die spanning oor die Pockels-sel aan 
te pas 1 7. 

(vi) Laserveiligheid 

Agtergrondkennis in verband nr.t laserveiligheid is Ingewin om 
buite-organisasies te kan help met veiligheidsprobleme. 



FotoéTfekte 

Fotoe'lektroniese Beeldbuistegnologie 

Die daarstelling, hendhswlng 
en uitbouing van kundigheid op 
die terrain van fotoelcktriese 
effekte cn vcnnnte asptkte 
wat betrekking net op die 
wir tmlng en acting van l l g . 

Ontvikkelingswerk op verskil-
lende terreine «at betrekklng 
net op die ontverp, vervaardi-
ging en evaluerlng van tweede-
generaslebulse i s voortgesit. 
Speaiale aandag i s geskenk aan 
die fotokatode-oordragtegniek, 
gerekenarlseerde evaluering-
stelsels vir beeldversterker-
buise en koaponente, en toege-
wyade alkrorekenaarsisteae vir 
elektronoptiese ontwerp. 

Die ontwikkeling van tegnologie wat betrekklng het op die ver-
vaardiging en evaluerlng van tweedegenerasie-beeldversterker-
buise is voortgesit. Spesiale aandag is dus geskenk aan die 
bantering en evaluering van mikrokanaalplaat-elektronvermenig-
vuldigers en die inkorporering daarvan in verskillende ont-
werpe van beeldversterkerbuise. 'n Verbeterde fotokatode-oor-
dragsisteem is ontwerp, opgebou, en aangewend vir die vervaar-
diging van nabygefokusseerde-tipe beeldbuise vir evaluasie-
doeleindes. Studies is gemaak van verskeie faktore wat 'n rol 
speel by die aanwending van indiumbismut- en indiumtinsoldeer-
seêls. 

Omdat hierdie t ipe beeldbuise besonder hoe eise stel wat geo-
metriese noukeurigheid, onderdrukklng van veldemissie, enso-
voorts betref, moet aan streng eise op die gebied van vakuum-
buiskonstruksie voldoen word. Dit het gelei tot aansienlike 
u i tbre id ing van kundigheid op die gebied. 

Beeldbuisontwikkeling vereis dat dip afbeeldingseienskappe van 
beeldversterkerbuise, elektronoptika, mikrokanaalplate, en 
fosforskerms op 'n doeltreffende wyse objekt ief geëvalueer 
moet kan word. Die spesif ikasies van rekenaarbeheerde kamera-
ste lsels en kamerabuise word tans ondersoek met die oog op die 
daarste l l ing van *n doelgemaakte evaluer ingstelsel . 'n Goed-
koop, dog veelsydige kamerabuis met rekenaarbeheer is bestel 
v i r uitvoerbaarheidstudies. 

Die konsepfase van die ontwikkeling van 'n multimikrorekenaar-
ste lsel v i r die interaktiewe analise van elektronoptika is 
verder gevoer deur te begin met 'n gedetai1leerde studie van 
'n universele bedryfstelsel v i r mikro- en minirekenaars. Die 
bedryfstelsel is bestel en sal op 'n HP 86-rekenaar geTmple-
menteer word v i r die ontwikkeling van Pascal- en FORTRAN-pro-
grammatuur. Die voltooide programmatuur moet u i te indel ik oor-
gedra word na die verskillende mikrorekenaarmodules van die 
beoogde s te l se l . 

Doel 

On die nodige kundigheid vir 
die toepasslng van afstands-
MBarneaing vanaf satel l iete en 
vliegtuie plaaslik te vestlg 
en in stand te hou. Hierdie 
metodes speel 'n rol van toe-
neaende belang in die bestude-
ring van natuurllke hulpbronne 
en die oragewing. 

Optlese Afstandswaameaiing 

(a) BeeIdverwerking 

'n Mylpaal Is bereik ten opsigte van die ontwikkeling van 
doeltreffende beeldverwerkingsfasiliteite met die beskikbaar-
stelUng van fondse vir die aankoop van 'n moderne veelsydige 
beeldverwerkingsisteem. Gevolglik is 'n grondige evaluasle 
van die beskikbare apparatuur en programmatuur onderneem. Die 
keuse het geval op die beeldprosesseerder met programmatuur, 
De Anza 8400, van die firma Gould met 'n VAX 11/730 van die 
firma DEC as beheerrekenaar. Die motivering van die keuse het 
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Fondse is beskikbaar vir nuwe 
aoderne veelsydige beeldver-
werkingstoerusting w t in 
1983-84 in bedryf sal koa. 
Die resultate van ontleding 
van Nimbus 7 CZCS-data het ge-
l e i tot die veraoë oa verskeie 
belangrike oseanografiese ver-
skynsels te bestudeer. Die 
gewaskarteringsprojek in die 
Heilbron-gebled nader voltooi-
ing en kan vir wintergewasse 
tot operasionele toepassing 
l e i . Eksperiaentele geogra-
fiese kaartbeelde vanaf satel-
lietdata word voorberei. 

hoofsaaklik op die opgradeerbaarheid van beide die apparatuur 
en programmatuur berus. 

'n Program is ontwikkel vir die huidige VICAR-sisteem om 'n 
terrein-beeld en topografie (of pseudo-topografie) in raster-
formaat in 'n stereopaar om te skep. 

(b) Toepassings van Satellietdata 

( i ) Nimbus 7 

Die beplande evaluasie van data afkomstig van die Nimbus 7-
kleuraftaster (CZCS) is voltooi. Met behulp van die algorit-
ffles18 wat ontwikkel is, kon, henewens die van chlorofil 1 9 en 
aerosol 2 0 aan die Weskus, verdere gegewens van oseanografiese 
belang onttrek word. 

Hoë radiansies in die 520 nm-kanaal gedurende Februarie 1979 
in St Helenabaai, in vergelyking met lae vlakke in September, 
kon gekorreleer word met besoedeling vanaf visfabrieke, terwyl 
soortgelyke verskynsels in Valsbaai moontlik saamhang met die 
oseaandinamika in die gebied 2 1. 

Met behulp van 'n iteratiewe korreksie van die radiansies by 
670 nm kon semi-kwantitatiewe bepalings van sedimentversprei-
ding aan die Ooskus gemaak word 2 2. 

(ii) Gewaskartering 

Die resultate van die gewaskarteringseksperiment in die Heil-
bron-gebied vir die 1979-80-seisoen is gepubliseer23 en die 
analise van die data vir die 1980-81-seisoen is voltooi. 

Vir die kartering van wintergewasse (hoofsaaklik koring) is 
konvensionele metodes aangepas in 'n prosedure wat baie belo-
wende resultate lewer. Die wintergewasse is gekarteer vir die 
datums 26 September, 14 Oktober en 1 November 1980 en resul
tate dui op 'n herhaalbaarheid wat selfs hoër as 90 % kan 
wees. Daar is aanduidings dat die betroubaarheid 80 X of 
selfs hoê'r mag wees. 

0m 'n meer eksakte betroubaarheldssyfer te verkry in die lig 
van die verwagte abnormale lae koringoes in die gebied in 
1983, word 'n semi-operasionele loodsprojek vir kartering van 
wintergewasse vir Augustus - November 1983 beplan in samewer-
king met die Departement Landbou en die Koringraad, wat albei 
groot belangstelling in die resultate toon. Evaluasie van die 
resultate vir die 1980-81 somerseisoen sal binnekort afge-
handel wees en 'n finale samevattende verslag word beplan. 

(iii) Geografiese kaartbeelde 

Die ervaring wat opgedoen is met die produksie van kaartbeelde 
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van Antarktika word toegepas in twee ander gebiede: 

(a) Die produksie van 'n valskleur-kaartbeeld van die Ko-
ninkryk van Lesotho teen 1 : 250 000 skaal in sawwwcr-
king met die betrokke instansies. 'n SyfermosaTek van 
vier Landsat-beelde word as basis van hierdie kaart-
beeld gebruik. 

(b) Die produksie van 'n eksperimentele geologiese kaart-
beeld van die 1 : 250 000 vel 2530 Barberton vanaf twee 
naasliggende Landsatbeelde. Spesiale tegnieke word 
aangewend om die geologiese informasie, soos weerspieël 
deur die topografie, te optimeer. 

Beide hierdie projekte is reeds in 'n gevorderde stadium. 

( iv) Ander 

Daar word verder aandag gegee aan 'n reeks ander onderwerpe. 
Dit sluit in 'n ondersoek van SIR-A* sywaartsgerigte radar-
beelde oor die RSA vanaf die tweede vlug van die Columbia-pen-
deltuig, ondersoeke van termiese satellietbeelde (NOAA** en 
Meteosat), en ondersoeke na die potensiaal vir geohidrologie 
van Landsat-beelde van SWA/Namibië'. 

Doel 

On kundigheid te bekoa en te 
handhaaf oor die elektroniese 
aspekte van elektrooptiese 
slates» soos lasers en televi-
sietegnologle, en oa elektro
niese hulpdienste te verleen 
aan ander navorsingsaktiwi-
teite binne die Afdeling Op-
tlese Wetenskappe. 

Spesiale Ondersteuningsdiens 

Elektroniese Ondersteuningsdiens 

(a) Infrarooi-televisiekamera 

Die ontwerp van 'n infrarooi-televisiekamera is aangepak om 
die Optiese Ontwerpseksie in staat te stel om infrarooi op-
tiese elemente onder praktiese omstandighede te toets en te 
evalueer. Die sisteem maak gebruik van 'n piroëlektriese 
vidikon-kamerabuis, wat relat ief goedkoop is en 'n qoeie 
oplosvermoë het. Die kamera is gebou en eksperimente word 
tans gedoen om die beste oplosvermoë te verkry met die opti -
male sein-tot-geraasverhouding. 

(b) Posisiedetektor 

'n Nuwe tipe optiese posisiedetektorsisteem is in die Afdeling 
ontwerp en gebou. Om die detektorsisteem te kan toets was dit 
noodsaaklik om 'n stelsel te ontwerp en te bou wat al die 
elektroniese funksies kan hanteer. Die stelsel maak dit 
moontlik om die posisie van voorwerpe op groot afstande met 'n 
hoekoplosvermoë' van beter as 20 wrad te bepaal en om die posi
sie via 'n laserkommunikasiekanaal akkuraat te verander. 

•SIR: Shuttle Imaging Radar 
**N0AA: National Oceanographic and Atmospheric Administration 



Op die oomblik word daar gewerk aan 'n verbeterde seinproses-
seringseenheid wat daartoe sal le i dat die sein-tot-geraasver-
houding baie sal verbeter, sodat kleiner lenssisteme gebruik 
kan word. Die u i te indel ike doel is 'n kompakte, draagbare, 
goedkoop eenheid. 
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2.2 AARO- EN A1WSFERIESE UETEIGKAPPE 

2 .2 .1 ATMOSFERIESE WETENSKAPPE 

Monitering van stowwe vat in 
die ataosfeer voorkoa 

teorologiese fttkro- en 
studies 

Teoretiese grenslaagstudies 

Wolkfisika en heel 

Instruaentele tegnieke 

Die studieveld van d ie Afdeling Atmosferiese Wetenskappe s l u i t 
verskeie aspekte van die gedrag van die atmosfeer in wat Mis
sel van mikro- t o t sinoptiese skale. Van besondere belang i s 
die projekte wat handel oor die f i s iese en chemiese probleme 
van lugebesoedeling en die studie van haelstorms. Die invloed 
wat die weer uitoefen op die werkverrigting van kragstasie-
koeltorings word ook bestudeer Verbeterde instrumentasie v i r 
verskeie aspekte van atmosferiese navorsing word ontwikkel. 

Baie van die 1ugbesoedelingswerk word deur plaasl ike owerhede, 
staatsdepartemente en nywerhede geborg. Die resul tate word 
deur beplannings- en beheerowerhede gebruik. Studies op wolk-
f i s i k a en hael i s gerig op neerslagvorming in cumuluswolke. 
Een nywerheid ondersteun 'n gedeelte van die navorsing op 
haelval . Die Waternavorsingskommissie verleen f inansie' le 
steun v i r die studie van droë koeltorings as deel van hul le 
program om water in Suid-Afrika te bespaar. 

Monitering van Stowwe wat i n die Atmosfeer Voorkoa 

Doel 

OB die nasionale aoniterings-
netwerk vir rook en S02 te 
handhaaf en te kotfrdineer so-
dat langtermynneiglngB vasge-
stel kan word en die doeltref-
fendheid van beheeraaatre'éls 
vervolgens geevalueer kan 
word. 

Die afveartse neiging in be-
soedelingskonsentrasies i s nie 
neer oorheersend nie en soo-
mige stasies vys op 'n toenaae 
met die tyd. Dit wil voorkom 
asof die rookkonsentrasles in 
Soweto verdubbel het in die 
afgelope dekade. 

(a) Nasionale Netwerk v i r die Monitering van Rook en Swael-
dioksied 

Rook word tans gemoniteer in 33 stede en dorpe op 138 meet-
punte en SO2 in 21 stede en dorpe op 92 meetpunte. Die me-
tings word meestal gedoen deur die plaaslike owerhede. Die 
jongste gegewens word in 'n verslag wat onlangs vrygestel i s , 
opgesom1. Daaruit is d i t duidelik dat 'n verandering oor die 
laaste vyf jaar plaasgevind het. Voorheen was daar 'n af-
waartse neiging wat to t 'n vermindering van tot 50 % in be-
soedelingskonsentrasies sedert die begin van die ondersoek ge-
l e i het. Sommige stasies dui nou sel fs Oj> 'n opwaartse ne i 
ging. Hierdie s i tuasie het by sommige plaaslike owerhede t o t 
kommer gelei en hu l le brei die ondersoeke u i t deur meer moni-
ter ingsterreine daar te ste l of stappe te doen om ondersoek-
programme te loods. Die toename in die aantal stasies maak 
d i t moeilik om op datum met die dataregistrering te b ly . 

Een moniteringsterrein in Soweto is sedert 1967 deur die Jo-
hannesburgse munis ipa l i te i t beheer, met onderbrekings tussen-
i n . Om die effekte van die lopende elektr i f iseringsprogram op 
rookkonsentrasies te kan vasstel , het die Johannesburgse Ge-
sondheidsdepartement nog dr ie terre ine toegerus en die AfrJe-
l ing Atmosferiese Wetenskappe het op twee van die terre ine 
uurl ikse rookmonsternemers ge'installeer. Resultate verkry 
gedurende die wlntpr van 1982 is vergelyk met die van t i en 
jaar gelede wat daarop dui dat die rookkonsentrasie by die 
Tladl-Kl iniek byna verdubbel het oor die afgelope dekade 
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OB die konsentrasie « • ver-
skeie muse, vat kliamatsver-
anderinee kan veroorsaak en/of 
'n belanfrik* rol in atmosfe-
riese chtmiese process* speel, 
in die atmosfeer te monitser. 

(Fig. 6) . Ten spyte van hierdie toename, het die daaglikse 
rookpatroon nie verander nie en die kritieke besoedelingstye 
is tussen 05h00 en 09h00 en tussen 16h00 en 21h00 (Fig. 7) . 
Die kritieke maande is vanaf Mei tot Augustus. 

(b) Agtergrondmonitering by Kaappunt 

Ses spoorgasse naamlik CO, CH,, O3, N2O, F-l l en CCli, word nou 
kontinu by Kaappunt gemoniteer. Met die uitsondering van toe-
rusting vir die meting van gehalogeneerde koolwaterstowwe, 
word fe i t l i k alles deur die Max Planck-Instituut in Mainz 
voorsien. Die afgelope jaar het die Instituut 00k 'n nuwe in
strument vir CO-metings en die toerusting om die CH,-anali-
seerder vir IfeO-metings aan te pas, verskaf. 

Ses spoorgasse word nou ge-
aoniteer nadat IfcO die nfge-
lope Jaar byeevoeg is» 'n 
Verduideliklng in terse n n 
die Jaarlikse verskuiwitaj van 
die Incertropiese Ronvergeir-
siesone i s vir die seisoens-
verandering in 00 geg*e. Die 
tempo waarteen die F-ll-kon-
sentrasie toeneem, het 
minder. 

Atmosferiese dfeO is 'n produk van mikrobiese aktiwiteit in 
anaerobiese grond en oseaansedimente. Die bydrae van eersge-
noemde bron neein toe as gevolg van die wêreldwye gebruik van 
stikstofbemesting. In die troposfeer is N20 relatief onak-
t i e f , maar die teoretici stel voor dat in die stratosfeer 
waarheen die N20 migreer, 'n reaksie tussen N20 en geaktiveer-
de 0 (deur sonlig gevorm) plaasvind met die vorming van 2N0 
wat 'n sleutelrol in sowel stratosferiese as troposferiese 
osoonchemie speel. Hierbenewens dra ^ 0 tot die "kweekhuis-
effek" by, en behoort as sulks noukeuriq qemoniteer te word. 
Die uurlikse analise van omgewings-^O by Kaappunt word slegs 
die afgelope paar maande qedoen en het tot dusver net qerinqe 
wisselinq getoon (gemiddelde waarde: 295 dpbV). 

Koolstofmonoksied is baie belangrik in atmosfeerchemie, omdat 
sy belangrikste sinkput die reaksie met hidroksielradikale 
is . Hierdie OH-radikale reinig die atmosfeer van baie besoe-
delstowwe, insluitende verbindings soos metialchloroform, wat 
soos F-ll stratosferiese O3 bedreig. Byna vyf jaar se on-
onderbroke rekords van CO-waardes is nou beskikbaar vir Kaap
punt. Hierdie is die langste en enigste aaneenlopende CO-re-
kords in die Suidelike Halfrond (SH). Bykomende gegewens van 
die afgelope twee jaar het die seisoensneiging in die konsen-
trasie waaroor in 1980/81 berig is, bevestig. Dit is naamlik 
dat die CO-vlak gedurende Februarie/Maart vanaf 'n laagtepunt 
begin styg teen 'n tempo van 4,2 dpbV/maand totdat dit 'n piek 
(82 dpbV) in September/Oktobe»- bereik, waarna dit teen 'n 
vinniger tempo van 8,0 dpbV/maand verminder na die minimum-
waarde. 'n Soortgelyke wisselinq is in die Noordelike Half
rond gevind, maar is ses maande uit fase. 

'n Teoretiese verklaring vir die skewe kromme is ontwikkel 
maar nog nie voltooi ->ie. Dit gebruik as uitgangspunt die be-
kende beweqing var, die Intertropiese Konvergensiesone (ITKS) 
vanaf 'n posisie vor noord van die ewenaar na 'n posisie ver 
suid van die ewenaar. Tussen hierdie twee posisies is daar 'n 
uitgestrekte qebied waar CO deur die verbranding van savannas 
en ander tropiese planteqroei geproduseer word. 
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Die stippellyngrafiek toon die 
naandelikse gemlddelde waardes 
van CO soos gemeet by Kaappunt 
aan. Die soliede lyn toon wat 
geaeet sou geuees het indien 
daar geen toeneaende vertra-
gings in die aankoae van die 
gas vanaf aeer afgeleë dele 
van die CO-bron «as nie. 

