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1. In.leidin.g

Het onderzoek waarvan het verslag voor U ligt, behelst ruis van het type 1/f

in devices die worden aangeduid als magnetoweerstanden.

In de volgende paragrafen zullen allereerst de begrippen magnetoweerstand en

1/f-ruis fenomenologisch worden besproken, alvorens in een overzicht aan te

geven wat het onderzoek precies tot inhoud heeft.

1.1. Magnetoweerstandseffect

Plaatst men een geleider in een transversaal magneetveld (fig. 1.a), dan neemt

zijn weerstand toe. Deze experimentele bevinding wordt het transversale magne

tische weerstandseffect, kortweg magnetoweerstandseffect, genoemd.

Dit verschijnsel is nauw verwant met het Hall-effect (fig. 1.6): het zijn in

feite twee aspecten van hetzelfde fenomeen, zij het dat bij het Hall-effect

een extra paar (sensor-)elektrodes nodig is om de Hall-spanning - loodrecht op

de stroombaan en op het B-veld - te kunnen meten.

I

, , ,
r

z

figuur 1 (a) Magnetoweerstandseffect (b) Hall-effect

~---

.\'~

De oorzaak van deze weerstandsverhoging resp. geinduceerde spanning ligt in

de afbuiging van de baan der ladingsdragers onder

invloed van de Lorentzkracht.

Macroscopisch betekent dit eerl afname van de drift-

snelheid vd in de richting van het aangelegde

elektrisch veld [wat tot uitdrukking komt in een

afname van de vrije weglengte in die (z.eg-x)rich

ting, en dus ook van de effectieve beweeglijkheid

~, immers vdx = ~ExJ, gepaard met een afbuiging

van de stroombanen (toename vande stroombaanlengte,

afhankelijk van de geometrie van het device.

In de literatuur worden zij gebruikelijk aangeduid met fysisch resp. geoQetrisch

magnetoweerstandseffect, ten onrechte de indruk wekkend d~t er verschillende

oorzaken aan ten grondslag liggen (bijvoorbeeld lit. 2 en lit. 6).
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De magnetoweerstanden waaraan hier onderzoek wordt gedaan. zijn rechthoekige

n-type Si plakken. met diktest en twee parallel Ie zijden uitgevoerd als Ohmse

contacten. breedte 0 en onderlinge afstand L. De aandacht gaat uit naar der

gelijke devices met lengte/breedte-verhouding 0 < LID < ~ (fig. 2).

Voor het extremum lim LID ~ 0 ontstaat a.h.w. een condensator-configuratie.

welke we zullen aanduiden als Corbino-schijf. Een fysische realisatie hiervan

is een ringvormige weerstand met contacten langs de buiten- resp. binnenomtrek

van de ring (zie figuur 8).

Het an~e extremum lim LID ~ ~ heeft de configuratie van een naald. en zullen

we ook als zodanig aanduiden.

(a)

I

(b)

{]-
(c)

1----'C==============::::JI--

figuur 2: Lengte/breedte verhoudingen

(a) Corbinoschijf LID ~ 0 (b) Vierkant LID = 1 (c) Naald tiD ~ ~

Het is duidelijk dat in beide e=ctrema het stroom- en veldlijnenpatroon er

homogeen uitziet. Bij de naald is een (macroscopisch) geometrische afbuiging

van de stroombanen niet mogelijkj vandaar dat in de historie de weerstands

toename hier werd toegeschreven aan een "fysische" (i. e. niet-geometrische)

oorzaak (bijv. lit. 2). Bij de Corbino-schijf is de afbuiging van de str~

banen daarentegen maximaal. en is de relatieve weerstandsverandering vele

malen groter dan bij de naald. Nu krijgen de elektrische veldlijnen a.h.w.

niet de kans om af te buigen. resulterend in - wat je zou kunnen noemen 

een "kortsluiting" van de Hallspanning. In aIle andere tussenliggende L/D

verhoudingen hebben we te maken met inhomogene veldenpatronen.

Omdat in het onderzoek magnetoweerstanden met varierende LID. 0 < LID < ~.

aan bod zullen komen. is het in verband met ie te bepalen intensiteit van

de ~~uis noodzakelijk het elektrisch veld in ieder punt van het device te

kunnen berekenen.
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1. 2. 1If -Ruis

De ruis van het type I/f in de spanning V over de contacten van de magneto

weerstand door welke een constante stroom I loopt, wordt onderzocht
o

- als functie van de magnetische inductie B

- bij verschillende L/D-verhoudingen.

Kenmerkend voor I/f-ruis is de omgekeerde evenredigheid van de spectrale ver

mogensdichtheid S(f) met de frequentie f in een zeer groot frequentiegebied.

Experimenteel is vastgesteld dat de (bij stroomsturing: spannings-)ruisinten

siteit omgekeerd evenredig is met het aantal N der ladingsdragers en dat de

ruis wordt veroorzaakt door fluctuaties 6G in de elektrische geleiding G

[lit. 7J. Zij S (f) de spectrale vermogensdichtheid van de spanningsfluctuaties
v

6V(t) bij constante stroom I ,
o

00

< 6V2(t) > = f S (f)df
a v

en analoog SG(f) de spectrale ruisintensiteit in de geleiding, dan is de vol

gende empirische relatie geldig [lit. 7J:

S (f)
v

-y2 (1.1 )

Hierin is de dimensieloze evenredigheidsconstante ~ - bekend als de constante
- -3 -4
van Hooge - in de orde van grootte 10 a 10

Vanwege G ~ 0 = e~n voor een n-type halfgeleider laat dit model van fluctuaties

60 in de geleidbaarheid 0 als bron van I/f-ruis nog een tweetal mogelijkheden

open:

1. fluctuaties 6~ in de elektronenbeweeglijkheid ~, danwel

2. fluctuaties 6n in de elektronendichtheid n.

Deze nog steeds onbeantwoorde vraag staat centraal in de nu volgende analyses

en berekeningen - in de hoop dat de uit te voeren experimenten hieromtrent

uitsluitsel kunnen geven.

1.3. Overzicht van de inhoud

In hoofdstuk 2 komen de nodige fysische basisvergelijkingen aan bod, alsmede

de (gegeneraliseerde) definities m.b.t. elektrische geleidbaarheid en Hall

effect, onafhankelijk van de L/D-verhouding en de grootte van I~HBI.

De grootte van de weerstandsverandering van de magnetoweerstand als functie

van de L/D-verhouding en van ~HB komt in hoofdstuk 3 ter sprake. Tevens hoe

bij LID ~ 0 hieruit ~H kan worden bepaald.
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Hoofdstukken 4, 5 en 6 behandelen de ruis, i.h.b. de I/f-ruis:

hoe de a-fluctuaties zich uiten in de spanningsruis over de contacten,

- de gevolgen als we deze fluctuaties interpreteren als ~-fluctuaties, danwel

als n-fluctuaties,

- en de daarbij behorende I/f-ruisspectra (hoofdstuk 4);

wat we daaruit kunnen verwachten omtrent de intensiteit van de ruis bij

homogene elektrische velden (hoofdstuk 5);

- en tens lotte hoe, a.h.v. een algemene theorie van gevoeligheid voor locale

a-fluctuaties, de spanningsruis uitgedrukt wordt in de elektrische veldver

deling en de ruisspectra van de componenten van de geleidbaarheidstensor:

voor I/f-ruis toegeschreven aan ~-fluctuaties en voor I/f-ruis toegeschreven

aan n-fluctuaties (hoofdstuk 6).

Ter bepaling van die elektrische veldverdeling wordt in hoofdstuk 7 een poten

tiaalprobleem gesteld, haar karakteristieken besproken en numeriek opgelost

(m.b.v. eindige differentiemethode en conformal mapping). De resultaten daar

van zijn in het licht van het magnetoweerstandseffect, Hall-effect en I/f

spanningsruis - toegeschreven aan ~- en n-fluctuaties - uiteengezet in hoofd

stuk 8.

Tenslotte behandelt hoofdstuk 9 de meetresultaten die zijn verricht aan hier

toe ontwikkelde devices, bij kamertemperatuur en bij een temperatuur van ca.

150 K. Zij worden vergeleken met de theoretisch en numeriek bepaalde verwach

ting uit de voorgaande hoofdstukken en met analoge meetresultaten van enkele

andere onderzoekers.
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2. Constit~tie~e ~ergeli~king en

definities

2.1. Bewegingsvergelijkingen

Voor elektronen die zich in een vlak, zeg xy-vlak (figuur 3), bewegen met

snelheid v = v e + v e onder invloed van een elektrisch veld E = E e + E e
- x"""", y-y - x"""", y-y

en van een transversaal homogeen magneetveld ~ = B~ 1aten de bewegingsverge-

~

c !

-4- B
-0 r---

~~.e
J) A x

lijkingen zich schrijven in drift- en Lorentzkrachtcomponenten:

av
x ~ Eat = - m x - lJNy

e
(2.l.a)

av
---.:i. =
at

e E + CJNme y x (2.l.b)

waarin w= rB de cyclotronfrequentie is.
m

e

Overgaand op complexe variabelen z = v + iv en z = x + iy zijn zij samen
x y

te vatten tot

~ - iwt =
at

- .!L (E + iE )
me x y

met als algemene oplossing - uitgaande van de beginwaarde Z = Z op t = a
o

iwte
iw

Z = Z e iwt + .!L (E + iE ) 1 -
o me x y

Omdat er een spreiding is in de botsingstijden moet Z hierover worden gemiddeld.

Zij daartoe T de gemiddelde botsingstijd [lit. 1J en S(t) = Jt Z(u)du de afge
a

legde weg op tijdstip t vanaf de laatste botsing. Dan is de gemiddelde vrije
---- 1 t -tiTweglengte S(t) = - f S(t)e dt zodat voor de gemiddelde snelheid m.b.v.

1T 0

partiele integratie voIgt
1-- 1 a>t

Z( t) = -; S( t) = 7 J J
a>

Z(u)du e- t/T dt =~ of Z(t)e- t/T
dt

= e
m

e
(E + 'E) T =

X 1 Y 1 - iWL
v (t) + i v (t)

x y
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Met jx = - en Vx en jy = - en vy volgen dan hieruit de locale stroomdicht

heidsvergelijkingen [lit. 1J:

jx = k E ~ E (2.2a)x y

jy = ~ E + k E (2.2b)x y

n 2 n 2

'" e 1" '" e W1"2
waarin A:=- 1 + W2 1"2

en D:=-
1 + W2 1"2m me e

2.2. Energie-afhankelijke 1"

Bij nadere beschouwing [lit. lJ blijkt 1" - ook weI relaxatietijd genoemd 

afhankelijk te zijn van de energie der elektronen, zodat er een energetische

stroomdichtheidsverdeling bestaat over de geleidingsband. Met de bodem hiervan

als referentie voor het energie-niveau E luiden (2.2.a,b) aangepast

j (E) = A(E,B)E - D(E,B)E (2.3a)x x y

j (E) = D(E,B)E + A(E,B)E (2.3b)y x y

Om dan nu de locale stroomdichtheden in de elektrische veldsterktes te kunnen

uitdrukken, moet over de geleidingsband worden geintegreerd.

Aldus
OD

J = f j (E)dE = A(B)E - D(B)E
x 0 x x y

OD

(2.4a)

OD

D(B)E + A(B)E
x y

OD

(2.4b)

met A(B) : ~f A(E,B)dE en D(B) : = f D(E,B)dE
o 0

We schrijven voor de geleidbaarheid
OD

a = e~n : = f a(E)dE
0

OD

Hierin staat n : = J n(E)dE

(2.5a,b)

(2.6)

(2.7)

voor de elektronendichtheid en ~ = e1" voor de gemiddelde beweeglijkheid van
me

aIle elektronen (dit alles ter plaase ~).

Zij nu ~(E) = e1"(E) de beweeglijkheid van de elektronen met energie E, dan
m

geldt - in het e geval van parabolische energiebanden en niet-gedegenereerd

halfgeleidermateriaal [lit. 1J :
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00

3/2 -e:/kT= e: ewaarin weegfunctie wee:)
00

f t(e:)w(dde:
oe

II = ;-
e

) w(dde:

M.b.v. de Boltzmann-statistiek en de effectieve toestandsdichtheid van de

geleidingsband
(e: F - e:) IkT

n (e:) = N(e:) e

waarin N(e:) = e:1/22(~kT)- 3/2 N
c

(
2mn*kT)3/2

waarin Nc = 2 h 2

00 00 EF/kT
zodat n = f n(e:)de: = f N(e:)f(e:)de: = N e

0 0 c

00

2e:kunnen we nu schrijven a = f e ll( e:)n ( e:) w~ e:)d e: met we e:) =-
0 3kT

Dit nu geeft aanleiding de geleidbaarheid aCe:) van elektronen met energie e:

te definieren als

2e: (aCe:) : = ell(e:) 3kT n e:)

Voor (2.5.a.b) voigt hieruit tenslotte

(2.8)

•

A(e:.B) a(d D(e:.B) (2.9.10)

Hoe t(e:) precies van e: afhangt. wordt bepaald door het heersende scattering

mechanisme.

2.3. Definities

De locale stroomdichtheidsvergelijkingen (2.4.a,b) vormen de constitutieve

betrekking,in vektornotatie

J(B) = (A(B)
D(B)

-D(B)) g = a(B)g
A(B)

(2.11)

waarin a(B) de geleidbaarheidstensor is.

In deze formulering zijn echter de driftstroom- en Lorentzcomponenten onher

kenbaar. Herschrijving geeft hieraan weer expliciet uitdrukking:

J(B) = A2 (B) + D2 (B) E + D(B) B x J
- A(B) - A(B)B - - (2.12)

Dit geeft aanleiding de magnetogeleidbaarheid aB(B) te definieren als

(B) . = A2 (B) + D2(B)
aB · A(B) (2.13)



00

ne 2
We zien dat uiteraard aB(O) = A(O) = oJ A(EtO)dE - me <T>E = e~n volgens

de definities van de vorige paragraaf.

Analoog definieren we de magnetobeweeglijkheid ~B(B) door (identificeer ~ met

-10-

: == en
1 A2 (B) + D2 (B)
~ A(B) (2.14)

Verder voIgt uit (2.12) direct

J x E = ~ (~ x ~) x ~ = - ~ ~ . ~ ~z (2.15)

aan de hand waarvan de Hall-hoek gedefinieerd kan worden als de - bij homogeen

en tijdsonafhankelijk magneetveld invariante - hoek e tussen J en ~ waarvoor

geldt lel< ~/2 en

I
~ x E.I D(B)

tan e: = ~. E. = A(B) (2.16)

De Hall-coefficient ~ is gedefinieerd als Ey/(J x B) voor die configuratie van

L en D waarvoor het Hall-effect maximaal is (namelijk voor de naald: neem

J (x) = 0 in (2.4)):
y -

(2.17)

en hieraan gerelateerd worden ingevoerd de Hall-factor r H resp. de Hall

beweeglijkheid ~H volgens

00

oJ a(d~(ddE

. D(B)
J.1I = rH(O)~B(O) = hm A(B)B = 00

~O
J

0 a(E)dE

(2.18)

Tot slot kan met deze definities de constitutieve vergelijking (2.12) nogmaals
D(B) _ () ()worden herschreven a.h.v. A(B) - tan e = - BaB B ~ B tot

~ = a(B)E. + ~(B)aB(B)~ x ~ (2.20)

In het onderzoek wordt de dimensieloze grootheid ~~ gekozen als varierende

parameter. Zij in dit verband opgemerkt dat in aIle bovenstaande betrekkingen

en definities geen enkele beperking is opgelegd aan de grootte van dit ~-product.
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2.4. Benaderingen voor HHB « 1; lattice scattering

Enkele definities en betrekkingen uit 2.3 kunnen voor ~HB « 1 worden ver

eenvoudigd. Tevens geven we de waardes van enkele constanten bij lattice

scattering, waarvoor de volgende verbanden gelden:

(2.21.a)

~H
= 31T ~ (0)

8 B

= 4N (1TkT)-3/2 E I/2
c

(2.12.b)

(2.21.c)

zodat met (2.8) voIgt

16 e~c
O(E) = J: (1TkT)2

-E/kTe:e (2.22)

Formules (2.9) en (2.10) laten zich nu reduceren tot
- _.----.

~ B «1 ~ -latt.sc
A(B) H ~ of 0(e:)[1 - ~2(e:)B2Jde: = A(O)(1 - ~ ~2HB2) (2.23)

~~ « 1
D(B) ~

~

f ~(e:)o(e:)Bde:
o

latt.sc
= (2.24)

waarmee de magnetogeleidbaarheid 0B(B),en dus ook de magnetobeweeglijkheid

~B(B), een kwadratische functie van ~HB is:

(2.25)

0B(B) - 0B(O)
Hierin staat 0B(O)

efficient [lit. IJ.

voor ~~ « 1 bekend als de magnetoweerstandsco-

Definities (2.17) en (2.18) vereenvoudigen tot de meer gebruikelijke definities

(2.26)

zodat
latt. sc 31T

= 8
(2.27)

Hieru1't bl1'J'kt dat BId H 11 . V b" , 1 H 11 ff tvoor ~H« e a -spann1ng H 1J maX1maa a -e ec

(bij de naald dus) lineair afhankelijk is van B:

V = 31T IB
H 8 ent (t = dikte) (2.28)
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Verder een tweetal belangrijke benaderingen voor ~HB » 1:

~HB » 1
00

a(E)d£ latt.sc
A(B) f A(O) 1T -2

(2.29)'" ~2 (E) B2 = (~HB)2
0

~HB » 1 latt.sc00

a(E)d£ 31T -1D(B) '" f ~(E)B
= A(O) (~HB)8

0

Tot slot leidt (2.21.a,b,c) tot meer concrete integralen voor A(B) en D(B)

volgens (2.9) en (2.10) in het geval van lattice scattering:

-x
x e

1 + b/x dx

00 !-x

J
x e

1 + b/x
o

(2.9.a)

(2.10.a)

Hierin staat b voor b (2.31)

met a uit (2.21.a).
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3. Magneto~eerstand

Aan de hand van V2 /R(B) = f g(B) . I(B)d3~

n
bij een constante spanning V over het device met inhoud LDt = n en

(zie 2.12)

A2 + D2 2 D
J . E = Algi + A(~ x I) E

wat met (2.15) I . g = AIgl2 oplevert,

(3.1 )

(E2 (B) + E2 (B»dxdyox oy

D L

JJ
(3(B)

voIgt voor de relatieve magnetoweerstand ~(B)

D L
f fR(B) pCB) A(O) 0 0 E2

0X (O) dxdy
= R(O) = p(O) = A(B)

Voor de extrema van naald en Corbinoschijf, waar de statische elektrische

velden E : = E e + E e homogeen zijn, is ~ expliciet te bepalen.
-0 ox -x oy -y

Immers met J = 0 voor LID ~ ~ en E = 0 voor LID ~ 0 levert (2.11):oy oy

naald (LID ~ ~) Eoy
(3.2)

Corbino (LID ~ ~) E = 0oy
~ (B) = A(O)

c A(B)

In het geval van een energie-onafhankelijke relaxatietijd ~(E) = constant

hebben zij de waardes ~ = 1 en ~ = 1 + ~?~2.
n c It

Met behulp van conformal mapping via het complexe bovenhalfvlak hebben Lippmann

en Kuhrt [lit. 2J voor aIle mogelijke L/D-verhoudingen de relatieve magneto

weerstand ~(B) bepaald bij constante relaxatietijd. In dat geval geldt voor

(2.16) tan 6 = ~HB.

Ook hebben zij benaderingsformules ontwikkeld voor 0 < LID < 1 en 1 < LID < ~

met ~ « 1 danwel ~B » 1 (met een max. fout van 1 7.). In het volgende

schema worden hun resultaten samengevat.

Hierin staan Z resp. N voor

11k

z-1 <If- I(E-l) (E+ 11k) 1'/.-911'1 (E+l) (E-l/Ic)!'/.+61a·
1

+1

N= litE 1)(E+llk)I'" 9/J1d~E+I)(e_I/k)I'/.+61a
-1

waarbij K als functie van LID uit

nevenstaande grafiek bepaald moet worden,

~.

,.

\
1\

\
1\

\
~

"'-""'"--
U '.. J.' ~I ~., ~I f.4 If 'I lJ

G/b-".
z.u5ammenhang .... isdl..n Seill"nv.-rhaltnis alb und

. Mooul k.
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fig. 4

(]"(g)

/M8) <r(o) AUc )cJfB )cHg~(t filS »1

Z(~)Nfo) /1+'ta..,7.-&- ]) {f:aJ,J+.!.k f-I<{
ALLE Llj)-VEi.H L 7C J.~Z(0) N(~) exkT ~:::.1-0.2lt

Lib <" L( 14 oS L)
1+8l-ilJ"Jh

0," 17-, o.H" 0' LIb 'D.!

LII:>_ 0 1+ ~z.iT
( C.oI(SJN0St,Jf(jF)

~xAGT

L

Lib -1 (1+ ta.hJ 1+
1

'"
~-U-z.

(ViEUANr) c,(/je.-T a , -8'~ o.4~

JZ.I~ ..])
1+ t(~,J-fJ.t,J.)Llb>1 1 + 7?SJL 7C

os, ~'0.4~ 1.0~LIM.. •

L/IJ - ..... 1
(,qIlALJ) cXr'1cr

eventueel benaderd door

- .! DIL
K = 1 - 8e 2 voor o .s. LID .s. 0.35 of K =

L
- 1T D

4 e voor 0.85 .s. LID < "".

Verder is S : = 1,2021.

De resultaten van deze "geometriefaktor" ~(B) ~g~ [lit. 2] bij T = constant,

worden als funktie van tan 8 = ~~ = 3; ~B(O) weergegeven in fig. 5.

Hierin moet voor T = T(E) - als zogenaamd "fysische magnetoweerstands

effect" - o(B) worden gesubstituteerd door 0B(B). gedefinieerd door (2.13):

0(0) °B(O) A(O) 1
o(B) ~ 0B(B) = A(B) 1 + tan Z8 = ~n(B)

Een markante samenhang blijkt dan tussen de relatieve magnetoweerstand ~c

van een vierkant (waarvoor Lippmann en Kuhrt bewijzen dat Z/N = 1), ~ en ~ :
n c

(3.5 )
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tan 8,

met L/D-verhouding als parameter

Ter gebruik van deze resultat~n

bij t(E) + constant, kunnen bij

zekere ~~ de waardes van tan 8

en ~ (B) uit fig. 6.a,b worden
n

afgelezen.

figuur 6

figuur 5

Relatieve magnetoweerstand

~(B)/~ (B) als funktie van
n

8 [f

~ /':-

~~ /
t- '-

/.2 /~
.~ 1/ /
j ~f /

,~1 /
W v

~ /
v ; / /

/ ~
/

v
8 0#

V / A~
V

/"

/ / v ",.rjY'
V

./
6

V .;v V V Vb~-'

/ V V ......V ~~V,
V/~~V v

~- A,.:.2_

I~~~
~ t::::::~~l.---2

~V/
_..... .

~.-
tg 8·6 (8N? .8 s J.J:. ')J(BrS-h 8

\

16

12

1 2 3 " 5
Abb. 12. CeomclrieCaktor 0(8)/0(0) 'r(B) rt"Chteddger Halb·

leiterplauen als Funktion von 19 e mil alb als Parameter.
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Bepaling }JII

Uitdrukking (3.3) geeft ons tevens een middel om langs experimentele weg

uit het magnetoweerstandseffect de Hall-beweeglijkheid te bepalen.

Hiertoe is in fig. 7 voor de Corbinoschijf

R(B) - R(O)
R(O)

6R(B) 6p (B)
=: R(O) = -p(O) = ~c(B) - I (3.4)

weergegeven als funktie van }JHB voor lattice scattering.

Lottiee seottering

fig. 7

.j
u

11'

I
I

I
I

I
I

/

v
[I,

"I
I

I
I

I
I

I
I

I,
I

,
I

I
I

I,
I

I
I

I

I
I

I,
I,

I
I

I
I

I
I.

I.
I.

~

"

.,

_...
0-'
~.c
a: u......
..., 0
~ c
0-
;:r "f Ii

I 0
~u

a:l
~

a:
'-'

u-. l...:••,..---........-'---'--..........-'-'"""""-':,....----'---'--....................................." ...
1. II I

""LL-H081LlTElT • HIlGHfTlSCHf INDUCTlf J1

. 6R(B)
Hierin Z1Jn tevens de benader1ngen van R(O) voor }JHB

geillustreerd op grond van (2.23) resp. (2.30):
}JHB « I }JHB » I

6R(B) ~ ~ }J2B2 6R(B)
R(O) 1T H ' R(O)

« I en }J~ » I

Weerstandsring

Tot slot tonen we via een eenvoudige analyse de geldigheid van (3.3) ook aan

voor een Corbino-"schijf" verwezenlijkt in een ringvormige weerstand met con

tacten langs de buiten- resp. binnenomtrek (straal binnencirkel r l , buiten

cirkel r 2 en dikte t). Zie figuur 8.
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fig. 8

Weerstandsring.

Gearceerde delen zijn contacten

De geleidbaarheidstensor a uit vergeIijking (2.6) kan in ieder wiIIekeurig

ander orthonormaal coordinatenstelsel worden gebruikt, zodat we in poolco

ordinaten kunnen schrijven

21T
Vanwege de rotatie-symmetrie moet nu gelden dat of ·E~d~ = 0, dus E~ = const = O.

Derhalve
I

J r = 21Trt

waaruit voIgt

V(B) =

= A(B)Er

E drr

De relatieve magnetoweerstand is dus bijkbaar

R(B) = V(B) _ A(O)
R(O) V(O) - A(B) .
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4. Fl~ct~aties in de geleidbaarheid

De oorsprong van l/f-ruis ligt in fluctuaties in de geleidbaarheid [lit. 7J.

Deze locale fluctuaties resulteren uiteindelijk in spanningsfluctuaties tus

sen de contacten van de magnetoweerstand als daar een constante stroom I
o

door wordt gestuurd (fig. 9).

J),.........._cr- fig. 9

I. r o~
SPEcTRUM

flNIILY2.U..

A 8

We bekijken nu hoe de eerste orde spanningsfluctuaties VI samenhangen met

de locale elektrische veldsterktes g(~) en de gelei~baarheidstensor~(£tBt~)

resp. de fluctuaties daarin.

4.1. Spanningsfluctuaties

Stellen we voor de constante resp. fluctuerende delen van de betreffende

grootheden ter plaatse ~ en op tijdstip t

= ( ) ( R.. (~, 8;~)
<T. £,5;2S' I.

~. (!,g;~)

(

A, (~A;l t)
~(E, 8;~,t),.

1),(!,B;~,i.)

-b.(t,!;!) )

11. (f,B;!)

-1>, (t, a;~, t)1
R,(!,&;~, t))

(4.1)

(4.2)

=zodat a (£tBt~tt) = ao(£.Bt~) + ~1(£.Bt~tt)

en verder u(~,t) = Uo(~) + Ul(~,t)

zodat g(~tt) = -VUo(~) - VUlt~,t) = ~(~) - El(~.t)

i(£i~,t) = ic(£t~) + il(£i~.t)

waarbij ; (£t_X) = a (£,BiX)E (x)
-0 0 --0-

dan voIgt voor de eerste orde fluctuaties

jl(q~lt) = al(£tB;.~tt)~(~) + ao(£,B;~)gl(~tt)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

(4.7)
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Met de identiteiten

iJ (uoi 1) = u iJ i 1
- E i 10 -0

iJ . (u1ia) = u iJ ia - g1 ia1

en de wet van behoud van lading iJ ia = iJ i 1
= 0

voIgt dan

(4.8L

= T
iJ • ( uoi 1 - u1ia) = - ~(o1~) + g1(oo - 0

0
)~. Voluit geschreven:

V [".{~)j,{!,~)-/.(,{~)j.6;.~)J = (4.9)

(~ (~~(~' (E,B; /S,t) -:b,(~, B;~. t))(Eo/:!)\ + (C/)l~, tJ)( a -1.l.(£, &;~~(';ll (1) ~
c~(~J! ),("B;~.t) 8d~,Bj~.t) E.,(~)) E,,{,!,t) \Lb.(L,8;!,t) 0) E.,.(J!.~

Integreren we dit vervolgens over het gehele volume Q van het dev~ce. dan

is het linkerlid met de divergentiestelling te schrijven als een oppervlakte

integraal (met £ als de naar buiten gerichte normaal) over de contactzijden

AB en CD. Bedenken we dat ~(~) en u1(~.t) langs de contacten constant zijn.

en dat bij.stroomsturing

en levert het linkerlid I o(u1 (t)

contact
CD

L
Definieren we dan nu V(B.t):= J
fluctuatie rondom de gelijkspannigg

ten van het device. dan luidt (4.9)

E1 (x.t)dx als de eerste orde spannings
x -

LV : = - f E (x)dx over de contac-
o 0 ox -

-
T. AV(5, t) :J): II, (E, 8;5,t)If.(~l+ t 1>.It, 8; !J(~..1M" (~,t) - •., (!.lE,. e-.t~]'~ os (4.10)

Bij afwezigheid van het magneeldveld B. i.e. A1(E.Oj~,t)= ~O(E~~.t) en

D (E.OjX) = O. reduceert (4.10) tot de reeds bekende uitdrukking [lit. 12Jo -
00

\4.11)
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4.2. Correlatiespectra

Teneinde het spectrum S (f) van de autocorrelatie <~V2(t» met betrekking
v

tot l/f-ruis - toegeschreven aan ~- danwel n-fluctuaties - te kunnen be-

schrijven als functie van het magneetveld B, moeten we de beschikking heb

ben over het l/f-ruisspectrum S (E,E' ,x,x' ,f) van de kruiscorrelatie(J - -
<~(J(E;~,t)~(J(E';~',t».

