Levensduur van geïmpregneerde kathodes
Begin 21ste eeuw bood ene Longo een manuscript aan ter publicatie in het Journal of Applied
Physics (JAP) over de levensduur van geïmpregneerde kathodes.
In de 70-er jaren had hij die aan een versnelde levensduur test onderworpen om te
onderzoeken of ze geschikt waren voor de Voyager missies.
Zijn conclusie, gepubliceerd in het IEEE Electronics and Electronic Devices (IEEE-E&ED)
tijdschrift, luidde dat zulks haalbaar was,
Maar hij had daarvoor wat aannames moeten doen en daarom ook een echte levensduur test
ingezet.
Die heeft ruim 20 jaar gedraaid, ondanks diverse overnames (RCA -> Hughes Aircraft ->
Boeing) van zijn lab door andere firmas. Kom daar nu eens om!
Met de uiteindelijke gegevens die de test opleverde kon hij, nu zonder aannames,
thermodynamisch verklaren wat er plaatsvond in de geïmpregneerde kathode.
Het karakter van IEEE-E&ED was dusdanig veranderd dat zijn nieuwe stuk daar niet meer in
paste en JAP veel beter geschikt was.
Maar dat vereiste een herhaling van een deel van het eerdere stuk en dus werd het nieuwe
verhaal wel erg omvangrijk.
Omdat Longo refereerde naar Zalm en Van Stratum in het Philips Technical Review zond de
editor van JAP, waarvoor ik vaak refereeing jobs deed, het aan mij ter beoordeling.
“This must be something from your early scientific life and may still be of interest to you. But it
is way too long so please shorten it wherever possible.”
Natuurlijk kon ik er niks mee maar er was ook niemand meer in leven die het nog wel zou
kunnen beoordelen.
Dus besloot ik het misverstand te melden en het stuk terug te zenden maar voor de aardigheid
las ik het ’s avonds nog wel door.
Naar mijn mening betrof het schitterende praktische natuurkunde en verdiende het onverkort
een plaats in JAP.
Die aanbeveling, vergezeld van mijn verklaring van ondeskundigheid, de onmogelijkheid om
nog deskundigen te vinden en het vermoeden dat er vast niet veel JAP lezers gevonden zouden
kunnen worden die dit stuk zouden lezen, was voldoende om het toch gepubliceerd te krijgen.
Peer Zalm.
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