Wanneer die ITKS sy mees suidelike posisie inneem, word al die 
CO wat in die ewenaargebied geproduseer word in die atmosfe-
riese sirkulasie opgeneem en beweeg dit noordwaarts on in die 
hoogdrukgebiede na die aarde terug te keer. Ous is die CO-
konsentrasie by Kaappunt op 'n minimum. Wanneer die ITKS 
noordwaarts beweeg, dra di t 'n toenemende breukdeel van hier-
die CO-vrylating stadig na die suidelike atmosferiese sirku
lasie oor en die gemete konsentrasie by Kaappunt styg. Die 
opeenvolgende stroke van CO-produksie is egter verder en ver-
der na die noorde, met die gevolg dat die toenemende reisaf-
stande tot toenemende reistye l e i , en gevolglik word die mak-
simumwaarde van die CO-konsentrasie nie in Julie gevind nie, 
maar 'n paar maande later (September, Oktober). Figuur 8 toon 
twee grafieke van maandelikse gemiddelde CO-konsentrasie. Die 
stippellyne toon wat by Kaappunt gemeet word, en die soliede 
lyn toon die maandelikse gemiddelde waardes van die toenemende 
CO-vloeiing na die suidelike halfrond (soos die ITKS noord
waarts beweeg en meer CO in die suidelike lugvloei inbring). 
Die toenemende vloeiing vind gedurende 'n sekere maand plaas, 
maar die effek word eers by Kaappunt waargeneem na 'n vertra-
ging wat in Februarie slegs 'n kwartmaand beloop, maar twee 
voile maande in Julie. 
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Die betekenis van atmosferiese CH,, is dat dit noemenswaardig 
bydra tot die aarde se "kweekhuiseffek" en dat dit ook OH-ra-
dikale verwyder (bron van CO). CH»-metings is vir net langer 
as *n jaar by Kaappunt uitgevoer. Dus is die hoeveelheid ge-
gewens te min om vas te stel of troposferíese CH, in der waar-
heid toeneem, soos ander navorsers aangeneem het. Dit lyk of 
die seisoensiklus daarvan baie soortgelyk aan die van CO is , 
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maar met 'n baie kleiner amplitude. Die rede hiervoor is 

moontlik dat CH, 'n veel 1 anger verblyftyd (7 jaar) as CO (0,2 

jaar) net. Aangesien die hoofbronne van CH, (moerasse, rys-

lande, beeste, termiete) soos die van CO op die vastelande ge-

leé" is, kan die vorm van die jaarlikse CH,-bronne ook in terme 

van die seisoensverskuiwing van die ITKS en die geassosieerde 

beweegtye van die lugmassas verklaar word. 

Die belangstelling in CH, is sodanig dat wetenskaplikes van 

die Max Planck-Instituut Suid-Afrika vroeg in 1983 besoek het 

om metings van CH, wat deur termiete geproduseer word, by 

Nylsvlei te maak. 

Gegewens wat oor 'n tydperk van vier jaar strek, is vir F-ll 

en CCIi, beskikbaar - beide is potensiële vernietiqers van 

stratosferiese 0 3 . A It wee toon toenames met die tyd. Die 

tempo waarteen F-ll toeneem het die af gel ope twee jaar ver-

minder. Dit word toegeskryf aan die verbod op F-ll vir nie-

noodsaaklike qebruike wat deur verskeie lande insluitend die 

VSA toegepas word. Ten spyte van die stadiger styging sal die 

atmosferiese konsentrasie van F-ll nog gemoniteer word. Die 

toename gedurende 1979, 1980 en 'n gedeelte van 1981 is in 'n 

onlangse artikel2 aangetoon. 

(c) Motorvoertuigbesoedelstowwe 

Doel 

OB die neiglng van konseir-
crasies van •otorvoertuiguit-
late te bestudeer, sodat die 
behoefte aan die instelling 
van kontroleringsasatreels be-
paal kan word. 

Die meting van aotorvoertuig-
verwante besoedelstowwe is 
voortgesit in Pretoria en 
Johannesburg waar kor-
relasie gevind is tussen lood-
en rookkonsentrasies. Port 
Elizabeth was lngesluit in die 
1983-opname net die ondersoek 
van twee plekke in die stad. 
Die 1982-opnane vir gasagtige 
besoedelstowwe lewer resultate 
wat in ooreensteoning met 
vorlge opnames Is. 

Opnames is voortgesit in Johannesburg en Pretoria. Twee punte 
per stad word ondersoek. Die meet van koolstofmonoksied, 
totale koolwaterstowwe en osoon is met die bestaande stel in-
strumente gedoen. Die toevoeginq van 'n nuwe instrument maak 
dit vir die eerste keer moontlik om NO en N02 afsonderlik te 
bepaal. Die NO -̂waardes is almal laer as standaarde neergelê 
vir omgewingslug, dit wil sê minder as 25 dphm* uurliks (Kali-
forniê') en 13 dphm 24-uurliks (EPA)**. Die resultate verkry 
qedurende 1982 val binne die raamwerk van verwaqtinq vasgelê 
deur vroeëre opnames. Rook- en loodbepalinqs is gelyktydig by 
twee stasies in Johannesburg en een in Pretoria gedoen. 8eide 
die besoedelingsgraad vir rook- en loodkonsentrasiesyfers volq 
'n patroon wat korreleer met die verkeersvloei-intensiteit. 
So 'n korrelasie dui daarop dat die rook afkomstiq mag wees 
van die padverkeer maar is nie 'n bewys dat die lood en rook 
van dieselfde bron afkomstig is nie. Dit kan trouens uit die 
konsentrasiewaardes afgelei word dat meer as een rookbron by 
die betrokke stasies geregistreer word (Fig. 9). 

In Maart 1983 1s 'n verslag3 oor die 1982-seisoenopnames voor-
gell aan die Departement van Gesondheid en Welsyn. Hierin 
word ook die verskille in die onderskeie benaderinqs wat deur 
werkers in Suid-Afrika qevolg word, uitgelig. Standaardisasie 
van metodes word bepleit met EPA-kundiqheid en plaaslike on-
dervindinq as agterqrond. 

*dphm: dele per honderd miljoen 
**EPA: Environmental Protection Aoency 
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'n Referaat "Motor vehicle exhaust pollution trends in South 
Africa" is aangebied op die Sesde weVeldfcongres oor Lugkwali-
teit in Hei 1983 in Parys. 

Ten tye van hierdie skrywe word 'n opnane in Port Elizabeth 
gedoen. 'n Ondersoek word ook net daarna vir Durban beplan. 
Addisionele fondse wat deur die Departement van Gesondheid en 
Welsyn beskikbaar gestel is, sal volgens ooreenkons gebruik 
word vir die aankoop van nuwe instrumente vir die uitbreiding 
van die projek. 

(d) Spoorelemente 

Doel 

OB die voorkoas van spoor-
eleaente in die aDaosfeer op 
verskeie plekke in Suid-Afrlka 
te bepaal. 

Metings is by 22 stedelike en 
plattelandse punte voortge-
sit. Besondere aandag is aan 
loodkonsentrasies gegee. Die 
Afdeling bet deelgeneea aan 'n 
internasionale vergelyklng on 
die voorkoas van spooreleaente 
te bepaal. 

Metings by die netwerk van 22 stasies vir die deurlopende 
monitering van spoorelemente in die atmosfeer by stedelike en 
landelike terreine dwarsoor die land is voortgesit. Roetine-
dienste is uitgevoer deur plaaslike amptenare. Die punt is 
egter bereik waar van die moniteringseenhede vervang moet word 
e.i ander deeglik deur 'n tegnikus van die Afdeling nagegaan 
moet word. Daarby moet die algemene opset by ai die terreine 
in die lig van moontlike veranderde omstandighede, soos by-
voorbeeld veranderinge in verkeersvloeipatrone, heroorweeg 
word. Finansiêïe beperkings het dit egter verhoed en het ska-
keling met die plaaslike amptenare beperk. 

Voorheen is verslag gedoen oor metings van lood en baie ander 
spoorelemente in die lug. As gevolg van 'n oplewing in die 
publiek se belangstelling in loodbesoedeling, word hierdie ge-
gewens nou geskei, geanaliseer en in detail verslag oor ge
doen. Hierdie resultate, sowel as verklarende gegewens om die 
metings in die regte perspektief te stel, sal aan plaaslike 
owerhtde voorsien word. In Port Elizabeth toon die lood-
metings in die middestad 'n opwaartse neiging oor die afgeiope 
vier jaar, terwyl metings by die industrlêle "Deal Party"-ter-
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rein naas*eby dieselfde gebly het. Hierdie gegewens dui op 

veranderings in die verkeerspatroon of in verspreiding in die 

middestad, maar op geen verandering in die omgewing van die 

"Deal Party" nie. As daar 'n verandering was in die hoeveel-

heid lood wat by petrol gevoeg word, sou die toename orals 

waargeneem kon word. 

In 1982 het ons die resultat*» ontvang van die Afdeling se 

dee 1 name aan 'n internasionale vergelykng1* van die bepaling 

van spoorelemente. Die projek was deur die Internasionale 

Atoomenergie-agentskap (IAEA) georganiseer. Nege-en-twintig 

laboratoriums uit 20 lande het deelgeneem en 'n verskeidenheid 

van kern- en nie-kernmetodes is gebruik om soveel as moontlik 

van die 17 spoorelemente aanwesig op filters in hoeveelhede 

slegs bekend aan die organiseerders, te bepaal. 

Van die sewentien geselekteerde elemente, is sewe, wat deel is 

van ons normale metingsprogram, deur die Afdeling gemeet deur 

gebruik te maak van vlamatoomabsorpsie. Vir hierdie elemente 

was die gemiddelde persentasieverskil tussen die regte waardes 

en waardes aangegee deur die verskillende laboratoriums tussen 

4 % en 18,6 %, met die WNNR-waarde van 4,6 % as die derde 

laagste. Dit was opmerklik dat a?»1isering met behulp van 

vlamatoomabsorpsie baie doeltreffend was vir hierdie elemen

te. Sulke filters met bekende waardes is nou te koop by die 

IAEA as 'n standaard. 

(e) Plaagdoders in die Atmosfeer 

Doel 

Om vas te stel tot weIke mate 
plaagdoders in die atmosfeer 
op die platteland en In stede 
voorkom. 

Waar lugnonsters in die ver-
lede na besproeiing slegs by 
grondvlak geneem is, word nou 
ook persoonlike monsters aan 
die sproei-operateurs geneem. 
Aangesien die aanbevole dnn-
pelweardes in sommige gevalle 
oorskry is, word die behoefte 
aan groter versigtlgheid be-
klemtoon. 

Die meting van plaagdoderkonsentrasies na besproeiing is 

vroeé'r net bokant grondvlak gedoen met verskillende tydsinter-

valle. Die waardes was oor die algemeen relatief laag, selfs 

direk nadat besproeiing bee'indig is. Hierdie jaar is daar 

hoofsaaklik gekonsentreer op metings verkry vanaf persoons-

monsters. Die apparaat was vasgeheg aan die liggame van per-

sone betrokke by die aanwending van plaagdoders in die land-

boubedryf of aan werkers waar plaagdoders binnemuurs aangewend 

is. Lugmonsters is hier ongeveer op gesigshoogte geneem. 

Verskeie aanwendingsmetodes is buitemuurs gebruik, byvoorbeeld 

'n kragsproeier wat vanaf 'n trekker beheer is, asook knapsak-

sproeiers. Die resultate is in Tabel 2 opgesom. 

Veiligheidsmaatreëls is neergelê in terme van die beswaarde 

tydgemiddelde konsentrasie vir 'n normale dag van 8 uur en 'n 

werksweek van 40 uur waaraan byna alle werkers herhaaldelik 

blootgestel mag word, dag na dag, sonder skadelike gevolge. 

Hierdie drumpelwaarde staan bekend as die DPW-BTG (Drumpel-

perkwaarde-Beswaarde tydgemiddelde). Daar is ook 'n drumpel

waarde vir 'n korttermynblootstellingsperk (KTBP). Hierdie 

perk behoct nie tydens enige tydperk van 15 minute deur 'n 

BTG oorskry te word nie. 
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Tafeel 2 
Konsentrasie van plaagdoders in die atuosfeer in die nabyheid van operateurs. 

Plaagdoder 
Aanwending Konsentrasie in die lug DPW 

Plaagdoder 
Item Tegniek Operateur Tweede persoon BTG KTBP 

Parathion Koring Trekker/kragsproeier 5-150 g/m3 - 100 ug/m3 300 ug/m3 

Parathion Uie Knapsaksproeier 19-118 ug/m3 - 100 ug/m3 300 ug/m3 

Fenthion Perskebome Trekker/sproe i spu i t 64 yg/m3 11 ug/m 3* 100 ug/m3 300 ug/m3 

Fenthion Perskebome Trekker/waaier en 
spuitstuk 

51 yg/m3 7,7 yg/m3** 100 ug/m3 300 ug/m3 

Fenthion Perskebome*** Trekker/waaier en 
spuitstuk 

457 ng/m 3 85 ug/m3 100 ug/m3 300 ug/m3 

Y - B H C Tuingrasperk 2,5 t tuinsproeier 1,9-9,1 ug/m3 - 500 ug/m3 1,5 mg/m3 

Oichlorvos Insekteversameli ng 
in Transvaal Museum 

Vaponastroke in laaie 34-150 ug/m3 3-40 ug/m 3** 1 mg/m3 3 mg/m3 

* Waarnemer 
** Ander persone wat in dieselfde vertrek werk 
*** Dubbele konsentrasie van Fenthion, borne in digte piantheinings 



u 
Uit die gegewens in Tabel 2 kan egter gesien word dat nie net 

die OPW-BTG by geleenthede oorskry is nie, maar in een geval 

was die konsentrasie hoër as die DPW-KTBP. Hierdie gegewens 

beklemtoon die noodsaaklikheid vir werkers om beskermende 

klere, sowel as gasmaskers toegerus met toepaslike filters, te 

dra. 

m Asbes in die Atmosfeer 

Doel 

O B die asbesveselkonsentrasie 
In die ataoafeer naby 'n aa-
besayn te bepaal. 

Nadat lugaonsters oor 'n kort 
tydpeifc by Poafret geneca is, 
het die voorlopige resultate 
van die verakillende netodes 
alaal op min asbes in die lug 
gedui. 

Die Pomfret-asbesmyn is gekies as 'n geskikte terrein vir die 

aanvang van hierdie projek wat deur die Departement van Ge-

sondheid en Uelsyn ondersteun word, 'n Anemometer is by die 

myn geïnstalleer en sedert 11 September 1982 is windspoed so

wel as rigting kontinu aangeteken. Verskeie monitorapparate 

is daar tydens 'n kort veldeksperiment opgestel. 

Voorlopige resultate van drie verskillende metodes het almal 

op min asbes in die atmosfeeer by Pomfret gedui gedurende die 

tydperk wat monsters geneem is. Dit het redelik baie gereen 

toe meeste van die monsters geneem is en die nuwe fabriek wat 

opgerig is, was daardie week nog buite werking. Die gemiddel-

de windspoed tydens die ironiteerperiode was 13,7 km/h, met 'n 

maksimum spoed van 30 km/h. Die lae asbeskonsentrasies wat 

waargeneem is, mag dus die gevolg wees van die nat weerstoe-

stande, relatief ligte winde, te min moniteerpunte (meestal 

twee, soms drie) om verteenwoordigend te wees, die fabriek wat 

nie ten voile in bedryf was nie en die feit dat daar in hier

die omgewing nooit baie asbes in die lug was nie. Veel meer 

monsters sal geneem moet word voordat ons kan hoop om te ver-

algemeen omtrent die asbes in die atmosfeer by Pomfret. 

Die personeellid wat verantwoordelik was vir die analise van 

die monsters met behulp van elektronmikroskopie, het in Sep

tember 1982 'n internasionale konferensie in Europa bygewoon 

en verskeie laboratoriums besoek om vas te stel waiter toerus-

ting en analitiese tegnieke die beste aan die vereistes sal 

voldoen. 

Doel 

O D die besoedelingspotensiaal 
van 'n snel ontwlkkelende ny-
werheidsgebied te bepaal aodat 
doelnatige beplannlng kan ge-
skied. 

Metings van windvelde en S02 -

konsentraaies ia voortgesit. 
pluingedrag onder versklllende 

Mfkro- en Mesoneteorologiese Studies 

(a) Die Suidoos-Transvaalse Hoe'veld 

Hierdie studie word in opdrag van die staat in noue samewer-

king met EVKOM onderneem in 'n gebied waar 'n groot gedeelte 

van die land se krag opgewek word en waar ander nywerhede en 

belangrike landbouaktiwiteite bestaan. Hoewe 1 hierdie projek 

onder die algemene hoof van mikro- en mesometeorologiese on-

dersoeke ingesluit is, behels dit veel meer. Nie slegs klima-

tologiese toestande word ondersoek nie, maar besoedelstofvlak-

ke word ook gemeet en 'n poging word aangewend om sulke vlakke 

vooraf te kan voorspel deur middel van modelle. 

I 
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weerstoestande is bestudeer. 
Die vrylaattenpo's van SC»2 van 
'n kragsentrale en ander bron-
ne is deur afstandsvaarnening 
bepaal. Die konsentrasies van 
verskeie anione en katione in 
die atmosfeer is geaeet. 

Studies van die ventilasiepotensiaal en lugbesoedelingsvlakke 
is voortgesit in die Suidoos-Transvaalse Hoëveld waar die 
helfte van Suid-Afrika se steenkoolkragsentrales geleéf is. 
Dit het monitering van windvelde, deeltjies en SO2 behels, 
waarvan laasgenoemde deur EVKOM gedoen is. Verskeie gespe-
sialiseerde ondersoeke is 00k onderneem; dit het studies inge-
sluit met 'n vliegtuig Mat met instrumente toegerus is en die 
gebruik van toerusting vir afstandswaarneming vir die bepaling 
van vrylaattempo's van SQ2 en NO2 van verskeie bronne. 

Die vliegtuig, volledig met deskundige bemanning, is deur 
EVKOM gehuur en is tydens die winter van 1982 gebruik om ver
skeie aspekte van die dispersie en chemie van pluime van krag-
sentrales en ander aanlêe te bestudeer. Die Afdeling het uit-
gebreide weerkundige metings met behulp van mobiele grond-
stasies gedoen. Die vliegtuigresultate word nog verwerk en 
behoort inligting te verskaf waaruit chemiese omsettings-
tempo's en dispersiepatrone in samehang met verskeie weerstoe
stande bepaal kan word. 

Figuur 10 

Dwarssnitstruktuur van S02 _las 
in pluira vanaf 'n smeulende 
steenkoolhoop. 

Vir 'n geruime tyd is vermoed dat brandende afva?hope by 
steenkoolwerwe 'n beduidende bydrae lewer tot SO2-konsentra
sies soos naby grondvlak gemeet. Dit was vir die eerste keer 
moontlik om kwantitatiewe bepalings van die vrylaattempo van 
sulke bronne te maak. Twee korrelasiespektrometers wat in die 
handel verkrygbaar is, is met die oog hierop getoets. Een wat 
in staat is om gelyktydig metings van SO2 en NO2 te doen, is 
daarna gekoop. Hierdie instrument is 'n absorpsiespektrometer 
en dit gebruik natuurlike lig as stralingsbron. Dit is gemon-
teer op 'n voertuig wat dan onder 'n pluim kan inbeweeg. 
Figuur 10 toon die grafiek wat verkry is van 'n steenkoolhoop-
pluim. 
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Daar is gevind dat die vrylaattempo's van S0 2 vir twee hope 

tussen 50 en 140 gs" 1 was. Dit is slegs ongeveer een of 

twee persent van die vrystelling van 'n groot kragsentrale 

maar, omdat hulle laagliggende bronne is, kan brandende hope 

aanleHing gee tot grondvlakkonsentrasies van SOj wat baie 

hoe'r is as die wat van 'n hoe skoorsteen afkomstig is. Hier-

die voorlopige bevindings moet opgevolg word weens hul belang-

rike implikasies. Verdere metings moet gedoen word om vas te 

stel of brandende afvalhope werklik beduidende bronne van SO2 

is. As dit die geval is, kan sulke vrystellings beheer word 

en verdere nywerheidsuitbreiding in die gebied mag toegelaat 

word. 

Die S02-resultate het getoon dat lae sowel as hoe besoede-

lingsvlakke oor hele gebiede uitsonderlike verskynsels is en 

dat hierdie situasies geTsoleerd voorkom. Dit dui daarop dat 

grootskaalse ophoping (en uitwassing) van besoedelstowwe nie 

in hierdie gebied van belang is nie en dat geïsoleerde pluime 

die belangrikste bydraers tot waargenome konsentrasies is. 

Ueerkundige faktore wat die verspreiding van besoedelstowwe in 

hierdie gebied beïnvloed, is bespreek in 'n voordrag wat ty-

dens die internasionale konferensie oor lugbesoedeling in 

Parys in Mei 1983 gelewer is. 

Die verkryging van 'n vloeistofchromatograaf het die Afdeling 

se vermoê' om analises van anione en katione te doen, geweldig 

vergroot. Baie monsters uit die gebied, geneem naby grondvlak 

en vanuit 'n vliegtuig, is ontleed vir SO^, NOJ, F", Cl~ 

en P0£. Waardes wat naby grondvlak verkry is, vergelyk met 

die wat byvoorbeeld in Kaliformë gevind word. Gemiddelde 

waardes van 7,0 pg/m 3 vir SO4, 0,6 pg/m3 vir NO3 is verkry. 