Hiermee kunnen we dan namelijk de kruiscorrelatiespectra weergeven van de

fluctuaties in de tensor componenten, i.e.

(4.12)

(4.13)

met voor ~-fluctuaties

en voor n-fluctuaties

4"(I.;~) ( .
--") 6n £i!,t)
tl cl:j!

Hiertoe gaan we uit van de kruiscorrelatie van uitdrukking (4.11)_.
l:«",V{o,iJ» =Jl/f ~~(£;~.t}Ii~(t';!~t» I~{~ll~f!"il! J~'Jf.(k

(I Q-n.Jt

met als spectraIe vermolrensdichtheid gedefinieerd door

......
rSv(o,'J- JJ!fStr{,,(f..F.:~.~~1> 1'(!{lf.(!'{/~ '~'~£ oI~'

(> .. Jl.K

Ruimtelijke correlatie

(4.14)

(4.15)

Zowel ~- als n-fluctuaties blijken ruimtelijk ongecorreleerd te zijn [lit.7J.

Althans, volledig gecorreleerd op onderlinge afstanden groter dan een zekere

karakteristieke lengte [lit. 10J - de geometrische correlatielengte A genaamd-c
en gecorreleerd daarbinnen. Aldus weergegeven met een (soort van Dirac-)delta-

functie o(~) (dimensie m- 3 )

(4.16)
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Energetische corre1atie

In het model van Hooge van ~-fluctuaties als bron van l/f-ruis, i.e.

[lit. 7J

tla(Ej.!,t)

aCE;!) =
tl~(E;.!,t)

~(E;.!)
(4.17)

(4.18)

worden de fluctuaties ook energetisch ongecorreleerd beschouwd:

iedere ladingsdrager levert onafhankelijk van de anderen een bijdrage ~/f

tot de ruis [lit. 13J. Bijv. het aantal van neE) elektronen in de energie

sub-banfd E,E + dE draagt dus een bedrag van ~/fn(E) bij tot de l/f-ruis.

Deze onderling onafhankelijke bijdragen kunnen we ook nu weer representeren

met een deltafunctie aCE):

5 ( , , f) ",""(f..!},.u(£.~') S (t f,.' 1l )(' !)
jA-(S} E., E.,!,!., := (f(E.;~)If(l~!? ~(iJ • , I-I

., Cl'-(£,~.!) b(f-L') ~(!-ij')

Met de experimentel bevinding (1.1) bij homogene ruiseigenschappen en homo

gene velden als "ijking" van de l/f-ruis, zijn we vervolgens in staat m.b.v.

(4.15), (4.17) en (4.18) de functie C (E,x,f) te achterhalen:
~ -

We vinden hieruit

00

(4.19)

met

en

'- J.-
o

a(Ej.!)dE (4.20.a)

00

n(.!) : = of n(E;.!)dE

zodat blijkt dat C (E,x,f) : = ~f C'(E,X) zodanig dat
~ - ~ -

(4.20.b)

00

f C'(E x) a:(E;x~ dE =~ . Met
o ~ '- ~ (E;X n

voor lattice scattering voIgt dan

vergelijkingen (2.21.a,b,c)

8 ~2(E;.!)

C'(E x) - --
~ '- - 3TI n(E;.!)

Het uiteindelijke kruiscorrelatiespectrum van1/f-ruis toegeschreven aan

B-fluctuaties luidt dus [lit. 7J

S ( )(E,E' ,x' ,f)
~ E -

(4.21)

Dichtheidsfluctuaties in de geleidingsband zijn daarentegen weI energetisch

gecorreleerd [lit. 11J: elke afwijking van de Fermi-distributie zal binnen

uiterst korte tijd (botsingstijd ca. 10-12 sec) verdwijnen. Derhalve zijn

de fluctuaties ~n(E) evenredig met neE); een toe- of afname in de elektronen-
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dichtheid zal zich binnen zeer korte tijd over de gehele geleidingsband ver

delen volgens de Fermi-distributie. De relatieve afwijking ~n(E)/n(E) is nu

onafhankelijk van het energieniveau.
00

= f ~n(E,x)dE en (4.20.b) geldt dan
o

~n(E;~)

n( E ;~)
(4.22)

S (x,x' ,f)n-- heeft. Daarom definieren we

=S (x,x',f)n--

n<.~)n(.!' )
( ) (' I) S ( )(E,E',X,x',f)OE;XOE;.! oE --

= : Cn(.!,f)o(.! - .!') (4.23)

Het gebruik van (1.1) voor homogene velden en homogene ruiseigenschappen in

combinatie met (4.15) en (4.23) resulteert in

(4.24)

cm(.!)
Met (4.20.a) is dan hieruit op te maken dat C (x,f) = f

n -

Het uiteindelijke kruiscorrelatiespectrum van l/f-ruis toegeschreven aan

n-fluctuaties luidt dus

S (x,x',f) =n--



-23-

4.3. ~-Fluctuaties als bron van 1/f-ruis

BeweegIijkheidsfIuctuaties ~~(E;~.t) volgens (4.17) Ieveren in (4.12) en (4.13)

als fluctuerende componenten

~R(~8;~,t)- ;,q~,gj!) Ar(£;~,t)ce ~ 1-)l(l;~)A:tn(E.;J)~r(E.j!,t}
~ Ej!5) lKT (I +;"I.{£j~)B

L).J) (a, 8;~,t)= ;~ (E,a;!) A/,-{S;~.t):; e ~:,. ( J.I'-{£j~) %t"(E;~)Ar(e.j~,t)
~ (i.;!) I +jlt'j!)B

resulterend in

Met

en

A.D(!.,8;~,t) 2. At-(f-;~.t)
=:

1> (!,gj)j) 1+J4l(E.;~)F/ ftlE.;JS)-
.:1 II (8;~.t) "!IJ. ArE) g;~, t),{1.

...
,A)) (8; !,t) - JA)) (E,8;~/i) alE.

(4.26)

(4.27)

(4.28)

(4.29)

voIgt met (2.9) en (4.21) voorhet 1/f-r~~s~pe_ctrU1ll_~~(B,f,~,~,)van de kruis

corrrelatie <~A(B;~,t)~A(B;~',t» bij ~-fluctuaties:

(4.30)

(4.30.a)

Evenzo Ieiden <~A(B;~,t)~D(B;~',t» en <~D(B;~,t)~D(B;~',t» tot respectieve

spectra

met

s~ (5, /.~. t) .. S~ (13,/) J(~-!')

S~ (BJ ~/l!') • S~ (8./) ~ (!-!')

(4.31)

(4.32)

(4.31.a)

(4.32.a)
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4.4. n-Fluctuaties als bron van l/f-ruis

DichtheidsfIuctuaties ~n(€;~.t) volgens (4.22) Ieveren op hun beurt in (4.12)

en (4.13) de fluctuerende componenten

resulterend in

AA(&.8;~/t) Ab(!,&)~,t)
"'" -A(t,S;!) .b (f,8;;s)

4n{E.j-!J l!. n(~)s __

" (E.;~) h{~)

(4.33)

Het l/f-ruisspectrum S~(B.f.~.!')van de kruiscorrelatie <~A(B;~.t)~A(B;~'t»

bij n-fluctuaties ziet er dan met (4.25) als voIgt uit

met

(4.34)

(4.34.a)

Evenzo Ieiden <~A(Bj!.t)~D(B;~.t» en <~D(B;!.t)~D(Bj~'.t» tot de respectieve

spectra

met

.sA~(8, /, ~,!,) • SA: (8,/) 6(~-15')

S:b (8. f,~, t) ,.. 5)~ (8,1) ~(!-t)

(4.35)

(4.36)

(4.35.a)

(4.36.a)
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4.5. Uitdrukkingen bi; lattice scattering

In het geval van lattice scattering leiden (2.21.a,b,c) tot concrete integraal

uitdrukkingen voor de spectra (4.30.a), (4.31.a) en (4.32.a) van l/f-ruis t.g.v.

~-fluctuaties - geevalueerd in een zeker vast punt ~ - (met ~ gedefinieerd

in (2.31))

S~ {8,1> 00 4 L
IJL -)(oi4 /(I- x )

= Jy"i (/ + ~}If
X e X

S:A {o,1' o )(

S~ (B,/) ""
= 8 ~ y; 1- ~ -,(04-- ·xe. )(

s:R (o,f) 3v;t o(I+~t

S~{8,n
...,, ! I~-X_'_ b )( e rb

:0>

sZ (0,/) JVi" 0 (It- ~)~

(4.30.b)

(4.31.b)

(4.32.b)

Vergelijkingen (4.34.a), (4.35.a) en (4.36.a) voor n-fluctuaties laten zich

met (2.9.a) en (2.10.a)(§ 2.4) concretiseren. Immers

n
AL(f!,)SAil (B,n

(4.34.b),.
~

SAR (0,/) AL(~)

S;'b (B.f) A(8) ])(8)
(4.35.b)=

SfJlf (0, f) A1.(0)

S:b(8,f) ]:/(5)
(4.36.b).. --

S;f1 (oJ) rt{o)
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5. Spa~~i~gsfl~ct~atiesbij ho~oge~e

'Velde~

Bruikbaarheid van (4.10)

De fluctuaties in de spanning over de contacten van de magnetoweerstand zijn

uitgedrukt in (4.10). De statische velden E (x,y) en E (x,y) kunnen wordenox oy
bepaald door oplossing van een (nog te stellen) randvoorwaarde probleem (hst. 7)

voor de potentiaalverdeling u(x,y) in het device. De 1/f-ruisspectra van de

(kruiscorrelaties van de) fluctuerende grootheid A1(E,B;x,t) (lees: 6A(E,Bix,t))

zijn nu bekend uit § 4.3 en § 4.4.

De hanteerbaarheid van (4.10) wordt echter beperkt door de fluctuerende velden

E1x(x,y) en E1y(X,y). Zij zijn immers een sommatie van veldfluctuaties als gevolg

van locale a-fluctuaties verspreid over het hele device, ook al zijn deze op

hun beurt ruimtelijk ongecorreleerd (§ 4.2).

We zullen echter in dit hoofdstuk laten zien dat (4.10) - dankzij zekere rand

voorwaarden - toch bruikbaar is voor de twee extrema van naald en Corbinoschijf

(homogene veldverdelingen).

Voor aIle tussenliggende L/D-configuraties (inhomogene veldverdelingen) moeten

we ons wenden tot een andere methode, namelijk die van het sensitivity-principe

(hst. 6).

5.1. Naald

(5.1)

(5.3)

(5.2)

en

met (2.4.b), (4.1) en (4.6)

f.{;) - ( .2>;&) £ox(~Jt Ao(g;!V
"oJ)

JJJ,; (~i~,t) drAE. - 0

o 0

en

Voor de configuratie LID ~ ~ gelden de randvoorwaarden

~

fJ,j (~,t)JJ-O
o

zodat

hetgeen met (4.6) resulteert in

... 1>

fir])o(f"Bj~) ~)((!)+ Ao(E) g; 5)~~ (~) +~,{f,8)~t)- :. ~:~:~ A, (l, 8; !,t~~)CMJ c; liE.
ofweI Q 0 " ,-

1>.. 4lIIll

7T .bo(8;~) E. (~) + £, (~r JII =- _ I'f[l>,l£,8;5,t)_ ~.,(Bj~) A 1£ g. x t)~ E &J"I.f«~
J LII (8.) IX "I ~" JJ A (8·!) 192./,s.x) fl-, ,-, ~ Ql( ()on. )! (J 0 • ~ 0 l~ J_
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Dit resultaat ingevuld in (4.10) en weer gebruik makend van de oude schrijf

wijzen 6A(E,B;~,t) = :A1(E,B;~,t) en 6D(E,B;~,t) = : D1(E,B;~,t) levert voor

de eerste orde spanningsfluctuaties 6V(B,t)

(5.4)

(5.6)

Het ruisspectrum van de autocorrelatie <6V2(B,t» volgt dan

- voor l!f-ruis toegeschreven aan ~-fluctuaties m.b.v. (4.26), (4.27) en (4.21)

en definities (4.30.a), (4.31.a) en (4.32.a)

- voor l/f-ruis toegeschreven aan n-fluctuaties m.b.v. (4.33) en (4.25) en

definities (4.34.a), (4.35.a) en (4.36.a).

Resultaat voor magnetoweerstanden met homogene materiaal- en ruiseigenschappen:

}l-fluctuaties

..
In der verhouding van relatieve ruisintensiteiten bij B resp. B = 0, gedefi~

nieerd door

Y
(B):. SV (6,/)/Sv{o,IJ

v"l{B) V.L(o)

volgt met (3.2) voor de naald bij ~-fluctuaties (fig. 11)

Nu blijkt dat (5.7) zich bij" energie onafhankelijke relaxatietijd ~(E) = constant

reduceert tot

l~(B) = ~ const 1
n •

n-fluctuaties

(5.8)

(5.9)

Dit betekent dat I n als gevolg van de factor ~2(B) (zie (3.2)) voor de naald
n n

bij n-fluctuaties constant is (fig. 11) :

I n (B) = 1 (5.10)
n
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5.2. Corbinoschijf

Voor de configuratie LID -+ 0 gelden de randvoorwaarden
ClO

£~(~)=o !c,~(!,t)J.1-0 (5.11)
o

zodat dit bij directe toepassing in (4.10) voor de spanningsfluctuaties oplevert
110

loA Vf8,t) s -£;!JA nfE,g;~,t) rJ.! rif, (5.12)

o Jt
Langs dezelfde weg als in § 5.1, nu gebruik makend van (3.3), bereiken we als

resultaat voor magnetoweerstanden met homogene materiaal- en rUiseigenschappen(fig.

}l-fluctuaties

JA-rS) = t1.L {B) S~(!3,/)
yGo rc. S~ (0,/) (5.13)

wat bij een constante relaxatietijd L(E) = constant oplevert (fig. 11)

n-fluctuaties

Y~(B) = 1 (5.15)
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6. Spanningsfl~ct~aties, alge~een

6.1. Gevoeligheid voor locale geleidbaarheidsfluctuaties

Het device wordt beschouwd als infinitesimaal verfijnd weerstandsnetwerk. Zij

i l en vI de stroom door resp. het spanningsverschil over de I-de tak, welke

niet op dezelfde toestand betrekking hoeven te hebben (weI uiteraard op de

zelfde netwerkstructuur). Het theorema van Tellegen [lit. 5J luidt dan

(6.1)

We willen nu nagaan wat de invloed (c.q. gevoeligheid [lit. 8J) is van een

fluctuatie in de weerstandswaarde in een bepaalde tak (van de in totaal m

takken) van het netwerk op een aangewezen paar sensorelektrodes. Daartoe delen

we het netwerk op in een binnennetwerk van (n stuks) invariante element-t,akk~I'L__

en een buitennetwerk dat aIle brontakken bevat (fig.11.a). De brontakken zijn:

een stroombron (driver-elektrodes), een open-klemmenpaar (sensor-elektrodes)

en een' tak die de fluctuerende weerstand P
k

bevat. Aldus ontstaat de volgende

3-poort: +

.scNSofl.S

fig. 11.a

(6.2)

Houden we rekening met de conventies over referentie-richtingen en -po1ariteiten

m.b.t. poorten en elementen, dan luidt (6.1) voor de in fig. 11 aangeduide

3-poort
n

v.L +vi +vkik = L Vil1 1 u u 1=1 l

Vervolgens laten we de stromen resp. de spanni~gen op verschil1ende toestanden

betrekking hebben: we veranderen de excitaties vanuit de aan de poorten aange

sloten bronnen (het netwerk binnen de 3-poort blijft echter ongewijzigd). Duiden

we deze toestanden aan zander resp. met ~t dan vo1gt (6.2)

.. N "'rd. + vi. + vi. = ~ ~i{L L U (,( I( I(

{.,

.. "'VLl'l + 1114 La +- 'l{1'1( or L Vl~
t./

(6.3.a)

(6.3.b)
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Daar de takken van het binnennetwerk slechts weerstanden als elementen bevatten,

'" '"geldt v i = i R i = i1v1 zodat de rechterleden van (6.3.a) en (6.3.b) aan
1 1 111

elkaar gelijk zijn. Met als gevolg

'" '" '" '" ')- '"v.i. + v i + vkik = v.i. + v 1 + vkik (6.4)
1 1 u U 1 1 'u u

Als oorspronkelijke (zender "') resp. toegevoegde (met "') excitatie beschouwen

we

oorspronkeliike excitatie

stroomsturing aan de drivers

stroomloze sensors

fluctuatiebron e # 0

transversaal magneetveld B

toegevoegde excitatie

stroomloze drivers

stroomsturing aan de sensors

fluctatiebron e = 0

omgepoold transv. magneetveld ~ = - B

(waarom in de toegevoegde excitatie de richting van het magneetveld moet worden

omgekeerd, hangt samen met het reciprociteitsprincipe (§ 6.3». Volgend schema

geeft de spanningen en stromen aan in de takken, i, u en k tijdens de betreffende

excitaties (~u geeft een fluctuatie in de grootheid u aan t.g.v. de fluctuatie-

bron e) .

taknwmner '" '"spanning stroom spanning stroom

'" ')-
0i v. + ~v. i. = I v. 1. =1 1 1 1 1

0 '" ')-
Iu V + ~v i = V 1 =

U U U U U

'" '"k vk + ~vk i k + H k vk i k

Dit alles geeft als resultaat voor (6.4)

zodat voor de fluctuerende grootheden geldt

tV

- '\I" A LI( + A 111( I + A'VI(!JI. • 0

(6.5)

(6.S.a) .

Nu is de stroom i
k

een functie van vk en van Rk(a), waarin a een grootheid

is die de herkomst van de fluctuaties aangeeft (~, n-fluctuaties):

(6.6)
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wat in (6.S.a) gesubstitueerd oplevert

... IV

t::. '1114 I =~ 'III( (i-lIj(, - LIl.) - IV/( ~ A r<" ~ - 1111( 'VJt A Rf<
k. /(/( ~K R./(

= - LI( ric 1) RIC (6.7)

. 1-av 1 1

Vandaar dat de uitdrukking aR
u : = - kIk de eerste orde gevoeligheid (sensitivity)

heet [lit. 8J van het spannin~sverschil over de sensor-elektrodes voor locale

weerstandsfluctuaties in de k-detakvan het gediscretiseerde materiaal (lumped

network). Is nu ak de fluctuerende bron in de weerstand Rk (d.w.z. ak = ~ bij

beweeglijkheidsfluctuaties resp. ak = n bij dichtheidsfluctuaties) dan geldt

in (6.6)

(6.8)

waarmee we hier de sensitivity van het spanningsverschil over de elektrodes

voor locale a-fluctuaties in de k-de tak van het model definieren als

(6.9)

Tenslotte betrekken we de energetische stroomdichtheidsverdeling over de gelei

dingsband in de beschouwing (zie hoofdstuk 2): I. i k ena
k

zijn functies van E.

co

Met I : = of I(e;)de; voIgt dan voor (6.8)

00

A lIlA.I =I~~(E) ~y'A Q.t«E.) JE-
D

6.2. Lumped network analyse

Voor meerdere takken (n stuks) met fluctuerende resistiviteiten. moet in

(6.3.a.b). dus uiteindelijk ook in (6.10) worden gesommeerd over k:

(6.10)

(6.11)

We brengen nu in het weerstandsnetwerk een coordinatisering aan en daarmee

richtingsvectoren in het 2-dimensionale model: er zijn takken waarin de stroom

in de x-richting loopt en die waarin de stroom indey-richting loopt (fig. 12.b).
Dit geeft de volgende discretisatie-eenheid in het lumped network:
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Verwerkt in (6.11) geeft dit

~R dx = IIp dy.
Y

i = j dx.y y .

v = - E dy
Y Y

i = j dy.x x

v = - E dx
x x •

In (6.12) is dus gesommeerd over aile weerstandsparen (Rk .Rk ).
x y

Deze sommatie krijgt de vorm van een oppervlakte-integraal indien de weerstanden

Rk en Rk worden uitgedrukt per oppervlakte-eenheid (sheet resitances). en

dexverdel¥ng van het netwerk infinitesimaal wordt verfijnd. Voor een oppervlakte

element dxdy sheet resistivity p en oppervlaktestroomdichtheden j en j geldtx y
dan: ~R dy = ~pdx.

x

waarbij de a-fluctuaties isotroop zijn verondersteld. Resultaat

(6.13)

Van Bokhoven [lit. 9J komt via analytische bewijsvoering tot een - op de

E-afhankelijkheid na - geheel analoog resultaat.

Bovenstaande analyse maakt echter de omstandigheden en veronderstellingen van

oorspronkelijke resp. toegevoegde excitatie duidelijk. en toont tevens de samen

hang aan (§ 6.4) met de te stellen eis van reciprociteit.

6.3. Algemene uitdrukkingen voor spanningsruis

Sluiten we in notatie weer aan bij hoofdstuk 4 en 5. dan levert de autocorre

latie van (6.13) het volgende

"" 00

I.<I(.V(B.tJ)'> {fff( }Hqjl.tx.J)( ~~~';!) €.(~<H(f;!)da(£';!·J>d~c4·d£
0°55 (6.14)

waarin nu S staat voor het oppervlak nit.
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T.b.v. het l/f-ruisspectrum S)B.f) van <6V 2{B.t» maken we

- voor ~-fluctuaties (a - ~(E;~» gebruik van (4.21).

- voor n-fluctuaties (a - n(E;~» gebruik van (4.25)

onder voorbehoud dat hierin de elektronendichtheid wordt uitgedrukt per opper

vlakte-eenheid: nu is 0 = e~n de'sheet conductivity. dim [0] = go en
-2 -2

dim [o(x)] = m zodat dim[n] = m .

Met als resultaat voor g-fluctuaties:

(6.15)

respectievelijk voor n-fluctuaties

aj(E;~)

zodat met an(Ejx)
j(e:j~)

= n(e:j~) volgens (2.3). (2.9) en (2.10), en tens lotte met

(2.4) voIgt:

5"(fg, /l = d. j(Ji!) ~(!»)~~
V rr 5 ~(~)

(l(~) is nu een oppervlaktestroomdichtheid, Le.
D

in fig. 9: I - of

(6.16)

J (x)dy).
x -

6.4. Toegevoegde velden en reciprociteit

Ten behoeve van het onderzoek naar de elektrische velden ~ (x) in de toegevoegde
o -

excitatie (§ 6.2) en de samenhang met de reciprociteit - waaruit als consequent~e

de keuze ~ = - B resulteert - geven we hier als uitgangspunt het theorema van

Onsager weer.

Veel fysische stromingseffecten laten zich in de meest algemene zin beschrijven

a.h.v. gegeneraliseerde kracht X
k

en (hiermee lineair samenhangende)gegenerali

seerde fluxen J. volgens
1

J. =
1

(6.17)

(zgn. hoofdeffecten d.m.v. k = i waarbij J. en X. dan geconjugeerd heten,
1 1

en kruiseffecten d.m.v. k ~ i). De fenomenologische coefficienten Lik vormen

een matrix [L] waar het volgende op betrekking heeft:
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Theorema van Onsager [lit. 4J

Mits we in een zeker systeem de geconjugeerde krachten Xk en fluxen J k zodanig

kiezen dat de som van hun producten de entropieproductie per volume-eenheid

voorstelt. Le.

(6.18)

geldt dat de matrix [LJ sYmmetrisch is. i.e. Lik = Lki , tenzij een extern

magneetveld B wordt toegepast, want dan geldt Lik(B) = Lki(-B) (6.19)

Dit theorema drukt in feite het principe van reversibiliteit uit.

Aanleiding tot de laatste toevoeging ligt in de specifieke vorm van de uitdruk

king voor de Lorentz-kracht: een vektorproduct van de snelheid van een deeltje

met het magneetveld. Dit heeft een duidelijke invloed op de microscopische

omkeerbaarheid: namelijk dat niet aIleen de snelheden maar tevens het B-veld

omgekeerd moet worden opdat aIle deeltjes dezelfde weg terug kunnen gaan.

Toepassing op elektrische 4-pool

We passen Onsager's theorema toe op de volgende elektrische 4 pool, opgevat

als 2-poort (spanningen v., v , stromen i., i ), aart beide poorten voorzien
1 u 1 u

van een condensator C als bron (figuur 13).

Het geheel plaatsen we bovendien in een

extern magneetveld B.

Er geldt
+ + dv.

i. C
1= en

11- 1 dt ..
~ C

dvufig. 13 i = C dtu

en voor de entropieproductie per volume-eenheid de evenredigheid [lit. 4J

zodat een geschikte keuze voor de geconjugeerde grootheden luidt:

en

en

= V.
1

Onsager's reciproke relaties zeggen dan dat G .(B) = G. (-B) bij de schrijf-
U1 1U

wijze

C) =
u

(

G..
11

G .
U1

G. ~v.)1U 1

G vuu u

(6.20.a)

(6.20.b)
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ofweI met de geinverteerde matrix [RJ = [GJ- 1

v. = R.. i. + R. i
1 11 1 1U U

v = R.i. + R i
U U1 1 UU U

nu met de eigenschap R .(B) = R. (-B), kortom de reciprociteit
U1 1U

(6.21.a)

(6.21.b)

.
{,.

l. L" /. ""0 _13
"I. '

(6.22)

(6.S.b)

Conseguentie voor de sensitivity-theorie

Wat dit nu voor gevolg heeft voor de gevoeligheidstheorie voor locale geleid

baarheidsfluctuaties volgens § 6.1, voIgt direct uit vergelijking (6.5) opge

steld voor de 3-poort weergegeven in figuur 11:

in plaats van naar de flucturerende grootheden te kijken, richten we ons nu

op de gelijkspannings-componenten van (6.5), waarvoor geldt

'" '" '" '"viii + vkik = vuiu + vkik

'" ~met i. = i = I onder de omstandigheden 1. = i = 0, magneetveld B in de oor-
1 u 1 u

spr_onkel~jke-excitatie, ~ in de toegevoegde. Vanwege het weerstandskarakter

'" '"van de k-de tak is vkik = vkik (waarmee de analyse in feite neerkomt op het

beschouwen van een 2-poort i.p.v. een 3-poort, immers de fluctuatiebron e laten

we even buiten beschouwing en de k-tak brengen we weer in het binnennetwerk

van invariante elementen onder).

Hiermee luidt (6.S.b) voluit geschreven

=-
tv

~.•o, 8,

(6.23)

Blijkbaar wordt dus in de gevoeligheids-analyse impliciet de eigenschap van

reciprociteit verondersteld, en leidt vergelijking van (6.23) met (6.22) tot

de keuze ~ = - B als consequentie van Onsager's reciproke relaties.

Tweepuntsmethode

In § 6.3 omtrent de algemene uitdrukkingen voor de spanningsruis over de mag

netoweerstand, is weliswaar geen sprake van een 2-poort, maar moeten de driver

en sensorelektrodes als samenvallend worden opgevat. (figuur 14)



-36-
figuur 14
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Met deze constructie, en gezien de omstandigheden van de oorspronkelijke resp.

toegevoegde excitatie, de opbouw van het device en de z-richting van het homo

gene magneetveld, zien we nu eenvoudig de volgende relaties tussen de oorspron

kelijke resp. toegevoegde locale elektrische veldsterktes in

E: (x) = E (x)
ox - ox - en E: (x) = - E (x)oy - oy - (6.24)

Een exact bewijs van deze laatste (haast triviale) stap laten we hier achterwege.

M.b.t. de (meest eenvoudige) methode voor een 4-pool met 2 paar lijnrecht tegen

over elkaar geplaatste punt-elektrodes (parallel aan x-as, resp. parallel aan

y-as, fig. 15) merken wij slechts op dat zij gebaseerd is [lit. 4] op de reci

proke relatie van de resistiviteitstensor p(B;x), gedefinieerd door

(
p (B;x)
xx -

p (B;x)
yx -

p (B;X»)xy -
p (B;x)
yy -

x

uit (6.20.a,b). De analoge eigenschap

heidstensor a(B;!) zien we duidelijk

namelijk p (B;x) = p (-B;x), hetgeenxy - yx

op haar beurt weer te bewijzen is [lit.4.a]

a (B;x) = a (-B·x) voor de geleidbaar-xy - xy '-
terug b (2. 11 ) .
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6.5. Relatieve 1/f-ruisintensiteiten

Met relaties (6.24) voor het verband tussen E (x) en ~ (x) in de tweepuntsmethode
-0- -0-

voor 1/f-ruis in magnetoweerstanden, kunnen (6.15) en (6.16) m.b.v. (2.11)

worden uitgewerkt tot

s; 18, f) - I~. J[Afb)(E.~(~)- E;' (~V -1 DiS ; ~) ~o (~)El,(,)t(~) oI~
5

(6.26~

Uitwerking van de integrand m.b.v. (4.26) en (4.27), verwisseling van integratie

volgorde en met definities (4.30.a), (4.31.a) en (4.32.a) levert (6.25)

SA g f I (ft L 2.)L)c.! (2. 2. S}L L;'" j z.
V( / )= ILi~l[ox-;d SI/f1(f3, J -4 Eax-~~)~xEo~ Ab{8'/!+ (l.~x~i)~1>{B,I) d~

(6.27)

Terwijl (6.26) met definities (4.34.a), (4.3S.a) en (4.36.a) direct oplevert

5; Ig, f) - ~. f{ (Eo>€,)\~ (6./) - 4{E,>E.;)E,.c0'J~; (8, /) +(1E,A,tSb: (8./) f ri~
S (6.28)

Voor B = 0 resulteren zij in

S;(o,f)=- f~ 5~ (o,f)fi:r~)rA~
5

-S; H) - ~. -SA; lo,fifE,~(~)r/~
S

M.b.t. de verhouding y van relatieve ruisintensiteiten bij B resp. B = 0 gede

finieerd door (5.6), is dus het uiteindelijke resultaat voor H-fluctuaties:

(6.29)
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waarin ~(B) staat voorde relatieve magnetoweerstand volgens (3.1); voor

n-fluctuaties

Vergelijkingen (6.29) en (6.30) gelden voor iedere willekeurige lengte/breedte

verhouding van de magnetoweerstand. In de limiet LID ~ 0 resp. LID ~ ~ blijken

zij inderdaad over te gaan in de resultaten bij homogene elektrische velden

volgens hoofdstuk 5, voor Corbinoschijf resp. naald:
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7. Bepali~g ~a~ de locale ~eldsterktes

7.1. Forrnulering van het potentiaalprobleem

Laplacevergelijking

Met de fundamentele wet ten van Maxwell en de constitutieve betrekking (2.12)

volgt dat de stroomdichtheid J en de elektrische veldsterkte E in het device

beide zowel rotatie- als divergentievrij zijn.