Die hoogste waardes tot dusver waargeneem op enkel dae is 13,0 

ug/m 3 vir S0^ en 11,0 pg/m3 vir NO^. Die gesondheidsowerheid 

van Kaliforníê' plaas 'n perk van 25 pg/m 3 op S0° maar maak 

geen melding van NO3 nie alhoewel hulle in stedelike gebiede 

waardes van tot 140 pg/m3 gevind het. 'n Waarde van 21 ug/m 3 

S0£ is in Mei 1983 by 'n nuwe monsterpunt op Witbank gevind. 

Vir F", CI" en P0£ is gemiddelde waardes van 0,1, 0,2 en 

0,2 pg/m 3 onderskeidelik gevind terwyl maksima van 1,0, 0,6 en 

1,3 pg/m3 gevind is. 

Dod (b) Groeipunte 

OB opnames in gebiede wear 
nyverheldsontwlkkellng verwag 
word, te maak sodat advles oor 
lugbeaoedelingepotenalaal aan 
beplanners verekaf kan word. 

Verelae oor Ricnardabaal en 
die Kaapse Skiereiland is vol-
Cool en opnanes word tana op 
twee ander terreine genaak. 

Uitgebreide aërologiese ondersoeke is gedurende die winter van 

1982 by twee lokale in die Kaapprovinsie onderneem. Die waar

des is deur verdere opnames wat gedurende die somer geneem is, 

aangevul. Lugspoedmeters was kontinu gedurende die jaar by 

drie punte in bedryf terwyl daar by ander punte vir korter 

tydperke metings gedoen is. Verslae oor die ventilasiepoten-

siaal van beide lokale word voorberei noudat al die data ver-

werk is. 
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(c) Werkverrigting van Kragstasie-verkoelingsisteme 

Doel 

Oa die effek uat ataosferiese 
toestande op die werkverrig
ting van dróë verkoelingsi-
steae uitoefen, te bepaal en 
sodoende die bedryfsparaaeters 
daarvan te optimeer. 

Ontleding van data verkry van 
die Grootvlei-kragsentrale het 
'n aanvang geneem. Die drie-
dinensionele karakteristieke 
van die inversietoppe bokant 
hierdie sentrale i s bepaal. 
Verdere meetpunte i s by El l i s -
ras opgesit. 

Navorsing is voortgesit op die wisselwerking tussen die atmos-
feriese omgewing en die droë' verkoelingsisteme vir kragsen-
trales wat steenkool verbrand. Die opstelling van radiaal-
snelheidsensors wat die inlaat-lugvloeiprofiel van toring 6 by 
die Grootvlei-kragsentrale gemeet het sowel as die tempera-
tuurmeters by drie punte is verwyder sodat die instrumente 
elders opgestel kon word. Die inlaat-radiaalsnelheidsprofiel 
is byna lineêr. Dit is bewys dat die berekende insetstroming 
van die toring eweredig is met die bekende uitsetstroming. 
Ander bevindings was dat daar 'n netto uitvloei bo-aan die 
toring se inlaat is en dat warm lug snags neig om die toring 
in "viae" met 'n periode van etlike ure binne te gaan. 

Versameling van data vanaf die sensors op die vier torings wat 
met instrumente toegerus is , gaan voort. Die data word dee Is 
verwerk en geberg in rekenaarskywe vir toekomstige analise en 
interpretasie. 

Figuur 11 

Inversietopkontoere, soos ge-
meet net 'n akoestiese pei-
ler, «at 'n toename in hoogte 
naby en windaf van die krag-
stasie aandui. 

Temperatuur- en windprofiele is by Grootvlei deur middel van 

sensors wat aan ballonne geheg was bepaal asook met behulp van 

'n akoestiese peiler. Die doel was om die driedimensionele 

karakteristieke van 'n inversiebolaag oor 'n kragsentrale te 

bepaal. Dit is gedoen in die winter van 1983. Die resultate 

wat verkry is toe die wind teen die seisoensverwagting sterk 

gewaai het, met die gevolg dat die inversie hoog en relatief 

swak was, word in Fig. 11. uitgebeeld. 'n Uitbulting van die 

inversiebolaag bokant en windaf van die kragsentrale kan ge-

sien word. Verdere ondersoek, toe die windsnelheid laag was, 

wys op die moontlike verlaging van die inversieborrel oor 

Grootvlei. 

250m 

I km 
Ellisras sal die setel wees van 'n groot nuwe kragsentrale met 
dwangtrek. Nog twee meetpunte is in die afgelope jaar in 
hierdie gebied opgerig om wind en temperatuur op hoogtes van 
1,2 men 9 m bokant die grondvlak aan te teken. Daar is nou 
vyf sulke punte in bedryf: een by die kragsentrale, een onge
veer 10 km windop en 'n ander ongeveer 10 km windaf en twee 
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insgelyks opgerig reghoekig met die heersende windrigting. 

Een van die doelstellings is om te bepaal wat die wind- en 

tenperatuurpatrone is voor en na die ingebruikneming van die 

kragsentrale. Die effete wat die werkende kragsentrale op die 

omgewing net, sal dan bepaal kan word. Verder sal gepoog word 

om te bepaal of uitlaatwarmte hersirkuleer word - 'n faktor 

wat die doeltreffendheid van die kragsentrale sal verminder. 

*n Temperatuurprofielleser met 'n hoë oplosvermoê is vir die 

eerste maal by Ellisras gedurende die winter getoets. Die 

doel daarvan is om die vorming en afbreek van temperatuur-

inversies na te gaan en om die inversievoorspellingsteorie te 

toets. 

(d) Stofmonitering in Johannesburg 

Doel 

OB windvelde te bepaal en oa 
stof te aonlteer in die oage-
wing van aynhope waarult goud 
he twin gaan word. 

Vttndmetings en stofiaoniterings 
wat in 1981 begin is, is 
voortgesit. Bevindlngs was 
dat aynhope die windvelde be-
invloed. 

Figuur 12 

Windrose wat die vervorming 
van die windveld deur die 
sandhope aandui. 

Die herwinning van goud uit mynhope in die Crown Mines-omge

wing het begin. Visuele waarnemings dui daarop dat wanneer 

die gemiddelde windspoed, oor tien minute geneem, 15 km/h oor-

skry, stof gelig word van die werksoppervlak van mynhoop A. 

Dit het geblyk dat die stofmonitors te wyd uitmekaar gespa-

sieer was om meeste van hierdie gebeure aan te teken. Gege-

wens wat verkry >s tot en met November 1982 is opgesom in 'n 

tegniese verslag vir Rand Mines Milling and Mining Company7. 

Verslag is gedoen oor agtergrondstofkonsentrasies soos bepaal 

deur die Kernfisika-Navorsingseenheid van die Universiteit van 

die Witwatersrand. Die anemometernetwerk wat deur die Afde-

ling bedryf word, het daarop gewys dat die mynhope die wind

veld betekenisvol verander. Dit is duidelik uit die gegewens 

in Fig. 12. 'n Anemometer is by die hoogste punt van mynhoop 

A geinstalleer om die windsnelheidsverandering daar te kan 

ondersoek en die lesing was ongeveer 40 persent hoër as die 

wat om die mynhope gemeet is. 

„ K,AJ 
^ * " > " W I K I » ~ | 

XT"4 1 

WTOWOOP* 

41 



Teoretiese Grenslaagstudies 

Doel (a) Besoedelstofdispersiemodel 

ja die besoedelstofkonsen-
trasies te voorspel deur die 
invloed van ataosferiese toe-
stande en topografie op 'n 
pluia in ag tc 

'n Tydonafhanklike dispersie-
aodel i s ontwikkel. 

Die besoedelstofdispersiemodel wat konsentrasies in die omqe-
wing van 'n enkele bron beraam, is uitgebrei om meer situasies 
te kan hanteer. Die model maak van 'n aantal bekende tegnieke 
gebruik. Oit is onder andere ontwerp om in s i f t ' i ^s toepas-
sings gebruik te word, 'n Eienskap wat die model nut t iger as 
soortgelyke modelle maak, is dat topografie in ag geneem 
word. Hierdie model wat tydonafhanklik i s , bet sy maksimum 
vlak van ontwikkeling bereik, en daar word nou oorgegaan na 'n 
tydafhanklike model. 

(b) Lusvormende Pluime 

Dad 

Oa die invloed van skoorsteen-
hoogte op besoedelstofkonsen-
trasies te bepaal. 

'n Eenvoudige model wat die invloed van skoorsteenhoogte op 
konsentrasies in lusvormende pluime wat die grond t r e f , gee, 
is ontwikkel. Die model voorspel dat die konsentrasie naby 
die skoorsteen omgekeerd eweredig is aan die hoogte to t die 
mag 3/2. 

(c) Windveldmodel 

Duel 

On katabatiese windvelde 
voorspel. 

te 

Die windveldmodel is gestaak omdat daar nie 'n oplossing v i r 
die bepalende vergelykings verkry kon word nie. Om moontlike 
logiese kodeerfoute u i t te skakel, is die hele model herko-
deer, maar die tweede kodering se resultate het met die eerste 
een s'n ooreengestem. 

Wolkfisika en Hael 

(a) Haelnetwerke 

Duel 

Oin kwantitatiewe inllgting oor 
haelneerslae te bekom. 

0)iiii—lag 

Twintig jaar se haelklimato-
logie is vir die Pretoria-Wit-
watersrandgebied opgebou. 'n 
Landwye netwerk van 100 hael-
blokke Is tot stand gebring. 
Die 1982/83 haelselsoen was 
heelwat onder die gemiddeld. 

Sedert die opr ipt inq van die netwerk in Oktober 1962 is 39 933 
haelverslae van vrywi l l igers ontvang en die gegewens in die 
rekenaar geberg. Blykbaar verski l die resultate van 20 jaar 
nie beduidend van die wat na die eerste dekade gepubliseer is 
n ie : haelkorrels van er t j iegroot te is meestal (48 %) as 
grootste korrels opqemerk, en haelstene >3 cm in deursnee is 
in 2,3 % van die verslae qerapporteer. Die gemiddelde hael-
valduur was 7,1 minuut. 

Figuur 13 toon die gemiddelde seisoensvariasie van haeldae, 
die frekwensies by die meeste en die minste aantal haeldae per 
jaar , asook die individuele maksima per maand. Hael val op 
gemiddeld 71 dae per jaar in die 2 800 km2-netwerk en op 3,6 
van die dae oorskry die haelstene 3 cm in deursnee. 
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Die gemiddelde frekwensie was so hoog as 7-8 haeldae per km2 

per jaar op party plekke a an die Rand en 5-6 haeldae per km2 

per jaar in Pretoria. In die twee stedelike gebiede kan hael-
stene > 3 cm in deursnee op onderskeidelik 3-4 en 3 dae per 
km* per 20 jaar verwag word. 

Gedurende 1981/82 net hael op 57 dae, wat heel wat onder die 
gemiddelde is, geval. Januarie was die hewigste haelmaand met 
17 haeldae waarvan 4 (uit 'n totaal van 5 vir die hele sei-
soen) haelstene > 3 cm opgelewer het. Vol gens die 1951-ver-
slae wat ontvang is, was die aantal haeldae per km2 byvoor-
beeld 8 aan die Wes-Rand, 10 in Pretoria en so hoog as 15 in 
die Sandton-omgewing. 

Die bestaande netwerke van haelmeetinstrumente van 0,01; 0,75 
en 400 km 2 is deur twee ander aangevul. Die een, genoem 
SA-100, bevat 100 haelblokke oor sowat 1,3 miljoen km 2 in 
Sulder-Afrika. Die hoofdoel is om kwantitatiewe inligting oor 
die intensiteit van haelval oor die land heen te bekom. 
Resultate oor haelintensiteit van die eerste somer wat die 
netwerk in bedryf was (1982/83), word in Fig. 14 getoon. 
Die ander netwerk, genoem Soutkop, bevat 24 haelblokke plus 
haelsilinders oor 1,4 km 2 op die Sentraoes-proefplaas by 
Ficksburg. Die hoofdoel is om parameters van hael en wind met 
skade aan verskillende 1andbougewasse op verskillende groei-
stadiums in verband te bring, 'n Artikel genaam "Asimut- en 
invalshoeke by haelval" is met die oog op hierdie werk gepu-
bliseer. 
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Die SA-100-netwerk van 100 
haelblokke oor suidelike Aíri-
ka. Resultate toon die totale 
haelintensiteit (in joule/a2) 
wat oor die eerste soaer van 
bedryf (1 Oktober 1982 - 31 
Naart 1983) by elke instrument 
geregistreer is. Uaardes bo-
kant byvoorbeeld 300 J/«* is 
by Delareyville en Harrysaith 
geregistreer. 

(b) Weerradars 

Doel 

On inllgting oor die struktuur 
van donderstorms in te win. 

Twee bykomende radars is be-
kom. Verdere verbeterings in 
die verwerking van die data is 
teweeggebring. Samewerking 
net ander organisasies is aan-
gevoor. 

Die Mitsubishi-weerradar op Houtkoppen is in bedryf gehou. 
Intussen is twee kleiner Enterprise-weerradars in ontvangs ge-
neem. Werk is aan die gang om hulle, met die samewerking van 
die Nasionale Instituut vir Telekommunikasienavorsing na die 
Doppler-modus te omskep. 

'n Nuwe pak selfgeskryfde rekenaarprogramme maak dit nou 
moontlik om driedimensione1e stormanalises amper intyds te 
doen. Hierdie outomatiese studies behels onder andere die 
vergelyking van storm- en windgegewens en die vermoe' om storm-
eienskappe met behulp van lineêre regressies akkuraat te be-
paal. Meer klem is gelê op samewerking met ander groepe wat 
storms bestudeer, by name die Klimatologiese Navorsingseenheid 
van die Universiteit van die Witwatersrand, die Universiteit 
van Jerusalem en CIC*, Nelspruit. 

Vyf gevallestudies is reeds gedoen en verskeie toetse is op 
die programme uitgevoer. Vergelykings tussen ons resultate en 
die van elders kry besondere aandag. 

'n Publikasie, waarin veral die metodes van dataregistrering 
en -verwerking beskryf word, word tans voorberei, met inagne-
ming van twee onlangse gevallestudies. In die meeste gevalle 
is die haelstene so klein dat hulle seine moeilik van die van 
reêndruppels onderskei kan word. 

44 

*C 1 C: Cansas International Corporation 



J 
(c) Mikrofisika en ysstudies 

Oa die voradne «an yspertikels 
in die atmoefeer en die subli-
aasicsedrag «an droeysCDrrela 
te bestudcer. 

Verderc wexk ooc die deute-
riuMtaa*stelling van hael-
steenys ia «an die (ant fa-
ait. Andcr akaperlaente act 
droe ys en yskristalle is in 
die fcoue laboratoriiai uitge-
voer. 

Na verloop van 'n paar jaar is daar in samewerking met die Af-
deling Natuurisotope weer begin met werk oor die isotoopsame-
steliing van haelsteenys. Die modelle waarvolgens die same-
stelling geïnterpreteer word, berus cp 'n aantal vereenvoudig-
de aannames. Die doel van die huidige werk is om sulke aan-
names en ander voorgestelde verwantskappe te ondersoek deur 
hoofsaaklik van groeiende kunshaelstene gebruik te maak. 
Voorbereidende werk op die massaspektrometer, waarmee die iso-
toopverhoudings bepaal gaan word, is afgehandel. 

Resultate van DIPEX ("Dry ice pellet experiment"), Mat in 
samewerking met CIC, Nelspruit gedoen i s , is gekonsolideer en 
*n konsepartikel hieroor is voltooi. 

Intussen is in samewerking met die Weerburo begin met vries-
kamerondersoeke na die aard van dampdeposisie en druppelbe-
vriesing in wolke, met inagneming van humiditeit as 'n belang-
rike parameter. 

Instruwntele Tegnieke 

Doel 

Oai die lnatruaente Mat vir at-
a»af erieae navoreing aangevend 
word, te verbeter. 

Ongeveer 20 van die dataregistreerders wat ontwikkel is om 
wind en temperatuur te meet, is in roetinegebruik by die veld-
terreine. Verbeterde motorbeheerde stroombane word in die 
eenhede ingebou. Drie verslae wat die aspekte en resultate 
van die dataregistreerders beskryf, is gepubliseer. 

Dataregiatreerdera net goed 
gewerfc op drie «ldterreine: 
*n ataosfeerteaperatuuratipper 
act hoe oplosvenaoe i s saamga-
atal. Heer gegewens ia act 
die Doppler-radarhaelaenaora 
verkry. 

'n Metode vir die meting van die atmosferiese temperatuurpro-
f i e l tot op 300 m bo grondvlak by hoë oplosvermoë in ruimte en 
tyd, is met bevredigende resultate beproef. Werk word voort-
gesit om verskeie verbeterings te bewerkstellig. 

Dit is teleurstellend dat min addisionele gegewens met behulp 
van die Doppler-radarhaelsensors gedurende 1982/83 inqewin 
is. Die aantal gevalle wat aangeteken is, het van sewe na elf 
toegeneem. 
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2 . 2 . 2 GEOCHRONOLOGIE 

Uraan-lood-isotoopverhoudings 
uit die Namakwa- Mobiele Gor-
del In die Upington-omgewing 

Rubidiua-stronsiuv-geochrono— 
logie van gemetamorfoseerde 
gesteentes in die Natal- fa~ 
biele Gordel 

Transvaalse alkaliese intru-
sies noord van Pretoria 

Doel 

0« deur middel van 'n gesa-
aentlike isotoopnavorsings-
pro jek, waarin die Bernard 
Price-Instttuut (Witwatersrand 
Unlverslteit) rubidiua-stron-
siu>- en die Afdeling uraan-
loodstudies uitvoer, verdere 
l ig te werp op die geochrono-
logie van die Upington-geo-
travers. 

Die Upington-geotravers strek 
oor 'n kritieke sone in die 
Namakwa- Mobiele Gordel, naara-
lik tussen die Namakwa- en 
Kheis- tektonlese provinstes 
en die aanliggende Kaapvaal-
kraton. Die Namakwa- Mobiele 
Gordel word gedefinieer as die 
hele gebled wat deur die Nama
kwa- tektogenese I 000 m.j. ge-
lede geaffekteer i s . Volgens 
aanvaarde mode l ie vlr isotoop-
evolusle dui die Sr- en Pb-
lsotoopgegewens op norma le 
Rb-Sr- en U-Pb-verhoudings vir 
die mantel en op grond van 
hierdte data word die Namakwa-
Moblele Gordel geïnterpreteer 
as die eindproduk van konver-
gerende cektonlese prosesse. 

Die Afdeling doen uraan-lood- en rubidium-stronsium-ouderdoms-
bepa lings op gesteentes en miner ale vir die afbakening en kor-
relasie van geologiese provinsies ter bevordering van die op-
sporing van mineralehulpbronne. On hierdie doel te verwesen-
lik beywer die Afdeling horn vir samewerking met geoloê' en geo-
chronoloë op beide nasionale en internasionale vlak, of onder 
kontrak of deur middel van gesamentlike navorsingsprojekte, on 
die geologiese kaart vir Suid- en Suidwes-Afrika met inligting 
oor ouderdomme toe te l ig . 

Uraati-Lood-Isotoopverhoudings uit die 
in die u>ington-oagewing 

M - Mbbiele Gordel 

Die studiegebied Mat ongeveer 4 000 km2 beslaan is geleë tus

sen Kakamas en Uilgenhoutsdrif langs die Oranjerivier in 

Noordwes-Kaapland (Fig. 15). Die ondersoek vorm deel van 'n 

multidissiplinêre studieprogram van die Internasionale Geo-

dinamikaprojek. Die keuse VM hierdie gebied as navorsings-

terrein is grootliks beTnvloed deur die voorkoms van geskikte 

gesteentetipes in die grenssone van die Namakwa- en Kheis-

tektoniese provinsies. 

Aangesien radiometriese datering slegs op pegmatietminerale 

gedoen is, verwys die ouderdom van 1 000 m.j. na die afslui-

tingsfase van die Namakwa-tektogenese wat beide die Kheis-

tektoniese provinsie en die aangrensende Kaapvaalkraton ge

affekteer net 1. 

Die meeste sirkoonouderdomme is gebaseer op die analise van 

enkel saamgestelde sirkoonfraksies met die gevolg dat model-

lering vir loodverlies2 nie toegepas kan word nie en daar dus 

slegs van minimum loodouderdomme gepraat kan word. Die sir* 

kone in minder genetamorfoseerde gebiede soos die Wilgenhouts-

drif-formasie en die Straussburg-graniet is merendeel onver-

anderd en gee betroubare ouderdomme. Daarenteen toon sirkone 

in die metamorfe gebied van die Korannaland-opeenvolging al le 

tekens van 'n hoë uraankonsentrasie met gevolglike loodverlies 

en 'n abnormaal lae verhoudingsouderdom. 

Kbeis- Tektoniese Provinsie 

Aangesien geologiese eenhede meestal deur slegs enkele mon

sters verteenwoordig is, kon 'n meer insiggewende en betrou

bare ontledingsmetode nie op die diskordiagram-analises toege

pas word nie. Die bespreking van die loodisotoopdata word 

gevolglik aan die hand van gesuperponeerde looddiffusiekrom-

mes3 oedoen. 
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Die Dagbreek-formasie is die oudste erkende eenheid in die 
Olifantshoek-opeenvolging in die Kheis-provinsie. Volgens 
Crampton'* net dit 'n maksimum ouderdom van 2 000 m.j. wat ge-
baseer is op 'n Rb-Sr-ouderdom vir die Hartley-formasie wat 
oordek word deur korrelate van die Dagbreek-formasie in die 
Olifantshoek-opeenvolging. 'n Biotiet-granietgneis uit die 
Dagbreek-formasie gee 'n U-Pb-ouderdom van 1 049 m.j. wat dus 
'n minimum ouderdom verteenwoordig (Fig. 16: PRU 107). Daar-
enteen het hierdie gesteentes "n Rb-Sr-ouderdom van 976 ± 132 
m . j . 5 . 'n Minimum ouderdom vir die Groblershoop-formasie word 
op 1 485 m.j. gestel (Fig. 16: SM 206). 

Uraan-lood-bepalings van saamgestelde sirkoonfraksies uit 
suurlawas van die Wilgenhoutsdrif-formasie het ouderdomme van 
1 336 en 1 287 m.j. gelewer (Fig. 16: HFM 218). 

Namakwa- Tektoniese Provinsie 

Die Kakamas-Suid-leukogneis aan die basis van die Koranna-
land-opeenvolging mag wel 'n gemetamorfo*eerde basisgesteente 
verteenwoordig6. Rb-Sr-bepalings op vyf gneismonsters het 'n 
ouderdom van 1 238 £ 212 m.j. 5 daargestel vergeleke met die 
minimum U-Pb-ouderdomme van 1 134 en 1 145 m.j. (Fig. 16: 
K/3/3 en K/3/4). 

Monsters van 'n grofkorrelrige metamorfe gesteente uit die 
tipe gebied6 het 'n Rb-Sr-ouderdom van 964 t 268 m.j. gegee 
vergeleke met 'n minimum U-Pb-ouderdom van 1 070 m.j. (Fig. 
16: K/l/3) wat dan ook heelwaarskynlik 'n minimum is vir die 
Namakwa-metamorfose. Die gesteentes van die Jannelsepan-
formasie is meestal erg vervorm en heterogeen in samestel-
ling. Rubidium-stronsium-ouderdomsbepalings op hierdie ge
steentes varieer tussen 1 100 m.j. en 1 300 m.j. vir heel-
rots-monsters en vergelyk goed met die heelrots Pb-Pb-ouder-
dom van 1210*J?J m.j. 5. 
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'n U-Pb-bepaling op 'n saamgestelde sirkoonfraksie uit 'n bio-
tietgneis dui op 'n ouderdom van 1 120 m.j. (Fig. 16: PRU 120) 
terwyl 'n granietgang intrusief in die Jannelsepan-formasie 
904 m.j. oud is (Fig. 16: B 502). A1 hoe we 1 onlangse loodver-
lies 'n nadelige invloed op U-Pb-ouderdomme kan he, kan op 
grond van die goeie coreenkoms tussen Pb-Pb-, Th-Pb- en Rb-Sr-
data die ouderdom van die Jannelsepan-formasie op tussen 1 400 
en 1 100 m.j. gestel word. 

Ouderdomsbepalings op die Kakamas-Oos-gneis net 'n Rb-Sr-
modelouderdom van 1 140 m.j. vergeleke met 'n sirkoonourderdom 
van 1 131 m.j. (Fig. 16: K/2/6). Die tyd van inplasing of me-
tamorfose kan dus met redelike sekerheid op ongeveer 1 100 
m.j. gelede gestel word. 

Alhoewel die maksimum Rb-Sr-ouderdom van 1 216 ±600 m.j. 5 vir 
die Straussburg-graniet nie goed met Pb-Pb-ouderdomme van 
1 080 m.j. en 1 093 m.j. (Fig. 16: PRU 118, U 72/1) vergelyk 
nie, kan die foutgrens vir die Rb-Sr-ouderdom tog wel so 'n 
vergelyking akkommodeer. 

Ten spyte van die voorlopige aard van die voorafgaande ouder
domsbepalings en interpretasies (in sommige gevalle altans) 
kan tog enkele gevolgtrekkings gemaak word: 

• Die Kheis- en Namakwa-provinsies word gekenmerk deur 
rotse van verskillende ouderdomme. 

• In die Kheis-provinsie is die ouderdom van die Oli-
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fantshoek-opeenvolging tussen 2 000 m.j . (die ouderdom 
v i r die onderliggende Hartley-andesiete) en 1 400 -
1 300 m . j . , wat die voorgestelde ouderdonr v i r die oor-
liggende Wilgenhoutsdrif-formasie i s . 

• In die Namakwa-provinsie varieer ouderdomme v i r die 
Korannaland-opeenvolging tussen 1 250 m. j . en 1 100 
m. j . 

Ten s lo t te moet daarop gewys word dat ouderdomsbepalings i n 
meerfasige tektoniese gebiede die toepassing van verskil lende 
metodes vereis, vandaar die gesamentlike projek met die Ber
nard Pr ice- Ins t i tuu t . Bykomende isotoopdata, insluitende 
samarium-neodimium, is noodsaaklik alvorens 'n minder spekula-
tiewe uiteensett ing van die geodinamiese evolusie van die 
Namakwa- Mobiele Gordel aangedurf kan word. 

Rubidim-StronsiiM-Geochronologie van Genetanorfoseerde Ge-
steentes in die Natal- Nobiele Gordel 

Doel 

OB rubidiuB-stronslta-ouler-
doasbepallngs op gesteentes in 
die Natal- Mobiele Gordel te 
doen. 

Rubidiua-atronaiuB-ouderdoas-
bepallngs op monsters van ver
skillende lokaliteite in die 
Natal- Mobiele Gordel het nuwe 
l ig gewerp op ouderdoasver-
houdings in die gebied en die 
grondslag gelt vir opwindende 
navorsing. 

Dagsome van gemetamorfoseerde gesteentes in die Namakwa-Natal-
Mobiele Gordel is beperk to t die ooste (Natal) en die weste 
(Namakwaland) aangesien die sentrale gedeelte deur jonger 
sedimente oordek word. 

*n Aantal belangrike ertsafsett ings waaronder 0'Kiep en Agge-
nys het ongetwyfeld aanleiding gegee to t hernude ondersoeke in 
beide die westelike en oostelike sektore van die Mobiele Gor
de l . Tot op datum is geen afsett ings van ekonomiese belang in 
die Natalsektor gevind nie, maar eweneens is daar ook geen 
geochronologiese data gepubliseer sedert 196!> n ie. 

Rubidium-stronsium-isotoop- en geochemiese studies verskaf 
onder andere ook i n l i g t i ng oor die ontstaan van die opeenvol-
gings wat ter sprake i s . 'n Relatief hoé' oorspronklike 
8 7 Sr/ 8 6 Sr-verhouding verwys t ip ies na opsmelting van bokors-
materiaal terwyl 'n lae verhouding aandui dat materiaal u i t 
die laer kors of mantel ontstaan het. 

In 'n gesamentlike studie met geoloë van die Univers i te i t van 
Natal i s 'n aantal areas v i r geochronologiese studie afgebaken 
waaronder Noord-Natal, die Val lei van Duisend Heuwels, die 
Scottburgh-gebied en die Port Shepstone-Port Edward-area 
(F1g. 17) ingeslui t i s . 

In Noord-Natal is 'n groot gebied van oorwegend amfibol i t iese 
gneise, die Tugela-Groep, as deel van die Geodinamiese Projek 
in Natal gekarteer. Die ouderdom van sommige van hierdie ge
steentes word deur geochronoloê' van die Bernard P r i ce - Ins t i 
tuut en die Afdeling Geochronologie op tussen 1 100 en 1 200 
m.j . ges te l 5 . 



FÍ0MT 17 
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Veldwerk verder suidwaarts het die bestaan van 'n verskeiden-
heid gneise aan die l ig gebring wat deur granitoTdes en onder-
gesikte metagabbros ingedring is en gesamentlik die Mapumulo-
Groep vorm. 

Rubidium-stronsium-heelrotsstudies is op 'n aantai van hierdie 
graniete gedoen (Fig. 17). Vol gens veldgegewens wil dit voor-
kom asof hierdie graniete jonger is as die hoof- metamorfe 
episode wat die Mobiele Gordel geaffekteer het. 

Die Nqwadolo-graniet het 'n ouderdom van 972 m.j. en 'n hoë 
8 7 , oorspronklike Sr/ebSr-verhouding wat daarop dui dat dit die 

produk van gedeeltelike opsmelting van korsmateriaal is. Die 
Mvoti-graniet het moontlik 'n soortgelyke oorsprong alhoewel 
dit 100 m.j. jonger is. 
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Die Sezela-graniet uit die Scottburgh-area net eweneens 'n 

ouderdom van 1 000 m.j- niaar in teenstelling met Mvoti- en 

Nqwadolo-graniet, 'n lae oorspronklike 8 7Sr/ 8 6Sr-waarde wat 

daarop dui dat hierdie graniet heelwaarskynlik 'n laerkors-

en/of bomantel-oorsprong het. 

Geochronologiese studies van gesteentes in die Natal- Mobiele 

Gordel sal nie alleen verdere geologiese ondersoek stimuleer 

nie, maar ook bykomstige gegewens ten opsigte van die oor

sprong en die ontwikkeling van die deel van die Suid-Afrikaan-

se bodem verskaf. 

Transvaalse Alkaliese Intrusies Noord van Pretoria 

Doel 

Oa rubidiuarstronsiua-ouder-
doasbepalings en geochcalese 
studies van die Leeiwfonteln-
koapleks sowel as van verwante 
siëniete noord van Pretoria te 
doen. 

Rubidium-stronsitar-ouderdoas-
bepalings dui daarop dat die 
siënlete noord van Pretoria 
gedurende twee definitiewe 
periodes van aagaatiese akti-
witeite ingeplaas i s naanlik 
c. 1 430 m.j. en c. 1 300 
m.j. gelede. 

Bykomende Rb-Sr-ontledings is gedoen op sie'niet uit alkaliese 
intrusies noord van Pretoria. Daar is vasgestel dat die 
sieniete van die Leeuwfontcin-kompleks met 'n ouderdom van 
1 431 ±50 m.j. nie noodwendig 'n algemene siënietouderdom ver-
teenwoordig nie aangesien siê'niet by Kl ipdrif t , Buffelsdrift 
en Franspoort 1 294 m.j. oud is . Tegelykertyd kom dit voor 
asof die Leeuwkraal-fonoliet met 'n ouderdom van 1 316 ±37 
m.j . ook gedurende die jonger gebeurtenis ontstaan het. Voor-
lopige gewone loodontledings aan die Bernard Price-Instituut 
toon dat die Premier-kimberlietpype gedurende die periode 
1 200 - 1 300 m.j. ontstaan het. Voorlopige bepalings op die 
Rondawel- en Groenkloofproppe dui selfs op 'n hoër ouderdom as 
die vir die Leeuwfontein-kompleks, naamlik ongeveer 1 600 m.j. 

Alhoewel 'n tydspan van hierdie grootte-orde beslis nie op 
grond van geologiese waarnemings voorspel kon word nie, is dit 
nogt.ins vergelykbaar met episodiese inplasings in ander alka
liese provinsies waarvan Gardar en Groenland 'n voorbeeld is. 

Rubidium-stronsium-bepalings is ook op lawamonsters van Leeuw-
fontein gedoen. Grafiese analise van betrokke data lewer 'n 
laer trajek as die vir die hoofs ié'nietisochroon en is dus ver-
teenwoordigend van magma wat op dieselfde tyd as die siëniete 
ontstaan het maar uit brongebiede met 'n effens 
86 

laer 8 7 S r / 

Sr-verhouding, 

Intussen word ouderdomsbepalings voortgesit op 'n aantal alka

liese intrusies van vergelykbare ouderdom elders in die Trans

vaal. Voorlopige bepalings op foyaiet van Spitskop in die 

Oos-Transvaal toon dat hierdie gesteentes tussen 1 423 ±45 

m.j. en 1 489 ±55 m.j. ingeplaas is - om en by dieselfde tyd 

as die Leeuwfontein-gesteentes. Ondersoek van die oorblywende 

gesteentetipes behoort 'n aanduiding te verskaf of die kom-

pleks oor 'n lang periode ingeplaas is en of alle gesteentes 

van dieselfde bron afkonstig is. 
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2.2.3 GEOFISIKA 

Kors- en boaantelstudies in 
suidelike Afrika 

Gronduaterondersoeke 

Mynbougeoflsika 

KoapleaentSre projekte 

Die Afdeling ontwikkel en verbeter geofisiese prospekteerteg-

nieke met die klem op geoëlektriese en seismiese metodes wat 

op sekere probleme in grondwaterhidrologie, olie-eksplorasie, 

siviele ingenieurswese en die mynbou toegepas word. Spesi-

fieke probleme word aan die hand van aardmodelle eksperimen-

teel en teoreties ondersoek. Daar word ook geoe'lektriese en 

geomagnetiese diepsonderings uitgevoer om inligting in te win 

oor die struktuur en die evolusie van die aarde se kors en bo-

mantel . 

Kors- en Boaantelstudies in Suidelike Afrika 

(a) Geofisiese Studie van die Diepstruktuur van ArgeTese 

Groensteengorde1s 

Doel 

OB die vertikale verspreiding 
van elektriese horisoone in 
die kors en boamntel van suid
elike Afrika Ce bestudeer, 

OB gebiede net verskiilende 
elektriese eienskappe te kar-
teer, en 

on die struktuur en evolusie 
van die l itosfeer, gebaseer op 
die elektriese eienskappe van 
gesteentes van verskillende 
ouderdoaoe en tektoniese re-
gioes, te bestudeer. 

Die Argelese groensteengordels 
van die Transvaalse Laeveld 
verteenwoordig oorblyfsels van 
die vroeë aardkors, en word as 
deel van die Nasioale Geo-
wetenskapprogram ondersoek. 
Aanvullende werk i s in die 
Nurchison-gordel gedoen, en 
die ondersoek is uitgebrei na 
die Giyani-groensteengordel in 
Cazankulu. 

Ook die struktuur van die Bos-
veldkoopleks word as deel van 
die Geowetenskapprogram onder
soek. Daar i s sterk aandut-
dings dat, alhoewel mefiese 
gesteentes waarskynllk nle 
onder die granlete van die 
oostellke Bosveld voorkoo nle, 
dit wel die geval kan wees in 
die westellke gedeelte van die 
kompleks. 

In die Laeveld van Transvaal dagsoom verskeie ArgeTese groen
steengordels wat beskou word as oorblyfsels van die vroeë 
aardkors. As deel van die Nasionale Geowetenskapprogram is 
die Afdeling Geofisika besig met 'n geofisiese ondersoek om 
die diepstruktuur van hierdie geologiese eenhede te ontrafel. 

Die afgelope jaar is die werk in die Murchison-gordel voort-
gesit deur aanvullende elektriese diepsonderings en digtheids-
bepalings van die gordelgesteentes uit te voer, en verdere 
modellering van die gravitasiedata te doen. 

Die grootste deel van die werk was egter gerig op die Giyani-
groensteengordel in Gazankulu, en 'n totaal van 15 diepson
derings is in hierdie gebied gedoen (Fig. 18). Die elektriese 
data toon 'n baie goeie korrelasie .iiet inligting wat reeds in 
die Murchison-gordel versamel is . Die soortlike weerstand van 
die groensteenmateriaal, byvoorbeeld, lê tussen 700 en 3 600 
Cm (800 tot 5 000 Urn vir die Murchison-gordel); en die gra-
niet, wat die groanstene omring, net 'n soortlike weerstand bo 
8 000 8m en meer algemeen bo 25 000 am (bo 10 000 ftm maar 
meestal bo 30 000 ftm vir die Murchison-gebied). Op Fig. 18 
word ook die diktes van die materiaal in die groensteengordel 
by die verskillende sonderingsposisies aangedui. Die grootste 
dikte kom teen die suidoostelike flank van die gordel voor, en 
by ES11 is dit 3 300 m. 

(b) Geoëlektriese Opname van die Bosveldkompleks 

Die doel van hierdie opname is om die struktuur van die Bos
veldkompleks in bepaalde gebiede te ondersoek deur middel van 
diep geoe'lektriese sonderings, en vorm deel van die Suid-Afri-
kaanse Nasionale Geowetenskapprogram. Gedurende 1983 is die 
13 sonderings wat reeds in die Oos-Transvaal uitgevoer is , op-
gevolg met 'n verdere 14 sonderings in die westelike gedeelte 
van die kompleks. 
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Flgour 18 

Geologiese kaart van die Gi-
yani-groensteengordel in Ga-
zankulu. Dit dui die posisies 
van die elektriese diepson-
derings (ES) aan, en in soar-
mige gevalle ook die dlktes 
van die groenstene. 

Y/A Grocnstena 

I I Grani*t-gn»ist 

—-L~ Paaia 
# 

\ NASIONALE 
\KRUGER 
"• WILOTUIN 

Navorsing in verband met die 
diepscruktuur van die aarde se 
kors is voortgesit net twee 
ultradiep elektriese sonde-
rings in die suide van SWA/ 
Namibië. Sedert 1967 is 
daar nou reeds 13 van hierdie 
diep ondersoeke uitgevoer. 

Logistieke en ander hulp is 
ook verleen met 'n diep seis-
mlese refraksie-opname in Na-
makwaland - in dieselfde ge-
bied as die eerste ultradiep 
sondering in Afrika. 

Die geleidende grafitiese skalie van die Silverton-formasie 
vorm die sleutel tot die projek aangesien dit as 'n baie dui-
delike qeoëlektriese merkerlaag gefdentifiseer kan word. Soos 
in die oostelike gedeelte van die Bosveldkompleks, is gevind 
dat hierdie grafitiese skalie ook teenwoordig is in die weste
like Bosveld, en dat die Pretoria-groep onder beide die mafie-
se en qranitiese gedeeltes van die kompleks voorkom. Die 
boonste, hoofsaaklik kwartsitiese gedeeltes van die Pretoria-
groep wat in die Oos-Transvaal voorkom, en wat as 'n geoe'lek-
t.riese eenheid met 'n soortlike weerstand van ongeveer 6 000 
flm waarneembaar is, is nie in die westelike Bosveld onder die 
kompleks teenwoordig nie. Dit wil ook voorkom asof die mafie-
se gesteentes wes van Pilanesberg dunner is as wat deur qravi-
tasiewaarnemings voorspel is, alhoewel lokale verdikkings wel 
voorkom. In die oostelike Bosveld is daar aanduidings dat die 
mafiese gesteentes waarskynlik nie onder die graniete teen
woordig is nie. Ondanks groter granietdiktes en gevolglik 
swakker oplosvermoê' van die geoê'lektriese metode, is die ma-
fiese gesteentes blykbaar wel teenwoordig onder sommige gra
niete van die westelike Bosveld. Verder blyk d1t ook dat geen 
Bosveld-gesteentes onder die dolomiet van die Krokodilrivler-
fragment voorkom nie. 
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(c) Ultradiep Elektriese Sonderings in Suidelike SWA/Namibië 

As deel van die Afdeling Geofisika se basiese navorsingspro-

gram om die elektriese eienskappe en struktuur van die aarde 

se kors en bomntel in suidelike Afrika te ondersoek, is daar 

nou reeds 13 ultradiep elektriese sonderings uitgevoer. Oit 

vergelyk besonder goed met die ongeveer 15 ultradiep sonde

rings «tat in die res van die were Id gedoen is, veral as in 

aanmerking geneem word dat die Suid-Afrikaanse sonderings 

meestal tot veel groter emissielynafstande gevoer is. 