Bewijs: Maxwell's ~ x E = ~aB en de behoudswet-~n--eTektrischelading
- t

ap
~ . 1 + at = a leveren in dit statische probleem

~ x ~ = Q.

'iJ J = a

We nemen van (2.12) de rotatie, maken gebruik van de vector-identiteit

'iJ x (a x b) = (b . 'iJ)a - b(~. a) - (a . 'iJ)b + a('iJ. b)- - - - - - - - - - aJ
en passen (i) en (ii) toe. Dit geeft met B =B~ en a; = Q.

., (iii)

Nemen we vervolgens de divergentie (2.12), maken we gebruik van

~ . (~ x ~) = ~ .('iJ x ~) -- ~ ('iJ x b) en passen we (iii) toe.

hetgeen 'iJ . E = a oplevert omdat A(B) ~ o. 0

Dit laatste betekent dat er geen ruimteladingen zijn.

Vergelijkingen (i) en (iii) zeggen dat ~ en 1 potentiaalvelden z~Jn.

We voeren daarom een elektrische potentiaal u(x,y) in z6danig dat

E = - 'iJu

Op grond van (ivY voldoet hij dan aan de Laplacevergelijking

'iJ2 u =a

Evenzo kunnen we een stroompotentiaal ~ invoeren waarvoor 'iJ~ = - 1 en

die met (ii) eveneens resulteert in een Laplacevergelijking 'iJ2~ = O.

Randvoorwaarden

(7.1)

(7.2)

(7.3)

Bij de keuze van een coordinatenstelsel waarin de contactzijden AB en CD van

de rechthoekige magnetoweerstand ABCD parallel aan de y-as liggen (fig. 16)



z

moet langs de vrije randen BCenAD Jy=O gelden.Daar bij een homogeen magneetveld

B de Hall-hoek 8 tussen ~ en g constant is in het hele device (vgl. (2.16»

maakt E dus een hoek 8 met de vrije randen: J = 0 ~ E IE = - tan 8 ofweI
- y y x

au + tan 8 au -_ 0 I d . . d (7.4)ay ax angs e vr1Je ran en

de contacten AB en CD waarlangs E = 0 leidt tot
y

E~mzelfde redenering voor

een vaste hoek 1!. -8 tussen2
J

E = 0 ~-:J.. = tany J x

J en de contactzijden:

8 (7.5)

Vergelijkingen (7.4) en (7.5) zijn blijkbaar gevolgen van essentiele fysische

voorwaarden. (7.4) vormt met gegeven contactpotentialen de nodige randvoor

waarden om (7.2) eenduidig op te kunnen lossen. (7.5) vormt met gegeven stroom

potentialen langs de vrije randen de randvoorwaarden van het volledig equivalente

randwaardeprobleem (7.3).

Normering

Met het oog op de gewenste kennis E(x) i.v.m. de berekening van de spanningsruis

over de contacten bij constante stroom I, kiezen we voor de eerste formulering

(in termen van de elektrische potentiaal). Dat we hiertoe de spanning op de

contacten moeten voorschrijven i.p.v. de stroom I op te drukken, is geen bezwaar.

Immers, de V-operator is lineair: als u(x,y) aan (7.1) en (7.3) voldoet, dan

voldoet ook cu(x,y) (c( ~). Vandaar dat we het mathematische probleem normeren

naar de dimensieloze grootheid u(x,y) met u = 0 langs AB en u = 1 langs CD,

en de formules voor de ruisberekening (gebaseerd op stroomsturing) hierbij

aanpassen.

Tenslotte, als u(x,y) oplossing is van het probleem, dan voldoet ook

u(~ , ~ ) zodat slechts de verhouding LID = s van belang is.

Dit geeft aanleiding een van de zijden naar 1 te normeren.
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Randwaardeprobleem. Het op te lossen potentiaalprobleem luidt nu:

Laplace vgl.

randvoorw. u(O,y) = 1, u(L,y) = 0

au + tan 6 au = 0
ay ax

voor 0 < x < L

0 ~y < D

voor 0 ~y < D

voor y = 0 v y = D

0 < x < L

(7.6.a)

(7.6.b)

(7.6.c)

als parameter blijkt numeriek

een elliptische vergelijking).

Het probleem kent dus twee eseentiele parameters, te weten 6 en s (voor s > 1

kiezen we D : = 1, voor s < 1 kiezen we L: = 1).
tan 6Een normering van (7.6) naar L = D = 1 met ~~~

s
geen voordelen op te leveren (V 2u = 0 wordt dan

- --
7.2. Eigenschappen van de oplossing

Gebruikmakend van het feit dat (7.6) een mathematische formulering (mits correct

gesteld) van een fysisch probleem is en dus een unieke oplossing heeft (bewijs

lit. 23) zullen we enkele eigenschappen hiervan aangeven. Zij zijn van nut

voor verdere analyses en geven inzicht in de numerieke correctheid van computer

berekeningen.

Homogeen elektrisch veld voor B = 0

Indien B = 0 dan voIgt tan 6 = D(B)/A(B) = 0

Randvoorwaarden (7.4) en (7.5) resulteren dan in E- = J = 0, wat doet vermoeden
y y

dat u(x,y) = u(x). Met E = - au/ax = l/L vinden wex

u(x,y;B = 0) = (L - x)/L (7.7)

hetgeen door verificatie inderdaad aan (7.6) blijkt te voldoen.

Puntsymmetrisch elektrisch veld t.a.v. zwaartepunt

Uit de numerieke oplossing van (7.6) voor diverse parameterwaardes bleek dat

de som van de potentialen van twee punten die gespiegeld liggen t.o.v. het

zwaartepunt (! L, ! D) gelijk is aan 1. Om deze eigenschap

u(x,y) + u(L - x, D - y) = 1 (7.8)

te mogen gebruiken, voIgt hier het bewijs: stel u(x,y) is de unieke oplossing

van (7.6), dan moeten we aantonen dat r(x,y) : = 1 - u(L - x, D - y) eveneens

oplossing, waarmee identiek aan u(x,y) is.

Schrijf x' = L - x, y' = D - y en verifieer (7.6)
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(i)

( ii)

( iii)

If (0, ~) - I - U( L,]) - ~) • I

~(L,~).'-U.{O.:D-~)-o

~ -+- k ff ~ _- du.{};: ~') _ k ~ dU(X: ~'):= _( dl.l +~ff I~1,"0
d ~ ~}; d(~/) ()()(I) di 7;/

Uit (7.8) voIgt een belangrijk resultaat:

g(x,y) = gel - x, D - y)

Op geheel analoge wijze kan de volgende eigenschap worden bewezen:

Ompoling magneetveld = lijnspiegeling t.a.v. y = ! D

(7.9)

wat in termen van de potentiaal neerkomt op

(u(x,YjB) = u(x,D - y; - B) (7.10)

7.3. Singulariteiten in de hoekpunten

Verdraaiing van de elektrische veldlijnen vanuit de homogene situatie terwijl

aan de contactzijden de equipotentiaalvlakken op hun plek blijven, beteken~

eenuitrekking (in de buurt van hoekpunten A en C) en inkrimping (hoekpunten

B en C) van de onderlinge afstand tussen de equipot. vlakken (fig. 17)

- r--

A
(a.)

figuur 17: Equipotentiaallijnen

(a) homogeen veld E
xo

(b) E < E bij A enC, E > E bij B en Dx xo x xo

Voor I~HBI» 1, i.e. Itan el» 1, verwachten we dus zeer sterke Ex-componenten

in 2 diametrale hoekgebieden. Door de vorm JI~I~d3£ in de uitdrukking voor

de ruis (§ 6) zal daar de relatieve ruisbijdrage dus zeer hoog zijn. I.v.ro.

nauwkeurigheid loont het de moeite het karakter van de oplossing van (7.6)

nader te beschouwen in de hoekpunten.

Daartoe construeren we een voorraad oplossingen van het tot een hoekgebied

beperkt randwaardeprobleem. Uiteraard zal deze analyse leiden tot (oneindig)

veel onbepaalde constantes: zij worden bepaald door de hele configuratie met

overige randvoorwaarden.



figuur 18

(.( (x, ~)

{.( (x, 0)" 0
)(
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Voor het vinden van de~ van een

(dimensieloze) potentiaalfunktie die

voldoet aan de Laplacevergelijking en

aan de tot dit gebied (fig. 18) beperkte

randvoorwaarden, blijkt het nuttig te

zijn over te gaan op poolcoordinaten.

Met {X = r cos 1jJ en

y = r sin 1jJ [
a/ax] = (cos
at 'dy sin

1
- r sin- ][a/ar]
i cos a/a

luidt het getransformeerde probleem voor u(r,ljJ):

C)z." +. I dU
or~ rd7
(,{{r,o) sO

1- 7Ju.(r, f) -to tan ~ dv..rr.{) =0

r 7J~ ()r

de<. (r, f) + ta.v, 71 dury-, f) := 0

r dl.f d~

(l.ll)

P /R, scheidingsconstante

We zoeken een mogelijke voorraad oplossingen van de vorm

u(r,~) = R(r)~(~) met r ~ 0, 0 ~ r~ ~/2

(methode van scheiding van variabelen), waarmee (7.11) overgaat in

r 2R" + rR' - pR = 0

~" + p ~ = 0

~(o) = 0

au ( ~ au ( ~)
a1 r,z) + r tanS ar r,Z = 0

(7.12)

(7.l3.a)

(l.l3.b)

(l.13.c)

(7.13.d)

Stel p = A2 (A > 0) dan hebben DV's (7.13.a) (type Euler) en (7.13.b) als
m m-

algemene oplossing

voor A = 0
o

voor A ~ 0 (m = 1,2, ••. )
m

Uit (7.13.c) voIgt Am = O. De fysische eis dat u(r,r) eindig moet zijn, i.h.b.

voor r ~ 0, dwingt C = D = O. De randwaarde lim u(r,r) = 0 leidt tenslotte
o m r.Q

tot D = O. Devoorraad oplossingen voor het probleem (7.13.a tIm c) is nu
o

(10

(). [~If) -= I 8~ ("Art! si¥t A,., r
I'll-I

(l .14)
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Blijft nog te voldoen aan randvoorwaarde (7.13.d). Dit levert

"'"r [A~B~r\~(td~~ S(nA~~ + CoS\tl~)J zoO

"''"''
dus

1T
B~ ~ 0) moet, voor zekere 0 < 8 ~ 2

gelden :

Voor de niet-triviale oplossingen (A ,
m

tan 8 sin A ! + cos A ! = 0m 2 m 2

ofweI cos (A ! - 8) = 0
m 2 '

waaruit voIgt

A = 2m - 1 - 28 (m = 1,2, ... ).
m 1T

(7.15 )

Riermee luidt (7.14)

DO .0-
U(r; ~) - I B~ .,.1",-1-.2. 7C sit,Ulhl-I-J. tJ ~]

m-,
(7.16)

Dit nu is de voorraad van oplossingen die inderdaad aan het randwaarde probleem

(7.11) voor een hoekgebied voldoen. In de onbepaalde constantes B' (mogelijke
m

funkties van 8) zijn wij nu niet geinteresseerd, omdat zij niet relevant zijn

voor het onderzoeknaar het gedrag van u(~,~) in de hoekgebieden tot op afstand

r « 1 van de hoekpunten (fig. 19).

Uit (7.16) en de eigenschappen vermeld in § 7.2 blijkt namelijk dat u(r,~)

zich aldaar in eerste orde gedraagt als (m = 1 en verwaarlozing van' de hogere

orde termen):

1) u., c..

1
) g' 1+z.1 f B J ~ (7.17.a)

uA(r.lf· , r r SU1 ('+L7i)~

ueJ to, r) c B', r 1- z. ¥SLrtEI - 1. t q]L >' (7.17.b)

j lAc.(r,~)- 1- B:r
,
+:.f su,[(I+1.*)r] (7.17.c)

A IA-o B u» (r, r) -= 1- &', r'-J. t SZr{(I-.t. tJ ~]
0( ;>- (7.17.d)

1> ,- I

figur 19

Ret potentiaalverloop langs de zijden AD en Be (q = I) ziet er bij toenemende

waardes van 8 dus als voIgt uit (fig. 20):

figuur 20

o-+-=----------+-
(a) A (b)

O-f-----------+--
6
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(7.18)

Er blijken (in dit model) dus zeer hoge veldsterktes in de omgeving van B en

D voor 8 > 0 op te treden. welke maximaal zijn langs de vrije randen. Immers

uit (7.l7.b.d) voIgt

dL,{B __dIAl> .. B' (1-.1..J) r -l ~ .sl~ r{l-l.~) tJ7
() r '0 r I 7f L( 7L 1)

op basis waarvan de tangentiele veldsterktes langs de zijden AD en BC (~ = ~/2)

zijn geschetst in fig. 21. weer bij toenemende waardes van 8

c])A

'1L +-------,k:.---1

(a) (b) figuur 21

Tenzij Bi = 0 voIgt dan uit deze analyse dat de hoekpunten Ben D (bij omgekeerd

magneetveld A en C) een singulier karakter hebben:

dU(r,t()
'dr =00

(7.19)

•
Deze eigenschap is plijkbaar inherent aan het abstracte model van de fysische

werkelijkheid: de oneindige kromming van de device·begrenzing in de geidealiseerde

hoekpunten. heeft klaarblijkelijk als consequentie dat de fysische eis (en

experimentele bevinding) van begrensde I!I-velden niet gewaarborgd wordt.

(7.20.a)
(). (Y', 1.)
v.. {1r,ttJ

Of Bi ~ 0 is. zal uit de numerieke oplossing van (7.6) rnoeten blijken.

Een eenvoudige toetsing hiervan is de bepaling van het quotient van de potentia

len op afstanden r en ! r (r « 1) van de vermeende singulariteit. bij gelijke

hoek ~ a > 0 vanaf de contact zijde. Immers. is Bi ~ 0 dan is

.Jr«1 1-.2. <;:=-.2. I(

op grand van (7.l7.b). Voor lim gaat de verhouding dus naar 2. in overeenstem

ming met (7.7). Dit laatste 8~O leidt tevens tot de onwaarlijkheid dat Bi = O.

immers dan zou moeten gelden

(). ( r, 10)

u. (f.r-,~J
(7.20.b)



met equidistante steunpunten y. = jk.
J

rooster (fig. 22). We definieren A: =
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7.4. N~erieke bepaling ~an de potentiaal-

7.4.1. met eindige differenties

De zgn. finite difference-methode bestaat hierin de differentiaal-vergelijking

in (7.6) te discretiseren door de rechthoek ABeD in te bedden in een rooster

en het probleem te formuleren a.h.v. de potentialen op de betreffende rooster

punten.

Rooster

Daartoe delen we het x-interval [O.LJ op in M gelijke deel-intervallen ter

lengte h : = LIM met equidistante steunpunten x. = ih. 0 < i < M. Evenzo ver-
1 --

delen we het y-interval [O.DJ op in N gelijke intervallen ter lengtek : = DIN

o ~ j < N. Daarmee ontstaat een uniform -
h/k.

~

Nt-----------------.

O-+------...,..-r---r--------f--

j+1 I
j (xi~J

j-I

o

Discretisatie

M

x. = ih. 0 < i < M
1 - -

Yj = jk. 0 < j < M

A: = h/k

fig. 22

( i) D L Ie ap acevergelijking wordt door een S-puntsmethode gediscretiseerd:

de Ze orde partiele afgeleiden worden benaderd door centrale diffe-

renties [lit. 18J. Voor 1 ~ i ~ M-l. 1 ~ j ~ N-l voIgt dan (fig. 23)

+ (7.21 )

waarin R.. de locale afbreekfout is.
1J

M.b.v. de Taylorontwikkeling voIgt dan

waarbij ~ i e (Xi-1 .:c;,~,)

11. e (f../: .• ~:J

fig. 23



zodat bij begrensde 4e orde afgeieiden geldt

IRijl ~ c1h2 + c2k2

Met randwaarde (7.6.b) m.b.t. de contacten, i.e.

u , = 1{U:~ = 0 voor 0 ~ j < N

voigt dan als methode (voor 1 < i < M - 1, 1 ~ j < N - 1):
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(7.22 )

i..1

i ~ H-I

(7.23.a)

(7.23.b)

(7.23. c)

(7.24)

(ii) De randvoorwaarden (7.6.c.) m.b.t. de vrije randen worden eveneens

met een 5-puntsmethode gediscretiseerd: de afgeleide naarx door een

centrale differentie en de afgeleide naar y door een tweede orde voor

waartse (namelijk voor y = 0) resp. achterwaartse differentie (voor

y = D) [lit. 18]. Zie fig. 24.

M.b.t. Y = 0 levert dit op

-.3 (,('0 + 4 (.(i I -uiZ. t _a. Ui+I" - /.(,'-f "+ ~11 V . • L. + ~. _ 0
Lo

l.K 2.h

waarin R. = -31 k2 aa u33 (x.,n ) + tan 0 1 h2 a
3
u (~ )

10 Y 1 "0 6 ax3 i'o

voor zekere 'loE(0'Y2)

~.E(X. I'X'+I)1 1- 1

zodat bij begrensde 3e orde afgeleiden

en 181 < ~ geldt

IRiol < tan 8 Cih2 + cZk 2

1:
.
'. Z.

!A.'
fig. 24 L,I

u1- I,o u.L,o U.ltl,o

(7.25)

..~

De te gebruiken methode luidt aldus (voor 1 < i ~ M-l)

/.-1

L- 11-1

+_ a. _,',. +4AU. -AU' +~",-8',u· ==0 (7.26.a)- L&J" V . (,(H 0 oJ /I. "'io II ,z. L+I.O

, ,\ I. 4\ (,(. -AU' +ta.,,,,",(A.·+ .ta"J" (7.26.b)
-.JA""i o + 1\ LI ll. L 1,0

+__a. -3A'" +4AlA' -ALe -0 (7.26.c)
- LOl\l\ 11' (,('-10 ""LO LI l2.,

( iii) M.b.t. Y = D levert dit geheel analoog (fig. 25)

(7.27)



met IR. I < c "h 2 + tan e . c
2

"k 2
1N - 1

mits begrensde 3e orde afgeleiden

IT
en IeI < 2'

Dit levert tens lotte als methode

(voor 1 < i ~ M-1) fig. 25
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(7.28 )

.2..~ i~ 11-z.
L =/

i ~ H-I

(7.29.a)

(7.29.b)

(7.29.c)

Schrijf

Tesamen vormen (7.23). (7.26) en (7.29) een stelsel van

(N - 1)(M - 1) + 2 x (M - 1) = (M - 1)(N + 1) lineaire vergelijkingen

voor evenzovele onbekenden u .. (1 < i < M - 1. 0 < j < N).
1J

Formulering van het stelsel

Definieer MI = N + 1

N2 = (M -.I)(N + 1)

en construeer een N2-vektor x die de te bepalen potentialen u .. bevat.
1J

x = waarin x.: =
-1 Dus x. is hierin een

'-1

MI-vektor.

Vervolgens definieren we een N2xN2-matrix~en een N2-vektor
T T T T .£ = (£1 ... £i ... ~-I) zodan1g dat bovenbeschrevenstelsel van Iineaire ver-

gelijkingen kan worden weergegeven met~ = £ (7.30)

Nu beweren we dat we de matrix A kunnen opbouwan uit submatrices [L]. [D] en

[U] met afmetingen MI x MI en het hele systeem als voIgt kunnen weergeven:

I
!E/

~L' = ~.-t.

(7.31)

-11-1



-49-

En dit realiseren we door in de ide vergelijking van (7.30), (~~)L = ~i, aIle

vergelijkingen betreffende de potentialen uij met 0 ~ j ~ N te bevatten.

Daartoe definieren we de submatrices [DJ. [LJ, [UJ en het rechterlid aldus:

-3).. 4>' -j. tdh -8-
)..7- 2{1+)'1.) _'AI.. a 1

[])] :=

~.l
~, '-

f
-t~"J-

-~ It). -3 A b. = 2 voor 2 < i < M-l-1 -

-tel., ~ tesn -9-
-1 a -1

[L] := [/)..1.-j'-

a -I a -1

+t",U" -tan~

Bijv. we zien nu in de vergelijkingl(~~)i=k~ voor zekere i met 2 < i

welke 'uitgeschreven luidt:

LLi-r.o

< M-2_ .'

[L] + [U] =0

op de eerste regel (j = 0) vergelijking (7.26.a), op de daarop volgenden

(1 ~ j ~ N-l) (7.23.a) en op de laatste (j = N) vgl. (7.29.a)

Opslag

~is dus een bandmatrix met linker- en rechterbandbreedte MI.

M.a.w. de niet-triviale matrix-elementen bevinden zich in een band ter breedte

2 Ml + 1, waarvan bovendien slechts 7 diagonalen niet-nul elementen bevatten.

Terwille van e efficientie worden daarom slechts deze elementen in het computer

geheugen opgeslagen: dit gebeurt diagonaalsgewijs in een matrix A met afmeting

N2x7, z6danig dat de d-de diagonaal van~(ldl ~ 2, hoofddiagonaal d = 0) bevat

is in de d-de kolom van A, resp. diagonaal d = Ml in de 3-de kolom en diagonaal

d = - Ml in de (-3)-de kolom, en dat de i-de rij van~ overeenkomt met de i-de

rij van A (1 < i ~ N2). Hiermee bevat A[i,jJ voor Iii ~ 2 ~ 1 ~ i + j ~ N2 dan
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het bandmatrix element}4[i,i + j], resp. A[3,j] =Jf[M1, M1 + j] voor

1 < M1 + j ~ N2 en A[-3,j] = A[- M1, - M1 + j] voor 1 ~ M1 + j < N2.

Oplossingsstrategie

We hebben nu de keuze uit een directe of iteratieve'methode voor het oplossen

van het stelsel~ = £.
In geval van kleine afmetingen van het stelsel verdient een directe methode

de voorkeur i.v.m. geringe computerrekentijd en -geheugengebruik en grote

nauwkeurigheid. Bij grotere afmetingen neemt het echter ontoelaatbaar veel

geheugenruimte in beslag.

Een iteratieve methode vergt daarentegen slechts een (relatief) gering geheugen

gebruik, met name bij grotere stelsels (matrix Abevat dan slechts relatief

zeer weinig elementen # 0) en is dan zelfs onmisbaar.

Deze methode echter heeft weer als nadeel dat zij een beginschatting van de

oplossing vereist, en -vooral- dat zij traag convergeert (en dus voor kleinere

stelsels inefficient is).

Daarom kiezen we voor de volgende strategie: voor een niet al te verfijnd rooster

MxN hanteren we de directe methode t gebruik makend van de bandmatrix-eigenschap

van ~ (standaardprocedure BSOL). Extrapolatie van deze resultaten op een 2Mx2N

rooster dient vervolgens als o-de benadering in een iteratieve methode t te

weten de successieve overrelaxatie (SOR)t totdat een voldoende relatieve nauw-

keurigheid is bereikt.

•Successieve overrelaxatie (SOR)

Op iteratieve wijze moet ~ worden opgelost uit het stelsel~ = ~.

Daartoe wordt uitgegaan van een beginschatting ~(O) (nulde benadering) voor

de oplossing. De (k + l)-ste benadering x(k + 1) kan worden bepaald uit de

vorige a.h.v. het iteratieproces van Gauss-Seidel t waarvan de convergentie

kan worden versneld door overrelaxatie met een geschikte parameter w:

(l < w < 2)

(K+-I) (I<) (' [ ...d (1<"1) L..J (K))0·....1
Xi = Xi + W Ioi -. Vlii XJ' -. l7lii XJ' Viii.

v Ii (7.32)
J"-( J~

In vektornotatie t met JV:= D-L-U waarin

D het diagonale deel van A is t

-L het strict linksonder deel en -U het strict rechtsboven deel:

'l\ ((/(rl) (IC») (' L (((+1) '),. (k.J (). (I<)) (7.33)
-!J ~ - ~ :: W ~ f' ~ -..!..) ~ + !.

Is e(k): = x(k) - ~ de fout in de k-de bandering t.o.v. de exacte oplossing ~t
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(k+l) (k)dan geldt ~ = M~ waarin M de iteratiematrix heet, die a.h.v. (2)

geschreven kan worden als [lit. 16J

M = (D - wL)-1[(1 - w)D + UJ (7.34 )

(7.35 )

een schatting kan worden gemaakt voorwaarmee (per

Het iteratieproces is convergent d.e.s.d. als de moduli van aIle eigenwaarden

van M kleiner zijn dan 1. De mate van convergentiesnelheid wordt bepaald door

de in absolute waarde grootste eigenwaarde A • Deze kan worden geschat m.b.v.max
het quotient van normen van opeenvolgende differenties

11//(+1)_~ (Iel ~

:.:=
I/~) _&(K-f)!

iteratieslag) vervolgens

de optimale overrelaxatie parameter [lit. 19].
2.

Als

het

w ~°r t I + (1_ (A"'~Kr w-tt (7.36)
wL. )."'~~

afbreekcriterium hanteren we de regel dat de relatieve maximum norm van
. (k+l)

resldu A~ -£' beneden een zekere nauwkeurigheid E dient te liggen (de

<E,

max. norm van een vector a wordt gedefinieerd door

~v1 //(+/) - ~ ~

I~I-
(7.37)

7.4.2. Numerieke bepaling van de potentiaalverdeling m.b.v. conforme afbeelding via

de eenheidschijf

Met de hulp van conforme'afbeelding kunnen we het potentiaal-probleem trans

formeren naar een complex probleem waarvan de oplossing veel gemakkelijker

te bepalen is.

Daartoe beschouwen we het xy-vlak als een complex vlak, zeg w-vlak met

w := x + iy. En hierop is binnen de rechthoek Gw van de magnetoweerstand de

potentiaal u(x.y) gedefinieerd waarvoor het probleem (7.6) moet worden opgelost.

Vervolgens introduceren we op G een geconjugeerde potentiaal v(x.y) (waarvan
w

de interpretatie nu niet relevant is, [lit:22J) z6danig dat de equi-u-lijnen

en equi-v-lijnen onderling orthogonaal zijn. ~aarmee construeren we het complexe

~ v1ak met, := u(x.y) + iv(x.y). (fig. 26)

~

c 8

/.4-/ vz."_o ) (.(,-0

/ d:f.(~ t4" t d,rU.O

.1J A )(

W.)C + L~
'lI G)

~ ..dl.+L'V

!. f (u)

- -
fig. 26
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Daar u(x,y) aan de Laplace verrgelijking voldoet en we dit ook van v(x,y) vragen

(harmonische functies) gelden de Cauchy-Riemann-vergelijkingen

au av av au-- = -- en -- = - (7.38)ax ay ax ay

tussen het~ en het w-vlak. Er bestaat dan [lit. 21] een (op een reele constante

na eenduidig bepaalde) analytische functie f: G ~ G die G zodanig op een
w ~ w

zeker deel G~ van het ~-vlak afbeeldt dat

u = Re few) + constante

v = Im few) en I:~I > 0

Conformal mapping

De contactvlakken van de magnetoweerstand, i.e. de randen AB en CD van G
w

zullen onder f dusworden afgebeeld op Re, = 0 resp. Re~ = 1 (randwaarden (7.6.b).

Op de vrije randen BC en DA geldt randvoorwaarde (7.6.c) wat met (7.38) resulteert

in

a-- (- v + u tan e) = 0ax d {
V = u tan e langs BCus v = u tan e + d langs DA

(7.40)

Aan de hand van het beeld van de begrenzingen van de magnetoweerstand blijkt

nu een parallellogram G~ als beeld van de rechthoek Gw onder de conforme af

beelding f te zijn ontstaan (fig. 27).

cr--_+-_....5
A
d

figuur 27 ---........--+-_........_-x
,4 8

c.

Dit proces heet conformal mapping.

De equipotentiaallijnen u(x,y) = constante = Re , zlJn nu in het ~-vlak even

wijdig aan de contactvlakken AB en CD. Beschouwen we de lijnen v(x.y) = constant

= I~ als elektrische veldlijnen en bedenken we dat de Hall-hoek e tussen ~

en g onafhankelijk van de plaats is en dat hoeken onder de conforme afbeelding

f invariant zijn, dan voigt dat de stroomlijnen in het ,-vlak evenwijdig zijn

onder een hoek e met de reele is. In het ,-vlak is het elektrische stroom-

en veldlijnenpatroon blijkbaar volledig homogeen.