Vir al die ultradiep sonderings is telefoonlyne of pasvoltooi-

de kraglyne gebruik, en die besonder suksesvolle verloop van 

hierdie navorsingsprogram is grootliks te danke aan die goeie 

samewerking w^n EVKOM en die Direktoraat Pos- en Telekommuni-
kasiewese. 

Twee van die sonderings is gedurende September 1982 gedoen, 

pas nadat die kraglyn wat die kragnetwerke van die RSA en 

SWA/Namibiê met mekaar verbind, voltooi is. Die kraglyn loop 

nagenoeg noord-suid en sny oor dagsoomgebiede van granitiese 

en metamorfe gesteentes in die suide, en noord van Griinau oor 

sedimente van die Nama- en Karoo-opeenvolgings (Fig. 19). 'n 

Verkenningsopname gedurende Maart 1982 (sonderingsposisies 1 

tot 18) het getoon dat die elektriese eienskappe van hierdie 

gesteentes drasties verskil, en op grond hiervan is twee 

ultradiep sonderings beplan. Vir die suidelike sondering is 

'n meetstasie suidwes van Warmbad by posisie 19 ingerig, ter-

wyl drie meetstasies (posisies 20, 21 en 22) naby Narubis vir 

die hoofsondering gebruik is. Die maksimum elektrodespasië-

rings was onderskeidelik sowat 140 km en 300 km vir hierdie 

sonderings. 

Die Afdeling se 250 kVA kragopwekker, transformator met ver-

stelbare sekondêre winding, gelykrigterbrug en stroomompool-

toerusting is vir die sonderings gebruik. Beide elektromega-

niese en elektroniese stelsels is gebruik om die gelykstroom-

ompoling te doen. Tydens die ultradiep sonderings het die 

elektroniese ompoolstelsel egter heelwat probleme opgelewer as 

gevolg van die wisselende las en spanningspulse wat veral op 

lang transmissielyne voorkom, en vir hierdie toepassing blyk 

die elektromeganiese stelsel baie meer betroubaar te wees. 

'n Besondere aspek van hierdie sonderings was dat die ompoling 

en stroommeting, asook spanningsmetings langs en loodreg op 

die kraglyn by meetstasie 21, onder rekenaarbeheer uitgevoer 

is. Hierdie stelsel was baie suksesvol, en word reeds met 

goeie gevolg in die Afdeling se standaard-diepsonderings-

apparaat gebruik. 

Die sonderingskrommes vir posisies 2, 3 en 19 toon dwarsweer-

stande vir die bokors wat tipies is van kratoniese gebiede. 

Die waardes van hierdie parameters by die drie sonderingspunte 

is onderskeidelik 640, 620 en 620 Wïm 2. Daarenteen toon die 
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Figaur 19 

Geologiese kaart van die suid-
elike gedeelte van SWA/Nani-
bi'é. Dit Coon die posisies 
van die elektriese diepsonde-
rings en ook die kraglyn «at 
vir die ultradiep sonderings 
gebruik i s . 
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krommes by posisies 5 en 18, wat ook in die dagsoomgebied van 
die vloergesteentes geleé' is, heelwat laer T-waardes (onder-
skeidelik 70 en 7,5 Kim 2). Hierdie sone van laer T-waardes 
(en ook soortlike weerstande) net 'n groot stroomelektrode-
effek op die ultradiep sondering by Narubis (20, 21 en 22) 
veroorsaak. Reghoekprofilering met AB = 40 km net getoon dat 
die skynbare soortlike weerstand van die anomaie gebied oor 
die algemeen minder as 3 000 nm is, en oor 'n afstand van 
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etlike kilometer selfs minder as 1 000 Qm is. Die data is 

egter onvoldoende om die oorsaak van hierdie lae soortlike 

weerstande in die bokors eenduidig te bepaal. 'n Tektoniese 

model wat die gravitasiedata vir hierdie gebied pas het as 

komponent 'n hoogs geskuifskeurde sone net suid van die Nama-

kwa- Mobiele Gordel se noordelike grens. So 'n sone sal laer 

soortlike weerstande in die bokors tot gevolg he, en mag dus 

die anomale sone verklaar. 

(d) Oiep Seismiese Refraksieopname in Namakwaland 

In November 1967 het die Afdeling Geofisika 'n elektriese 

diepsondering - die eerste in Afrika - in die Namakwa- meta-

morfe gebied gedoen om die elektriese eienskappe en struktuur 

van die aardkors te ondersoek. Die emissielyn het uiteindelik 

oor 'n afstand van sowat 300 km vanaf Springbok tot digby 

Kakamas gestrek. Gedurende April 1983 het die Afdeling die 

Bernard Price-Instituut vir Geofisiese Navorsing (BPI), Uhi-

versiteit van die Witwatersrand, gehelp om 'n diep seismiese 

refraksieopname langs dieselfde roete uit te voer. Die doel 

met die ondersoek is om 'n strukturele model van die aardkors 

in hierdie gebied aan die hand van seismiese gegewens daar te 
stel. 

Die voorbereidingswerk vir die refraksieopname, onder andere 

die boor van gate vir die plasing van dinamietladings by die 

vyf verskillende skietpunte, is deur die BPI gedoen. Vir die 

refraksieopname gedurende April het die Afdeling logistieke 

steun, personeel, kommunikasie- en ander toerusting verskaf. 

Meetstasies is tot 300 km vanaf die verste skietpunte ingerig, 

en vir hierdie afstande is ladings van nagenoeg 2 000 kg dina-

miet op 'n keer gebruik. 

Weens die groat hoeveelheid seismiese data wat versamel is, 

sal die verwerking daarvan nog 'n geruime tyd in beslag neem. 

Die BPI het ook reelings met Amerikaanse navorsingsinrigtings 

getref om mee te doen aan die interpretasie en modellering van 

die data. 

Grondwaterondersoeke 

Doel 

Om geofisiese tegnieke vir 
grondwaterondersoeke te ont-
wikkel, toe te pas en te eva-
lueer onder die verskillende 
geohidrologlese toestande wat 
in suldellke Afrika aangetref 
word; en 

oo geofisiese parameters set 
die hidrologiese eienskappe 
van akwifere te korreleer. 

(a) Grondwaterprojek in die Wes-Kalahari 

Die geofisiese en verwante ondersoeke in verband met hierdie 
projek word onder kontrak vir die Afdeling Geohidrologie, De-
partement van Omgewingsake, gedoen. Daar is reeds in Januarie 
1980 met die veldwerk begin, en hierdie fase van die ondersoek 
is vroeër vanjaar afgehandel. Die doel van die studie is om 
voorkomste van grondwater van goeie kwaliteit in die Kalahari -
lae te omlyn, en om 'n raming te maak van die beskikbare 
watervoorraad, in 'n breê' gebied aan weerskante van die Kuru-
manrivier tussen Witdraai en die weste van Vanzylsrus in die 
ooste. 



J 
Veldverk vlr 'n grondiaterpro-
jek in d ie Ues-Kalahari het in 
Januarie 1980 begin, en i s 
vroeer vanjaar a fges lu i t aet 
geof i s i e s e « t i n g s in 35 boor-
gate . Altesaaa 707 e l e k t r i e s e 
sonderings i s uitgevoer CM die 
oavang van d ie varswaterakwi-
feer te bepaal. Hierbenewens 
i s poaptoetse op v ier boorgate 
gedoen on noodsaaklike hidro-
log iese gegewens in t e win. 

Die skaars voorkoaste van 
gronduater in Oos-Hereroland 
i s hoofsaaklik beperk tot gun-
s t i g e stnikture in d i e v lner-
gesteentes . Heelwat sukses i s 
behaal met navorsing on sulke 
strukture onder die dik bedek-
king van Kalahari-sedinente op 
te spoor. Volgens boorresul-
tate daal die watervlak egter 
vinnig weg van die aanvul-
lingsgebiede, en daamee ook 
die moontlikheid van benut bare 
grondwat e r br onne. 

Die elektriese weerstandstegniek is gebruik om die aard van 
die Kalahari-lae en ander geologiese strukture wat die gebied 
onderlê, te bepaal. Oaar is altesaam 707 sonderings uitge
voer, waarvan sowat 230 vroeër vanjaar gedoen is on wer in-
liqting te kry oor die dikteverspreiding van die Kalahari-
sedimente in probleemgebiede. 

Op versoek van hierdie Afdeling het die Oirektoraat Uaterwese 
'n aantal toetsgate geboor om belangrike stratigrafiese en 
geoëlektriese inligting te bekom vir die opklaring en k a l i -
brasie van sonderingsresultate. 

Uitgebreide pomptoetse is op vier spesiaal ontwikkelde boor-
gate uitgevoer om die hidrologiese parameters van die vars-
waterakwifeer te bepaal. Alhoewel geringe veranderinge in die 
watervlak van die brakwaterakwifeer tydens hierdie toetse 
waargeneem is , het die kwaliteit van die varswater geensins 
verswak nie. 

In samewerking met die Afdeling Geohidrologie is geofisiese 
metirigs in 35 boorgate in die westelike gedeelte van die ge
bied uitgevoer. Hi^rdie resultate word tans verwerk, en sal 
saam met alle ander inligting gebruik word om die finale in-
terpretasie van die geofisiese data te kontroleer. *n Voor-
lopige bepaling van die varswatergebiede se grense is egter 
reeds gedoen, en hierdie grense sal waarskynlik slegs in fyner 
besonderhede gewysig word. 

(b) Grondwaterondersoek in Hereroland, OWA 

Gedurende 1982 is die navorsing om die grondwaterpotensiaal 

van Hereroland, Suidwes-Afrika, te bepaal, voortgesit. Soos 

in die voorafgaande twee jaar is die navorsing toegespits op 

'n gebied in Hereroland-Oos waar water hoofsaaklik in die 

vloergesteentes onder 'n laag Kalahari-sedimente voorkom. 

Daar is veral op die Gam-area en die Eiseb Omuramba, net wes 

van die Suidwes-Afrika-Botswanagrens, gekonsentreer. 

Die veldprogram het oor drie maande gestrek, en 78 reghoekpro-

fiele asook 38 Schlumbergersonderings is uitgevoer. 'n Groot 

aantal geologiese strukture is waargeneem, waaronder 'n diep 

trog gevul met Kalahari-lae. Een-en-twintig boorgate is aan-

beveel om die grondwaterpotensiaal van die strukture te be

paal, waarvan nege vroeg in 1983 voltooi is. Hoewel water in 

sewe van die gate gevind is, kon slegs twee as suksesvol be

st empel word, gemeet aan 'n minimum lewering van 1 m /h. 

Van die baie belangrike inligting wat die boor program opge-

lewer het, is dat die diepte van die watervlak drasties kan 

verander oor betreklike kort afstande. By twee boorgate, met 

identiese bekhoogtes en slegs 7,8 km van mekaar, is 'n verskil 

van 141 m in die rushoogtes waargeneem. Dit dui op gesteentes 

met baie lae permeabiliteite. Die groot verskille in die 
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diepte van die watervlak kon nie deur middel van elektriese 
weerstandnetings waargeneen word nie omdat die oorgang tussen 
gedeeltelike en ten voile versadigde gesteentes in hierdie ge-
bied waarskynlik nie met 'n groot genoeg geleidingskontras ge-
paard gaan nie. 

Daar is 'n verband tussen die geologie en die groot verskille 
in die piësometriese vlakke wat daarop dui dat aanvulling tans 
- en in die onlangse verlede - hoofsaaklik beperk is tot die 
dagsoongebiede en langs die Omurambavalleie. 

'n Evaluasie van die geoe'lektriese opname in die lig van die 
boorresultate het getoon dat toekomstige grondwatereksplorasie 
in die Gam-gebied geoptimeer kan word deur te konsentreer op 
die Omurambavalleie en spesifieke lineêre strukture. 

isika 

E1ektromagneti ese Oorgangseffek-sonderi ngstegniek 

Doel 

Ok geofisiese prospekteerteg
nieke vir erts- en ander af-
•ettings te ontwikkel, te ver-
beter en te evalueer onder die 
versklllende geologiese toe-
stande waaronder sulke afset-
tlngs in Suid-Af rika aag voor-
koa. 

Die ontwikkeling van 'n nuwe 
elektroaagnetiese sonderings-
tegniek het nou 'n gevorderde 
stadiui bereik. Oorgangsver-
skynsels wat net die afskake-
ling van gelykstrooai in 'n ge-
aarde geleier gepaard gaan, 
kan nou ook teoreties geaodel-
leer word. Hierbeneuens is 
tegnieke ingevoer oa die by-
drae van aeetsensors, filters 
en versterkers tot die vaargc-
noae seln te bepaal, en daar-
jlt te verwyder. Eksperlaen-
tele resultate dui egter daar-
up dat die aeetspoele se ruis-
vlak nog te hoog is oa betrou-
bare data by lae seinvlakke te 
verseker, en waarskynlik her-
ontwerp sal ooet word. 

Heelwat teoretiese en eksperimentele werk is gedurende die af-
gelope jaar gedoen om die praktiese toepassing van hierdie 
nuwe sonderingstegniek te ondersoek. Om die basiese teorie te 
ontwikkel is veronderstel dat die seinbron 'n ossilerende 
elektriese dipool is, en die invloed van homogene sowel as ge-
laagde aardstrukture op die resulterende elektromagnetiese 
veld by verskillende diskrete frekwensies beskou. In die 
praktyk, egter, is die sein 'n trapfunksie, byvoorbeeld gelyk-
stroom wat skielik afgeskakel word, en beide die elektriese en 
magnetiese oorgangsverskynsels word in die tyddomein gemeet. 
Die teorie is gevolglik uitgebrei, en dit is tans moontlik om 
teoretiese resultate direk met geprosesseerde velddata te ver
ge lyk. 

Metodes moes ook gevind word om die bydrae van meetsensors, 
versterkers en filters tot die eksperimentele data te bepaal, 
en daaruit t-» verwyder. In die eerste plek is die oordrag-
funksie van die verskillende meetopstellings eksperimenteel 
bepaal deur baie kort pulse met bekende amplitude en tydsduur 
in te voer en dan die uittreeseine te meet. Aangesien onver-
werkte velddata die vouproduk is van die betrokke oordragfunk-
sie en die werklike sein, is aanvanklik probeer om laasgenoem-
de terug te vind deur, onder andere, dekonvolusietegnieke toe 
te pas. Weens stabiliteitsprobleme het hierdie tegnieke egter 
nie in alle gevalle sinvolle resultate gelewer nie. Gedurende 
samesprekings met die Afdeling Numeriese en Toegepaste Wiskun-
de van die Nasionale Navorsingsinstituut vir Wiskundige Weten-
skappe is aanbeveel dat rekursiemetodes gebruik word om die 
oorspronklike data te herlei. 

Hierdie tegnieke is gebruik om eksperimentele data wat t yd ens 
diepsonderings op die Bosveldkompleks verkry is te verwerk. 
Die resuUate toon dat hoewel die aard van die oordragfunksies 
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'n invloed het op die sukses waarmee individuele datastelle 
verwerk kan word, stabiele prosessering steeds moontlik is. 

Die ekspprvientele werk «at reeds met die prototipe veldtoe-
rusting gedoen is, dui gunstig op die praktiese uitvoerbaar-
heid van hierdie nuwe elektronagnetiese meetmetode. Ueens die 
lae seinvlak wat deur die magnetiese meetsensors hantecr moet 
word, is dit egter belangrik dat die ruissein van hierdie sen
sors verder verlaag word. Nog 'n probleem is dat teaperatuur-
skonnelinge die interne weerstand van die meetspoele metso-
veel as 15 % kan verander, en die effek hiervan op die spoel-
eienskappe en hulle oordragfunksies moet nog ondersoefc word. 
Indien nodig sal fasiliteite geskep word om kalibrasietoetse 
en oordragfunksiebepalings gedurende veldopnames uit te voer. 

Komplementêre Projekte 

(a) Opleiding en Konsultasies 

Dad 

OB rekenaarprogranae vir teo-
retiese berekenings, verwer-
klng van velddata, geofisiese 
en geohldrologlese nodelle te 
ontwlkkel en te evalueer, en 

am 'n beter begrip van die 
geofisiese metode en die aeer 
algenene aanwending daarvan in 
Suld-Afrlka te bevorder deur 
gespesialiseerde fa s i l i t e i t e , 
advles en, in soasdge gevalle, 
opleiding te verskaf. 

Die Afdeling beyver horn steeds 
on die aanwending van geofi
siese tegnleke vir die benut-
ting van grondwater- en aine-
ralehulpbronne te bevorder. 
Benevens raadgewende dienste, 
i s teoretiese en praktiese op
leiding verskaf aan nagraadse 
studente van twee unlversl-
te l te . 

Vorderlng is ook geaaak net 
die vertallng van 'n belang-
rike geofisikavakboek uit 
Spaans na Engel», en dit sal 
by voltooiing gepubllseer 
word. Hlerbenewns word die 
Afdeling se praktiese handlei-
dlng oor gelykstrooategnleke 
tans herslen. 

Publlkasles van die Afdeling 
genlet steeds wye belangstel-

Die ernstige droogte in RSA, en ander dele van Afrika, net 
aanleiding gegee tot intensiewe maar meestal lukraak pogings 
om bestaande waterbronne aan te vul deur grondwaterbronne te 
ontgin. Hierdie toestand beklemtoon weer eens die ernstige 
tekort aan opgeleide geofisici om leiding te gee in verband 
met die opsporing en behoorlike benutting van ons grondwater-
sowel as mineralehulpbronne. 

Die Afdeling poog nie alleen om die gebruik van geofisiese 
metodes te bevorder nie, maar doen ook daadwerklik mee aan die 
opleiding van geofisici. Gedurende November 1S82 is vyf na
graadse studente van die Universiteit van die if* twatersrand 
onderrig in die teorie van natuurlike en aangelegde elektro-
magnetiese velde, asook inversietegnieke. 'n Belangrike aspek 
van die kursus was die praktiese opleiding wat die studente 
ontvang het in die interpretasie van gelykstroomsonderings. 
Twee studente van die Universiteit van Pretoria het weer ge
durende Maart en April 1983 opleiding ontvang. Die kursus het 
bestaan uit die teorie van natuurlike elektromagnetiese velde 
en intensiewe praktiese onderrig - insluitende veldwerk - in 
die uitvoering en interpretasie van gelykstroomsonderings. 

Hierbenewens word lede van die Afdeling gereeld deur geofisici 
en ander persone, van beide die openbare en private sektore, 
om advies genader in verband met geofisiese en aanverwante 
probleme. 

(b) Vertaling van Geofisikahandboek 

Die Engelse vertaling van die Spaanse handboek Prospecdon 
geoelectrlca en corrlente contlnua, deur Prof E Orellana, word 
tans geredigeer. Die boek handel oor die teorie en praktiese 
toepassings van gelykstroomtegnleke, en vul 'n besondere leem-
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te in die bestaande literatuur. Aangesien die vertaalwerk 
deur nie-tegniese vertalers gedoen is, verg dit heelwat tyd en 
baie naslaanwerk on te verseker dat geofisiese begrippe en 
terminologie juis weergee word. Drie hoofstukke van die boek 
is afgehandel, waarvan die eerste twee hoofstukke reeds deur 
Prof Orellana nagegaan en goedgekeur is. 

(c) Hersiening van Praktiese Handleiding 

Die handleiding A practical Manual on the resistivity Method, 
deur Or J S V van Zijl, wat in November 1977 gepubliseer is, 
is een van die Afdeling se mees gesogte publikasies. Oit is 
ook 'n voorgeskrewe werk vir honneursstudente in geofisika aan 
die Universiteite van Pretoria en die Witwatersrand, sowel as 
vir studente wat die geologiekursus vir die Nasionale Diploma 
vir Tegnici aan die Pretoriase Technikon volg. 

Weens hierdie wye belangstHling is besluit op 'n hersiene 
uitgawe van die hanoleiding. Daar word reeds aan toevoegings 
tot die hoofstukke oor interpretasiemetodes gewerk, en geval-
lestudies sal gebruik word om sommige toepassings van gelyk-
stroommeettegnieke toe te lig. 

(d) Verspreiding van publikasies en verwante dienste 

Soos by meeste ander navorsingsinrigtings die geval is, word 
navorsingspublikasies kosteloos voorsien aan navorsers en 
ander persone wat daarby belang het. In die geval van publi
kasies waarvoor daar 'n groot aanvraag is, byvoorbeeld A prac
tical Manual on the resistivity Method en albums van Stan-
daardsonderingskroMaes, word die druk- en hanteringskoste ver-
haal. Selfs laer tariewe geld in die qeval van studente. 

Hierbenewens verskaf die Afdeling ook nog sekere drukwerk wat 
nie in die handel verkrygbaar is nie. Dit sluit vorms vir die 
aanteken van veldresultate in, asook deursigtiqe bilogarit-
miese grafiekpapier wat vir die uitteken en interpretasie van 
sonderingskrommes gebruik word. Ook vir hierdie artikels word 
die koste verhaal. 

Benewens die binnelandse aanvraag is daar gedurende die afge-
lope jajr bestellings ontvang uit lande soos die VSA, Austra
lia, Brittanje, Kanada, Lesotho, SWA/Namibië en Wes-Duitsland. 
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2 .2 .4 NATUURISOTOPE 

Ionoud 

Kwartêrchrooologie en paleo-
kllMatologie 

Toepassing w n isotope in die 
hidrologie 

Isotoopeffekte in die natuur 

Die Afdeling bestudeer Isotoopeffekte In die natuur en ontwik-

kel toepassings van natuurisotope in die hidrologie, oseanolo-

gie en ander omgewingswetenskappe. Radiokoolstofdaterings 

word uitgevoer in belang van die argeologie en Kwartêrgeolo-

gie. 

Fasiliteite is beskikbaar vir die meting van lae aktiwiteite 

van radioaktiewe isotope soos koolstof-14, tritium» radon en 

uraan; vir die noukeurige bepaling van die isotoopverhoudings 

van die liqte elemente H, C, 0 en N; en vir eenvoudige gas-

anal ises. 

Kwartêrchronologie en Paleoklinatologie 

Doel 

On 'n betroubare chronologiese 
raanwerk vir die argeologiese 
en geologiese opeenvolgings 
oor die Laat-Kwartêre tydperk 
op te stel deur middel van 
isotoopdateringsnetodes, en 

on klimaatsveranderings in 
hierdie tydperk met behulp van 
variasies in stabiele isotoop
verhoudings te bestudeeer. 

Opao—lng 

Paleotemperatuurbepalings i s 
met sukses uitgevoer op fos-
s ie le grondwater in die arte— 
siese akwifeer naby Uitenhage 
deur gebruik te maak van die 
hoeveelheid opgeloste N2 en 
Ar. Die gehalte 1 8 0 in die 
water kan gebruik word om ver-
anderinge in die neerslagpa-
troon sedert die laaste Ystyd
perk vas te s t e l . 

Ondersoek van die isotoopver
houdings in die uraanverval-
serie in die Taung-tufas dui 
daarop dat hierdie afsettings 
jonger is as wat algeneen aan-
vaar word. 

^C-daterings van die Brons-
tydperk in Israel het beraon-
steringsprobleme aan die l ig 
gebring asook die akkuraatheid 
van ^C-datuos gedemonstreer. 

Die intensiewe isotoop-chemiese ondersoek van die artesiese 
akwifeer by Uitenhage het tot "n onverwagte toepassing in die 
paleoklimatologie gelei . Oaar is naamlik gevind dat die aan-
vullingstemperatuur van die paleowaters afgelei kan word van 
hul konsentrasies opgeloste stikstof en argongas. Die metode 
berus op die fe i t dat die hoeveelheid opgeloste lug in die 
reënwater, wat deur die grondlae afwaarts beweeg, temperatuur-
afhanklik is. Nadat die sypelwater in die versadigde sone 
onder die watervlak teregkom, verander die konsentrasies van 
die inerte gasse nie meer nie, sodat hul konsentrasies die 
temperatuur by die grondwatervlak weerspiee'l wat ooreenkom met 
die gemiddelde jaarlikse temperatuur van die omgewing. 

Die sorgvuldige evaluering van die radiokoolstofinhoud van 
watermonsters uit die Uitenhage-waterdraer het getoon dat die 
grondwater geleidelik ouer word in 'n suidoostelike rigting 
totdat dit naby die kus 28 000 jaar bereik. Die agt monsters 
wat aanvulling in die Holoseenperiode tot 9 000 jaar gelede 
verteenwoordig, lewer 'n aanvangstemperatuur van 19,5 t 2 ° C 
op, terwyl die nege monsters wat die tydperk 15 000 - 28 000 
jaar voor Hede verteenwoordiq, 'n temperatuur van 14 ± 1 ° C 
aandui. Op grond hiervan kan afgelei word dat die algemene 
opwarming wat na die laaste Ystydperk plaasgevind het in die 
Uitenhage-omgewing tot 'n temperatuurstyging van 5 - 6 °C ge-
lei het. 

Hierdie klimaatsverandering word 00k weerspiee'l in die sta
biele isotoopsamestelling van die water. Die 1 80-geha1te van 
die pre-Holoseenwater is ongeveer 1 permille meer negatief as 
die monster van die afgelope 5 000 jaar en wanneer oit in ver-
band gebring word met die fe i t dat die seewater, waarvan die 
neerslag afgelei i s , in die tydperk 1,6 permille meer 1 8 0 be-
vat het, moet vasgestel word dat slegs ongeveer die helfte van 
die verskuiwing in isotoopsamestelling aan die laer tempera
tuur toegeskryf kan word. Oie oorsaak van die addisionele 
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verskuiwing kan moontlik in 'n verskuiwing van winterreënval 

na somerreênval gesoek word. Modelle wat die peleoklimaat be-

skryf, moet hierdie seisoensvariasies in ag neem. 

In die westel ike Kalahari toon die artesiese water van Stamp-

riet, in teenstelling, hoër 1 80-gehaltes van die neerslag ge-

durende die Laat-Pleistoseenperiode. Vergeleke met die see-

water van daardie tyd, dui die meetwaardes op 'n verlaging van 

3 ° C in die omgewingstemperatuur. Hierdie waarde is heeltemal 

redelik en suggereer dat die algemene atmosferiese sirkulasie 

oor die Kalahari destyds nie wesenlik van die huidige verskil 

het nie. 

Die radioaktiewe isotope van die uraanvervalserie in die kalk-

tufas van Norlim by Taung is ondersoek met die oog op die da

tering van hierdie klimatologies en paleontologies belangrike 

afsettings. Die 2 3 0Th/ 2 3 l*U-verhoudings het getoon dat die 

aanvangsverhouding van 2 3 l * U / 2 3 8 U in die tufas konstant gebly 

het oor die afgelope 300 000 jaar, ?n dat hierdie laasgenoemde 

isotoopverhouding dus met vrymoedigheid gebruik kan word om 

die nog ouer kalktufas aldaar te dateer. Gebaseer op hierdie 

aanname toon die isotoopanalises dat die oudste van die afset

tings, die Thabasiek-tufa nie ouer as 1,4 miljoen jaar kan 

wees nie. Aangesien die oorspronklike Australopithecus kop-

been in 'n oplossingsruimte in die Thabasiek-tufa voorgekom 

het, impliseer dit dat hierdie eksemplaar van die vroeê' homi-

niede aansier.lik jonger moet wees as die ooreenstemmende vond-

se in Oos-Afrika. Die implikasies van hierdie bevinding is 

van so 'n groot omvang dat dit verdere intensiewe ondersoek 

sal noodsaak. 

Ongeveer 270 radiokoolstofanalises is uitgevoer. 'n Aantal 

daterings is gewy aan die Bronstydperk in Israel. Alhoewel 

historici vind dat die datums van hierdie vroeg-historiese tyd 

redelik vasstaan, bly daar nog baie vaaghede in verband met 

die datering van die onderskeie vondsvlakke in argeologiese 

opgrawings. Die moontlikheid om verrassend akkurate ouder-

domsbepalings uit te voer met behulp van die presisie-ykkromme 

wat ons oor die afgelope drie jaar vir die tydperk 2 500 tot 

1 800 v.C. opgestel het, bied die geleentheid om die waarde 

van ll*C-daterings aan die soms kritiese Bronstydargeoloë te 

demonstreer, en dit is met oortuiging in hierdie geval ge-

doen. Dit is baie duidelik dat die grootste struikelblok vir 

die toepassing van 14C-ouderdomsbepaling in die historiese 

tydperk (na 3 000 v.C.) tans geleë is in die beskikbaarheid 

van geskikte monsters wat werklik kontemporêr is met die be-

trokke bouperiede in die antieke stede in die Nabye Ooste. 

Daar het soveel vermenging van sediment plaasgevind op hierdie 

'tels' dat materiaal vir datering met die uiterste voorsorg 

geselekteer moet word indien werklik akkurate resultate bereik 

wil word. 
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Toepassing van Isotope In die Hldrologie 

Doel 

On tegnleke en toepassings vlr 
natuurlsotope in die hidrolo-
gie te ontwikkel, onder andere 
am die oorsprong en beweging 
van ondergrondse water te be-
paal. 

Die grootste gedeelte van die 
heliim in grondwater moet 
blykbaar toegeskryf word aan 
gasdiffusie uit die dieper 
aardkorsgesteentes. 

Die voorkoms van hoë nitraat-
waardes in die vlak grondwater 
van die Springbokvlakte het 'n 
karakteristieke 15N-gehalte 
wat nie op dierlike besoede-
ling dui nie. Die water in 
die dieper sandsteenlae is van 
hoë ouderdom en blyk dus ge-
skik te wees vir 'n intensiewe 
opname van vloeipatrone en 
-rigtings. 

Die gegewens oor die heliumkonsentrasies in grondwater wat in 

die loop van verskeie veldstudies versamel is, is opgesom en 

geanaliseer met betrekking tot die faktore wat die akkumulasie 

van die gas beheer. Dit blyk dikwels dat slegs 'n klein ge

deelte van die helium wat aangetref word in grondwater toege

skryf kan word aan die bestendige verval van radioaktiewe mi-

nerale in die waterdraer self. Die geleidelike verwering van 

die akwifeerrots ontsluit ook nie voldoende helium om die 

waargenome hoeveelhede te verklaar nie. Die opwaartse migra-

sie van helium vanuit die dik opeenvolging van die aardkorsge-

steentes moet dus as bron ernstig in oorweging geneem word. 

In hierdie lig is dit duidelik dat die datering van grondwater 

op grond van die heliuminhoud slegs as 'n kwalitatiewe metode 

kan dien. 'n Vergelyking van die vertikale diffusietransport 

van die gas met die tempo van laterale verplasing deur bewe-

gende ondergrondse water, wys daarop dat aansienlike verskui-

wings kan voorkom in die oppervlakanomaliee' ten opsigte van 

uraanertsliggame wat onder die watervlak voorkom. 

Twee kort besoeke is aan die Springbokvlakte 100 km noord van 

Pretoria gebring om grondwatermonsters te versamel. Die doel 

van die opname is om die voorkoms van diep grondwater in die 

gebied, sowel as die hoé' nitraatvlakke in die vlakker frea-

tiese water te ondersoek. 'n Aantal monsters van die dagsoom-

area van die Clarens-sandsteen, asook *n paar uit die gebied 

waar die sandsteen deur basalt bedek is, is verkry. Die ken-

merke van hierdie watertipe is vasgestel op grond van die che-

niese en isotoopsamestelling en is duidelik onderskei van die 

hoê' nitraatwater uit die verweerde basalte. Die water in die 

sandsteendagsoomgebied sowel as die vlak basaltwater blyk van 

resente oorsprong te wees terwyl die diep boorgate water van 

23 000 en 31 000 jaar oud opgelewer het. Mits voldoende be-

monsteringspunte gevind kan word, besit die area dus die po-

tensiaal om verdere paleoklimaatsgegewens op te lewer. 

Die ^N/^N-verhoudings van die nitraat in die freatiese water 

is bale konstant en onafhanklik van die nitraatkonsentrasies 

wat daarop dui dat die nitraat van 'n enkele proses afgelei 

is. Daar is geen aanduiding van lokale nitraatbesoedeling af-

komstig van dierlike afval nie. Monsters van die vrugbare 

swart turfgronde in die gebied word tans ondersoek om vas te 

stel of daar 'n verband met die huidige landboupraktyke wat 

daar toegepas word, bestaan. 

Doel 

On isotoopskei-effekte wat in 
die ligte elemente C, 0, N en 
H In die natuur voorkom, te 
bestudeer en toepassings daar-
voor te ontwikkel. 

Isotoopeffekte in die Natuur 

15. In aansluiting by die voortgesette opname van die 1 3N-gehalte 

van nitraat en ammonium in reê'nwater, is die isotoopsamestel

ling van sekere van die potensiê'le bronne ondersoek. Die 

stikstofoksiede wat in dieselmotore geproduseer word en die 

ammoniak wat tydens die verkooksing van steenkool ontstaan, 
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Die iSN-gehalte van stikstof-
verbindings In ultlaatgasse en 
van kookakoolgenerators kan 
benut word am die oorsprong 
van atlkatofbeaoedellng in die 
ataosfeer te identlfiaeer. 

Verakllle in die 1 3C-gehalte 
van cholesterol in verskillen-
de voedselsoorte kan aoontlik 
gebruik word oa die aetabolir-
ae van cholesterol in die 
bloedstrooa te ondersoek. 

Isotoopskei-effekte in ver-
skillende fraksies van plant-
protelene i s vasgestel. 

kan duidelik op grond van die stikstofisotoopverhouding onder-
skei word, sodat die moontlikheid bestaan om hierdie twee 
bronne van besoedeling in die atmosfeer te kan identifiseer. 

Die moontlikheid om natuurlik voorkomende 13C/12C-verhoudings 
as spoorder te gebruik in die ondersoek na sekere patologiese 
afwykings in die cholesterolmetabolisme van die liggaam, word 
tans ondersoek. Die 13C-gehalte van cholesterol in beesvleis, 
eiers en steurgarnale blyk onderling aansienlik te verskil en 
kan onderskei word van die van die cholesterol uit menslike 
bloedmonsters. Die volgende stap sal nou wees om die opname 
van hierdie cholesterol deur die liggaam met behulp van 1 3 C -
metings te volg. Indien hierdie benadering belowende resul-
tate lewer, sal ook na patologiese gevalle gekyk wo<"d. 

Die ondersoek na die C/ C-verhouding van plantaardige en 
dierlike proteTene is uitgebrei. Verskillende chemiese frak
sies van die proteTene in plantsade is geTsoleer vir isotoop-
analise en dit blyk dat daar duidelike verskille bestaan tus-
sen die albumien/globulien-, die pro1 amien- en die gluteiien-
fraksies wat reeds analiseer is. Die isotoopskei-effekte wat 
plaasvind tydens die metabolisme van proteTene in plante is 
dus neer ingewikkeld as wat aanvanklik gemeen is. 
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3. DIENSTE AAN DIE NYWERHEID EN ANDER O R G A N I S A S I E S 

FISHA 

FISIESE AKOESTIBC Die Afdeling het 'n verskeidenheid van probleme hanteer wat 
duidelik uit die volgende voorbeelde blyk: 

• Geraasondersoeke is by 'n verffabriek, 'n meul, twee 
kragstasies, 'n pompstasie en in vier laboratories by 
die WNNR gedoen. 

• Geraaspeile is gemeet en aanbevelings om dit te vermin-
der is in drie gevalle gedoen. 

• Klanktransmissietoetse is op twee deure en 'n venster 
gedoen. 

• Klankabsorpsiemetings is op 'n korrel-aluminiumplaat 
gedoen. 

• Die akoestiese werking van alarmklokke is bepaal. 

• Klankpeilmeetapparaat is geyk. 

• Mikrofone is geyk en met mekaar vergelyk. 

'n Instrumentasie-bandopnemer is getoets. 

• Oudiologiese toetse is op drie WNNR-werknemers uitge-
voer. 

• Die elektroakoestiese stelsel van die Parlementshuis is 
nagegaan en aanbevelings is gemaak. 

'n Rekenaarstelsel vir die analise van verkeersgeraas-
opnames is vir 'n WNNR-instituut opgebou. 

NASIONALE MEETSTANDAARDE EN 
METROLOGIE 

Die Afdeling het die nywerheid van advies bedien oor 'n ver
skeidenheid van meetprobleme. 

'n Groot aantal kalibrasies is deur elk van die seksies van 
die Afdeling uitgevoer. Die aanvraag van die nywerheid vir 
kalibrasies wat herleibaar tot die nasionale meetstandaarde 
is, groei steeds, 'n Aansienlike hoeveelheid kalibrasiewerk 
is vir NKD-GoedgekeurJe Laboratory urns gedoen. 

OPTIESE WETENSKAPPE Die essensie'le diens wat deur die Afdeling, in die besonder 
die Optiese Ontwerp en Evaluasieseksies, die Optiese Werkplaas 
en die Dunlaagseksie gelewer word, is in vorige verslae her-
haaldelik beklemtoon. Vir die voorsienbare toekoms sal die 
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Afdeling se unieke posisie ten opsigte van dienslewering aan 
die Suid-Afrikaanse nywerheid, staats- en privaat instansies, 
en ander UNNfl-institute onveranderd bly. 

Optiese komponente soos lense, prismas, spieëls, vensters en 
interferensiefiIters kan in klein hoeveelhede op 'n ad hoc-
basis vervaardig en opqedamp word. In baie gevalle kan waar-
devolle en duur toerustinq op die manier in werkinq qehou word 
aangesien optiese komponente wat mettertyd verlore of onbruik-
baar qeraak het, vervang of herstel kan word. 

Die belangrikste diens van die Afdelinq is eater in die vorm 
van langtermynkontrakwerk op verskeie projekte wat alle aspek-
te van navorsinq, ontwikkelinq, ontwerp, opdampinq, prototipe-
vervaardiqinq, meganiese monterinq, ensovoorts insluit. Die 
gespesialiseerde teqnieke, aqterqrondkennis en kundigheid wat 
daardeur gegenereer word, is te alle tye vir die oplossing van 
optiese probleme wat in die nywerheid en ander organisasies 
ontstaan, beskikbaar. 

Opleiding van personeel en advies aan buite-orqanisasies is 
nog 'n belanqrike diens wat veral deur die Optiese Afstands-
waarnemingseksie oor die afgelope jaar gelewer is. Byvoor-
beeld: 

• Opleiding in beeldprosessering is verskaf aan perso-
neellede van die Navorsingsinstituut vir Grond en Be-
sproeiinq, Departement Landbou en Visserye, en die 
Hidrologiese Navorsingsinstituut, Departement Omqewing-
sake. 

• Hulp met navorsing en fasiliteite is verskaf aan per
soneel lede van die Randse Afrikaanse Universiteit en 
die Universiteit van die Witwatersrand. 

• Advies in verband met beeldverwerkinqsfasiliteite is 
verskaf aan die Navorsingsinstituut vir Seevisserye, 
die Hidrologiese Navorsinqsinstituut en die WNNR se 
Skakelkomitee vir Afstandswaarneming. 

• Personeellede van die Universiteite van die Oranje Vry-
staat, Natal en Zimbabwe het ook advies en hulp ont-
vang. 

• Personeellede van die Afdeling het qedien op die Nasio-
nale Komi tee vir Afstandswaarneming en verskeie ad hoc 
sub-komitees. 

AMD- Of AtMDSmiZB HETBH 
SKAPPE 

ATMOSFERIESE WETENSKAPPE Soos in die verlede het die Afdelinq 'n verskeidenheid van in
stansies van advies en inliqting bedien: 
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) 
Lugbesoedelingsopnames is gedoen in Nelsprui t , Springs, 
Kempton Park, Witbank en Pretoria v ir 'n staatsdeparte-
ment, plaasl ike owerhede en 'n fabr iek . 

Verskeie navrae omtrent die tegnieke vir die meting van 
atmosferiese besoedelstowwe is afgehandel asook navrae 
in verband met gemete konsentrasies van verskeie be
soedelstowwe. 

fersekeringsmaatskappye en ander liggame is van i n l i g -
t ing met betrekking tot spesifieke haelval le en hael -
klimatologie voorsien. 

Radardata oor donderstorms is aan 'n un ivers i te i t ver-
skaf. 