Het probleem is hiermee "gereduceerd" tot het bepalen van de specifieke conforme

afbeelding f : Gw ~ G~. Immers, is deze eenmaal bekend, dan voigt de potentiaal

u(x.y) in het punt (x.y) in-ht oorspronkelijke probleem uit het (via f) getrans

formeerde probleem m.b.v. (7.39): u(x.y) =Ref(x + iy).



-53-

Schwarz-Christoffel (SC) formule

Daar beide gebieden Gwen G I;; een polygoon als rand hebben. kunnen we - ter

constructie van de gewenste conforme afbeelding f - gebruik maken van de zgn.

Schwarz-Christoffeltransformatie.

Deze is geformuleerd in de volgende stelling [lit. 20J

Laat Gw een polygoon gebied zijn met n hoekpunten wI' .•...•

w (in volgorde anti-kloksgewijs gekozen; fig. 28) en buiten
n

hoeken ~. n•...• ~ n. Laat w = g(z) een conforme afbeelding
n

zijn van G • de eenheidschijf Izi < 1 in het complexe z-vlak.z
op Gwen laat wk(k = 1•...• n) beeldpunt zijn van een zekere

zk op Izl = 1 (anti-kloksgewijs geordend). Dan is g(z) van

de vorm

w = g(z) = w + C
c

z n
[ II

o k=1
(7.41)

G(J"

figuur 28

W' • ~(z)---

rechthoek en h: Gz ~ Gs

f van de rechthoek G in het w-vlak (fysisch probleem)
w

in het '-vlak (getransformeerde probleem) wordt nu

afbeeldingen g: G ~ G van de eenheidsschijf naarz w
van eenheidsschijf naar parallellogram (fig. 29).

Deze formule van Schwarz-Christoffel is zodanig gekozen dat het beeld G vanw
de eenheidsschijf Gz hoekpunten heeft met de gewenste buitenhoeken ~kn. De

aanvullende eisen die aan de afbeelding moeten worden gesteld t bepalen de

"accessory parameters" ZIt ....• zn' C en Wc zodat een unieke afbeelding

g: G ~ G onstaat.z w
De gezochte afbeelding

naar het parallellogram

geconstrueerd m.b.v. de
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Tf /I. :
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I ', \

I \
I

f,

~(Z)

u. =0
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\
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f
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f

W"..
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f \
f

I
1

f

(A =I

figuur 29

z4 = 1. g(z4) = w4 = - b

W : = g(o) = ! i (zwaartepunt)
c

~k

(i)

(ii)

a. De SC-transformatie g: G ~ G Iigt vast door de gegeven buitenhoekenz W

= ! (k = 1••..• 4) van de rechthoek en de keuze

zodat

(7.4Z)

De keuze van w ais zwaartepunt van de rechthoek heeft ais voordeel dat
e

WI' w en we g
metrie t.o.v.

voIgt dan dat

Dus z2 = - 1.

op een reehte Iiggen. evenals wz • we en w4 . Uit de puntsym

w (§ 7.2) en de hoekgetrouwheid van de eonforme afbeeiding
e

ZI' a en z3 ook op een reehtel~ggen. evenals zz~ a en z4'

en met de sehrijfwijze zl: = e1~ voIgt z3 = - e1~ Resuitaat:

z.

W· d{l) - ii + c,!((,-t';,-i""i')
c: I • + C, I,{«; l) (7.43)"i L

i~
g(zI) b (7.44.a)ZI = e ... wI = =

Zz = - 1 Wz = g(zZ) = b + 1 (7.44. b)

i~
g(z3) -b + 1 (7.44.e)z3 = -e w

3 = =

Lz4 = 1 w4 = g(z4) = -b (7.44. d)

(7.45)

De waarde van ~ voIgt ais oplossing van de vergeIijking (die ontstaat uit

aftrekken van (7.44.a) en (7.44.d):
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(7.46 )

h(O) het zwaartepunt van het parallellogram (voIgt uit verificatie

b. De SC-transformatie h: Gz ~ G, ligt vast door de keuze '2 = h(z2) = 0,

de punten zk (k = 1, .... , 4) uit ~ en de gegeven buitenhoeken van het paral-

lellogram, te weten ~1 = ~3 = ~ *-en ~2 = ~4 = ~ + *zodat nu met

'c = h(O) uit (7.41) voIgt

"
~ ~ ~ (l) ! dt= ~c. + Cz. (l_e.rr+I(I_tz.e-L~Q()i-f (7.47)

0
_. ----- - -

2, =
LrX

~, ;: h(~,) irJ.e ;: (7.48. a)

i 1. = -I Iz. : /, (t ,,) = 0 (7.48. b)

i '= e -to(

I.l = h(2s) 1+ i t:M. .,9- (7.48. c)
J =

~4 .. h(2,.) =: I + i (01.+ tJh P)
(7.48. d)

t.
4

;:

Nu is' =c
met waarde volgend uit (7.48.b):, = - G I (-1)

c 2 2
waarbij C2 bepaald is door (7.48.a) en (7.48.d)

C2 = (1 + i tan 6)/(I2(1) - I 2(e
ia

)

Tenslotte voIgt de afmeting d van het parallellogram uit (7.48.d)

d = - ih(zl) = - i('c + C2I 2(+ e ia »

De afbeelding f = Gw ~ G, van re:~thoek naar parall~~lllOgram is hiermee vol

ledig bepaald, n.l. ,= f(w) = h (g(w». Omdat dw > 0 bestaat oak de

inverse afbeelding w = f- 1(,) = g(h-l(~».

Numerieke uitwerking

De berekening van de SC-transformatie en zijn inverse gebeurt met de

(ALGOL-versie van) het door Lloyd N. Trefethen ontwikkelde computerprogramma

SCPACK. Slechts in grate lijnen zullen we hier de karakteristieken van deze

methode aangeven, en hierbij enkele belangrijke procedures aanduiden.

De programmatuur (zie appendix A) zelf is uitgebreid voorzien van aanvullende

detailopmerkingen, met name m.b.t. het hier gestelde specifieke probleem.

Het hart van het geheel betreft de numerieke evaluatie van de integraal

in de SC-formule (7.41) langs het rchte lijnstuk van ZA naar ZB (procedure

ZQUAD)

(7.50)
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Duidelijk is dat de integrand hiervan een singulariteit van de vorm

(1 - t/zk)-~ bevat in een of beide eindpunten indien ZA of ZB een punt

Zk op een eenheidscirkel betreft.Integralen van de vorm (7.50) worden daarom

m.b.v. samengestelde Gauss-Jacobi kwadratuur bepaald [lit. 20].

Een Gauss-Jacobi kwadratuurformule is een som Nt w.f(x.) die de integraal
. 1 1 11 1=

[ f(x)(l-x)~(l+x)~dx (~, ~ > -1) benadert en waarbij de N stuks deel-
-1 q
punten x. en gewichten w. zo gekozen zijn (procedure GAUSSQUADRULE) dat

1 1

de formule exact is voor f(x), een polynoom van de graad 2N -1. [lit. 20]
q

Om ook hoge nauwkeurigheid te waarborgen in de omgeving van singulariteiten,

wordt (zonodig) het interval tussen de deelpunten opgedeeld in deelintervallen

met als regel [lit. 20]: geen enkele singulariteit zk ligt dichter bij zo'n

deelinterval dan de halve lengte van dat deelinterval (vandaar: samengesteld).

In het geval N
Q

= 10 is de fout in de berekening van (7.50) daarmee in de orde

grootte van 10-9 . Ter verduidelijking van de voor de gebruiker van belang zijnde

parameters in de berekening van een dergelijke integraal in het z-vlak, is

een handleiding van de procedure ZQUAD opgenomen in de programmatuur, appendix A.

T.b.v. de afbeelding w = g(z) moeten hiermee allereerst de parameters ~ en

C1 worden bepaald uit (7.45) en (7.46). Hiertoe wordt de standaard procedure

C05NAA gebruikt voor de oplossing van de niet-lineaire vergelijking voor ~.

Met ~ en C1 is dan de afbeelding w = g(z) volledig bekend.

Het bepalen van de inverse z = g-l(w) komt neer op het vinden,

van de oplossing van g(z) = w . Is een redelijke schatting
a

dan kan m.b.v. de iteratiemethode van Newton (procedure ZNEWT) z nauwkeurig

uit g(z) = w worden opgelost. De schatting ~ wordt verkregen door inversiea

van de SC-formule (7.41). Met I~:I > 0 ontstaat dan

d.w = c, 7T (I - .!:...r~/(
ole: it(.

waarmee een Ie orde DV in de complexe variabele w ontstaat:

= ..!- 7T(I- i.)fll<.
C, tIC (7.52)

met als randwaarde z(w ) = z . Met de parametrisering langs de rechte
o 0

w = w + t(w - w ) (0 < t < 1) voigt dan een stelsel van 2 DV's in de reele
c c --

variabele t:

(7.53)

wat met de standaardprocedure RKiN wordt aangepakt.
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7.6. Overig gebruikte numerieke methodes

Bepaling elektrisch veld E(x)

J..

fig 30 I II
ui... '... , I (A.' +1

I
1.1.1+//+/L.

I I
I I---- ~---.---~---~----------
I €4jtol IE .

II. . I "'i' I -Ltol./+, U·..,-/

-+- I I
;

I I----.--- ~--~--- --~---

IE· 1£'
1 -~ I -(tol,/

lA. . . I (.4. •• I (,(,,,,, '-1L"'J-I I L, -I

In het hier gebruikte systeem van discretisaties

worden de veldsterktes E (x.,y.) en E (x.,y.)
x 1 J Y 1 J

niet in dezelfde roosterpunten bepaald als waar de

potentialen u(x.,y.) zijn berekend.
1 J

De veldsterkte-roosterpunten (in fig. 30 aangeduid

met X) zijn de zwaartepunten van de rechthoekjes

gevormd door de potentiaalroosterpunten (e).

We benaderen nu op dezeroosterpunten de locale veldsterktecomponenten m.b.v.

een middeling van centrale differenties:

E d ''( ,I I) I ( uij - ~i-I i
J - -JIO\ .... )(._-" 14. --Ie. --- •
A lJ (II< 'L' JJ 1 z. h •

E d ( rI I) I( U,· -u"
=-~u X'--l, 14 --/( c_-;; " ,,-/

di.f dd L L 'qJ z. ... i J< '
+ Ui-f. i-/.( i-I, i-,) - {{II ..

• k 0 i~

(7.54.a)

(7.54. b)

waarin met Taylorreeks ontwikkeling kan worden aangetoond dat
I J

~x~ = f;. h' g;{~,.,,), r<'ij • ,~ KL;;(~l,'J
voor zekere ~1' ~2E(xi_l' Xi) en ~1' ~2E(Yj-l' Yj)'

Als methode worden daarom voor 1 < i ~ M, 1 ~ j ~ N de volgende definities

gehanteerd

(7.55)

E
x ..

1J
(7.56.a)

(7.56.b)

De locale stroomdichten J (x.,y.) en J (x.,y.) worden eveneens in deze rooster-
x 1 J Y 1 J

punten bepaald. Vanwege de homogeen veronderstelde materiaaleigenschappen is
=de geleidbaarheidstensor 0 plaatsonafhankelijk.

Daarom de definitie

Bepaling van integralen

Omdat in het rooster de evaluatiepunten equidistant gegeven z1Jn ligt de nume

rieke methode voor de bepaling van lijn- en oppervlakteintegralen waarin E

voorkomt voor de hand, n.l. de samengestelde midpointrule [lit. 18J. De orde
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van deze integratiemethode is 2 (zie 7.57); toepassing van een hogere orde

methode zou hier zinloos zijn omdat aIle eerder hier gehanteerde methoden (onder

voorbehoud van begrensde afgeleides) dezelfde convergentie orde hebben. getuige

(7.22). (7.25). (7.28) en (7.55).

De samengestelde midpointrule heeft de gedaante

"!/(X)dX - h{ !(Xt)+ ({Xt )+ ... +!(XN-t)) + ~
d

(7.57)

waarin R = b-a
24

AIle andere integralen. met name die voor de geleidbaarheidscoefficienten

(§ 2.4) en de spectra (§ 4.3) worden berekend m.b.v. de standaardprocedure

QADRAT. een integratiemethode met zelfzoekende stapgrootte.

7.7. Numerieke resultaten

hAIle berekeningen zijn uitgevoerd bij de keuze A = k = 1. d.w.z. LID = MIN.

Strevend naar - voor wat de uitdrukkingen in § 6.5 betreft - een nauwkeurig

heid van minstens 2 7.. wordt zowel gebruik gemaakt van de eindige differentie

methode (EDM) als van conformal mapping (CM).

Singuliere hoekpunten

We gaan allereerst na of we in de hoekgebieden inderdaad aantreffen wat we

op grond van de analyse in § 7.3 verwachten.

Daartoe zijn voor tan a = 1 de potentialen in het gebied r < 0.09 nabij het

singuliere punt D (bij een roosterverdeling van M = N = 50. voor 0 ~ i ~ 4.

o ~ j < 8 berekend met de meest nauwkeurige methode. i.e. CM) weergegeven in

tabel 31. De exponent 1 - 2 ~ in (7.17.d) heeft dan de waarde ~.
'IT

jt
1.00000000 0.96186489 0.92416095 0.88726525 0.85146425
1.00000000 0.95924944 0.91909610 0.88004194 0.84243715
1.00000000 0.95601965 0.91290521 0.87134188 0.83174684
1.00000000 0.95189069 0.90511529 0.86063039 0.81889158
1.00000000 0.94635585 0.89494429 0.84710587 0.80319332
1.00000000 0.93840867 0.88102185 0.82956167 0:7"8377i23
1.00000000 p.92571329 0.86083806 0.80626563 0.75960107 tabel 311.00000000 0.90159771 0:8jo61isl 0.77517261 0.7"2979896
1.00000000 0":84'71'05"10 0".78377-39f 0.73517848 0.69421101

-~~--

.1J x .b

voor
1 - u(r

1w)
dit hoekgebied de quotienten 1 _ u(!r ~ )

( 1) k . 1 0en arctan 2 met grote nauw eurlg-

Uit deze tabel blijkt dat in
'ITW = -2 resp. arctan (2). 'lT/4

o -5
heid (ca. 10 ) de waarde 12 benaderen.

Uit (7.20.a) voIgt dan dat in (7.17) de constante B1 # O. Op grond van dit

resultaat en de 1e orde analyse betekent dit dat de hoekpunten B en D (voor

a > 0) t.a.v. het elektrisch veld inderdaad een singulier karakter vertonen.
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Convergentie orde EDM

We berekenen met de EDM de potentiaalverdeling u(x,y) op roosters met maas

groottes h, !h en !h. Blijkt uit het quotient van opvolgende differenties van

de potentiaal in een gefixeerd punt ~ dat

u.(~;f4)-(,«(~;h) p

:::! 2.'
u (! ;~h) - u (~ ; i4)

dan is daarmee op grond van (7.22), (7.25) en (7.55) experimenteel de orde

van de afbreekfout in de discretisatie bepaald, namelijk hP (p convergentie

orde). Eventueel kan dan via hP-extrapolatie [lit. ] uit u(x,Yjh) en

u(x,Yj!h) een nauwkeuriger benadering voor u(x,Yjh) worden verkregen.

Uit toepassing van dit experiment op L!D = 1, ~HB = 2 bij h = 0.1 (tabel 32a)

resp. h = 0.05 (tabel 32b) blijkt in de strook rondom het zwaartepunt (M!2,

N!2) parallel aan de vrije randen een goede kwadratische convergentie (p= 2)

Oad..rzoelr. naar local. cOD...rl.a.t1.~r<l.. :
6.23 -3.18 17.81 -38.95 -122.52 22.20 -12.79 4.23 -5.09 2.15 2.71 2.76 2.10 -2.35 -34.52 135.52 20.12 4.22'
3.88 1.60 6.96 -1.52 14.63 -5.15 17.05 -3.50 11.69 2.76 2.79 3.03 3.64 4.62 5.25 4.84 3.84 2.96
3.13 1.99 4.94 3.47 6.16 3.50 5.56 2.90 5.89 2.59 2.42 2.91 4.10 4.89 5.01 4.76 4.43 4.36
5.58 5.29 4.34 4.63 4.87 4.22 4.46 3.95 5.33 7.36 6.61 6.98 4.39 -4.77 4.68 4.53 4.41 4.51
4.84 4.56 4.35 4.01 4.56 4.27 4.31 4.31 5.06 4.63 4.60 4.54 4.36 4.68 4.53 4.46 4.43 4.49
4.88 4.45 4.32 4.24 -0.15 4.24 4.32 4.45 4.88 4.49 4.45 4.44 4.45 0.02 4.45 4.44 4.45 .4.49
5.06 4.31 4.31 4.27 4.56 4.01 4.35 4.56 4.84 4.49 4.43 4.46 4.53 4.68 4.36 4.54 4.59 4.63
5.33 3.95 4.46 4.22 4.87 4.63 4.34" 5.29 < 5.58 4.51 4.42 4.53 4.68 4.78 4.39 6.98 6.64 7.33
5.89 2.90 5.56 3.50 6.16 3.47 4.94 1.99 3.13 4.36 4.43 4.76 5.01 4.89 4.10 2.91 2.42 2.59

11.69 -3.50 17.05 -5.15 14.63 -1.52 6.96 1.60 3.88 2.96 3.84 4.84 5.25 4.62 3.64 3.03 2.79 2.76
-5.09 4.23 -12.79 22.20 -122.52 -38.95 17.81 -3.18 6.23 4.22 20.12 135.49 -34.53 -2.35 2.10 2.76 2.71 2.15

tabel 32(a) (b)

Daarbuiten echter - i.h.b. langs de vrije randen in de buurt van de hoekpunten

D en B - blijkt geen duidelijke convergentie orde.

Toepassing van hP-extrapolatie heeft daarom geen zin.

Uiteraard hangen deze resultaten samen met de singulariteiten in de betreffende

hoekpunten: de afbreekfouten (7.22), (7.25) en (7.55) waren slechts van de

orde h2 onder voorbehoud van begrensde (3e en 4e orde) afgeleiden. Te verwachten

is. dat naarmate de roosterverdeling fijner wordt, de invloed van deze singula

riteiten kleiner wordt.

Velden nabij de singuliere hoekpunten

Dat dit laatste zo is. blijkt uit de volgende grafische weergaves van de

elektrische veldsterktes E = - aa
u en E = - ~u (hiertoe weI berekend in de

x x Y UY
potentiaal-roosterpunten) bij roosterverdelingen van M = N = 20 (fig. 33 a.b)

resp. M = N = 40 (fig. 34 a.b), en ~HB = 2.



-61-
fig. 33 fig. 34
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fig. 35 fig. 36
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Dat de singulariteiten bij toepassing van de EDM zich storend manifesteren,

blijkt pas duidelijk uit hetzelfde onderzoek waarbij de potentialen nu met
-8

CM zijn berekend (met een nauwkeurigheid van 10 ): de elektrische velden hebben

nu een keurig continu karakter (fig. 36 a,b).

Gezien in het kader van het ruisonderzoek (de hoekgebieden nabij de singulari

teiten blijken met § 6.3 de grootste ruisbronnen te zijn) en onze wens hierin

een nauwkeurigheid van minstens 2 i. te bewerkstelligen, mogen we bij gebruik

van de EDM niet vertrouwen op haar resultaten voor wat betreft deze hoekgebieden

bij grote ~~ (bij M = N = 56 en ~~ = 2 loopt de relatieve onnauwkeurigheid

waarmee de potentiaal (!) wordt berekend tot in het singuliere hoekpunt op

tot ca. 10 i.. Overigens, aan de randvoorwaarde ~ u + tan sa u = 0 wordt (zelfsx y
daar) zeer bevredigend voldaan).

Correctie in de hoekgebieden

De keuze van de te hanteren methode en fijnmazigheid van het rooster is een

afweging van nauwkeurigheid, mogelijkheid en praktische haalbaarheid (d.w.z.

computergeheugengebruik en -rekentijd). De EDM levert voor de potentialen -

buiten de hoekgebieden nabij de singulariteiten - bevredigende resultaten met

een nauwkeurigheid in de orde h2 , aansluitend bij de nauwkeurigheid waarmee

gedifferentieerd en tens lotte geintegreerd wordt. Toepassing van CM bij gelijke

overige methoden leidt daar dus niet tot echt betere resultaten, en zou dus

slechts te zwaar geschut zijn (en veel te duur). Van de andere kant is voor

de EDM een onhaalbaar fijnmazig rooster vereist om in het gehele gebied een

acceptabele nauwkeurigheid te realiseren, wat voor ca. 90 i. van het gebied

(referentie LID = 1) niet noodzakelij'k is: de hoekgebieden nabij de (2 dia

metraal t.o.v. elkaar liggende) singuliere hoekpunten zijn de beperkende factor.

Dit leidt ons tot de strategie van toepassing van de EDM, automatisch gevolgd

door een aftasting van de grootte van het gebied waarop tens lotte m.b.v. CM

de potentiaal opnieuw moet worden berekend, i.e. daar waar de fout t.o.v. CM

groter is dan h2 • Bij een roosterverdeling van M = N = 56 blijkt dan een correctie

noodzakelijk oplopend van a i. van het totale device-oppervlak bij ~HB = a tot

ca. 9 i. bij ~HB = 3 (bij toepassing van de eigenschappen vermeld in § 7.2 hoeft

daarvan slechts de helft daadwerkelijk te worden berekend).

Een bevredigend criterium om de grootte van het (on-)nauwkeurigheidsgebied

te bepalen, is het vanuit het singuliere hoekpunt vergelijken van de - met

de EDM berekende - potentiaal met die volgend uit CM in punten (x.,y.) langs
1 1

de rechte y = x (fig. 36) totdat beide minder dan de waarde h 2 van elkaar

verschillen voor i > i . Buiten het gebied
c

J" ~" ------- --- (0 ~ j < i 0 < i < i ) blijkt dan namelijk de fout- c' - c
in de potentiaal ~ h2 •
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Bij de verschillende waardes van LID = MIN is gekozen voor een (nog redelijk

haalbare) verfijning van 3200 roosterpunten (d.w.z. een stelsel van ca. 3200

lin. vgll). Onderstaand schema (tabel 37) geeft de daarbij gekozen waardes

van M, N aan, alsmede h 2 (M en N dienen even te zijn teneinde een Ode benadering

uit een !M x ~N rooster te kunnen verkrijgen.

LID M N (M-a)N+1) h 2

1/16 14 224 2925 5,10 10-3

1/8 20 160 3059 2,50 10-3

1/4 28 112 3051 1,28 • 10-3

1/2 40 80 3159 6,25 10- 4

1 56 56 3135 3,19 10-4

2 80 40 3239 6,25 10-4

4 112 28 3219 1,28 10-3

8 160 20 3339 2,50 10-3

16 224 14 3345 5,10 . 10-3 fig. 38

SOR-convergentie

De moeilijkheid in de toepassing van successieve overrelaxatie hier, is de

convergentie. De overheersende eigenwaarde A van de iteratiematrix blijktmax
namelijk op te lopen en afhankelijk te zijn van de waarde van ~~.

* Het proces is lineair convergent en convergeeert aanvankelijk (startend met

een goede beginschatting) redelijk snel. Echter naarmate het proces vordert,

neemt (a.h.v. schattingen) A toe: tot ca. 0,95 bij ~-~ = 0.1 en zelfsmax 11
tot 0,99 bij ~HB = 2.0

IIA~-£11
(referentie~ = -55.10 ). Voor ~HB > 2.5 blijkt divergentie op te

I~-£II
treden(11£11 niet kleiner te krijgen dan ca. 5.10- 2), zodat SOR dan niet

* Uit het voorgaande is duidelijk dat een kleine ingreep al voldoende is om

het - nog net niet divergente - proces te verstoren. Bij ~HB ~ 2 werkt een

aanpassing van w dan ook averechts.

* Een schatting van de optimale wvolgens (7.36) werkt niet volgens verwachting

(het "waarom niet" valt buiten het kader van dit onderzoek).

oplopend tot dichtbij 1 en een mis

met aanzienlijk (I) veeI minder

zijn, wat uiteindelijk

Uit experimenten blijkt 1.1 < w _< 1.3 voor ~HB _< 2, zodat gekozen is voor- opt
een aanpassing vo1gens w t = 1.2 - daar waar dat een gunstige uitwerking heeft.op
Al met al werkt SOR - zelfs met een Amax
schien niet optimale w - toch sneller en

geheugengebruik dan de directe methode.

Voor ~~ ~ 2.5 blijkt er echter geen alternatief te
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Beperkte toepassing CM

De methode van CM blijkt echter ook beperkt in haar toepassingsmogelijkheden.

Fig. en geven de afbeeldingen weer van de equipotentiaal- en stroomlijnen

in het w-vlak (fysisch probleem) naar het z-vlak en het C-vlak. Indien LID = 1

worden de hoekpunten w. (i = 1, ... , 4) equidistant op de eenheidscirkel
1 _

afgebeeld (fig. .b).

Voor L/D>1 verschuiven de beeldpunten zl en z3 langs de cirkel in de richting

van Zz resp. z4 (voor L/D<1juist andersom: in de richting van z4 resp. zZ)·

R (=,)

o

c

A

fig.40

c

B

R

B (Zz

fig. 39

B
Bij LID = 4 (danwel LID = i) Z1Jn zl en zzresp.z3 en z4 reeds tot op een onder-

-3linge afstand van ca. Z·10 genaderd.

Nog meer extreme L/D-verhoudingen - LID> 4 danwel LID < ~ - geven naar aanlei

ding hiervan numerieke problemen: de inverse van de afbeelding g(z) is niet

meer te realiseren (het Newtoniteratieproces blijkt te divergeren).

Vergroting van het aantal deelpunten N in de Gauss-Jacobi kwadratuur (i.e.
q

verhoging van de integratienauwkeurigheid) biedt geen oplossing. Het praktische

toepassingsgebied van CM is hier dus beperkt tot i ~ LID < 4.
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I

In figuur 41 ZlJn - naast
de equipotentiaaJJijnen 
ook eni~e stroomJijnen
aangegeven voor ~HB = 1.5.
in magnetoweerstanden met
LID = 1/4 resp. 4 .
Uit de patroon-overeenkomst
tussen beide fi~uren bJijkt
een zekere duaJiteit tussen
equipotentiaaJ- en stroom
Jijnen. Oit is een gevoJg
van de vaste HaJJ-hoek tussell
lokaJe veldsterkte en stroom
dichthpid in het heJp device.

Fig. 41. Equipotentiaal- en stroomlijnen

(a) LID = !, ~HB = 1,5 (b) LID = 4, ~~ = 1,5
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8. N~erieke res~ltaten ~_b.t_ ~agneto

~eerstand en l/f-r~is

8.1. Magnetoweerstand

Uit depotentiaalverdeling als oplossing van (7.6) kan - nauwkeuriger

dan met (3.1) - de magnetoweerstand ~(B) worden berekend met

D

I J]/.!)dY\B = 0

~(B)
v(B)/1(B)

I V(B)

1(0) o x = x (8.1)= V(O)/I(O) = 1(B) = a
V(O) D= f Jx(.!)dY!B

o x = xa

waarbij nu bij vaste x = x slechts over Y hoeft te worden geintegreerd.
a

M.b.t. de ruisberekeningen is gekozen voor integratie langs x = L/2,

zodat dan de invloed van de hoekpunten minimaal is.

De resultaten voor LID = 0, 1/8, 1/4, 1/2, I, 2, 4, 8,~ zijn weergegeven

in figuur
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Nauwkeurigheid

De analytische uitdrukking (3.5) voor de relatieve magnetoweerstand ~ (B)
D

van een vierkant levert ons een goede indikatie van de fout in de berekening

van ~(B) volgens (8.1).

uitgezet.

bij verschillende integratiewegen

en L/28) zijn in fig.

- ~D(B)

\.25 1.5 \.75 2 2.25 2.5 2.75 3.~
r----,,---r---.---.---.---.---.---,---.---.---,...---, \0

~(B; LID = 1)
De relatieve fouten

~D(B)

(namelijk langs x = L/2, L/4, L/14

-f 0 .25 .~ .75
\0

Q
:z -J
a: \0...
<I)

a..
l<.J
l<.J
ox
C...
l<.J
Z
t:l
a:
~
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...
::I
o .... -t
14. c\O

o
l<.J ....
> '
l<.J v- ...... >-a:

--'I.or
a::

-I
\0

-3
\0

-.\0

-I
\0

.25 .5 .75
L_'--_'--_L...-_L...-_L...-_......_"--_L...--:-':':""-:-.Io:--::-"::-~ 10-6

\ .25 \.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3

HALL-MOBILITEIT • MAGNETISCHE IHOUCTIE ~
o

-I
\0

fig. 43

Zij zijn in overeenstemming met de verwachting (zie hiervoor tabel 37)

in de grootteorde h2/~ (B) < 10-4 . Ondanks het gebruik van conforme af-
D -

beelding in de hoekgebieden, loopt de onnauwkeurigheid bij integratie

dicht langs x = 0 toch nog op (tot ca. een faktor 10): dit tengevolge

van de fout in de numerieke differentiatie (in de orde grootte h 4 bij

begrensde (!) hogere orde afgeleides).



-69-

8.2. 1/f-Ruisintensiteit

Stroomsturing.

Ter bepaling van de potentiaalverdeling u(x,y) is in het numerieke model

spanningssturing toegepast: in de formulering van het op te lossen rand

waardeprobleem (7.6) is de potentiaal op de contacten voorgeschreven.

De spanning u(O,y) - u(L,y) = : V(B) tussen de elektrodes is daarbij

op V(B) = gesteld. Vervolgens is uit de oplossing van (7.6) de totale

device-stroom I(B) berekend.

De uitdrukkingen in hoofdstuk 5 en 6 voor de (1/f)-ruisintensiteiten

zijn echter gebaseerd op I(B) = I = constant. In de ver-
o

houding y(B) van de relatieve ruisintensiteiten bij B resp. B = 0, gede-

finieerd door (5.6), normeren we daarom de totale devicestroom naar I - 1.
o

Voor formules (6.29) en (6.30) betekent dit een vermenigvuldiging met

een faktor ~~(B). Met deze aanpassing komen we tot de volgende resultaten.

1/f-Spanningsruis

nu uitgezet

de 1/f-ruis in de spanning over de devices
van het product ].lHB - zijn weergegeven in

1 I 1 1 ( ),2'4'8 ].l~~1 ,0,

1, 2, 4, 8 (J.lHB ~ 1 ) , 00 en "

zijn nogmaals gepresenteerd in fig. 45.a en b,
plaats van tegen ].lHB.

Deze-resultaten
tegen (].lHB)2 in

De numerieke resultaten betreffende
bij constante stroom -y als functie
de figuren 44 tot en met 47.
Fig. 44.a bevat y].l voor LID =
fig. 44.b bevat y].l voor LID =

Fig. 46.a bevat yn voor LID = 1, L L
nfig. 46.b bevat y voor LID = 1 2 4, . ,

18" (].lHB ~ o.,), a ,

8 (].lHB ~ o.'~'), Do en a

Ook deze resultaten, uitgezet tegen ].lHB, zijn nogmaals gepresenteerd in
fig. 47.a en b, nu uitgezet tegen (].lHB)2.

Het valt op dat yn voor LID = a gelijke resultaten oplevert als voor LID = 1/a:
dit hangt samen met de structuur van uitdrukking (6.16) en de dualiteit van
equipotentiaallijnen en stroomlijnen (zie figuur 41).
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Nauwkeurigheid

Als criterium voor de nauwkeurigheid waarmee de oppervlakte-integralen

over de veldsterktes zijn berekend, hanteren we de relatie

.)L. .:bL

1ft (~) ·E{~) ~xol.~ -IfA(8) /f{~)ILrlveti, = V(8) I (8)
00 00

Nu is V(B) = 1, en uit de vorige paragraaf blijkt

.1>

{!J)C(~)ti~}& ~I(B)
o - x.LIL

De minimaal te verwachten relatieve fout in de oppervlakte integraal

is derhalve

JfJ{!)·q(~)«xi, - Vf!}I(g)~ :=

V(8) I (/3)

J:JL .1J

f[(C:(~J ~ E.a'(~)) I1.X ~~ / {Ies (~) -t.;Jh U i(~)) uI,JB- 1

00 0 x .. LIz.

Dit is voor LID = 1, 2, 4 en 8 in fig.48.a weergegeven als funktie van

~HB, voor LID = 1, !, ! en 1/8 in fig. 48.b.
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9. Experi~e~tele res~ltate~

9.1. Devices

Het experimenteel ruisonderzoek gebeurt aan speciaal hiertoe ontwikkelde

devices:

a. rechthoekige weerstanden met verschillende lengtes en breedtes. vervaar

digd van n-type Si (zie voetnoot *) uit een ca. 3 ~ dikke epitaxiale

n-laag op een p- substraat (fig. 4q), waarin de devices in eilandjes

elektrisch van elkaar worden gescheiden door p+-isolatiediffusies.

iSoLttTlEbiFFU~iE

&1\0~--

EPiLAAo.

/
I

AI SiD2.-

=tjkl\ "
tig. 49 P

Ter realisatie van goede Ohmse contacten zijn de contacten uitgevoerd

als n+-diffusies met opgedampte AI-strips.

De acceptorconcentratie van het basismateriaal is in de orde 1014_10 15 cm- 3

en de donorconcentratie van de epilaag ca. 1015 cm- 3

b. ringvormige weerstanden - aan te duiden als Corbinoschijven - reeds

beschreven in hoofdstuk 3 (fig. 9) en op dezelfde manier gerealiseerd

als de devices onder a.

De bovenaanzichten van hun realisaties zijn weergegeven in figuur5~a

en 50.b.

c. een Hall-device, aangebracht op dezelfde chip als de weerstanden onder

a en b.

* Weliswaar heeft GaAs een hogere elektronen beweeglijkheid. waardoor

het magnetoweerstandseffect zich nog duidelijker manifesteert. maar

blijkt moeilijker om ruisarme contacten op aan te brengen.
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Realisatie van de weerstanden in n-Si epilaag op p-Si substraat:

grenzen p+ diffusie (isolaties) .

grenzen n+ diffusie (Ohmse contacten)

grenzen AI-strip (metallisch contacten)

(a) met lengte/breedte verhoudingen (onderdiffusie = 0):

1/16. 1/8.

1/4. 1/2.

1. 2.

1/4. 1/2. 1

1. 2. 4

4. 8. 16

(b) ringvormige weerstanden met straal buiten-cirkel r 2 = 110 ~ en

binnencirkels r 1 = 70 ~. 80 ~. 90 ~

. ,.-.-.-...... ,.-,.- .......... .-'-'-./ ........ .~. " ./ ........
/ "- / /

"I ,/ ......... .......... =........... \

I ~\ \
\-'-1 J I ~

\ \~ J

\ '-' I"'-

I , / "- ,,; ...... /

I...... ./ ....... ./ ...... ".,
""""-.-c . .....,... "'--. - ~ -- ....... ~.,.. . ...,..,

fig. 50
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Onderdiffusie

De verhoudingen in de weerstandswaarden zonder B-veld

met de beoogde verhoudingen Zk, Ikl~4 (k geheel).

Er is n.l. geen rekening gehouden met onderdiffusies

stemmen niet overeen

+tog.v. diepe n -

en p-diffusies. Aangenomen dat deze verwaarloosbaar zijn bij devices

met grote afmetingen (320 ~m x 320 ~), blijkt:

ca. 7,4 ~ onderdiffusie t.g.v. n+ diffusie, ca. 4,6 ~ t.g.v. p-diffusie.

Meetcircuit

Bedraagt de'waarde van de te onderzoeken magnetoweerstand R , dan wordt
s

stroomsturing (I = constant) gerealiseerd door de keuze van de voorschakel
o

weerstand R »R bij maximaal magneetveld (fig. ~). Het substraat
v s

wordt op een vaste potentiaal V b t gelegd, gelijk aan of lager dan desu s r
laagste potentiaal van beide stroomvoerende contacten (i.e. source).

Loodrecht op de plak brengen we de magnetische inductie B aan.

"...

fig. 51

r - - - - - - - - -- - -
I
J

1 1-----,
I r----"t---{==::::HH t-----.,

I
I
I

:1sJ.
I
I
I
IL ---.J

Het geheel wordt t.b.v. de ruismetingen afgeschermd door een kooi van

Faraday.

Materiaaleigenschappen

De spreiding in de sheet resistivity blijki:. groot. Bij ca. 300 K meten

we p = (8,5 + 1) kn bij V = 0 V
0 substr

(9,8 + 1) kn bij V = - 1.5 V
substr

7,5 kn bij V b t = 0 V en p = 8,8 knsu s r 0

bovendi~n een elektronen-dichtheid per

van ~H

o V=
6,0

Metingen aan het Hall-device (po =
bij V b t = - 1,5 V) leveren dansu s r
oppervlakte-eenheid van

nt = 7,2 1015 m- 2 bij V b
15 -2 su str

10 m bij V b t = - 1,5 Vsu s r
waaruit een Hall-beweeglijkheid kan worden geconcludeerd



De afhankelijkheid van een weerstand als funktie van de temperatuur is

weergegeven in fig. ~ z... .

J... r-rR(ll)

hd
.-

~II.".,." .-...

S"o ". j...... -

-
J..c I-

fig. 52 T(K)
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Het blijkt dat de ruismetingen aan de devices geplaatst in een stikstof

gekoelde cryostaat zijn verricht bij een device-temperatuur van ca. 'ISO K.

We meten dan aan het Hall-device:

Pc
,.. (2,3 ± 0,5) kC bij V ,.. o V

substr

(2,5 ± 0,5) kC bij V ,.. 1,5 V
substr

nt ,.. 5,0 1015 m-2 bij V = 0 Vsubstr

4,7 10-15 m-2 bij V 1,5 V= ,. -
substr

waaruit we de conclusie trekken dat bij die temperatuur
-1 -1

~H ~ 0,62 m2 V s .

.;,1.
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9.2. Meetresultaten

De metingen zijn verricht onder de omstandigheid van T ~ 300 K (kamertem

peratuur) resp. T ~ 150 K (montage in een cryostaat). In het laatste

geval zijn de resultaten met een duidelijk hogere meetonnauwkeurigheid

behept dan in het eerste geval: dit als gevolg van temperatuurfluctuaties,

mechanische trillingen van kokend stikstof en een grotere gevoeligheid

voor elektrische storingen van buitenaf.

De meetresultaten betreffen relatieve weerstandsverandering en verandering

in de 1/f-ruisintensiteit ten gevolge van de magnetische induktie B.

Selectriecriteria 1/f-ruismetingen

De resultaten van de diverse metingen selecteren we op grond van de volgende

criteria:

1. a(B) in de orde van grootte van de theoretische verwachting

2. S (B, f) ~ 4kTR indien I = 0,0 rnAv 0

3. een verandering in S (O,f) '" R3 bij een substraatspanning V = o Vv substr
resp. V = - 1,5 V bij constante stroom Isubstr • 0

4. S (O,f) '" I 2
V 0

5. 1/f over minstens 2 tot 3 decades

6.
-7

10-310 < CL <

7. vergelijkbare resultaten bij ompoling van het magneetveld.

Een typische verzameling van meetgegevens van een device (bij kamertempe

ratuur) is weergegeven in fig. 54.

T ~ 300 K

Van het magnetoweerstandseffect zij bij zekere L/D-verhoudingen de curves

van a(B) weergegeven in fig. 53 . A.h.v. de relatieve weerstandsverandering

van de Corbinoschijf is de Hall-beweeglijkheid ~H bepaald.

In fig. 5iavatten we de resultaten samen van de ruismetingen aan weerstanden

met LID ~ 1 in grafieken y(B) als funktie van B(T). Hierin zijn tevens de

theoretische curves aangegeven op grond van ~- danwel n-fluctuaties.

Fig.~i~ geeft de analoge resultaten voor LID < 1 (inclusief Corbinoschijf,

i.e. LID = 0).

T ~ 150 K

Ruismetingen aan Corbinoschijven zijn samengevat in fig. 56.k.
Hun weerstandsveranderingen, en de daaruit bepaalde ~H geven we in fig.?~.d.

Ruismetingen aan weerstanden met LID = 1/4 zijn in fig.~t weergegeven.
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1,10 MAGNETOWEERSTANDSEFFECT

..

Corbinoschijf

i .. (-~) O,lo

1.,0

-B(T)

300K

1,00/0

"IS-:

f,o$'

1,OI~_-'----L_-'-.......L_+---'- __.....&.._"""-+----'L--_

~: (B) van Corbinoschijf 1eidt a.h.v. fig. 7 tot conc1usie:

-1 -1
~H = 0,17 ± 0,02 m2 V s

* De verhouding tussen haakjes geeft de waarde vo1gens het oorspronke1ijke

ontwerp aan.
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9.3. Bespreking van de resultaten

T '" 300 K

De maximale relatieve weerstandstoename bedraagt hier amper 18 %.

Met een meetfout van zeg 0,5 % in spanningen en stromen betekent dit

voor LID > 1 eeE relatief zeer grote onnauwkeurigheid: in de resultaten

ruw aangegeven met verticale streepjes.

Binnen deze ruime marges klopt de relatie ~n = ~ 2/~ met de theoretischea c
vewachting voor ~ (fig. ).

n -1 -1
De Hall-beweeglijkheid is hieruit bepaald op ~H '" 0,17 ± 0,02 V2 m s

redelijk overeenkomend met de metingen van het Hall-effect.

De relatieve toename y(B) in de relatieve spanningsruis ten gevolge van

het magneetveld bedraagt maximaal 25 %, een maximum dat zich naar verwach

ting inderdaad'voordoet bij LID = 1.
-7 -3De resultaten met een duidelijk "gezonde" a 00 < a < 10 ) blijken

- binnen een meetonnauwkeurigheid van ca. 10 % - beter te voldoen aan

de verwachting van n-fluctuaties, dan aan de verwachting van ~-fluctuaties.

Een markant feit is dat zeker geen afname in de ruis is waargenomen,

wat niet bepaald ten gunstig van ~-fluctuaties pleit.

Een vergelijkbare conclusie voigt uit analoge meetresultaten van enkele ande~e

onderzoekers: zij betreffen metingen verricht aan planaire devices (LID = 6)
vervaardigd uit een epitaxiale n-type GaAs laag [lit. 14J en metingen aan
corbinoschijven van opgedampte n-type GaAs ringen [lit. 15J.

Daarentegen zijn voor enkele grotere a's, in de grootte-orde 10-3 a 10-2 , wel

afnames gevonden. Zij geven vooralsnog geen aanleiding tot een dUidelijke

conclusie.

T '" 150 K

Wat betreft de Corbinoschijven neemt de 1/f-ruis t.g.v. het magneetveld

toe, hetgeen niet strookt met onze verwachtingen op grond van a-fluctuaties.

Accepteren we echter een onnauwkeurigheid in de metingen van 50 %, dan

blijken ook zij meer in de richting van n-fluctuaties te w1Jzen (waarvoor

de theorie zegt y nCB) = 1) dan in de richting van ~-fluctuaties (volgens
c

de theorie een afname tot een faktor 10 bij ~HB '" 1,5).
-1 -1

Uit de relatieve weerstandsverhoging blijkt een ~H '" 0,75 + 0,05 m2 V s ,

zodat ~HB maximaal 1,35 bedraagt.



Appen.dices -81-
A. 1. To~li~htid~ bij d~ programmatuur.

Het ALGOL-programma ter berek~ning van de l/f-ruisidtensiteit,

als funktie van het B-veld bij verschillende L/D-verhoudidgen,

js vanw~ge de praktjsche hanteerbaarheid ~n leesbaarh~id opgesplitst

in afzonderlijk le~sbare delen. Zjj zjjn odderg~bracht in vers~hil-

lende files die hetzij bjbliotheken vormen (LIBRARY's) voor het

hoofdprogramma PAUL/MAGNWEERSTRUIS, hetzij als source in het

hoofdprogramma worden verwerkt dmv. een INCLUDE.

Ev~nals de DATA-files staan ook alle programmafil~s onder de

directory PAUL/- op de magneetband ELEVTAPE (serialno = 1086).

(H)- PAUL/MAGNWEERSTRUIS is het hoofdprogramma (H) dat gebruikt

maakt van de volgende biblfotheek-(B) en fA~lude-(I) files:

(B)- PAUL/BIBLIOTH/LAPACEVGL is de bibliotheek die aIle procedures

bevat mbt. het oplossen van de Laplacevergelijking met rand-

voorwaarden: de methode va~~!.~dL~_d!Jt~renties (procedure

FINITDIFF), lineaire lnterpolatie (procedure LININTERPOL) en

conforme afbeelding (procedure CONFMAPPING).

Deze laatste prcedure includes tevens de volgende files:

(1)- PAUL/CONFMAPPING/GAUSSQUADRATURE met procedures ter bepaling

gewichten en deelpunten in de Gauss-Jacobi quadratuur,

(1)- PAUL/CONFMAPPING/ZPLANEINTEGRAL met procedures omtrent de

berekening van integral en fn het complexe z-vlak,

(1)- PAUL/CONFMAPPING/MAP/WONTOZPLANE met procedures omtrent

de afbeeldingen tussen het complexe w-vlak en z-vlak,

(1)- PAUL/CONFMAPPING/MAP/ZONTOZETAPLANE met procedures omtrent

de afbeelingen tussed het complexe z-vlak en -vlak.

(B)- PAUL/BIBLIOTH/GRAFICPROCS bevat als bibliotheek alle grafische

procedures (tbv. plotplaatjes) mbt. oa. equipotentiaa]lijnea

(procedure EQUIPOTLIJNEN), stroomlijnen (procedure STROOMLIJNEN)

en 3-dimensioaale plaatjes (procedure HOOGTEPLAATJE).



(B)- PAUL/B1BL10TH/WR1TEPROCS bevat als bilfotheek procedures om

data uft te pri~te~.

(1)- PAUL/B1BL10TH/DECLARAT10NS wordt iA het hoofdprgramma (H)

~pgeAomeA en bevat alle eatry-poiats vaa procedures uit bovea-

geaoemde bibliothekea.

N.B.

Afhaakelijk vaa wat me~ wil latea berekeaea/plottea/priaten moetea veel

vaa de fA het MA1N~ROGRAM-gedeelteV8a PAUL/MAGNWEERSTRU1S voorkomeade

opdrachte~ worde~ 'afgedekt' (met eeA %-tekea aaa het begia vaa die

betreffeade regel) ter voorkomiag vaa eveatueel tegeastrijdige weAsea

e~ o~Aodfg veel rekea-,plot- ed/of priatwerk. Tbv. eea volledige

listiag zija deze afdekkiAgea hier aiet weergegevea.

Oata-opslag

Bij iedere waarde vaa de verhoudiag L/D wordt het poteatiaalprobleem

voor u B - 0, .1, .5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 ea 3.0 opgelost.

Oit houdt zoveel rekeawerk ia, dat het moet wordea opgesplitst ia

verschilleade jobs. Wat met zich meebreAgt dat aIle data zor'vuldjg

moet wordea opgeslagea, op zodaaige maaier dat voor iedere combidatie

va. L/D ea u B de poteatiaalverdeliag eeaduidig kaa wordea teruggelezea

Dit wordt gerealiseerd door kreatie V8a eeA file voor iedere gewedste

waarde vaa L/D, waaria - ia toeaemeAde volgorde vaa u B - de poteatiale

U[1,J] worden weggeschrevea: iedere rij U[1,*] ia eea afzoaderlijk

record (de recordleagte wordt aaagepast op M+l~, totaal dus N+l records

per u B waarde. Door gebruik vaa het poiater-mechaaisme wordt vervol-

geAS op dyaamische maaier eea file-title gegeaereerd:

PAUL/~OTVERD320C/xxxxwaaria de codering voor de L/O-verhoudiag

is oadergebracht door xxxx.



A. 2. Listing van de programma's

ELEVRS1)PAUL/MAGNWEERSTRUIS
ATE & TIME PRINTED: THURSDAY, NOVEMBER 27, 1986 @ 21:54:55.

100
200
300
400
500
600
700
800
900

_1-000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3010
3020
3030
3040
3050
3070
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200

BEGIN
$ INCLUDE "NUMLIB/ ALGOL/DECLARATION ON APPL"
$ INCLUDE "NUMLIR/ALGOL/QADRAT ON APPL"
$ INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DECLARATION ON APPL"

- $ INCLUDE "PLOTTER/ ALGOL/ ALLPROCS ON APPL"
$ INCLUDE "MISCELLANEA/ALGOL/DECLARATION ON APPL"
$ INCLUDE "MISCELLANEA/ALGOL/ABORT ON APPL"

LIBRARY LAPLACEVGL(TITLE="OBJECT/PAUL/BIBLIOTH/LAPLACEVGL.");
LIBRARY GRAFICPROCS(TITLE="OBJECT/PAUL/BIBLIOTH/GRAFICPROCS.");
LIBRARY WRITEPROCS(TITLE="OBJECT/PAUL/BIBLIOTH/WRITEPROCS.");

$ INCLUDE "PAUL/BIBLIOTH/DECLARATIONS"
FILE

UIT(KIND=PRINTER),
LSCHERM(KIND=REMOTE), SSCHERM(KIND=REMOTE),
PF1(KIND=PREVIEWER), PF2(KIND=PREVIEWER),
POTENTWRITE(KIND=PACK,TITLE="PAUL/PVD ON USER2.",

UNITS=WORDS,NEWFILE=FALSE),
POTENTREAD(KIND=PACK, TITLE="PAUL/PVD ON USER2." ,FILETYPE=7);

REAL PI, TWOPI ;
REAL ARRAY

RELMAGNW, HALLSP, RELRUISNFLUCT, RELRUISMUFLUCT[0:7,0:80] ,
MUBARRAY, SQMUBARRAY, TGTHARRAY, RELMAGNWCORB, RELMAGNWNAALD [0: 80] ~

RELMAGNWSZ1, RELFOUTMAGNWSZ1, RELFOUTOPPVLINT[0:7,0:7] ,
LDVERHOUDING[0:7];

DEFINE
TO = STEP 1 UNTIL H,
CD = CURVEDRAW H,
MCD = MULTICURVEDRAW N,
SKI = SKIPPAPER(PF1) H,
SK2 = SKIPPAPER(PF2) n,
STR = STRING H,
ITERATIEF = FALSE H, DIREKT = TRUE H,
TUSSEN = TRUE H, OP = FALSE #,
ORDE2 = FALSE H, ORDE4 = TRUE H,
MUFLUCT = TRUE H, NFLUCT = FALS E #,
LIN = FALSE II, LOG = TRUE H;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PROCEDURE CONDUCTCOEFF(MUB,B,C,AA,DD,TGTH);

VALUE MUB;
REAL MUB,B,C,AA,DD,TGTH;

COMMENT Bepaalt de geleidbaarheids-coefficienten AA, DO en tan(O)=TGTH
als functie van het u x B-product MUB;

BEGIN REAL X; INTEGER K;
B:=4*MUB*MUB/PI;
C:=4/(3*SQRT(PI));
AA:=QADRAT(EXP(-X)*X/(1+B/X),X,@-6,@2,@-8,@-6,K);
DD:=QADRAT(EXP(-X)*X**.5/(1+B/X),X,@-6,@2,@-8,@-6,K)*SQRT(B);
TGTH:=DD/AA;

E~~ CONDUCTCOEFF;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PROCEDURE VELDEN(M,N,H,AA,DD,U,EX,EY,JX,JY,TUSSEN,ORDE4);

VALUE M,N,H,AA,DD; INTEGER M,N; REAL H,AA,DD;
REAL ARRAY U,EX,EY,JX,JY[*,*];
BOOLEAN TUSSEN,ORDE4;

COMMENT Berekent uit de potentiaalverdeling U de electrische veld
sterktes EX,EY en -stroomdichtheden JX,JY in equidistante punten,
naar keuze ofwel OP (dwz.TUSSEN =false) ofwel TUSSEN de punten
waarin de potentialen berekend zijn (roosterafstand H). In het eerste
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geval bestaat de keuze tussen een 2-de en een 4-de orde methode
BEGIN INTEGER I,J;

IF TUSSEN THEN
FOR J:=1 TO N DO
FOR 1:=1 TO M DO

BEGIN
EX[I,J]:=( U[I-l,J]+U[I-l,J-l]-U[I,J]-U[I,J-l])/(2*H);
EY[I,J]:=(-U[I-l,J]+U[I-l,J-l]-U[I,J]+U[I,J-l])/(2*H):
JX[I,J] :=AA*EX[I,J]-DD*EY[I,J]:
JY[I,J]:=DD*EX[I,J]+AA*EY[I,J]:

END
ELSE

BEGIN
IF NOT ORDE4 THEN % Tweede orde
BEGIN

FOR J:=O TO N DO
BEGIN

FOR 1:=1 TO M-l DO
EX[I,J]:=(U[I-l,J]-U[I+l,J])/(2*H);

EX[O,J]:= 0*U[0,J]-4*U[I,J] + U[2,J])/(2*H);
EX[M,J]:=(-3*U[M,J]+4*U[M-l,J]-U[M-2,J])/(2*H)

END:
FOR I: =0 TO M DO

BEGIN
FOR J:=1 TO N-l DO

EY[I,J]:=(U[I,J-l]-U[I,J+l])/(2*H):
EY[I,O]:= (3*U[I,0]-4*U[I,I] + U[I,2])/(2*H);
EY[I,N]:=(-3*U[I,N]+4*U[I,N-l]-U[I,N-2])/(Z*H)

END;
END

ELSE % V1erde orde
BEGIN

FOR J:=O TO N DO
BEGIN

FOR 1:=2 TO M-2 DO
EX[1,J]:=-(U[1-2,J] -8*U[I-l,J] +8*U[I+l,J] -U[I+Z,J])/(IZ*H);

EX[I,J]:=-(-3*U[O,J] -10*U[I,J] +18*U[2,J]
-6*U[3,J] +U[4,J])/(IZ*H);

EX[O,J] :=-(-25*U[O,J] +48*U[I,J]-36*U[2,J]
+16*U[3,J]-3*U[4~J])/(IZ*H);

EX[M-l,J]:=-(-U[M-4,J] +6*U[M-3,J] -18*U[M-Z,J]
+10*U[M-l,J] +3*U[M,J])/(IZ*H);

EX[M,J]:=-(3*U[M-4,J] -16*U[M-3,J] +36*U[M-Z,J]
-48*U[M-l,J] +25*U[M,J])/(IZ*H);

END;
%--------------------
FOR 1:=0 TO M DO

BEGIN
FOR J:=2 TO N-Z DO

EY[1,J]:=-(U[1,J-2] -8*U[I,J-l] +8*U[1,J+l] -U[1,J+Z])/(IZ*H);
EY[1,I]:=-(-3*U[I,0] -10*U[1,I] +18*U[1,2]

-6*U[1,3] +U[1,4])/(IZ*H);
EY[1,0]:=-(-25*U[I,0] +48*U[1,I]-36*U[1,2]

+16*U[1,3]-3*U[1,4])/(12*H);
EY[I,N-l]:=-(-U[I,N-4] +6*U[1,N-3] -18*U[1,N-Z]

+10*U[1,N-l] +3*U[1,N])/(12*H);
EY[I,N]:=-(3*U[1,N-4] -16*U[I,N-3] +36*U[1,N-2]

-48*U[1,N-l] +25*U[1,N])/(IZ*H);
END:

END ORDE4;
FOR 1:=0 TO M DO
FOR J:=O TO N DO
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BEGIN
JX[I,J]:=AA*EX[I,J]-DD*EY[I,J];
JY[I,J] :=DD*EX[I,J]+AA*EY[I,J]

END
END NOT TUSSEN

END VELDEN:
%%%%%%%%%%%%i.%%%%%%i.%%%%%i.%i.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%i.%%%
REAL PROCEDURE SIMPSINTEGR(FX,X,B,E,H):

VALUE B,E,H;
REAL FX,H; INTEGER X,B,E;

COMMENT Berekent de integraal over FX, met X als integratievariabele
(Jensen-devi~e bij FX) lopend van B naar E en stapgrootte H,
ahv. Simpsomregel;

BEGIN REAL SaM;
X:=B; SOM:=FX;
X:=E; SOM:=SOM+FX;
FOR X:=B+1 STEP 2 UNTIL E-1 DO SOM:=SOM+4*FX;
FOR X:=B+2 STEP 2 UNTIL E-2 DO SOM:=SOM+2*FX;
SIMPSINTEGR:=SOM*H/3

END SIMPSINTEGR;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
REAL PROCEDURE MPOINTINTEGR(FX,X,B,E,H):

VALUE B,E,H; REAL FX,H; INTEGER X,B,E;
COMMENT Berekent de integraal over FX, met X als integratievariabele

(Jensen-devi~e bij FX) lopend van B naar E en stapgrootte H,
mbv. midpointrule;

BEGIN
REAL SOM; SOM: =0:
FOR X:=B TO E DO SOM:=SOM+FX;
MPOINTINTEGR:=SOM*H;

END MPOINTINTEGR; •
%%i.%%%%%%%%%%%%%%%i.%%%%%%%%%%i.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%
PROCEDURE RUISOPPVLINTEGR(M,N,H,EX,EY,INTAA,INTAD,INTDD,INTBO);

VALUE M,N.H: INTEGER M,N; REAL H;
REAL ARRAY EX,EY[*,*]:
REAL INTAA,INTAD,INTDD,INTBO;

COMMENT Berekent de ruis- oppervlakte integra]en over de veldsterktes;
BEGIN

INTEGER I,J;
DEFINE FAA = (EX[I,J]**2-EY[I,J]**2)**2 U,

FAD = (EX[I,J]**2-EY[I,J]**2)*EX[I,J]*EY[I,J] H,
FDD = (EX[I,J]*EY[I,J])**2 H,
FBO EX[I,J]**4 U:

INTAA:=(SIMPSINTEGR(SIMPSINTEGR(FAA,I,O,M,H),J,O,N,H));
INTAD:=(SIMPSINTEGR(SIMPSINTEGR(FAD,I,O,M,H),J,O,N,H));
INTDD:=(SIMPSINTEGR(SIMPSINTEGR(FDD,I,O,M,H),J,O,N,H));
INTBO:=(SIMPSINTEGR(SIMPSINTEGR(FBO,I,O,M,H),J,O,N,H));

END RUISOPPVLINTEGR:
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PROCEDURE RUISCOEFF(MUFLUCT,B,C,AA,DD,SAA,SAD,SDD);

VALUE MUFLUCT,B,C,AA,DD;
BOOLEAN MUFLUCT:
REAL B,C,AA,DD,SAA,SAD,SDD;

COMMENT Bepaalt de ruis-~oeffi~jenten SAA, SAD, SDD bij gegeven para
meters B, C en ~ondu~t.~oeff. AA, DD, afhankeljjk van mu-flu~tuaties

(MUFLUCT=true) danwel n-flu~tuatjes (MUFLUCT=false);
BEGIN

REAL X; INTEGER K:
IF MUFLUCT

THEN % mobiljtejts-f]u~tuatjes:

BEGIN SAA:=C*QADRAT«1-B/X)**2*EXP(-X)*X**1.5/(1+B/X)**4,X,
@-6,@2,@-8,@-6,K);