Bystand met die programmering van radarvideodata v i r 
outomatiese volging van storms is aan 'n privaat i n -
stansie verleen. 

Vyftien kontrakverslae is geskryf oor werk wat v ir ver
skeie organisasies gedoen i s . 

GEOCHRONOLOGIE Uraan-lood-ouderdomsbepalings is gedoen v i r die Geologiese 
Opname van die RSA en die van SWA, die Univers i te i t van die 
Oranje Vrystaat en die Univers i te i t van die Witwatersrand. 

NATUURisoTOPE Die 1 8 0-konsentrasie van 'n aantal waterrnonsters van die Vaal-
r i v i e r is v ir die Departement van Omgewingsake bepaal om seke-
re aspekte van verdamping en grondwaterinvloei in die r i v i e r 
te ondersoek. Hierdie werk hou verband met die optimale be-
nutting van die Vaa l r iv ier se water. 
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4. BUITELANDSE BESOEKE DEUR PERSONEELLEDE 

J Hde k t r 

Kanada, Chil i , Brasilia 

Augustus - September 1982 

Doel van besoek 

Om 'n referaat voor te dra by die "Sixth Workshop on 
Electromagnetic Induction in the Earth and Moon" in 
V ic to r ia , Kanada, 

om as enigste Suid-Afrikaanse l i d van "Working Group 3 
of the Inter-Union Commission on the Lithosphere" die 
eerste vergadenng van hierdie studiegroep in Salvador, 
Bras i l ië by te woon, 

om 'n referaat voor te dra by die " Internat ional Sym
posium on Archaean and Early Protarozoic Geologic Evo
lu t ion and Metallogenesis" in Salvador, B r a s i l i ë e n 

om inr ig t ings wat navorsing op die gebied van e lektro-
magnetiese metodes doen in Kanada en Ch i l i te besoek. 

Algenene indrukke 

Die "Sixth Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth 
and Moon" in V ic tor ia , Kanada is deur meer as 150 navorsers 
u i t 20 lande (waaronder ook Rusland, Oos-Duitsland, China en 
Japan) bygewoon, en die uitstaande indruk i s d ie hoeveelheid 
werk wat tans in die VSA op die gebied van EM-induksie in die 
aarde gedoen word. Vir baie jare is navorsing oor die elek-
t r iese metodes in die VSA afgeskeep, maar op die oomblik word 
werk op die gebied deur un ivers i te i te , die Geologiese Opname, 
energie-agentskappe en selfs oliemaatskappye gedoen. Die werk 
van die Afdeling Geofisika geniet baie hoë aansien, en die 
referaat oor geoe'lektriese opnames in die Bosveldkompleks is 
baie goed ontvang. 

Die eerste vergadering van WG 3 van die Internasionale L i tos-
feerprojek i n Salvador, Brasi l ië ' , i s deur 'n totaal van agt 
lede en korresponderende lede bygewoon. 'n Groot tekortkoming 
was dat geen lede van die Oos-blok die vergadering bygewoon 
het n ie. Van die lande daar verteenwoordig was d i t duidelik 
dat Suid-Afrika en Australia' die verste gevorder het met hul le 
nasionale geowetenskapprogramme v i r die tag t iger ja re . Van die 
lande wat wel nasionale programme gaan aanpak, is Kanada by-
voorbeeld nog aan die organiseer om te begin. Dit wi l voorkom 
asof die ak t iw i te i te in die Suid-Afrikaanse program drasties 
verski l van die ak t iw i te i te in ander lande. Die Suid-Af r i 
kaanse program konsentreer op studies van bronne, terwyl die 
ander lande die basiese struktuur van die l i tos feer bestudeer 
en dus baie meer tektonies qeorie'nteer i s . 

Geweldig baie werk word in Noord-Amerika op die gebied van 
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teoretiese geofisika en veral die toepassing van inversieteg-
nieke by die interpretasie van qeofisiese data gedoen. Inver-
sietegnieke beweeg nou weg van die suiwer numeries-wiskundige 
benadering na die meer realistiese benadering dat soveel geo-
logiese randvoorwaardes in die proses ingebou moet word as 
moontlik. Die basiese benadering is dus nou baie meer in oor-
eenstemming met plaaslike opvattings. 

Daar is nog geweldig baie navorsing wat gedoen moet word om 
die voile potensiaal van elektromagnetiese geofisiese tegnieke 
ten voile te benut. Dit geld vir die teorie, instrumentasie 
en interpretasie van metodes wat gebaseer is op natuurlike en 
aangelegde velde. 

Me j H L du Preez 

Wes-Dui island en VK 

September 1982 

Doel van besoek 

Om die volgende konferensies by te woon: "World Con
gress on Medical Physics and Biomedical Engineering" 
in Hamburg, Wes-Duitsland, en die "Conference on the 
Neutron and its Applications" in Cambridge, VK. 

Algenene indrukke 

Baie nuwe ontwikkelings vind plaas op die gebied van die toe-
passing van fisika op die medisyne. Dit geld vir diagnostiese 
sowel as terapeutiese toepassings. Stralingsfisika speel nog 
'n oorheersende rol en daar is nog nie internasionale ooreen-
stemming oor die implementering van die SI wat stralingseen-
hede betref nie. Oplossings vir die probleme word wel ge-
soek. Neutrone word oor 'n wye gebied toegepas en verskillen-
de nuwe toepassings word ondersoek. 

Beskerming teen ioniserende straling geniet meer en meer aan-
daq, veral omdat die gebruik van radioaktiewe bronne op baie 
terreine uitbrei. 

T H E Heaton 

Verenigde Konlnkryk 

Junie 1983 

Doel van besoek 

Om drie isotooplaboratoriums in die Verenigde Koninkryk 
waar navorsing soortgelyk aan die by NFNL uitgevoer 
word, te besoek, naamlik die Departement Chemie van die 
Universiteit van Bath, die Hidrologiese Navorslngs-
instituut van die IGS, en die Skotse universiteite se 
Navorsingsreaktorsentrum, en 

om VG Isogas Bpk, die grootste produsent van stabiele-
isotoop-gasmassaspektrometers, te besoek. 
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Algewne indrukke 

Dit was baie duidelik dat stabiele-isotoopmetodes in die afge-

lope paar jaar in die VK 'n nuwe tydperk van toepassing in die 

omqewinqs- en aardwetenskappe binne gegaan het. Petroleum-, 

mynwese-, mediese, hidrologiese en omqewingsinstansies aanvaar 

die metodes as qevestiqde werktuie en stiq of hulle eie anali-

tiese fasiliteite of smee baie sterker bande met bestaande 

laboratoriums. Drie ontwikkelinqs het Meruit ontstaan: 

• Die meeste laboratoriums vervanq of verbeter massaspek-

trometers en analitiese sisteme om verhoogde outomati-

sering, monsterverwerking en qroter aanpasbaarheid van 

monstervereistes en analitiese bekwaamheid te bekom. 

Etlike nuwe instrumente is aangeskaf en die qrootste 

probleem in staatsgefinansierde laboratoriums is om 

voldoende teqniese personeel te bekom. 

• Samewerking in programme tussen isotooplaboratoriums en 

die industrie of met ander staatsinstansies neem toe. 

• Verdere ontwikkeling in die aanwending van stabiele-

isotooptegnieke word grootliks aangemoedig. 

Daar is baie belangstelling in verskeie navorsinqsproqramme 

waarmee die Afdelinq Natuurisotope besig is, qetoon, veral die 

navorsin-. oor nitrate in grondwater en die vergelyking van 

ionium- en ^C-daterings. Dit wil voorkom asof die Afdelinq 

se aktiwiteite op 'n hoe vlak bedryf word wat gelykstaande i:, 

aan werk in laboratoriums in die VK. Almal wat besoek is, was 

beindruk met die wye reeks isotoopteqnieke wat die Afdelinq 

gebruik en die besondere bate wat dit verteenwoordig. Onge-

lukkig is die stabiele-isotoop-massaspektrometers wat deur die 

Afdeling gebruik word beslis verouderd en nie daartoe in staat 

om tred te hou met bogenoemde ontwikkelinqs nie. 

G Held 

VK, Dultsland, Frankryk, Swit-
serland 

Met - Junle 1983 

Doel van besoek 

• Om as referent die Sesde Wêreldkonqres oor Lugkwaliteit 
in Parys by te woon; 

• om besoek te bring aan verskeie organisasies wat aktief 
navorsing doen oor lugbesoedeling en veral grenslaag-
meteorologie en suurneerslag; 

om besoek te bring aan 'n paar groepe wat met donder-
storm- en haelnavorsing besig is of Doppler-radars en 
verwante toerustinq as wolkfisika-apparaat gebruik. 

I 
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Algeaene indrukke 

Die wcreldkongres is deur die International Union of Air 
Pollution Associations georganiseer. 'n Wye veld is gedek 
maar die wetenskaplike inhoud van die bydraes was maar bra 
onbevredigend en beduidende nuwe kennis is nie ingewin nie. 
Blykbaar het die meeste topdeskundiges oor lugbesoedelmg 
vanaf Noord-Amerika en Europa ander byeenkomste bygewoon. 

Aansienlike uitbreiding van ons mobiele en vaste moniteernet-
werke vir lugbesoedelingnavorsing sal nodig wees on die stan-
daarde te bereik wat deur die meeste van die besoekte groepe 
in Europa gehandhaaf word. Ten spyte van die kwaliteit en 
kwantiteit van hulle gevorderde instrumentasie konsolideer 
hulle dikwels hul beskikbare mannekrag en instrumentasie in 
gesamentlike en intensiewe veldprogramme. 'n Ander opvallende 
kenmerk is hulle bewustheid van die noodsaaklikheid om resul-
tdte van wiskundige modelle dadelik met regte waarnemings te 
toets. Met die oog hierop is dit belangrik om die huidige 
goeie samewerking tussen EVKOM en die Afdeling Atmosferiese 
Wetenskappe uit te bou. 

Intensiewe navorsing oor suurneerslag is dwarsoor Europa aan 
die gang. Een van die voorste eksperimentele groepe is blyk
baar die aan die Universiteit van Frankfurt, waar 'n tyd-ge-
skeide pH-meter ontwikkel is. Daar is nog verdeelde menings 
oor die oorsake van skade aan mere en woude. 

Die werk wat deur EVKOM aangevoor is, behoort deur 'n basiese 
navorsingsprogram, uitgevoer deur die MNNR, gesteun te word 
owdat resultate van elders nie hier direk van toepassing sal 
wees nie vanweé verskillende klimaatstoestande en die groot 
hoogte bo seespieël. 

Op die gebied van wolkfisika, donderstorms en haelnavorsing is 
daar ook 'n sterk neiging om modelaannames en -resultate met 
behulp van metings te kontroleer. In die VK en Wes-Duitsland 
word van gevorderde vliegtuigwaarnemings gebruik gemaak. Die 
Switserse haelbekampingseksperiment, waarin vir sowat vyf jaar 
van Russiese vuurpyle qebruik gemaak is, is beëindig. Die re
sultate is nie bemoedigend nie maar nog statistiese toetse sal 
op die datastel uitgevoer word. 

Weerradarontwikkelings sluit onder andere die gebruik van 'n 
mobiele vertikaal-gerigte X-bandradar in Switserland en die 
verkryging van polarisasieradars in die VK en Wes-Duitsland 
in. Die VK probeer metings van 'n S-band-polarisasieradar 
bevestig deur middel van gelyktydige vliegtuigwaarnemings en 
modellerings. Die Franse Ronsard dubbel-Doppler-stelsel, wat 
goed werk, is blykbaar die enigste meervoudige Doppler-stelsel 
in Europa. Sodra ons eie drievoudige Doppler-stelsel in be-
dryf is, behoort 'n uitvoerbaarheidstudie oor die ontwikkeling 
van 'n polarisasiedetektor vir die Houtkoppenradar gedoen te 
word. 



Doel van besoek 

Duitsland cn Frankryk 

Septeaber - Oktober 1982 
On as voorsitter op te tree gedurende 'n vergadering 
van Tegniese Komitee TC-2.2 (Detektors) van die Inter-
nasionale Verligtingskomitee (CIE) en om 'n vergadering 
van Tegniese Komi tee TC-1.2 (Fotometri? en Radiometric) 
van die CIE in Berlyn by te woon, 

on 'n driedaagse simposium oor fotodetektors /an die 
Internasionale Metingskonfederasie (IMEKO) in Berlyn by 
te woon en twee referate daar te lewer, 

on 'n vergadering van die Konsulterende Komitee vir 
Fotometrie en Radiometrie (CCPR) van die Internasionale 
Buro vir Mate en Gewigte (BIPM) in Parys (Frankryk) by 
te woon, 

om die radiometrietoerusting wat die NFNL aan die BIPM 
verskaf het op die jongste optimum werkverrigtingsvlak 
te bring, 

om by die PTB in Braunschweig (Duitsland) aan te doen 
om houers vir w.s./g.s.-oordragtoerusting af te lewer 
en om gekalibreerde lasselle af te haal en na Suid-
Afrika te bring as kajuitbagasie op 'n SAL-vlug. 

Algenene indrukke 

Die voorsitterskap van Tegniese Komitee TC-2.2 van die CIE het 
die bykomende voordeel ingehou dat reelings qetref kon word 
vir 'n reeks belangrike wetenskaplike vergaderings oor lig- en 
optiese stralingsmetings wat gedurende die jaar in Europa ge-
hou is. In samewerking met die voorsitters van ander komitees 
en organisasies is ooreengekom om bogenoemde vergaderings oor 
'n tydperk van twee weke in Berlyn en Parys in te pas. 

20-22 September 
23 September 
24 September 
28-30 September 

IMEKO simposium, Berlyn 
CIE TC-2.2 vergadering, Berlyn 
CIE TC-1.2 vergadering, Berlyn 
CCPR vergadering, Parys 

Hierdie reeling het dit die moeite werd gemaak vir afgevaar-
digdes van oor die hele wereId om die vergaderings by te woon 
en gevolglik was die bywoning en gehalte van die referate en 
besprekings hoog. Daar is goeie vordering gemaak met die 
komiteewerk oor verskeie teqniese verslae en aanbevelings vir 
meetinstrumente en -prosedures vir lig- en optiese stralings
metings. Die hoe agting vir die werk wat op hierdie gebied in 
die NFNL gedoen word, was by alle vergaderings duidelik en is 
openlik erken selfs deur die groter laboratoriums soos die 
National Bureau of Standards (VSA) en die National Physical 
Laboratory (VK). 
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On deel te kan neem in die bepaling van die nuwe wêreld-gemid-

deld vir die candela (die basiseenheid vir ligmeting), is dit 

noodsaaklik dat fondse verkry word vir die aankoop van twee 

nuwe tipe standaardlampe wat in die afgelope tyd ontwikkel 

is. Slegs die nuwe tipe lampe sal in die onderlinge vergely-

king toegelaat word. 

Die CCPR-vergadering by die BIPM het 'n unieke geleentheid ge-

bied om die absolute radiometriese toerusting wat die BIPM van 

die NFNL verkry het, aan die vernaamste deskundiges in die 

vakgebied te demonstreer. Dit mag lei tot verdere verkope van 

toerusting vir SAOKU*. 

Die toer is ook gebruik om sekere elektriese oordragtoerusting 

vir montering na die PTB (Duitsland) te vervoer en toesiq te 

hou oor die vervoer van 'n aantal gekalibreerde lasselle van 

Duitsland na Suid-Afrika. Hierdie lasselle sal binne die af-

sienbare toekoms die basis vorm van 'n nasionale drukkragstan-

daard. Uitstekende samewerking is weer eens van die Suid-

Afrikaanse Lugdiens verkry met die vervoer van sensitiewe 

meetapparaat. 

Doel van besoek 

• Om besoedelingsprobleme te wyte aan motorvoertuigjit-

late in die VSA te ondersoek met die oog daarop om die 

Laboratorium se program uit te brei. Die besoedeling 

vanaf motorvoertuie in Suid-Afrika verg nadere onder

soek omdat sekere besoedelstowwe vlakke bereik het wat 

komtner wek en omdat die byvoeging van alkohole tot ons 

brandstof lei tot hoé'r aldehieduitlate. Die eerste 

aspek vereis 'n uitbreiding van ons moniteringsprogram 

en die tweede dat emissietoetse en fotochemiese reak-

siestudies uitgevoer sal word om te kan voorspel wat 

die uitwerking van aldehiede op die omgewing mag wees. 

Algenene indrukke 

'n Groot hoeveelheid kennis en ondervinding van motorvoertuig-

uitlaatbesoedeling bestaan in die VSA. Die organisatoriese 

struktuur waaruit hierdie kennis en ondervinding kom was duur 

en het jare geneem om te ontwikkel. Weens ons kleiner bevol-

king en ekonomie in Suid-Afrika kan ons nie so 'n orqanisasie 

dra nie. Ons kan egter voordeel trek uit die aspekte van die 

VSA se stelsel wat tot betekenisvolle resultate vir die Depar-

tement Gesondheid sal lei. 

'n Aspek wat nog bykans geen aandag geniet in Suid-Afrika nie, 

*SA0KU: Suid-Af,rikaanse Ontwikkelingskorporasie vir 

Uitvindinqs 



is die van eaissieaetinqs deur monsters proporsioneel te 

nee*. Stappe moet beslis in die rigtinq gedoen word. 

Fotochemiese reaksiestudies mag baie duur wees maar somige 

eksperinente is relatief qoedkoop en kan gebruik word in ons 

ondersoek na aldehiede in die atnosfeer. 

Doel van besoek 

• On aan die Sesde wereldkongres gereêl deur die Inter

national Union of Air Pollution Associations in Parys 

deel te neem en 'n referaat "Motor vehicle exhaust pol

lution trends in South Africa" te lewer; 

• om gebruik te maak van die geleentheid an instansies 

gemoeid met voertuiguitlatr te besoek. Aangesien Suid-

Afrikaanse voertuie grotendeels van Europese ontwerp en 

afkoms is en ons wetqewing op die Britse patroon ge-

skoei is volgens die beginsel van "die beste beskikbare 

metode" vir die bekamping van besoedeling, was die 

mening dat ons sou kon baat deur 'n studie te maak van 

Europese vordering. Die geleentheid om die betrokke 

instansies te besoek moes dus deeglik benut word. 

Algenene indrukke 

Dit is veral die Duitse voorbeeld wat vir ons as aanmoediqing 

kan dien in die bekamping van motorvoertuiguitlaatbesoede-

ling. Die doel gestel deur die Wes-Duitse Regering is die van 

aksie in die bekamping van besoedeling sonder om eers te wag 

totdat daar "sonder twyfel gedemonstreer" word dat sekere 

vlakke van besoedeling nadelig is. 

'n Klein konstantevolume-monsternemer (KVM) wat by Warren 

Spring Laboratories or.twikkel is, hou vir 'n projek met 'n 

klein begroting baie moontlikhede in. 

Die literatuur wat gedurende die besoek versamel is, word be-

studeer en sal lei tot 'n volledige verslag. 

Doel van besoek 

• On vervaardigers en voorsieners van beeldverwerkings-

toerusting en -sisteme te besoek met die doel om 'n 

aanbeveling te maak in verband met vervanqing van die 

verouderde toerusting van die NFNL. Die behoefte aan 

'n sentrale fasiliteit vir die WNNR is ook in ag ge-

neem; en 
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• OHi gebruikers van beeldverwerkingsisteme, insluitende 
VICAR, te besoek met die oog op bostaande. 

Algeaene indrukke 

Besoeke aan ses voorsieners en agt verbruikers het gelei tot 
*n aanbeveling van 'n sisteem aangebied deur Electromagnetic 
Systems Laboratories in Kalifornie. Oie ervaring van 'n ver-
bruikersgroep en ondersteunende dienste het hier die deurslag 
geqee. 

Wat proqrammatuur betref was die keuse beperk behalwe wat in-
tegrasie van geografiese inligtingstelsels betref. Hierdie 
belangrike faset was net van twee firmas beskikbaar maar die 
meeste ander was besig met ontwikkelinqswerk. Wat apparatuur 
betref is stabiliteit en duursaamheid van die vertoonstelsel 
van belang. Die tegnologiese ontwikkeling op alle aspekte van 
beeldverwerking is so snel dat evaluasie van hierdie aard 
spoediq verouderd raak. 