% dichthpids-Eluctuatips:
% RUISCOEFF(FALSE,B,C,AA,DD,SAA,SAD,SDD);
% <'orbi no"sch1 j E":

RELRUISNFLUCT[P,Q]:=l;
% naald:

RELRUISNFLUCT[P+l,Q]:=l;
Q: =Q+l ;

END;
END EXTREMA;
%%%%%%%%%%%%%i.i.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %
% MAIN PROGRAM %
% %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

REAL ARRAY BUFl,BUF2[0:9];
PO INTER PB 1, PB2;
INTEGER I,J,K,P.Q,EXTR;
STRING T,Tl,T2.T3,T4;
BOOLEAN REEDSBEREKEND;
REAL MUB,SIZE,AA,DD.B,C,TGTH,

SAA,SAD,SDD,INTAA,INTAD,INTDD,INTBO.NINT;
TWOPI:=2*PI:=4*ARCTAN(1);
T2:=T3:=EMPTY; EXTR:=77;
REPLACE PBl: POINTER(BUFl) BY "PAUL/POTVERD320C/0000."; PBl:-PBl-5;
REPLACE PB2: POINTER(BUF2) BY "PAUL/POTVERD3200/0000."; PB2:-PB2-5;

END
END RUISCOEFF;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PROCEDURE EXTREMA(P):

VALUE P; INTEGER P:
COMMENT;
BEGIN

REAL MUB;
INTEGER Q;
Q:=O:
FOR MUB: = 0, . 1, . 5, 1, 1. 5, 2, 2• 5, 3 DO
BEGIN

REAL B,C,AA,DD,TGTH,SAA,SAD,SDD;
DEFINE V = TGTH H;
CONDUCTCOEFF(MUB,B,C,AA,DD,TGTH);
MUBARRAY[Q]:=MUB: SQMUBARRAY[Q]:=MUB*MUB;
%magnetow~erstand~n:

% corbi no"schij E":
RELMAGNW[P,Q]:=I/AA;

% naa1d: .
RELMAGNW[P+l,Q]:=AA/(AA*AA+DD*DD):

% mobi]iteits-Eluctuatj~s:

RUISCOEFF(TRUE,B,C,AA,DD,SAA,SAD,SDD);
% corbino"s<,hijf":

RELRUISMUFLUCT[P,Q]:=SAA/(AA*AA);
% naald:

RELRUISMUFLUCT[P+l,Q]:=(SAA*(I-V*V)**2+4*SAD*V*(I-V*V)
+4*SDD*V*V)*RELMAGNW[P+l,Q]**2;
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END
ELSE

BEGIN

SAD:=2*C*SQRT(B)*QADRAT«I-B/X)*EXP(-X)*X/(1+B/X)**4,X,
@-6,@2,@-8,@-6,K):

SDD:=4*C*B*QADRAT(SQRT(X)*EXP(-X)/(I+B/X)**4,X,
@-6.@2,@-8,@-6.K):

%dichth~ids-E]uctuati~s:

SM: =AA*AA;
SAD:=AA*DD:
SDD:=DD*DD:
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%-----------------------------------------------
P:=O;

FOR SIZE:=1/8, 1/4, 1/2, 1,2,4,8, EXTR DO
BEGIN

INTEGER M,N.NOM;
REAL H;
LABEL EXIT:
IF SIZE=EXTR THEN BEGIN EXTREMA(P);

GO EXIT
END;

IF SIZE=l THEN NOM:=60
ELSE NOM:=56; % Number Of Meshes

IF SIZE )=1 THEN BEGIN N:=INTEGER(NOM/SQRT(SIZE»;
M:=N*SIZE; H:=l/N:
REPLACE PB1 BY SIZE FOR 4 DIGITS;
REPLACE PB2 BY SIZE FOR 4 DIGITS;

END
ELSE BEGIN M:=INTEGER(NOM*SQRT(SIZE»;

N:=M/SIZE; H:=l/M;
REPLACE PB1 BY 1000+1/SIZE FOR 4 DIGITS;
REPLACE PB2 BY 1000+1/SIZE FOR 4 DIGITS;

END;
BEGIN

REAL ARRAY
U,EX,EY.JX,JY[O:M,O:N],
EX1,EY1,JX1,JY1[0:M,O:N].
ITOT 1[0: M, 0: 8] ,X [1: (M-1 )*( N+1) ] :

BOOLEAN DIVERG; DIVERG:=FALSE;
REPLACE POTENTWRITE. TITLE BY POINTER(BUF2);
IF POTENTWRITE.RESIDENT THEN REEDSBEREKEND:=TRUE

ELSE REEDSBEREKEND:=FALSE;
Q:=O;
%---------------------------------------------------
FOR MUB: =0 , • 1, .5, 1, 1. 5, 2, 2. 5, 3 DO

BEGIN
CONDUCTCOEFF(MUB,B,C,AA,DD,TGTH);
MUBARRAY[Q]:=MUB; SQMUBARRAY[Q]:=MUB*MUB;
TGTHARRAY[Q]:=TGTH:
RELMAGNWCORB[Q):=1/AA-1;
RELMAGNWNAALD[Q):=AA/(AA*AA+DD*DD)-l;
LDVERHOUDING[P]:=SIZE;
REEDSBEREKEND:=FALSE;
IF REEDSBEREKEND

THEN
BEGIN

%----------------------------
% Lees potentiaaJ verdeJing
%----------------------------
IF SIZE=8 OR SIZE=1/8

THEN REPLACE POTENTREAD.TITLE BY POINTER(BUF2)
ELSE REPLACE POTENTREAD.TITLE BY POINTER(BUF1);

POTENTREAD(FILETYPE=7);
SEEK(POTENTREAD[Q*(M+1»));
FOR 1:=0 TO M DO READ(POTENTREAD,*,U[I,*]);
CLOSE(POTENTREAD):

% FOR 1:=1 TO M-1 DO
% FOR J:=O TO N DO X((I-1)*(N+1)+J+1):=U[I,J];

T:="U(X,Y) ahv. finite differences;";
IF SIZE=8 OR SIZE=1/8 THEN

T:=T CAT "niet met" ELSE T:=T CAT "in hoekgebieden";
T:=T CAT "met C.M. gecorrigeerd";
SCHRIJFPOT(UIT,M/6,N/6,U,T,MUB,AA,DD,TGTH);
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END
ELSE

BEGIN
%------------------------------
% Bereken potentjaaJverdeljng
%------------------------------
BOOLEAN HOEKGEBCORR;
IF MUB=15 AND NOT DIVERG THEN

BEGIN
FINITDIFF(DIREKT,R/2,N/2,AA,DD,U,X,99,DIVERG);
LININTERPOLATIE(M,N,U,X);
FINITDIFF(ITERATIEF,M,N,AA,DD,U,X,H*H/20,DIVERG);

END
ELSE

% Bij dt~rgent SOR-proces toch via directe methode:
FINITDIFF(DIREKT,M,N,AA,DD,U,X,99,DIVERG);

T:="U(X,Y) AHV. FINITE DIFFERENCES:" CAT "(NIEUW)";
SCHRIJFPOT(UIT,M,N,U,T,MUB,AA,DD,TGTH):
HOEKGEBCORR:=TRUE;
%------------------------------
%Correctje in de hoekgebieden:
%------------------------------
IF HOEKGEBCORR THEN
BEGIN

INTEGER IB,IC;
REAL ARRAY UC,UDIF[O:M,O:N]:
IB: =2; IC: =1:
CONFORMALM4PPING(2,l,M,N,I,I,IB,I,I,UC,TRUE);
FOR 1:=1 TO IB DO lmIF[I,I]:=ABS(UC[I,I]-U[I,I]);
WHILE UDIF[IC,IC] > H*H*3/4 DO IC:=IC+l;
IC:=IC-l ;
WRITE(UIT ,*/ ,H, IC); WRITE(UIT ,<"H*H=" ,EI0.4>,H*H);
FOR 1:=1 TO IB DO WRITE(UIT,<EI7.4>,UDIF[I,I]);
CONFORMALMAPPING(SIZE,TGTH,M,N,I,I,IC,O,IC,U,FALSE);
FOR 1:=1 TO IC DO
FOR J:=O TO IC DO

U[M-I,N-J]:=I-U[I,J];
T:="Correctje mbv. conforme afbeeld1ng:";
SCHRIJFPOT(UIT,IC, IC,UC,T,MUB,AA,DD,TGTH);

END HOEKGEBIED CORRECTIE;
%----------------------------
% Schrijf resultaten in fjle
%----------------------------
IF Q=O THEN

BEGIN POTENTWRITE.MAXRECSIZE:=N+l;
POTENTWRITE.NEWFILE:=TRUE

END;
FOR 1:=0 TO M DO WRITE(POTENTWRITE,N+l,U[I,*]);

END NOT REEDSBEREKEND;
%----------------------
% Equipotentiaal- en stroomJijnen; veJdpatronen
%----------------------
VELDEN(M,N,H,AA,DD,U,EXI,EYl,JXI,JYI,OP,ORDE2);
Tl:="L/D= " CAT STR(SIZE,2) CAT ", uB= " CAT STR(MUB,2);
T2:="Discretisatie= " CAT STR(M,3) CAT" x " CAT STR(N,3);
EQUIPOTLIJNEN(PFl,M,N,H,U, 10):
KADER(PFl,M,N,Tl,T2);
STROOMLIJNEN(PFI,M,N,H,TGTH,JXI,JYI,20); SKI;
HOOGTEPLAATJE( PF I, EXI, 0, M/ 4,0, N/4," Ex hi j " CAT Tl CAT T2);
HOOGTEPLAATJE(PFl,EYl,O,M/4,O,N/4,"Ey bij " CAT Tl CAT T2);
HALLSP[Q,P]:=U[M/2,N]-U[M/2,O];
%-----------------------
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% Ruisberekeningen:
%-----------------------
VELDEN(M,N,H,AA,DD,U,EXl,EYl,JXl,JYl,OP,ORDE4);
5CHRIJFVELDEN(UIT,M/6,N/6,EXl,EYl,JX1,JY1,OP,ORDE4);
FOR 1:=1 TO M DO

ITOT1[I,Q]:=5IMP5INTEGR(JX1[I,J],J,O,N,H);
RELMAGNW[P,Q]:=ITOTl[M/2,O]/ITOTl[M/2,Q];
RUI50PPVLINTEGR(M,N,H,EX1,EY1,INTAA,INTAD,INTDD,INTBO);
IF MUB=O THEN NINT:=INTBO;
RUI5COEFF(MUFLUCT,B,C,AA,DD,5AA,5AD,5DD);
RELRUI5MUFLUCT[P,Q]:=(5AA*INTAA-4*5AD*INTAD+4*5DD*INTDD)*

RELMAGNW[P,Q]**2/NINT;
RUI5COEFF(NFLUCT,B,C,AA,DD,5AA,5AD,5DD);
RELRUI5NFLUCT[P,Q]:=(5AA*INTAA-4*5AD*INTAD+4*5DD*INTDD)*

RELMAGNW[P,Q]**2/NINT;
%----------------------
% Nauwkeurigheids-berekeningen:
i.----------------------
K:=O; IF 5IZE=1 THEN
FOR I:=M/2,M/4,M/15,M/30 DO

BEGIN
RELMAGNW5Z1[K,Q]:=ITOT1[M/2,O]/ITOTl[I,Q];
RELFOUTMAGNW5Z1[K,Q]:=

AB5(RELMAGNW5Z1[K,Q]*5QRT(AA**2+DD**2)-I);
K: =K+l;

END;
RELFOUTOPPVLINT[P,Q]:=

AB5(5IMP5INTEGR(5IMP5INTEGR(
EXl[I,J]**2+EYl[I,J]**2,I,O,M,H),J,O,N,H)/
5IMP5INTEGR(EXl[M/2,J]-TGTH*EYl[M/2.J],J,O,N,H) -1);

%----------------------------
Q:=Q+l ;

END MUB LOOP:
%------------------------------------------------------

LOCK(POTENTWRITE,CRUNCH);
POTENTWRITE.NEWFILE:=FAL5E;

IF POTENTREAD.OPEN THEN CL05E(POTENTREAD);
END:
EXIT: P:=P+l;
END 5IZE LOOP;

%----------------------------------------------------------
MCD(PF2,O,O,20,25,O,7,O,4,MUBARRAY,RELMAGNW,LIN,LIN);
51: 52; 53: 54; 5K2 ;
MCD(PF2,O,O,20,25,I,7,O,4,MUBARRAY,RELRUI5MUFLUCT,LOG,LOG);
51; 52; 53; 55; 56; 512; 5K2 ;
MCD(PF2,O,O,20,25,I,7,O,4,MUBARRAY,RELRUI5NFLUCT,LOG,LOG);
51; 52; 53; 55; 57; 512; 5K2;
MCD(PF2,O,O,20,25,I,7,O,3,5QMUBARRAY,RELRUI5MUFLUCT,LIN,LOG);
51: 52; 53; 55; 56; 512 ; 5K2 ;
MCD(PF2,O,O,20,25,I,7,O,3,5QMUBARRAY,RELRUI5NFLUCT,LIN,LOG);
51: 52; 53; 55; 57; 512; 5K2;
MCD(PF2,O,O,20,25,O,2,3,7,LDVERHOUDING,HALL5P,LIN,LIN);
MCD(PF2,O,O,20,25,I,7,O,3,MUBARRAY,RELFOUTMAGNW5Z1,LIN,LOG);
51: 510: 516; 5K2;
MCD(PF2,O,O,20,25,I,6,O,2,MUBARRAY,RELFOUTOPPVLINT,LIN,LOG);
51; 517; 5K2;
CD(PF2,O,O,20,25,O,Q-l,MUBARRAY,TGTHARRAY,LIN,LIN);
59; 510; 511; 5K2;
CD(PF2,O,O,20,25,I,Q-l,MUBARRAY,RELMAGNWCORB,LOG,LOG);
51: 512; 513; 514;
CD(PF2,O,O,20,25,I,Q-l,MUBARRAY,RELMAGNWNAALD,LOG,LOG);
51; 512; 513: 515;

END.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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$ SHARING = PRIVATE
BEGIN
$ INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL"
$ INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/BSOL ON APPL"
$ INCLUDE "NUMLIB/ ALGOL/RK1N ON APPL"
$ INCLUDE "MISCELLANEA/ALGOL/DECLARATION ON APPL"
$ INCLUDE "MISCELLANEA/ALGOL/ABORT ON APPL"
$ INCLUDE "NAGALIB/ ALGOL/DECLARATION ON APPL"
$ INCLUDE "NAGALIB/ ALGOL!C05NAA ON APPL"

DEFINE TO = STEP 1 UNTIL #;
LIBRARY WRITEPROCS(TITLE="OBJECT/PAUL/BIBLIOTH/WRITEPROCS.");

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
REAL PROCEDURE MAXNORM(AK,K,N);

VALUE N; REAL AK: INTEGER K,N;
COMMENT Bepaalt de maximum-norm van dp (bij aanroep) N-ve~tor AK

(K is Jensen-devi~e);

BEGIN REAL MAXK~_

MAXK:=O; FOR K:=liO N DO MAXK:=MAX(MAXK,ABS(AK));
MAXNORM :=MAXK

END MAXNORM;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
REAL PROCEDURE EUCLNORM(AK,K,N):

VALUE N: REAL AK: INTEGER K,N;
COMMENT Bepaalt de Eu~lidis~he norm van de (bij aanroep) N-vector AK

(K is Jensen-device);
BEGIN REAL SOH;

SOM:=O; FOR K:=l TO N DO SOM:=SOM+ABS(AK)**2;
EUCLNORM:=SQRT(SOM)

END EUCLNORM;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PROCEDURE FINITDIFF(DIRMETH,M,N,AA,DD,U,X,EPS,DIVERG);

VALUE DIRMETH,M,N,AA,DD,EPS;
INTEGER M,N; REAL AA,DD,EPS;
BOOLEAN DIRMETH,DIVERG;
REAL ARRAY U[*.*],X[*];

COMMENT Lost de gpdis~retiseerde Lapla~e-vgl. op in de roosterpunten
van een M x N rooster, voor een magnetoweerstand met lengte/
breedte -verhouding L/D=:SIZE = M/N bij een gegeven waarde van
tan(O) = DD/AA. Als DiRMETH = true a.h.v. een directe methode
(procedure BSOL), als DIRMETH = false via systematische over
relaxatie (SOR) (eventuele divergentie levert DIVERG • true).
Als resultaat bevat het array U de volledigp potentiaalverde11ng.
~ vector X dient bij toepassing van SOR als O-de approximarie
voor de oplossing van het stp]se] A X = 3 ;

BEGIN
INTEGER I,J,K,M1,N2;
FILE UIT(KIND~PRINTER);

N2:=(M-l)*(N+l); Ml:=N+l;
%------------------------------------------------------

BEGIN
ARRAY B[ 1:N2];
LABEL ENDLAPL;

IF 00=0 THEN % homogpen veld:
BEGIN FOR 1:=0 TO M DO

FOR J:=O TO N DO U[I,J]:=l-I/M;
GO ENDLAPL;

END;
COMMENT De N2-vector X, die de nog onbekende potentiaa]verdelJng



A[I, -1 J :=0 :
A[I, -2J :=0;
A[I , -M 1J : =-00
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5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
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8300
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9500
9600
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10200
10300
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10500
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11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600

U[i,j] r~pr~s~nr~~rt, mo~r word~n opg~Jost uit h~t st~Js~J A X = B.
Hi~rto~ b~vat d~ N2 x (2Ml+l)-marrix A d~ ni~t-trivia]~ eJ~m~nt~n

van d~ bandmatrix A, ~n B h~t r~rht~r]jd a]s r~sultaat van d~

rontartspanning~n :
% sam~nst~J]ing v~rtor B:
FOR I:=2 TO N2 DO IF I<Ml THEN B[IJ:=l ELSE B[IJ:=O:
B[lJ:=OO; B[Ml] :=-00;
% -- OIRECTE METHOOE:--
IF OIRMETH THEN

COMMENT To~passing van dir~rt~ m~thod~ (proredur~ BSOL);
BEGIN

REAL ARRAY A[1:N2,-Ml:MIJ: REAL CA:
% sam~nst~lling matrix A:
FOR I:=1 TO N2 DO

BEGIN A[I,OJ:=4;
A[I, -1 J : =-1: A[I, -M 1J : =-1 ;
A[I, 1J : =-1; A[ I, M1J : =-1 ;
FOR J:=2 TO N DO

BEGIN AfI,JJ:=O; A[I,-JJ:=O END:
IF I MOD Ml = 1 THEN

BEGIN A[I, OJ:=-3*AA;
A[ I , 1]: =4*AA ;
A[I, 2J:=-AA:
A[I,MIJ :=00;

END;
IF I MOD M1 = 0 THEN

BEGIN A[I, OJ:=-3*AA;
A[I, 1]: =0 ; A[I, -1]: =4*AA;
A[l, 2]:=0; AfI, -2J:=-AA;
A[I,MIJ:=-OO; A[I,-Ml]:=OD

END
END;

FOR I:=1 TO Ml DO
BEGIN FOR J:=-Ml TO -I DO A[I,J]:=O;

FOR J:=l TO M1 DO A[N2+1-I,J]:=0
END;

%---------------------
IF NOT BSOL(l,N2,Ml.,Ml.A,B,CA)

THEN ABORT("GEEN OPLOSSING BSOL");
COMMENT Lost X a.h.v. ~en dir~rt~ m~thod~ op uit A X = B. Na af

loop b~vat B d~ oplossing voor d~ pot~ntiaalv~rd~lingU[I,J];
FOR I:=l TO M-l DO

FOR K:=1 TO N+l DO.U[1,K-l]:=B[(I-1)*(N+1)+K];
FOR J:=O TO N DO BEGIN U[O.J]:=l; U(M.J]:=O END

END DIRECTE METHODE
ELSE

BEGIN
% -- SYSTEMATISCHE OVERRELAXATIE:--

COMMENT ~ SOR-m~thod~ Jost X via it~rati~ op uit h~t st~lsel

A X = B. Uitg~gaan wordt van ~~n g~g~v~n O-d~ b~nad~ring voor X.
In d~ T-d~ it~ratiesJag b~paalt NEWAPPROX voor i~d~r~ i-d~ vgl.
h~t v~rschil (RESIDU) tuss~n d~ b~tr~ff~nde component van B
en de sommati~ (ov~r j) [ AijXj (RIJSOM) ov~r aIle t~rm~n in
die vgl. op basis van d~ m~~st recente resultaten van Xj.
O~ (T+l)-st~ benad~ring voor Xi voIgt dan uit de T-de plus
OMEGA * RESIDU. Hierin is OMEGA overrelaxatie-factor. welke
~vent. om de 10 iteraties wordt aangepast mbv. de v~rhouding

van Eurl.normen van opvoJg~nd~ differ~nties van X.
Als afbreekcriterium bepaaJt MAXNORM de maximumnorm over de
residuen. tenzij divergentie optreedt

REAL OMEGA.OMEGAOPT.DOMEIGVAL.
MAXN 1•MAXN2. MAXNB •EUCLN 1•EUCLN2 ;



A[I , - 1J: =0 ;
A[I. -2] : =0;
A[I,-3]:=-DD
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INTEGER T,TD,DIV,MAXSLAG:
REAL ARRAY A[I:N2,-3:3], RESIDU,XOUD[1:N2];
LABEL STARTSOR, ENDSOR;
%------------------------------------
PROCEDURE NEWAPPROX;

BEGIN REAL RIJSOM;
RIJSOM:=O;
FOR J:=-M1,-2,-1,O,l,2,M1 DO

BEGIN
IF I+J)=1 AND I+J<=N2 THEN

IF ABS(J)=Ml
THEN RIJSOM:=RIJSOM+A[I,SIGN(J)*3]*X[I+J]
ELSE RIJSOM:=RIJSOM+A[I,J]*X[I+J]

END;
RESIDU[I]:=B[I]-RIJSOM;
X[I]:=X[I]+ OMEGA*RESIDU[I]/A[I,O]

END NEWAPPROX;
%------------------------------------
% sam~nst~]]ing matrix A:
FOR 1:=1 TO N2 DO

BEGIN A[I, 0]:=4;
A[I •-1] :=-1; A[I , - 3 ] :=-1 ;
A[ I, 1]: =-1; A[I, 3]: =-1 ;

IF I MOD Ml :: 1 THEN
BEGIN A[I,0]:=-3*AA;

A[I,I]:=4*AA;
A[1,2] :=-AA;
A[I,3]:=DD:

END;
IF I MOD M1 = 0 THEN

BEGIN A[1,0]:=-3*AA;
A[I • 1] : =0 ; A[I ,-1] : =4*AA:
A[I,2]:=0; A[I,-2]:=-AA;
A[I,3]:=-DD; A[I,-3]:=DD

END
END;

FOR J:=I TO M1 DO A[I,-3]:=A[N2+1-I,3]:=0:
%-----------------------
MAXSLAG:=500; TD:=DIV:=O;

STARTSOR:
OMEGA: =1; T: =0 ;
WRITE(UIT,<" M=",I3," N-",13," TGTH-",F6.2." EPS=",EI0.3,

" MAXSLAG='!, 14) ,M, N, 00/AA, EPS ,MAXSLAG);
MAXN2:-10; EUCLN2:-1;
MAXNB:=MAXNORM(B[I],I,N2):
WHILE MAXN2/MAXNB ) EPS AND T<MAXSLAG DO

BEGIN
EUCLN1:=EUCLN2; MAXNl:=MAXN2;
FOR 1:=1 TO N2 DO XOUD[I]:=X[I];
FOR 1:=1 TO N2 DO NEWAPPROX;
EUCLN2:=EUCLNORM(X[1]-XOUD[I],1,N2);
MAXN2:=MAXNORM(RESIDU[1],I,N2);
DOMEIGVAL:=EUCLN2/EUCLNl;
WRITE(UIT ,<13, "_E SLAG", 5F 11.7, II DOMEIGVAL-", E10.3,

.. OMEGA-",F6.3," NORM(RES1DU)/NORM(B)-",EI0.3),
T+TD,FOR 1:=1 STEP Ml UNTIL 4*M1+1 DO XII],

DOMEIGVAL,OMEGA,MAXN2/MAXNB);
% aanpassing ovprre]axati~factor:

IF DIV<4 AND T)10 THEN OMEGA:=1.2;
% IF T)23 AND T MOD 5 = 0
% THEN BEGIN
% OMEGAOPT:-2/(1+SQRT(I-(DOMEIGVAL+OMEGA-l)**2



END;
END ITERATIESLAG;

WRITE(UIT ,("DE VEREISTE NAUWKEURIGHEID"»;
IF T NEQ MAXSLAG

THEN WRITE(UIT,<"IS BEREIKT IN",I4, " ITERATIES"),T+TD)
ELSE WRITE(UIT,<"IS NIET IN",I4," SLAGEN BEREIKT"),MAXSLAG);

ENDS OR:
FOR J:=O TO N DO BEGIN U[O,J]:=l;

U[M ,J] : =0
END;

FOR 1:=1 TO M-l DO
FOR K:=1 TO N+1 DO U[I,K-l]:=X[(I-l)*(N+l)+K];

END SYSTEMATISCHE OVERRELAXATIE;
ENDLAPL:
END

END FINITDIFF;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PROCEDURE CONFORMALMAPPING(SIZE,TGTH,MM,NN,I,IA,IB,JAI,JBI,U,PRINT);

VALUE SIZE,TGTH,MM,NN,IA,IB;
INTEGER MM,NN,I,IA,IB,JAI,JBI;
REAL SIZE,TGTH; REAL ARRAY U[*,*];
BOOLEAN PRINT;

COMMENT Voert bij gegeven L/D-verhouding SIZE en tan(O) =TGTH het
probleem in het w-vlak over in het zeta-vlak m.b.v. ~onform~

afbeelding via de eenheidss~hijf, en bepaalt bij gegeven
roosterverdeling MM x NN de potentiaal U in d~ punten I,J voor
IA<=I<=IB, JAI<=J<=JBI (I is Jens~n-d~vi~e bij JAI en JBI).
Als PRINT =true worden de mapping-details uitgeprint ;

BEGIN
FILE OUT(KIND=PRINTER);
$ INCLUDE "PAUL/CONFMAPPING/GAUSSQUADRATURE"
$ INCLUDE "PAUL/CONFMAPPING/ZPLANEINTEGRAL"

INTEGER N,NPTSQ;
REAL TETA, % Hall-hoek

HX,RY; % roosterafstanden in re~hthoek in w-vlak
N:=4; % aanta] hoekpunten van de rechthoek
NPTSQ:=10; % aanta] deelpunten in de Gauss-Jacobi kwadratuur

BEGIN
INTEGER J,K,NCOMP,NSL;
REAL EPS,EPSALFA,F,AEE,SCALE,PI,TWOPI;
COMPLEX WC,Cl;
REAL ARRAY A,C,T,WE[1:NPTSQ],MU[O:2*NPTSQ],B[O:NPTSQ],

BETAM[l:N],QWTS,QNODES[l:NPTSQ,I:N+l];
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18200
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%
%
%
%

/(DOMEIGVAL*OMEGA**2»);
IF ABS(OMEGAOPT-DMEGA».Ol

THEN OMEGA:=OMEGAOPT-(2-0MEGAOPT)/4
END:

T:=T+l ;
IF MAXN2)MAXNl THEN

BEGIN
DIV:=DIV+1 ;
IF DIV=8 THEN

BEGIN
WRITE(UIT,<"HET PROCES DIVERGEERT ",

II / CONVERGEERT SLECHT"»;
DIVERG:=TRUE; GO ENDSOR

END;
IF DIV MOD 2 = 0 THEN

BEGIN
WRITE(UIT,<"DIVERGENTIE VASTGESTELD; II»~;

TD:=TD+T; GO STARTSOR
END;

-q~-



waarmee vgl. voor alfa wordtopgelost,
waarmee DV voor z(w) wordt opgelost,
waarmee Newton-iteratie werkt.

24100
24200
24340
24360
24380
24390
24400
24500
24600
24700
24800
24900
25000
25100
25200
25300
25400
25500
25600
25700
25800
25900
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26100
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26300
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26500
26600
26700
26800
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27800
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28900
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29100
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29400
29500
29600
297DO
29800
29900
30000
30100
30200
30300

COMPLEX ARRAY W,Z[l:N];
TWOPI:=2*PI:=4*ARCTAN(1);
EPSALFA:=@-10; % nauwk.heid
AEE:=5*@-3; %
EPS :=@-8; %
NSL:=15; SCALE:=10;
Z [ N] : =1; Z [ 2 ] : =- 1 ;
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL N DO BETAM[I].:=-0.5;
W[4] :=-W[1]:=COMPLEX(SIZE/2,0):
W[2]:=COMPLEX(SIZE/2, 1); W[3]:=COMPLEX(-SIZE/2,1);
WC:=(W[1]+W[2]+W[3]+W[4])/4:

$ INCLUDE "PAUL/CONFMAPPING/MAP/WONTOZPLANE"
COMMENT De conforme afbeelding van rechthoek in w-vlak op eenheids

schijf in z-vlak wordt hierin ~erealiseerd ;
%----------------------------------------

BEGIN
REAL ARRAY BETAM1[1:N] ,QNODES1,QWTS1[1:NPTSQ,l:N+l]:
COMPLEX ARRAY ZETAH[l:N];
COMPLEX ZETAC,C2,INTl,INT2;

TETA:=ARCTAN(TGTH);
BETAM1[ 1] :=BETAMI [3] :=-(0.5-(TETA/PI)):
BETAM1[2]:=BETAMl[4]:=-(0.5+(TETA/PI));

$ INCLUDE "PAUL/CONFMAPPING/MAP/ZONTOZETAPLANE"
COMMENT De conforme afbeelding van eenheidsschijf in z-vlak

op parallellogram in zeta-vlak wordt hierin gerealiseerd;
IF PRINT THEN
BEGIN
$ INCLUDE "PAUL/BIBLIOTH/WRITEPROCS" 9800-11500
END;

%-------------------------------------
HX:=REAL(W[1]-W[4])/MM;
HY:=IMAG(W[2]-W[1])/NN;
FOR I:=IA TO IB DO

FOR J:=JAI TO JBI DO
BEGIN

COMPLEX WW,ZZ;
% Potential en in roosterpunten uitgezonderd de contacten:
IF NOT (1=0 OR I=MM) THEN

BEGIN
WW:=COMPLEX(HX*I,HY*J)+W[4];
ZZ:=ZSC(WW,O,WC,O);
U[I,J]:=REAL(ZETASC(ZZ,O,ZETAC,O));

END;
% Potentialen langs de contactzijden:
IF 1=0 THEN U[I,J]:=O:
IF I=MM THEN U[I,J]:=l;

END;
END % einde afbeelding zeta=h(z) ,
END % resp. van eenheidsschijf naar parallellogram;
END %einde afbeelding w=g(z) ,
END % resp. van rechthoek naar eenheidsschijf;
END CONFORMALMAPPING:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PROCEDURE LININTERPOLATIE(M,N,U,X);

VALUE M,N: INTEGER M,N;
REAL ARRAY U[*,*],X[*];

COMMENT Via lineaire interpolatie wordt uit U een potentiaalverdeling
UE verkregen op een dubbel-verfijnd rooster. De resultaten bevat in
de vector X dienen als invoer (O-de benadering) voor FINITDIFF.---;

BEGIN INTEGER I,J;
.REAL ARRAY UE[O:M,O:N];

FOR 1:=0 TO M DO

-I (J()-



30400
30500
30600
30700
30800
30900
31000
31100
31200
31300
31400
31500
31600
31700
31800
31900
31920
31940
32000
32100
32200
32300

FOR J:=O TO N DO
BEGIN IF I MOD 2 = 0 AND J MOD 2 = 0

THEN UE[I,J]:=U[I/2,J/2];
IF I MOD 2 = 1 AND J MOD 2 = 0

-THEN UE[I,J]:=(U[(I-l)/2,J/2]+U[(I+l)/2,J/2])/2;
IF I MOD 2 = 0 AND J MOD 2 = 1

THEN UE[I,J]:=(U[I/2,(J-l)/2]+U[I/2,(J+l)/2))/2;
IF I MOD 2 = 1 AND J MOD 2 = 1

THEN UE[I,J):=(U[(I-l)/2,(J-l)/2)+U[(I-l)/2,(J+l)/2)+
U[(I+l)/2,(J-l)/2)+U[(I+l)/2,(J+l)/2))/4

END;
FOR 1:=1 TO M-l DO
FOR J:=O TO N DO X[(I-l)*(N+l)+J+l):=UE[I,J);

END LININTERPOLATIE;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
EXPORT FINITDIFF,

CONFORMALMAPPING,
LININTERPOLATIE;

MYSELF.OPTION:=* & 1[12:1];
FREEZE(TEMPORARY) ;
END.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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(ELEVRSI)PAUL/CONFMAPPING/GAUSSQUADRATURE ON USER2
DATE & TIME PRINTED: THURS~AY, NOVEMBER 21, 1986 @ 21:34:14.

100 %%%%%%%%7.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
120 COMMENT Pror~dur~s rbv. pror~dur~ GAUSSQUADRULE voor d~ b~paJlng van
140 g~wlrhtf'n ~n d~~J punr~n In d~ ro~pasalnR van rompound Gauas-Jarobl
160 quadraruur voor d~ b~r~k~nlng van rompJ~x~ Inr~graJ~n ;
200 PROCEDURE CLASSICORTHOPOLY(KIND,ALFA,BETA,N,A.B.MUZERO):
300 VALUE KIND,N,ALFA.BETA;
400 INTEGER KIND,N; REAL ALFA,BETA.MUZERO;
500 REAL ARRAY A[*),B[*);
600 BEGIN COMMENT THIS PROCEDURE .SUPPLIES TIlE COEFFICIENTS (A, B) OF THE
100 NORMALIZED RECURRENCE RELATION FOR VARIOUS CLASSICAL ORTHO-
800 CONAL POl.YNOHIALS AND THE MOMENT MUZERO OF ITS WEIGHT
900 FUNCTION.:

1000 INTEGER I: REAL PI,ABI,A282:
1100 LABEL LEGENDRE,CHEBY I, CHERY2, JACOBI, LAGUERRE, HERMITE, RETURN;
1200 SWITCH SWT:- LEGENDRE,CHE8YI.CHEBY2,JACOBI,LAGUERRE.HERMITE:
1300 PI:-2*ARCSIN(I);
1400 GO SWT[KIND);
1500 LEGENDRE: MUZERO:=2.0;
1600 COMMENT P(X) ON [-I,+I],W[X)-I.O:
1100 FO~ 1:-1 STEP I UNTIL N-I DO
1800 BEGIN A[I):-O: B[I):-I/SQRT(4*1**2-1) END;
1900 A[N) :-O:GO RETURN;
2000 CHEBYI: MUZERO:-PI;
2100 COMMENT T(X) ON [-1,+1) W(X)-(I-X**2)**(-.5);
2200 FOR 1:-1 STEP I UNTIL N-I DO
2300 BEGIN A[I):-O: BII):-0.5 END:
2400 B[I):-SQRT(0.5); A[NI:-O;
2500 GO RETURN;
2600 CHEBY2:MUZERO:-PI/2.0:
2100 COMMENT U(X) ON [-1,+1), W[X)-(I-X**2)**.5:
2800 FOR 1:- I STEP I UNTIL N-I DO
2900 BEGIN A[I):-O; B[I):-0.5 END:
3000 A[N):.O: GO RETURN:
3100 JACOBI: MUZERO:-2**(ALFA+BETA+I)*GAHMA(ALFA+I)*GAHHA(BETA+I)
3200 /GAHHA(ALFA+BETA+2):
3300 COMMENT P(ALFA,BETA)(X) ON [-I.+I),W(X)-(I-X)**ALFA*(I+X)**BETA,
3400 ALFA AND BETA )-1:
3500 ABI:-2+ALFA+BETA: A[I):-(BETA-ALFA)/ABI;
3600 B[I):-SQRT(4*(I+ALFA)*(I+BETA)/«ABI+I)*ABI**2»:
3100 A2B2:-BETA**2-ALFA**2:
3800 FOR I: - 2 STEP I UNTIL N-I DO
3900 BEGIN ABI:-2*I+ALFA+BETA:
4000 A[ I): -A2B2/( (ABI-2 )*ABI>:
4100 B[I):-SQRT(4*1*(I+ALFA)*(I+BETA)*(I+ALFA+BETA)/
4200 «ABI**2-1)*ABI**2»:
4300 END: ,
4400 ABI:-2*N+ALFA+BETA;
4500 A[N):-A2B2/«ABI-2)*ABI);
4600 GO RETURN:
4100 LAGUERRE: MUZERO:-GAKHA(ALFA+I.O);
4800 COMMENT L(ALFA)(X) ON [O.INFINITY),W(X)-EXP(-X)*X**ALFA,ALFA )-1;
4900 FOR 1:- I STEP I UNTIL N-I DO
5000 BEGIN A[I):-2*1-I+ALFA;
5100 B[I):--SQRT(I*(I*ALFA»:
5200 END;
5300 A[N):-2*N-I+ALFA; GO RETURN:
5400 lIERMITE: MUZERO:-SQRT(PI);
5500 COMMENT H(X) ON (-INFINITY.+INFINITY),W(X)-EXP(-X**2);
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FOR 1:- 1 STEP I UNTIL N-I DO
BEGIN A[I):-O: B[I):-SQRT(I/2) END;
A[N) :-0;

RETURN, END CLASSICORTHOPOLY;
%'111" "" In, IIIUlltllllII It II U 1111 UII 1111 " lin lilt II II OUt It 1111"" IIUII" 111111111111111111111111" "till" 11111111111111 I! 1111 It"

PROCEDURE GENORTHOPOLY(N,MU,A,B):
VALUE N; INTEGER N:
REAL ARRAY MU[*),A[*),B[*):
BEGIN COMMENT GIVEN THE 2N+I MOMENTS (MU) OF THE WEIGHT FUNCTION

GENERATE THE RECURSION COEFFICIENTS (A,B) OF THE NORMALI~ED
ORTHOGONAL POLYNOMIALS:

REAL ARRAY R[O:N+I,O:N+I): REAL SUM;
INTEGER I,J,K;

COMMENT PLACE THE CHOLESKY DECOMPOSITION OF THE MOMENT MATRIX IN R[ );
FOR 1:-1 STEP I UNTIL N+I DO
FOR J:-I STEP I UNTIL N+I DO
BEGIN SUM :-MU[I+J-2);

FOR K:-I-I STEP -I UNTIL I DO
SUM:-SUM-R[K,I)*R[K,J);

R[I,J):-(IF I-J THEN SQRT(SUM) ELSE SUM/R[I,I):
END;

COMMENT COMPUTE THE RECURSION COEFFICIENTS FROM THE DECOMPOSITION
R[ );

R[O,O):-I.O; R[O,I):-O;
A[N) :-R[N.N+I)/R[N,N]-R[N-I,N)/R[N-),N-I):
FOR J:-N-I STEP -I UNTIL I DO
BEGIN B[J):-R[J+I,J+I)/R[J,J);

A[J) :-R[J ,J+I)/R[J ,J)-RIJ-I,J]/R[J-I ,J-I);
END:

END GENORTHOPOLY:
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PROCEDURE GAUSSQUADRULE(N,A,B,C,MUZERO,SYKM,T,W);
VALUE N,MUZERO,SYKK;
INTEGER N; REAL MUZERO; BOOLEAN SYMM;
REAL ARRAY AI* I, B[ *) ,C[*] ,T[*] ,W[*);
BEGIN COMMENT GIVEN THE COEFFICIENTS (A,B,C) OF THE THREE TERM

RECURRENCE RELATION: P(K)-(A(K)X+B(K»P(K-I)-G(K)P(K-2),
THIS PROCEDURE COMPUTES THE ABSCISSAS T AND THE WEIGHT
W OF THE GAUSSIAN TYPE QUADRATURE RULE ASSOCIATED WITH
THE ORTHOGONAL POLYNOMIAL BY QR TYPE ITERATION WITH
ORIGIN SHIFTING:

INTEGER I,J,K.M,MI;
REAL NORK,EPS,CT,ST,F,Q,AA,AI,AJ,A2.EIGKAX,

LAHBDA,LAMBDI,LAHBD2,RHO,R,DET,BI,BJ,B2,WJ,CJ:
LABEL SETUP,INSPECT,SORT,RETURN:
BOOLEAN EX;
REAL PROCEDURE MAX(X,Y): VALUE X,Y; REAL X,Y;

MAX:-IF X GEQ Y THEN X ELSE Y;
IF SYKM THEN GO SETUP;

COMMENT SYMMETRIZE THE MATRIX,IF REQUIRED.;
FOR 1:- I STEP I UNTIL N-I DO
BEGIN AI:-A[I): AII):-B[I)/AI:

B[I):-SQRT(cII+I)/(AI*AII+I));
END;
A[N):--B[N)/AIN);

COMMENT FIND THE MAXIMUM ROW SUM NORK AND INITIALIZE W[ );
SETUP: B[O):-O; NORK:-O:

FOR 1:- I STEP I UNTIL N-I DO
BEGIN NORK:-MAX(NORM,ABS(B[I-I)+ABS(A[I!)+ABS(B[I)):

WII) :-0:
END:
NORK:-MAX(NORK,ABS(A[N)+ABS(B[N-I));

a
~
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12200
12300
12400
12S00
12600
12700
12f100
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13S00
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14S00
14600
14700
14800
14900
ISOOO
ISIOO
IS200
15300
IS400
ISSOO
IS600
IS700
IS800
IS900
16000
16100
16200
16300
16400
16S00
16600
16700
16800
16900
17000
17100
17200
17300
17400
17S00
17600
17700
17900
18000
18100
18200
18300
18400

EPS:~NORM·16.0·.(-14); COMMENT RELATIVE ZERO TOLERANCE:
W[I):~I.O; W/N):~O; M:-N;
LAMBDA:-LAMBDI:~LAHBD2:-RHO:-NORM;

COMMENT LOOK FOR CONVERGENCE OF LOWER DIAGONAL ELEMENT;
INSPECT: IF M-O THEN GO SORT ELSE I:-K:-MI:-M-I;

IF ABS(B[MI) LEQ EPS THEN
BEGIN T[M):~A[M); W[M):~MUZERO.W(M).·2:

RIIO:-(IF LAMBDI<LAMBD2 THEN LAMBDI ELSE LAMBD2);
M:~MI: GO INSPECT:

END;
COMMENT SMALL OFF DIAGONAL ELEMENT MEANS MATRIX CAN BE SPLIT:

FOR 1:-1-1 WHILE ABS(B[I)>EPS DO K:-I;
COMMENT FINO EIGENVALUES OF L~ER 2.2 AND SELECT ACCELERATING SHIFT;

B2:~BIMI)··2; DET:-SQRT«A[MI)-A[M)··2+4.0·B2);
AA:=A[MI )+A[M):
LAMflD2:~0.S·(IF AA GEQ 0 THEN AA+DET ELSE AA-DET);
LAMBDI:-(A!MI)·A[M)-B2)!LAHBD2;
EIGMAX:-MAX(LAMBDI,LAHBD2):
IF ABS(EIGHAX-RHO) LEQ 0.12S.ABS(EIGMAX)THEN
LAMBOA:-RHO:-EIGMAX ELSE RHO:-EIGMAX;

COMMENT TRANSFORM BLOCK FROM K TO M;
CJ:~B(K); B[K-I):-A[K)-LAHBDA:
FOR J:-K STEP I UNTIL MI DO
BEGIN R:~SQRT(CJ··2+B[J-I )··2):

ST:~CJ!R; CT:-B[J-I)!R: AJ:-A[J);
B[J-I):-R; CJ:-B!J+I)·ST;
B[J+I):--B[J+I)·CT;
F:-AJ·CT+B[J)·ST;
Q:-B[J)·CT+A[J+I)·ST;
AIJI:~F·CT+Q·ST; B[J):-F·ST-Q·CT;
WJ:-W(J) :
AIJ+I):-AJ+A[J+II-A!J);
WIJ) :~WJ·CT+W[J+I)·ST; W!J+I) :-WJ·ST-W[J+I )·CT;

END;
B[K-I ):-0; GO INSPECT;

COMMENT ARRANGE ABSCISSAS IN ASCENDING ORDER;
SORT: FOR M:-N STEP -I UNTIL 2 DO

BEGIN EX:- FALSE;
FOR 1:-2 STEP I UNTIL M DO

IF T[I-I»T/I) THEN
BEGIN

WJ:-T/I-I): T[I-I):~T[I): T[I):-WJ;
WJ:-W!I-I): W[I-I):-W[I): WII):-WJ;
EX:-TRUE

END;
IF NOT EX THEN GO RETURN:

END;
RETURN: END GAUSSQUADRULE;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
DEFINE QWTSNODES -
COMMENT Bppallng van gpwlrhtpn QWTS pn dpplpuntpn QNODES tbv.

Gauss-Jarobl rpgpl mbt. dp Intpgralpn In w-g(z) :
BEGIN

REAL MUZERO;
FOR K:-I STEP I UNTIL N DO
BEGIN

CLASSICORTHOPOLY(4,O,BETAH[K),NPTSQ,A,B,MUZERO);
GAUSSQUADRULE(NPTSQ,A,B,C,MUZERO,TRUE,T,WE):
FOR 1:-1 STEP I UNTIL NPTSQ DO
BEGIN

QNODES[I,K):-T[I);
QWTS [ I , K) : -WE [ I ) ;

18S00
18600
18700
18800
18900
19000
19100
19200
19300
19400
19S00
19600
19700
19800
19900
20000
20100
20200
20300
20400
20S00
20600
20700
20800
20900
21000
21100
21200
21300
21400
21S00
21600
21700
21800
21900

END
END;
CLASSICORTHOPOLY(4,O,O,NPTSQ,A,B,MUZERO):
GAUSSQUADRULE(NPTSQ,A,B,C,MUZERO,TRUE,T,WE):
FOR 1:- I STEP I UNTIL NPTSQ DO
BEGIN

QNODES(I,N+I):-T[I):
QWTS[I,N+I):-WE[I);

END
END GEWICHTEN EN DEELPUNTEN I;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
DEFINE QWTSNODESI -
COMMENT Bppallng van gpwlrhtpn QWTSI pn dpplpuntpn QNODESI thv.

Gausa-Jarobl rpgpl mbt. dp Intpgralpn In zpta-h(z) ;
BEGIN

REAL MUZERO:
FOR K:-I STEP I UNTIL N DO
BEGIN

CLASSICORTHOPOLY(4,O,BETAHI[K) ,NPTSQ,A.B.MUZERO):
GAUSSQUADRULE(NPTSQ,A,B,C,MUZERO,TRUE,T,WE):
FOR 1:-1 STEP I UNTIL NPTSQ DO
BEGIN

QNODESI[I,K):-T[I):
QWTSI[I,K):-WE[I);

END
END:
CLASSICORTHOPOLY(4,O.O,NPTSQ,A,B,MUZERO);
GAUSSQUADRULE(NPTSQ,A,B,C,MUZERO,TRUE,T,WE);
FOR 1:- I STEP I UNTIL NPTSQ DO
BEGIN

QNODESI[I,N+I):-T!I);
QWTSI(I,N+I):-WE[I):

END
END GEWICHTEN EN DEELPUNTEN I;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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100
200
300
350
400
420
430
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
1910
1920
1930
1940
1945
1950
2100
2200
2300
2400
2500
2510
2520
2530
2540
2700
2AOO
2900
3000
JLOO
32'00
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4210
4220
4230
4240
4400

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
COMPLEX PROCEDURE ZPROD(ZZ,KS,N,BETAM,Z);

VALUE ZZ,KS,N;
INTEGER KS,N; COMPLEX ZZ; ARRAY BETAM[*]; COMPLEX ARRAY Z[*];

COMMENT Eva]u~~rt d~ int~grand van d~ SC-formuJ~ in punt ~Z. Indi~n

ZZ in nabijh~id van ~~n van d~ N sing.punt~n g~~ft KS daarvan h~t

nr, anders KS=O. BETAM g~~ft d~ N n~g.buit~nho~k~n van de poJygoon;
BEGIN

INTEGER K; COMPLEX ZSUM,ZTMP;
ZSUM:=O;
FOR K:=l STEP 1 UNTIL N DO
BEGIN

ZTMP:=COMPLEX(l,O)-ZZ/Z[K);
IF K = KS THEN ZTMP:=ZTMP/CABS(ZTMP);
ZSUM:=ZSUM+BETAM[K]*CLN(ZTMP)

END;
ZPROD:=CEXP(ZSUM)

END ZPROD;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

COMPLEX PROCEDURE ZQUAD(ZA,KA,ZB,KB,N,NPTSQ,BETAM,Z,QWTS,QNODES);
VALUE ZA,ZB,KA,KB,N,NPTSQ;
INTEGER KA,KB,N,NPTSQ; COMPLEX ZA,ZB;
ARRAY BETAM[*] ,QWTS,QNODES[*,*); COMPLEX ARRAY Z[*];

COMMENT B~r~k~nt de ~ompJ.int~graaJ ov~r ZPROD van ZA tot ZB Jangs
recht Jijnstuk in h~t z-vJak. KA ~n KB g~ven ~v~ntu~Je sing.teiten
Z[k] van ZA r~sp.ZB aan. Thv. Gauss-Jacobi kwadratuur: NPTSQ stuks
gewicht~n QWTS ~n deeJpunten QNODES. ~ functie ZQUAD1 wordt voor
voor beide heJften van de integraaJ aang~roep~n ;

BEGIN
REAL R; COMPLEX ZMID;

%-----------------------------------------------------
COMPLEX PROCEDURE ZQUAD1(ZA1,ZB1,KAI);

VALUE ZA1,ZBI,KA1;
INTEGER KAl; COMPLEX ZAI,ZB1;

COMMENT Berekent de integraaJ van ZAI tot ZBI, gebruik makend van
de functie DIST die d~ afstand van ZZ tot de m~est nabije singu
]arit~it Z[k] and~rs dan Z[KA1] bepaaJt ;

BEGIN
COMPLEX ZAA,ZBB,ZQUAD2;
%--------------------------------------
REAL PROCEDURE DIST(ZZ,KS);

VALUE ZZ,KS;
INTEGER KS; COMPLEX ZZ;

BEGIN
INTEGER K; REAL DIST1;
DISTl: =99;
FOR K:=l STEP 1 UNTIL N DO

IF K NEQ KS THEN DIST1:=MIN(DISTI,CABS(ZZ-Z[K]»;
DIST:=DISTl

END DIST;
%--------------------------------------
COMPLEX PROCEDURE ZQSUM(ZA2,ZB2,KA2);

VALUE ZA2,ZB2,KA2;
INTEGER KA2; COMPLEX ZA2,ZB2;

COMMENT Ber~kent de integraaJ over ZPROD van ZA2 tot ZB2
door toepassing van de Gaus-Jacobi kwadratuurregel,
en een mogeJijke singuJariteit in ZA2 ;

BEGIN



4500 INTEGER K,I; COMPLEX ZS,ZH,ZC,ZQSUMl,HU;
4600 ZS:=O; ZH:=(ZBZ-ZAZ)/Z; ZC:=(ZAZ+ZBZ)/Z; K:=KAZ;
4700 IF K = 0 THEN K:=N+l;
4800 FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL NPTSQ DO
4900 BEGIN
5000 HU:=ZC+ZH*QNODES[I,K];
5100 ZS:=ZS+QWTS[I,K]*ZPROD(HU,KAZ,N,BETAM,Z);
5Z00 ZQSUMl:=ZS*ZH;
5300 IF CABS(ZH) NEQ 0 AND K NEQ N+l THEN
5400 ZQSUMl:=ZQSUMl*CABS(ZH)**BETAM[K];
5500 ZQSUM:=ZQSUMl;
5600 END;
5700 ZQSUM:=ZQSUMl;
5800 END ZQSUM;
5900 %--------------------------------------
6000 ZQUADZ:=O;
6100 IF CABS(ZAI-ZBl) GTR 0 THEN
6Z00 BEGIN R:=MIN(l,DIST(ZAl,KAl)*Z/CABS(ZAl-ZBl));
6300 ZAA:=ZAl+R*(ZBl-ZAl); ZQUAD2:=ZQSUM(ZAl,ZAA,KAl);
6400 WHILE R NEQ 1 DO
6500 BEGIN R:=MIN(l,DIST(ZAA,O)*Z/CABS(ZAA-ZBl));
6600 ZBB:=ZAA+R*(ZBI-ZAA); ZQUADZ: =ZQUADZ+ZQSUM(ZAA,ZBB, 0);
6700 ZAA:=ZBB
6800 END
6900 END;
7000 ZQUADl:=ZQUAOZ
7100 END ZQUADl;
7Z00 %-----------------------------------------------------------
7300 ZMID:=(ZA+ZB)/Z;
7400 ZQUAD:=ZQUADl(ZA,ZMID,KA)-ZQUADl(ZB,ZMID,KB)
7500 END ZQUAD;
7600 %"""""" 1111""" 1111" 1111 Ifllllillt It II Ii"" 1111 "" .",,,,, II 'u,,,,,,,""""""""""""""" ,,,... ,It.

-Io~-



(ELEVRS1)PAUL!CONFMAPPING/MAP/WONTOZPLANE ON USER2
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, NOVEMBER 27, 1986 @ 21:31:28.

100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%r: %%%%%%%%%%%%%%%%%%
200 COMMENT Bepaling van gewi~hten QWTS en deelpunten QNODES t.b.v. Gauss-
300 Ja~obi regel van de integraal in w=g(z) ;
400 QWTSNODES; % Zie file /GAUSSQUADRATURE
500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%i.
600 COMMENT Bepaling van parameters alfa in z[1)=-z[3)=exp(i*alfa) en C1;
700 BEGIN
800 INTEGER IFAIL:
900 ARRAY Y,R[l:l],AJINV[l:l,l:l]:

1000 %----------------------------------
1100 PROCEDURE RESIDU(M,YC,RC);
1200 VALUE M;
1300 INTEGER M; REAL ARRAY YC,RC[*];
1400 COMMENT Wordt gevraagd door pro~edure C05NAA. Bepaalt het residu RC
1500 van (het 'stelsel' van M=l ) vergelijkin~ voor alfa indien YC
1600 haar meest recente benader1ng is ;
1700 BEGIN
1800 COMPLEX ZINT;
1900 Z[3):=-Z[1]:=COMPLEX(COS(YC[1),SIN(YC[1));
2000 C1:=(W[N)-WC)/ZQUAD(O,O,Z[N],N,N,NPTSQ,BETAM,Z,QWTS,QNODES);
2100 ZINT:=ZQUAD(Z[1],l,Z[2],2,N,NPTSQ,BETAM,Z,QWTS,QNODES);
2200 RC[l):=(CABS(W[1]-W[2)-CABS(Cl*ZINT»*SCALE;
2300 END RESIDU:
2400 %----------------------------------
2500 PROCEDURE MONIT(M,YC,RC,FC,NCALL);
2600 VALUE M,FC,NCALL;
2700 INTEGER M,NCALL; REAL FC; REAL ARRAY YC,RC[*];
2800 COMMENT Wordt gevraagd door C05NAA, werkt als monitor.
2900 Geeft met *'s het aantal calls van C05NAA aan;
3000 BEGIN
3100 WRITE(OUT[STOP) ,<"*"»;
3200 END MONIT;
3300 %-------------------------------------
3400 Y[1):=PI/2; % Beginschattjng voor alfa
3500 IFAIL:=O:
3600 C05NAA(l,Y,R,F,AJINV,EPSALFA,@-5,10,RESIDU,MONIT,l,20,IFAIL);
3700 COMMENT Lost 1-d1m.stelsel R[Y)-O op, oplossing alfa bevat in Y[l].
3800 R bevat na afloop de ujteindelijke waarde van het residu ;
3900 Z[3]:=-Z[l):=COMPLEX(COS(Y[l]),SIN(Y[l]»;
4000 END PARAMETERPROBLEEM;
4100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4200 COMMENT Bepaling afbeelding w=g(z) van eenhe1dsrirkel naar rechthoek
4300 m.b.v. Srhwarz-Christoffel transformatie ;
4400 BEGIN
4500 %----------------------------------------------------------------------
4600 COMPLEX PROCEDURE WSC(ZZ,ZO,WO,KZO);
4700 VALUE ZZ,ZO,WO,KZO;
4800 INTEGER KZO; COMPLEX ZZ,ZO,WO;
4900 COMMENT Bepaalt beeld onder SC-trafo van het niet-sing. punt ZZ,
5000 integrerend vanaf ZO m~t beeld WOo Indien ZO sing.punt dan geeft
5100 KZO het rorresp. hoekpunt van de polygoon aan, anders KZO=O
5200 BEGIN
5300 WSC:=WO+C1*ZQUAD(ZO,KZO,ZZ,O,N,NPTSQ,BETAM,Z,QWTS,QNODES);
5400 END WSC;
5500 %----------------------------------------- inv ---------------------
5600 COMMENT En tevens de inverse afbeelding z=g (w) van rechthoek naar
5700 eenheidscirkel, door oplossing van de DV voor z(w) met procedure
5800 RKIN gevolgd door de,methode van Newton (procedure ZNEWT);



5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400

%----------------------------------
COMPLEX PROCEDURE ZNEWT(ZROOT,WW,EPS,KZO);

VALUE ZROOT,WW,EPS,KZO;
INTEGER KZO: REAL EPS:
COMPLEX ZROOT,WW:

COMMENT Lost voor zekere WW en beginschatting ZROOT de vergelijking
WW-g(z)=O op mer nauwk.heid EPS. Vanaf welk punt in het z-vlak tbv.
g(z) wordr geintegreerd geeft KZO aan: aJs KZO=O dan vanaf z=O,
anders vanaf Z[KZOj :

BEGIN
• INTEGER K:

COMPLEX ZFNWT,ZROOTO:
ZFNWT:=COMPLEX(1,0); K:=O; ZROOTO:=ZROOT;
WHILE K (= NSL AND CABS(ZFNWT) )= EPS DO
BEGIN

K:=K+1: % WRITE(SSCHERM,*/,CABS(ZFNWT));
IF KZO=O THEN ZFNWT:=WW-WSC(ZROOTO,O,WC,O)
ELSE ZFNWT:=WW-WSC(ZROOTO,Z[KZOj,W[KZOj,KZO);
ZROOTO:=ZROOTO+ZFNWT/(C1*ZPROD(ZROOTO,0,N,BETAM,Z»;

END;
ZNEWT:=ZROOTO;
IF K)NSL THEN WRITE(OUT,("GEEN CONV.BINNEN (NSL) SLAGEN ZNEWT"»;

END ZNEWT;
%-----------------------------------------
COMPLEX PROCEDURE ZSC(WW,ZO,WO,KZO);

VALUE WW,ZO,WO,KZO;
INTEGER KZO: COMPLEX WW,ZO,WO;

COMMENT Bepaalt beeJd onder inverse SC-trafo van punt WW.
Zie verder opm. onder WSC ;

BEGIN
%--------------------------------------
REAL PROCEDURE FTYI(Y,I);

VALUE I:
INTEGER-I; REAL ARRAY Y[*];