Doel van besoek 

• Om so veel inligting as moontliK te verkry oor die 
jongste ontwikkelings en tegnieke in die dunlaagkarak-
teriseringsgebied, met die doel om soortgelyke teqnieke 
in die Dunlaagseksie te ontwikkel en te vestig. 

Algeaene indrukke 

Dit het duidelik geblyk uit die besoeke aan 'n oorsese univer-
siteit en verskeie laboratoriums dat die Dunlaagseksie beson-
der swak toegerus is wat die karakteriserinq van optiese dun-
lagies betref. Dit is dus uiters noodsaaklik om meer omvat-
tende meetmetodes so gou as moontlik daar te stel. Voorkeur 
behoort gegee te word aan absorpsie-, strooilig-, en absolute 
refleksiemetings in die IR-gebied, asook die verkryqinq van 
bykomstige Nomarksi-toerusting vir die huidiqe optiese mikro-
skoop. (Die ontwikkeling van die absorpsie- en absolute re-
fleksiemetingsapparaat is nou reeds ver gevorder by die NFNL 
en die Nomarksi-toerustinq is reeds aangeskaf.) 

Daar is bevind dat die NPL se Dunlaagseksie in Teddinqton die 
grootste verskeidenheid karakteriserinqsfasiliteite het en die 
besoek van twee weke daar was besonder vruqbaar en insig-
gewend. Die Universiteit van Marseille het 'n besonder gevor-
derde strooillgapparaat opgebou, wat strooilig in die orde van 
1 deel in 10" 9 kan meet. Waardevolle kontak is ook gemaak 
by die Universiteit van Marseille wat aangebied het om gratis 
stroolllgmetings vir die Dunlaagseksie te doen, indien dit 
nodig sou word; en by die NPL wat hulle fasiliteite teen 'n 
nominale fooi aanqebied het vir eniqp toekomstiqe metinqs. 



u li p Mual* Doel van besoek 

Europa 
• Om 'n groep Weston-selle (volt.) en twee elektriese 

Julie 1982 weerstande (ohm) by die Internasionale Buro vir Mate en 

Gewigte (BIPM) Sevres, Frankryk na yking af te haal en 

na Pretoria terug te bring, 

• om nasionale laboratoriums in Engeland, Nederland, 

Italiê' en Frankryk, asook vervaardigers van elektriese 

meettoerusting te besoek waar ykingstegnieke en stan-

daarde bestudeer is, en 

• om die gebruik van elektriese ouditmonsters by die 

British Calibration Service (BCS) te ondersoek en eva-

luering van kalibrasielaboratoriums te bespreek. 

Algenene indrukke 

In al die laboratoriums word 'n groot verskeidenheid meettoe

rusting van die heel nuutste modelle gebruik. Fondse is gere-

delik beskikbaar vir die aankoop van die beste en noukeurigste 

meettoerusting om tred te hou met die aanvraag vir meer nou-

keurige metings. Die instandhouding van elektriese standaarde 

is meer gevorderd en baie hoë noukeurigheid word verkry. 

Sommige afdelings ondervind 'n tekort aan opgeleide personeel 

weens die aantrekliker diensvoorwaardes wat ander instansies 

aanbied. 

Die samewerking tussen die verskillende nasionale laborato

riums, en veral die kalibrasiediensorganisasies, is baie 

goed. Ouditmonsters word in laboratoriums in verskillende 

lande gemeet en personeel oor en weer as assessore by die 

kalibrasiedienste gebruik. 

Die kontak wat oor die jare met die verskillende Europese 

nasionale laboratoriums en organisasies opgebou is, net 'n 

waardevolle bron van inligting en tegniese kennis geword. Ons 

aktiewe deelname aan die BIPM se internasionale vergelykings 

van standaarde moet voortgesit word terwyl die Konsulterende 

Komitee vir Elektrisiteit (CCF) ons die geleentheid bied om op 

internasionale vlak op te tree. 

In Europa net die Western Europe Calibration Co-operation 

(WECC) van die verskillende kalibrasiedienste tot stand ge-

kom. Suid-Afrika kan oneindig baat deur nouer skakeiing met 

die WECC deur byvoorbeeld die voorlegging van ouditmonsters, 

ykingsresultate en besoeke van oorsese metroloë. Ons Nasio

nale Kalibrasiediens (NKD) kan mettertyd as 'n geassosieerde 

lie' van die WECC aanvaar word mits ons die nodige insette 

maak. 

Ons meetfasiliteite het tekortkomims in noukeurigheid sowel 
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as bereik waaroor metings gedoen word. Die dringende behoefte 

word deur die NKD beklemtoon en kan alleen reggestel word deur 

die aankoop van die nodige meettoerusting. 

Die gebruik van elektriese ouditmonsters in die NKO kan uitge-

brei word om sekere ykings van laboratoriumstandaarde te ver-

vang terwyl die resultate aan die WECC voorgelê kan word. 

Doel van besoek 

• Om 'n kursus in mikrogolfstralingsmeting by te woon en 

om die r.f.-drywingstandaard te besigtig en te be-

spreek. 

Algenene indrukke 

Een-en-twintig persone het die kursus bygewoon en tien NPL-

personeellede het lesings en demonstrasies gelewer oor 'n ver-

skeidenheid onderwerpe. 

Samesprekings het die volgende inligting opgelewe: 

• Huidige ondersoeke om stralingsgevare te bepaal behels 

nie alleenlik verhittingseffekte nie maar ook liggaams-

resonansie en moontlike neurologiese effekte. 

• Die Britse beskermingstandaard (adviserende dokument) 

behoort teen Julie 1983, afgehandel te wees. Die Euro-

pese dokument sal waarskynlik oor twee jaar berkikbaar 

wees aangesien die oorspronklike dokument twee jaar ge-

lede vir bespreking vrygestel is. 

Die r.f.-standaard is besigtig. Daar is gevind dat die 6R900-

en koaksiaie verbindings nie geskik is vir ons eie standaard 

nie. Daar is melding gemaak van die werk wat in die Royal 

Signal Research Establishment op 'n 7 mm koaksiaie toevoer-

kalorimeter gedoen word en die bevindings mag vir ons van nut 

wees. 

Doel van besoek 

• Om die Twaalfde Internasionale Kwantumelektronikakon-

gres (IQEC) in MUnchen by te woon en 

• om 'n aantal navorsingsentra te besoek om te sien wat 

die belangrike nuwe navorsinqsrigtings in laserontwik-

keling is. 



AlgoKne indrukke 

Die belangrikste vakgebiede wat deur die Konqres gedek is, is 

laserversmelting, laserspektroskopie, nie-lineêre effekte en 

pikosekondeverskynsels. Baie klem i* gelê op golflengte-ver-

skuiwingstegnieke met behulp van Ramanverstrooiing en ander 

nie-lineêre metodes. Lesings deur Nobelpryswenners prof 

Bloembergen en prof Schawlow in die verband was veral insig-

gewend. 

'n Aantal navorsingsinstansies is ook besoek. By die Max 

Planck-Institut fur Quantenoptik word infrarooi-laserspektro

skopie, plasmastudies en gestimuleerde Ramanverstrjoiing ge-

doen. Die belangrikste fasiliteite hier sluit 'n TW jodium-

laser en 'n instembare hoëdrywing-kleurstoflaser in. 

By die Tegniese Universiteit van Miinchen word werk gedoen in 

verband met pikosekondeverskynsels en Ramanspektroskopie. Die 

Siemens-groep in Munchen spesialiseer tans in halfgeleier-

lasers met die oog op toepassings in kommunikasie en die 

rekenaarbedryf. 

Die Batelle-navorsingsinstituut in Frankfurt doen tans navor-

sing in verband met materiaalprosessering met lasers en af-

standswaarneming van lubesoedeling met CO2- en loodtinsele-

nied-lasers. 

Oor die algemeen was al die laboratoriums besonder goed toege-

rus met hoogs gespesialiseerde apparaat en uitstekende teg

niese dienste. 

Doel van besoek 

• On 'n plakkaatreferaat te lewer by die "8th Interna

tional Symposium on Machine Processing of Remotely 

Sensed Data with special emphasis on Crop Inventory and 

Monitoring", Universiteit van Purdue, 

• bywoning van 'n spesiale kort kursus wat op die simpo-

sium gevolg het oor "Numerical Analysis of Remotely 

Sensed Data with special emphasis on Crop Inventory and 

Monitoring", aan bogemelde Universiteit. 

Algemene indrukke 

Die referaat getiteld "A crop area estimation study on the S A 

Highveld" was goed ontvang by die simposium en is erken as 'n 

bydrae met nuwe en ongewone metodes en resultate veral ten op-

sigte van die klassifikasie van somergewasse, die evaluasie 

van die akkuraatheid van klassifikasie en die integrasie van 

die versyferde landerye in die VICAR-sisteem. 
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Die kort kursus het waardevolle materiaal vir NFNL-doeleindes 
opgelewer. 

Persoonlike kontak is met verskeie organisasies en werkers in 
die veld van optiese waarneming gemaak. As gevolg hiervan is 
belangrike besonderhede oor rekenaarprogramme wat deur NFNL 
benodig was, deur hierdie kontakte voorsien. 

Die jongste inligting is verkry oor die onderskeiding tussen 
mielies en sojabone, pogings om akkuraatheid te verkry op die 
1/20 bee1delernent(('pixel')-vlak, multi-tydelike analise en 
tydelike profielmodelleerwerk, voile outomatiese skatting van 
die oppervlakte van gewasse en opbrengsmodellering. 

Doel van besoek 

• Om 'n vergadering van die BIPM se Konsulterende Komitee 
vir Elektrisiteit by te woon, 

• om twee standaardbandlampe na die NPL te neem vir kali-
brasie, 

• om inligting by die NPL in te win oor drukkrag, dimen
sioned metrologie, r.f.-attenuasie, ensovoorts en 

• om toerusting wat geskik sal wees vir 'n nasionale 
meetstandaard van rondheid te inspekteer. 

Algemene indrukke 

Die Konsulterende Komitee vir Elektrisiteit (CCE) is besig om 
internasionale vergelykings van verskillende tipes metings te 
reel, byvoorbeeld g.s.-spanning en weerstand, w.s./g.s.-oor-
dragtoerusting, r.f.-attenuators, ensovoorts. 

Indien moontlik behoort die Afdeling NMS & M aan hierdie ver-
gelykings deel te neem aangesien dit die enigste wyse is waar-
op ons noukeurigheid en meetvaardigheid getoets kan word. 

Die internasionale navorsingsresultate oor die Josephson-effek 
het tot dusver nie beslissende resultate gelewer nie, in teen-
stelling met wat vroeë'r gedink is. Uiteindelik sal die Afde
ling NMS & M gedwing word om navorsing op hierdie gebied te 
doen asook op die gebied van die kwantum-Hal 1-effek om die 
noukeurigheid van nasionale meetstandaarde van spanning en 
weerstand te verbeter. 

Kontak wat met senior metroloé' by die CCE gemaak is, is van 
onskatbare waarde vir die toekomstige ontwikkeling van die Af
deling NMS & M, veral wat betref die opbou van ele«triese 
standaarde. By die NPL tree meer en meer van die kundige 



metroloë af. Hul plaasvervangers (as daar enige is) beskik 

sons nie oor dieselfde diepte van kennis en ondervinding nie. 

As gevolg van die moeilike finansiêle probleme wat talle van 

die groot nasionale laboratoriums in die gesig staar, word dit 

toenemend belangrik vir die NFNL om in staat te wees om te be-

taal vir benodighede. Dit sou onregverdig van die NFNL wees 

out gawes van toerusting, inligting, kalibrasies, ensovoorts te 

verwag van ooreenkomstige oorsese laboratoriums wanneer laas-

genoemde, ten spyte van hul skynbare sterkte en grootte, suk-

kel om voort te bestaan. 

Doel van besoek 

• Om die "Incos 2000 Data System"-kursus in Cincinnati by 

te woon; 

• om 'n laboratorium wat organiese lugbesoedelingswerk 

met behulp van 'n massaspektrometer doen, te besoek. 

Om ook te sien hoe die nuutste metodes vir monster-

neming en voorbereiding geskied. Oaar is veral gelet 

op die nuwe metode waar die organiese besoedelstowwe op 

Tenax GC-substraat geabsorbeer is, en dan direk in die 

inlaat van die gaschromatograaf gedesorbeer is; 

• om die "Environmental Protection Agency" (EPA) te be

soek. Hier word die stand van lugbesoedeling oor die 

hele VSA gemoniteer en gekoordineer, en al die nuwe 

metodes getoets. 

Algemene indrukke 

Die kursus by die Finnigan-Instituut was van baie waarde en 

het die leerproses, toepassing en die gebruik van die program

me baie vergemaklik. Daar is ongeveer ses maande se moeite 

hierdeur bespaar. 

Terwyl die sisteem data opneem, word hierdie data of 'n ander 

monster se data verwerk, die GC-pieke word uitgeken en die on-

bekende GC-piek se massaspektrum word met die bestaande regis

ter van 31 000 bekende spektra vergelyk. Die GC-piekarea of 

die piekhoogte kan bepaal word en konsentrasies van die be

soedelstowwe kan dan noukeurig vasgestel word. Die data-

si steem kan die stabiliteit van die massaspektrometer asook 

statistieke van die bepaalde organiese stowwe bepaal en inter

ne standaarde moniteer. Die kursus het te veel inligting in 

die beskikbare tyd probeer oordra met die gevolg dat die pro

ses baie gejaagd was. 

Die besoek aan die EPA het getoon dat standaardmengsels van 
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organiese besoedelstowwe van die uiterste belang is, en dat 

toetsmonsters tussen laboratories bai;1 belangrik is, Onge-

veer 40 tot 50 % van alle monsters is toets- of standaard-

monsters. Oie nuwe metode van monsterneming en van die de-

sorbsie van organiese stowwe direk in die inlaat van die GC 

word orals toegepas en is noodsaaklik vir die Afdeling se tipe 

analises. Die monstervolume is tussen 6 en 80 liters in plaas 

van 20 kub. meters en geen ekstraksie vind plaas nie. 

Daar is 'n week lank by die I IT Research Institute deurge-

bring. Hulle het twee massaspektrometers wat slegs organiese 

besoedelstowwe analiseer, en het in 'n jaar $4,3 miljoen ver-

dien. Daar is dus *n baie groot aanvraag vir die tipe ana-
lise, en hier sal die Afdeling heelwat kan verdien met die in

strument en selfonderhoudend wees. 

Vir besonderhede omtrent spesifieke voorstelle raadpleeg die 

volledige verslag. 

Doel van besoek 

• Om die Xlde Kongres van die Internasionale Unie vir 

Kwartêrnavorsinq (INQUA) by te woon, en 

• om aan die vergaderings van die Internasionale Raad 

vir INQUA as Suid-Afrikaanse verteenwoordiger deel te 

neem. 

Algemene indrukke 

Die tiendaagse kongres is ingedeel in drie-en-dertig sessies 

en spesiale simposiums wat gegroepeer is onder die volgende 

algemene temas: 

• Kwartêrstratigrafie, 

• litologie en genese van kwartêrafsettings, 
• kwartêrfauna en -flora, 

• kwartêrpaleogeografie, 

• prehistoriese mens en sy materié'le kultuur, en 

• hulpbronne in kwartêrafsettings. 

Die gevolg van die druk program was dat tot sestien sessies 
gelyktydig plaasgevind het. 

Hierbenewens is die Raadsvergadering tydens die kongres gehou, 

sodat die volledige bywoning van selfs geselekteerde voor-

dragte uiters moeilik was. 

Onder hierdie omstandighede was dit slegs moontlik om spora-

diese indrukke oor die stand van die kwarternavorsing in te 

win. Die bevinding dat die skommelinge in seevlak gedure.Je 



die Pleistoseen- en Holoseenperiodes op die verskillende kon-
tinente verskillend gedokumenteer is, kan nou as gevestig aan-
vaar word. Dit beteken dat vroeëre strandlyne en hul datering 
op elke subkontinent onafhanklik vasgestel moet word. 

Die lesing wat in die seksie Kwartêrstratigrafie aangebied is 
oor "Ionium dating of the early Wurm in Europe" het aansien-
like belangstelling gewek en verskeie persone het hul nede-
werking op hierdie projek aangebied. Ongelukkig kan die na-
vorsing op die gebied tans nie voortgesit word nie as gevolg 
van 'n gebrek aan fondse. 

Die ontwikkeling van nuwe dateringsmetodes soos die wat op 
elektronspinresonansie termoluminessensie berus, geniet toene-
mende aandag. 

Op die Raadsvergaderinqs is 'n aantal wysigings in die konsti-
tusie aangebring en is die finansies van INQUA na indringende 
ondersoek herorganiseer. Dit was duidelik dat die dee1name 
van Suid-Afrikaners aan die verskeie kommissies welkom sou 
wees en voorstelle van die Suid-Afrikaanse Nasionale Komitee 
vir INQUA is reeds gemaak. 

Doel van besoek 

• Om die NPL-Drukseksie te besoek en samesprekings te 
voer in verband met die instandhouding en beskikbaar-
stelling van die nasionale meetstandaard vir druk, 

• om die Sira-Instituut te besoek met die doel om die be-
dryf van 'n Goedgekeurde Laboretorium van die Britse 
Kalibrasiediens vir druk te ondersoek, 

• om inligting in te win met die oog op die daarstelling 
van sodanige fasiliteite in Suid-Afrika. 

Algmene indrukke 

Verskeie kommersieel beskikbare drukbalanse is ondersoek en 
nuttige samesprekings is met beamptes by die NPL en Sira ge-
voer. Die vakuumkalibrasiefasiliteite by die NPL is ook on
dersoek, asook die primere drukstandaarde binne die bereik 
10" 5 Pa tot 10" 8 Pa. Dit was moontlik om feitlik alle 
beskikbare toerusting te besigtig en die goeie en swak punte 
daarvan te bespreek. 
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Die doel van die Afdelinr is on die aktiwiteite van die Labo
ratory un bekend te stel aan: 

• die wetenskaplike geneenskap deur niddel van publika-
sies in wetenskaplike tydskrifte Mat in die Afdeling 
geredigeer word; 

• die owerhede deur middel van spesiale verslae Mat deur 
die Afde'ing saamgestel of geredigeer word; 

• die nywerheid en voornemende werkneners deur spesiale 
inligtingstukke op te stel en deur besoeke aan die 
Laboratoryurn te reel; 

• skoolleerlinge deur middel van loopbaanpamflette en 
briewe in antwoord op navrae, deur besoeke aan die 
Laboratorium te reel waarby spesiale demonstrasies, 
skryfievertonings, ensovoorts ingesluit is; 

• die algemene publiek deur middel van populêre artikels, 
persberigte, dee1name aan uitstallings en wanneer 
paslik radio- en televisie-iterns. 

Gedurende die verslagjaar net die Afdeling al die publikasies, 
verslae en artikels soos aangegee onder Hoofstuk 5 geredi
geer. Verder is die taalkundige redigering van die verrig-
tinge van die internasionale konferensie "Materials Develop
ment '82" ook behartig, wat onder die titel Specialty Steels 
and Hard Materials deur Pergamon Pers uitgegee is. 

Geree'lde bydraes word aan die SAIF se koerant Meson en die 
tydskrif Archiacdes gelewer, wat artikels, berigte sowel as 
beeldbouadvertensies wat in die Afdeling ontwerp en opgestel 
word, insluit. 

Die Afdeling lewer 'n aktiewe bydrae tot die bywerking van die 
Fisikawoordeboek van die Vaktaalburo. Dit sluit in die her-
siening van die bestaande woordeboek asook die versameling en 
skepping van nuwe vakterme. 

Sedert April 1983 het die Afdeling die verantwoordelikheid vir 
die reeling van colloquia aanvaar (sien Hoofstuk 7 vir beson-
hede). Ander lesings ter inligting van Hoofbestuur, die NFNL 
se Advieskomitee en die nywerheid word van tyd tot tyd gereël. 

Die Laboratorium het gedurende die verslagjaar sowat 150 be-
soekers van oorsee, die nywerheid en ander organisasles, asook 
ongeveer 750 leerlinge en studente ontvang. Reelings word ge-
tref om hlerdle besoeke so vrugbaar as moontHk te maak deur 
die besoekers in aanraking te bring met deskundiges in hul be-
sondere belangstelUngsveld asook om hulle 'n oorsigtelike 
beeld van die Laboratorium se aktiwiteite te laat kry. 
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