COMMENT Bepaalt rechterJeden van DV's voor Re(Z) en Im(Z);
BEGIN

COMPLEX ZZ:
ZZ:=COMPLEX(Y[1],Y[2]);
IF 1=1 THEN FTYI:=REAL«WW-WC)/(Cl*ZPROD(ZZ,O,N,BETAM,Z»);
IF 1=2 THEN FTYI:=IMAG«WW-WC)/(Cl*ZPROD(ZZ,O,N,BETAM,Z»):

END FTY!;
%-------------------------------------
INTEGER M,K,I;
REAL T,D,H:
COMPLEX Z1;
REAL ARRAY Y,AE,RE[1:2];
FOR K:=1,2 DO BEGIN Y[K]:=O; % BeK1nvoorwaarde

AE[K]:=AEE; RE[K]:=O % Toleranties
END;

T:=O; D:=l; H:=.l;
RK1N(2,FTYI(Y,I),T,Y,I,D,H,AE,RE,M);
% Lost stelsel DV's op; oploss1ngsvector bevat in Y
Zl:=COMPLEX(Y[1],Y[2]); % WRITE(SSCHERM,*/,M);
ZSC:=ZNEWT(Zl,WW,EPS,KZO);

END ZSC;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
200 COMMENT Bepaling van gewi~hten QWTSI en deelpunten QNODESI tbv. Gauss-
300 Ja~obi regel mbt. de integraal in zeta=h(z) ;
400 QWTSNODESl: % Zie file !GAUSSQUADRATURE
500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
600 COMMENT Bepaling parameters ZETAC en C2 ;
700 %
800 INTl:=ZQUAD(O,O,l,N,N,NPTSQ,BETAMl,Z,QWTSl,QNODESl);
900 INT2:=ZQUAD(0,0,Z[1.] ,1,N,NPTSQ,BETAMl,Z,QWTSl,QNODESl);

1000 C2:=COMPLEX(1,TAN(TETA))!(INTI-INT2):
1100 ZETAC:=-C2*ZQUAD(0,0,Z[2] ,2,N,NPTSQ,BETAMl,Z,QWTSl,QNODESl)~

1200 %
1300 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1400 COMMENT Bepaling afbeelding zeta=h(z) van eenheids~irkel naar
1500 parallellogram m.b.v. S~hwarz-Christoffel transformatie;
1600 BEGIN
1700 %----------------------------------------------------------------------
1800 COMPLEX PROCEDURE ZETASC(ZZ,ZO,WO,KZO):
1900 VALUE ZZ,ZO,WO,KZO;
2000 INTEGER KZO; COMPLEX ZZ,ZO,WO:
2100 COMMENT Bepaalt beeld ZETASC onder SC-trafo van punt ZZ, integrerend
2200 vanaf ZO met beeld WOo Indien ZZ sing.punt dan geeft KZO het
2300 ~orresp. hoekpunt van de polygoon aan, anders KZO=O ;
2400 BEGIN
2500 ZETASC:=WO+C2*ZQUAD(ZO,KZO,ZZ,0,N,NPTSQ,BETAMl,Z,QWTSl,QNODESl);
2600 END ZETASC~

2700 %--------------------------------------- inv -----------------------
2800 COMMENT En tevens~ de:in~1"-sE' a-~heE'-1 di ng z=h (zeta) van parallel logram
2900 naar eenheids~irkel, door oplossing van de DV voor z met procedure
3000 RKIN gevolgd door de methode van Newton (procedure ZNEWTl);
3100 %--------------------------------------
3200 COMPLEX PROCEDURE ZNEWTl(ZROOT,ZETAl,EPS,KZO);
3300 VALUE ZROOT,ZETAl,EPS,KZO;
3400 INTEGER KZO; REAL EPS; COMPLEX ZROOT,ZETAl;
3500 COMMENT Lost voor zekere ZETAI en begins~hatting ZROOT de vgl.
3600 ZETAl-h(z)=O voor z op met nauwk.heid EPS. Vanaf welk punt in het
3700 z-vlak tbv. h(z) wordt geintegreerd geeft KZO san: indien KZO-O
3800 dan vanaf z=O, anders vanaf Z[KZO);
3900 BEGIN
4000 INTEGER K:
4100 COMPLEX ZFNWT,ZROOTO~

4200 ZFNWT:=COMPLEX(l,O)~ K:=O; ZROOTO:-ZROOT;
4300 WHILE K LEQ 10 AND CABS(ZFNWT) GEQ EPS DO
4400 BEGIN
4500 K:=K+l;
4600 IF KZO=O THEN ZFNWT:=ZETAI-ZETASC(ZROOTO,O,ZETAC,O)
4700 ELSE ZFNWT:=ZETAI-ZETASC(ZROOTO,Z[KZO),ZETAH[KZO),KZO);
4800 ZROOTO:=ZROOTO+ZFNWT!(C2*ZPROD(ZROOTO,0,N,BETAMl,Z))
4900 E~~;

5000 ZNEWTI:=ZROOTO;
5100 IF K)10 THEN WRITE(OUT,("GEEN CONV.BINNEN 10 SLAGEN ZNEWTl"»);
5200 END ZNEWTl;
5300 %--------------------------------------
5400 COMPLEX PROCEDURE ZSCI(ZETAI,ZO,WO,KZO);
5500 VALUE ZETAl,ZO,WO,KZO;
5600 INTEGER KZO; COMPLEX ZETAl,ZO,WO;
5700 COMMENT Bepaalt beeld ZSCI onder inverse SC-trafo van punt ZETA!.
5800 Zie verder opm. onder ZETASC ;
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5900 REGIN
6000 %-----------------------------
6100 REAL PROCEDURE FTYI(Y,I):
6200 VALUE I;
6300 INTEGER I; REAL ARRAY Y[*];
6400 COMMENT Bepaa]t rechter]eden van DV's voor Re(z) en Im(z);
6500 BEGIN
6600 COMPLEX ZZ,ZH:
6700 ZZ:=COMPLEX(Y[1],Y[2]);
6800 ZH:=(ZETAI-ZETAC)/(C2*ZPROD(ZZ,0,N,BETAMl,Z»;
6900 IF 1=1 THEN FTYI:=REAL(ZH)
7000 ELSE FTYI:=IMAG(ZH);
7100 END FTYI;
7200 %-----------------------------
7300 INTEGER M,K,I; REAL T,D,H; COMPLEX Zl;
7400 REAL ARRAY Y,AE,RE[1:2]:
7500 FOR K:=1,2 DO
7600 BEGIN
7700 Y[K]:=O: AE[K]:=5*@-3; ~E[K]:=O

7800 END;
7900 T:=O; 0:=1; H:=.l;
8000 RKIN(2,FTYI(Y,I),T,Y,I,D,H,AE,RE,M);
8100 % Lost ste]se] DV's voor z(zeta) op; op]ossingsvector bevat in Y
8200 Zl:=COMPLEX(Y[1],Y[2]);
8300 ZSCl:=ZNEWTl(Zl,ZETAl,EPS,KZO);
8400 END ZSCl:
8500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
8600 COMMENT Bepa]ing hoekpunten van para]]el]ogram in zeta-vlak;
8700 FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 4 DO
8800 ZETAH[I]:=ZETAC+C2*ZQUAD(0,0,Z[I],I,N,NPTSQ,BETAMl,Z,QWTSl,QNODESl);
8900 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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DISPOSEOBJECT(OBJ);
END EQUIPOTLIJNEN;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%
PROCEDURE CURVEDRAWPAUL(F,M,N,H,LOW,UP,X,Y,LINEMODE);

VALUE M,N,H,LOW,UP,LINEMODE:
FILE F: REAL H;
INTEGER M,N,LOW,UP,LINEMODE;
ARRAY X[*], Y[* ] ;

BEGIN
INTEGER I,NX,NY,EXP,OBJ;
ARRAY STATUS[0:5];
BOOLEAN FIRST,OK;
REAL XFR,YFR,XTO,YTO,XFROM,YFROM,XT,YT,D,L:
NEWOBJECT( OBJ) ;
D:=I/L:=SQRT(M/N);
PENCOLOR( OBJ , 1) ;
FIRST: "TRUE ;
XFR := X[LOW];

$SHARING = PRIVATE
BEGIN
$ INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DECLARATION ON APPL"
$ INCLUDE "PLOTTER/ ALGOL/ ALLPROCS ON APPL"

DEFINE TO = STEP 1 UNTIL #;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PROCEDURE EQUIPOTLIJNEN(F,M,N,H,U,AANTAL);

VALUE M,N,H,AANTAL:
INTEGER M,N.AANTAL: REAL H;
REAL ARRAY U[*,*]:
FILE F;

BEGIN
INTEGER I,J,K,OBJ,PART,NPARTS;
REAL L, D;
INTEGER ARRAY NPOINTS,PKIND[I:10]:
REAL ARRAY XX,YY[O:M,O:N] ,XISO,YISO[I:10,1:4*(M+N+2)];
D:=I/L:=SQRT(M/N);
FOR I: =0 TO M DO
FOR J:=O TO N DO
BEGIN

XX[I,J] :=I*H;
IT [I ,J] : =J*H

END;
NEWOBJECT(OBJ) ;
FOR K:=O TO AANTAL DO
BEGIN

REAL V; V:=K/AANTAL;
CONTOUR1(V,O,M,O,N,XX.YY,U,I,NPARTS,NPOINTS,PKIND,XISO,YISO);
FOR PART:-l TO NPARTS DO
BEGIN

POLYGON(OBJ,I,I,NPOINTS[PART] ,XISO[PART,I] ,YISO[PART,I] , I);
IF PKIND[?ART]=1 THEN
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,XISO[PART,NPOINTS[PART]],

YISO[PART,NPOINTS[PART]],
XISO[PART, 1] ,YISO[PART, I] ,I)
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END
END;
MAPANDDRAWOBJECT1(F,OBJ,O,O,25,25,

XX[O,O],YY[O,O],
2,2,

XX[M,O] ,YY[M,O], XX[M,N], fi[M,N],
10*L+2,2, 10*L+2,10*D+2);
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YFR := Y[LOW];
FOR I := LOW+1 TO UP DO

BEGIN
XT:= X[I]; YT:= Y[T];
XFROM:=XFR; XTO:=XT;
YFROM:=YFR: YTO:=YT:
IF FIRS T THEN

BEGIN
INITCURVEPOINTS(XFROM, YFROM, XTO, YTO, STATUS);
FIRST:=FALSE;

END
ELSE NEXTPOINTONCURVE(OBJ, XTO, YTO,LINEMODE, STATUS);

XFR:=XT; YFR:=YT;
END:

FINISHCURVE(OBJ,LINEMODE, STATUS);
MAPANDDRAWOBJECT1(F.OBJ,0,0,25,25,

0,0, M*H,O, M*H,N*H,
2,2, 10*L+2,2, 10*L+2,10*D+2);

DISPOSEOBJECT(OBJ):
END CURVEDRAWPAUL;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

PROCEDURE STROOMLIJN(M,N,H,TGTH,YFR,JX,JY,XX,YY,GENOEG);
VALUE M,N,H,TGTH,YFR;
REAL TGTH,H,YFR; INTEGER M,N;
REAL ARRAY XX,YY[*],JX,JY[*,*];
BOOLEAN GENOEG;

BEGIN
REAL R,JXR,JYR,Q: INTEGER I,J,K;
LABEL FINITO: GENOEG:=FALSE;
J:=ENTIER(YFR): R:=YFR-J:
1:=0; XX[O]:=O; YY[O]:=J*H;
WHILE I<M AND J<N DO
BEGIN

K:=O;
WHILE K<=9 DO
BEGIN

IF J=N THEN
BEGIN REAL L; L:=I;

WHILE I<M DO
BEGIN

FOR K:~O TO 9 DO XX[10*I+K+1]:=(I+(K+1)/10)*H;
FOR K:=O TO 9 DO YY[10*I+K+1]:=N*H; 1:-1+1

END:
GENOEG:=TRUE; GO FINITO;

END;
JXR:-JX[I,J]+(JX[I+1,J]-JX[I,J])*K/10

+(JX[I,J+1]-JX[I,J])*R/H:
JYR:=JY[I,J]+(JY[I+1,J]-JY[I,J])*K/1G

+(JY[I,J+1]-JY[I,J])*R/H;
IF 1=0 AND K=O

THEN Q:=R+TGTH*H/10
ELSE IF JXR NEQ 0 THEN Q:=R+JYR*H/(10*JXR);

J:=J+MAX(O,ENTIER(Q/H));
R:=Q-MAX(O,ENTIER(Q/H))*H;
XX[10*I+1+K]:=(I+(1+K)/10)*H;
YY[10*I+1+K]:=J*H+R;
IF JXR=O THEN

BEGIN
XX[10*I+1+K]:-(I+K/10)*H:
YY[10*I+1+K]:=J*H+H/10;

END;
K:-K+1 ;
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END;
1:=1+1;

END:
FINITO:
END STROOMLIJN;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PROCEDURE STROOMLIJNEN(F,M,N,H,TGTH,JX,JY,AANTAL);

VALUE M,N,H,TGTH,AANTAL:
INTEGER M,N,AANTAL: REAL H,TGTH;
REAL ARRAY JX,JY[*,*];
FILE F:

BEGIN
REAL YFR:
BOOLEAN GENOEG:
YFR: =0;
WHILE YFR < N-l AND NOT GENOEG DO
BEGIN

REAL ARRAY XX,YY[O:10*M];
STROOMLIJN(M,N,H,TGTH,YFR,JX,JY,XX,YY,GENOEG);
CURVEDRAWPAUL(F,M,N,H,0,10*M,XX,YY,2);
YFR:=YFR+ (N-l) DIV AANTAL

END
END STROOMLIJNEN;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

PROCEDURE TEKSTH(F,XO,YO,T);
VALUE XO, YO:
STRING T; FILE F:
REAL XO,YO;

BEGIN
INTEGER L,OBJ;
L: =LENGTH(T);
NEWOBJECT(OBJ) ;
TEXT(OBJ,XO,YO,XO+L*.Z4,YO,5,T);
DRAWOBJECT(F,OBJ,0,0,Z5,25);
DISPOSEOBJECT(OBJ);

END TEKSTH;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PROCEDURE TEKSTV(F,XO,YO,T); ..

VALUE XO,YO:
STRING T; FILE F:
REAL XO, YO:

BEGIN
INTEGER L,OBJ;
L:-LENGTH(T) ;
NEWOBJECT(OBJ) ;
TEXT(OBJ,XO,YO,XO,YO+L*.Z4,5,T);
DRAWOBJECT(F,OBJ,0,O,Z5,25);
DISPOSEOBJECT(OBJ);

END TEKSTV;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PROCEDURE KADER(F,M,N);

VALUE M,N:
INTEGER M,N:
FILE F;

BEGIN
INTEGER OBJ,I;
REAL D,L,XO,YO,XI,YI;
D:=I!L:=SQRT(M!N);
NEWOBJECT( OBJ) ;
AXIS(OBJ,Z,Z,10*L+Z,Z,

10, 0, 1,0, TRUE, FALSE, 0.21);
AXIS(OBJ,Z,10*D+Z,10*L+Z,10*D+Z,
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18300 10, I, 1,0, TRUE, TRUE, 0.21);
18400 AXIS(OBJ,2,2,2,lO*0+2,
18500 10*0/L, I, O,O/L, FALSE, TRUE, 0.15);
18600 AXIS(OBJ, 10*L+2,2, 10*L+2, 10*0+2,
18700 10*0/L, 0, O,O/L, FALSE, FALSE, 0.15);
18800 TEKSTV(F,.5,5*0/L-2,"ContaC'tpotentiaa] 1 V");
18900 TEKSTV(F,10*L+3.5,5*0/L-2,"ContaC'tpotentiaaJ 0 V");
19000 ORAWOBJECT(F,OBJ,0,0,25,25);
19100 OISPOSEOBJECT(OBJ):
19200 END KAOER:
19250 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
19300 PROCEOURE HOOGTEPLAATJE(F,Z,IL,IH,JL,JH,T):
19400 VALUE IL,IH,JL,JH; INTEGER IL,IH,JL,JH;
19500 REAL ARRAY Z[*,*];
19600 STRING T; FILE F;
19700 BEGIN
19800 INTEGER OBJ,I,J;
19900 INTEGER ARRAY X[IL:IH] ,Y[JL:JH];
20000 FOR I:=IL TO IH DO X[I]:=I;
20100 FOR J:=JL TO JH DO Y[J]:=J;
20200 OBJ:=l; NEWOBJECT(OBJ);
20300 TEKSTH(F,5,2,T);
20400 SURFACE2(OBJ,5,5,20,20,IL,IH,JL,JH,X,Y,Z,1,-1,.5);
20500 ORAWOBJECT(F,OBJ,0,0,30,30); SKIPPAPER(F):

'20600 OISPOSEOBJECT(OBJ);
20700 ENO HOOGTEPLAATJE;
20800 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
20900 EXPORT EQUIPOTLIJNEN,
21000 STROOMLIJNEN,
21100 KAOER,
21200 HOOGTEPLAATJE,

_21300 TEKSTH,TEKSTV;
cl-~---'MY&Blf'.'OPTION: =* & 1[ 12: 1] ;
21500 FREEZE(TEMPORARY);
21600 ENO.
21700 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
$ SHARING = PRIVATE
BEGIN

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PROCEDURE SCHRIJFPOT(OUT,M,N,U,T,MUB,AA,DD,TGTH):

VALUE M.N,MUB,AA,DD,~GTH:

FILE OUT: INTEGER M,N: REAL MUB,AA,DD,TGTH:
STRING T: REAL ARRAY U[*.*]:

BEGIN
INTEGER I,J,WRSTEP:
WRITE(OUT[SKIP(I)]):
WRITE(OUT .<1."LID VERHOUDING=". F12. 2, I, "M=", IS," N=", IS, >,M/N ,M, N):
WRITE(OUT,*I,MUB.AA.DD.TGTH):
WRITE(OUT,<A50,1>.T): WRSTEP:=I:
WHILE INTEGER(M/WRSTEP»10 DO WRSTEP:=WRSTEP+l;
FOR J:=N STEP -1 UNTIL 0 DO
WRITE(OUT.<*EI2.4>,M+l,FOR 1:=0 STEP WRSTEP UNTIL M DO U[I,J)

END:
%%%%%%%%%%%%%%%%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

PROCEDURE SCHRIJFVELDEN(OUT.M,N,EX,EY.JX,JY,TUSSEN,ORDE4);
VALUE M,N.TUSSEN.ORDE4:
FILE OUT: INTEGER M,N:
BOOLEAN TUSSEN. ORDE4:
REAL ARRAY EX,EY,JX,JY[*.*]:

BEGIN
INTEGER I,J,B,WRSTEP:
WRITE(OUT,*I,M,N,TUSSEN,ORDE4):
WRSTEP:=I: WHILE INTEGER(M/WRSTEP»=20 DO WRSTEP:=WRSTEP+l;
IF TUSSEN THEN B:=1 ELSE B:=O:
WRITE(OUT ,<I I ,"EX -VELD:" .I»;
FOR J:=N STEP -1 UNTIL B DO

WRITE(OUT,<*FI2.8>.M+l,FOR I:=B STEP WRSTEP UNTIL M DO EX[I,J);
WRITE(OUT,<II,"EY -VELD:",I»;
FOR J:=N STEP -1 UNTIL B DO

WRITE(OUT,<*FI2.8>,M+l,FOR I:=B STEP WRSTEP UNTIL M DO EY[I,J]);
WRITE(OUT,<II,"JX -VELD:",I»;
FOR J:=N STEP -1 uNTIL B DO

WRITE(OUT,<*FI2.8>.M+l,FOR I:=B STeP WRSTEP UNTIL M DO JX[I,J]);
WRITE(OUT ,<I I, "JY -VeLD:", I»:
FOR

:=N STEP -1 UNTIL B DO
WRITE(OUT,<*FI2.8>,M+l,FOR I:=B STEP WRSTEP UNTIL M DO JY[I,J]);

E~~ SCHRIJFVELDEN:
%%%%%%%%%e%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%X
POCEDURE SCHRIJFSTROOM(OUT,M,N,HJEX,EY,TGTH,ITOT,Q,TUSSEN,ORDE4){

VALUE M.N.TGTH,H,Q:
INTEGER M.N,Q; REAL TGTH.H:
REAL ARRAY EX,EY,ITOT[*,*]:
FILE OUT: BOOLEAN TUSSN,ORDE4;

BEGIN
INTEGER 1, J ,B:
WRITE(OUT,*I,M.N,H.TG1;
WRITE(OUT,*I,TUSSEN.ORDE4);
IF'TUSSEN THEN B:=1 ELSE B:=O:
WRITE(OUT,<"STROOM BIJ VERSCHILLENDE DOORSNEDEN OVERLANGS:"»;
WRITE(OUT,<X2,"I",X2,"DEVICE-STROOM",X2,"REL.MAGNETOWEERSTAND"»;
FOR I:=B STEP 1 UNTIL M DO

WRITE(OUT,<14,2FI4.8>,I,ITOT[I,Q).ITOT[M/2,0]/ITOT[I,Q]);
END SCHRIJFSTROOM:
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
EXPORT SCHRIJFPOT.

SCHRIJFVELDEN.
ScHRIJFSTROOM:

MYSELF.OPTION:=* & 1[12:1]:
FREEZE(TEMPORARY)
END.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
COMMENT Volgead block source-tekst wordt dmv. INCLUDE opgeaomea ia de

procedure CONFMAPPING. file PAUL/BIBLIOTH/LAPLACEVGL:
priAt relevaate data mbt. co~forme afbeeJdiag ;

BEGIN
INTEGER I,K:
WRITE(OUT,<I,"L/D-verhoudiag=",F6.3,1,"taa(0)=",F12.8>,SIZE,TGTH);
WRITE(OUT,<"De hoekpulltea va!!. de rechthoek ill het w-vJak:",I»:
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 4 DO

WRITE(OUT,<"W[",I1,"]=".2F12.8>.I,W[I]):
WRITE(OUT, <I ,"WC=",2F12.8>.WC):
WRITE (OUT, <"C 1=" , 2F 12.8,/ >. C1) :
WRITE(OUT,<I."Waarde vaa (residu)**2 ill vgl.voor alfa =",E1S.11.I>.F):
WRITE(OUT.<"De beeldea v/d puatell W[i] op de' eeaheidsdrkel :",1»:
FOR K:=l STEP 1 UNTIL 4 DO

WRITE(OUT.<"Zf".I1,"]=".2F12.8>.K.Z[K]):
WRITE( OUT. <"De aega ti eve buitE'ahoekell vall dp parall p]] ogram:" ,/» ;
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 4 DO

WRITE(OUT.<"BETAM1[".I1."]= ".F12.8>.I.BETAM1[I]):
WRITE(OUT. <I. "De hopkpulltea vi d paral Je]] ogram ill het ZETA-vl ak:". I»;
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 4 DO

WR ITE (OUT. <"ZETAH (" •II •" ] = ". 2F 12.8>. I. ZETA,H ( I ]) ;
WRITE(OUT. <I. "ZETAC=" •2F 12.8,/ •"C2=" •2F 12. S,/> .ZETAC. C2):
END:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
200 PROCEDURE FINITDIFF(DIRMETH,M,N,AA,DD,U,X,EPS,DIVERG):
300 VALUE DIRMETH,M,N,AA,DD,EPS;
400 INTEGER M,N; REAL AA,DD,EPS;
500 BOOLEAN DIRMETH,DIVERG;
600 REAL ARRAY U[*,*l,X[*l;
700 LIBRARY LAPLACEVGL;
800 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
900 PROCEDURE CONFORMALMAPPING(SIZE,TGTH,MM,NN,I,IA,IB,JAI,JBI,U,PRINT);

1000 VALUE SIZE,TGTH,MM,NN,IA,IB;
1100 INTEGER MM,NN,I,IA,IB,JAI,JBI;
1200 REAL SIZE,TGTH: REAL ARRAY U[*,*l;
1300 BOOLEAN PRINT;
1400 LIBRARY LAPLACEVGL;
1500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1600 PROCEDURE LININTERPOLATIE(M,N,U,X);
1700 VALUE M,N;
1800 INTEGER M,N;
1900 REAL ARRAY U[*,*l ,X[*l;
2000 LIBRARY LAPLACEVGL;
2100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2200 PROCEDURE EQUIPOTLIJNEN(F,M,N,H,U,AANTAL);
2300 VALUE M,N,H,AANTAL;
2400 INTEGER M,N,AANTAL: REAL H;
2500 REAL ARRAY U[*,*l:
2600 FILE F;
2700 LIBRARY GRAFICPROCS;
2800 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2900 PROCEDURE STROOMLIJNEN(F,M,N,H,TGTH,JX,JY,AANTAL);
3000 VALUE M,N,H,TGTH,AANTAL;
3100 INTEGER M,N,AANTAL; REAL H,TGTH;
3200 REAL ARRAY JX,JY[*,*l;
3300 FILE F:
3400 LIBRARY GRAFICPROCS;
3500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
3600 PROCEDURE KADER(F,M,N):
3700 VALUE M,N;
3800 INTEGER M,N;
3900 FILE F;
4000 LIBRARY GRAFICPROCS;
4100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4200 PROCEDURE HOOGTEPLAATJE(F,Z,IL,IH,JL,JH,T);
4300 VALUE IL,IH,JL,JH; INTEGER IL,IH,JL,JH;
4400 REAL ARRAY Z{*,*];
4500 STRING T; FILE F;
4600 LIBRARY GRAFICPROCS;
q700 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4800 PROCEDURE TEKSTH(F,XO,YO,T);
4900 VALUE XO,YO:
5000 STRING T; FILE F:
5100 REAL XO,YO;
5200 LIBRARY GRAFICPROCS;
5300 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
5400 PROCEDURE TEKSTV(F,XO,YO,T);
5500 VALUE XO,YO:
5600 STRING T; FILE F;
5700 REAL XO,YO;
5800 LIBRARY GRAFICPROCS;
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5900 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
6000 PROCEDURE SCHRIJFPOT(F,M,N,U,T,MUB,AA,DD,TGTH);
6100 VALUE M,N,MUB,AA,DD,TGTH:
6200 FILE F; INTEGER M,N; REAL MUB,AA,DD,TGTH;
6300 STRING T: REAL ARRAY U[*,*l;
6310 LIBRARY WRITEPROCS;
6320 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
6400 PROCEDURE SCHRIJFVELDEN(F,M,N,EX,EY,JX,JY,TUSSEN,ORDE4);
6500 VALUE M,N,TUSSEN,ORDE4;
6600 FILE F; INTEGER M,N;
6700 BOOLEAN TUSSEN, ORDE4;
6800 REAL ARRAY EX,EY,JX,JY[*,*];
6810 LIBRARY WRITEPROCS;
6820 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
6900 PROCEDURE SCHRIJFSTROOM(F,M,N,H,EX,EY:TGTH~ITOT,Q,TU5SEN,ORDE4);

7000 VALUE M,N,TGTH,H,Q;
7100 INTEGER M,N,Q; REAL TGTH,H;
7200 REAL ARRAY EX,EY,ITOT[*,*];
7300 FILE F; BOOLEAN TUSSEN,ORDE4;
7310 LIBRARY WRITEPROCS;
7320 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
7400 DEFINE
7500 Sl = TEKSTH(PF2,8,1.5,"HALL-MOBILITEIT * MAGNETISCHE INDUCTIE uB") H,
7600 S2 = TEKSTH(PF2,2.5,1,"L/D-VERHOUDINGEN: ") II,
7700 % "0, 1/4, 1/2, I, 2, 4, 00") II,
7800 S3 = TEKSTH(PF2,2.5,.5,"DISCRETISATIES: ") II,
7900 % "_, 28xl12, 40x80, 56x56, 8Ox40, 112x28, _") II,
8000 S4 = TEKSTV(PF2, .8,8,"RELATIEVE MAGNETGWEERSTAND");
8100 TEKSTV(PF2,.5,14.5,"R(B)");
8200' TEKSTV(PF2, l,14.5,"R(0)") II,
8300 S5 = TEKSTV(PF2,.8,8,"RELATIEVE l/f-RUISINTENSITEIT");
8400 TEKSTV(PF2,.5,15.6,"S(B) 5(0)");
8500 TEKSTV(PF2, l,15.S,"V (B) V (0)") II,
8600 S6 = TEKSTH(PF2,4,19,"MOBILITEITS -FLUCTUATIESIt ) I,
8700 S7 = TEKSTH(PF2,4,19,"DICHTHEIDS -FLUCTUATIESIt ) I,
8800 S8 = TEKSTV(PF2,.8,8,"HALL-SPANNING (V)It) I.
8900 S9 = TEKSTH(PF2,8, 1.5."LENGTE/BREEDTE -VERHOUDINGIt ) H,
9000 S10= TEKSTV(PF2,l,10."RELATIEVE FOur IN MAGNETOWEERSTANDIt ) H,
9100 Sl1= TEKSTV(PF2,l, 15,"TAN(0) .. D(B)/A(B)") #.
9200 S12= TEKSTH(PF·2,4,18,"LattiC"E' sC"attE'ring") #,
9300 S13= TEKSTV(PF2.1,15,"[R(B)-R(0)]/R(0)") I,
9400 S14= TEKSTV(PF2,105,15," Corb1nosC"hJjf ") I.
9500 SIS- TEKSTV(PF2,1.5,15," Naald ") I,
9600 S16= TEKSTV(PF2,1.5.10." ViE'rkant ") II.
9700 S17= TEKSTV(PF2.1,10,"REL. FOOT IN OPPERVLAKTE-INTEGRAALIt

) ,I;
9800 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

-I [t·
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