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1. Inleiding.

Bij het zoeken naar communicatiemogelijkheden op steeds hogere
frequenties, heeft zich sinds enige jaren de laser aangediend als
een zender van zeer nauw gebundelde coherente optische golven.
Vanuit theoretisch standpunt zijn zowel het beschrijven van de
overdracht van optische golven met systeemtheoretische middelen
(Fourierspectra) als het,leggen van verbindingen tussen de geome
trische optica en de Maxwellse golfvergelijkingen interessante
Het een en ander deed bij de groep E.T.B. de behoefteontstaan aan
een laserverbinding over langere afstand, zodat de invloed van het
voortplantingsmedium, de atmosfeer, goed merkbaar zou zijn.
Een goede mogelijkheid leek een verbinding tussen het Laboratorium
voor Elektrotechniek van onZe T.H. en het gebouw W.B. van het
Natuurkundig Laboratorium van de N.V.Philips in Waalre, een afstand
van ruim 4 kID •. (fig~ 1)

Doel van de afstudeeropdracht was het opstellen van zend- en ontvang
apparatuur, teneinde een verbinding met redelijke betrouwbaarheid
over genoemde afstand mogelijk te maken. Verder zal een van de meest
opvallende verschijnselen de zgn. " beamdancing ", geregistreerd wor
den en het verband hiervan met de bewegingen van de zendopstelling .
onderzocht worden.

2 • .9.1?.b.2,uw v~n de v~!,~.indinp;••

2.1. Globale beschrijving van de optredende verschiJ~selen.

Teneinde een inzicht te krijgen in de mogelijkheid van een verbinding
moet een afschatting gemaakt worden van de optredende atmosferische
verschijnselen.
Een goed overzicht geeft M.Subramanian. ~9-7 :
1.) Scattering door sbfdeeltjes.
2.) Absorptie door neerslag.
3.) Scattering door neerslag.
4.) Absorptie door gassen zoals C02 en H20.
5.) Scattering door turbulentie.

----------
Bij absorptie verdwijnt een deel van de in een bepaald punt aan
wezige veldenergie volledig.
Bij scattering ofwel verstrooiIng wordt een deel van de in een be
paald punt aankomende straling afgebogen van zijn oorspronkelijke
richting.

De mate waarin de verschillende verschijnselen optreden, hangt
behalve van de sterkte van het betreffende atmosferische verschijn
sel (neerslaghoeveelheid, gasconcentratie etc.) ook af van de golf
lengte van het gebruikte laserlicht in de grootte van de opstakels.
(regendruppels, mistdeeltjes.)

••• / 2
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Scattering ten gevolge van 5tofdeeltj~s is gewoonlijk te ver
waarlozen; absorptie door gassen is voor laserlicht in het zicht
bare gebied (0,6/u) te verwaarlozen.

Absorptie en. scattering door neerslag hebben ten gevolga dat men in
het algemeen alleen op een goede verbinding over grote afstand kan
rekenen als men vanuit de zender de ontvanger kan zien.

De grootste bijdrage tot de scattering levert de turbulentie.
Dit is de voortdurende variatie van de in de atmosfeer optredende
brektngsindexverdeling ten gevolge van temperatuur en drukvariaties.
Met name deze scatteringbron leidt, omdat de gebieden met gelijke
brekingsindex een hele scala van grootten (be11en van allerlei
afmetingen), vertegenwoordigen, tot een aantal interessante effec
ten:

straalverplaatsing
varia tie van de focussering
variatie van de aankomsthoek

straalverbreding
vervorming van het golffront

I
I ,
I ,

'-L~

}
}

belJ.en ).> straaldiameter
(fig.2)

be11en c:< straaldiameter.

fig.2 Verschillende turbulentie-scha1en.

Deze laatste effecten geven zeer sterke varia ties in intensiteit
van de ontvangen straling.
Variaties, waarin frequenties tot 1000 Hz voorkomen.
( ... .; C U G-"ss r -l7J'1I..I..l... ~... .... u. l-' I •
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Naast deze atmosferisch~ verschijnselen z1Jn er nog de ruis in
zender en ontvanger en de bewegingen die deze apparaten makenj
dit zijn zowel de bewegingen van het gebouw als de eigentrillingen
van de opsteJ,ling. Omdat de openingshoek van deontvanger veel
groter is dan die van de zender, zijn aIleen de bewegingen van de
laatste Van belang.

2.2. Opbouw van zender en ontvan~er.

In verband met de bovengenoemde verschijnselen moet bij de opbouw
van de verbinding voor een aantal zaken worden zorggedragen:

a) het frequentie gebied van 0-1000 Hz kan niet voor infor
matie overdracht worden gebruikt.

b) de ontvanger moet de straal nagenoeg alt2jd vangen.

c) mechanische trillingen van de zenderinstallatie mogen de
goede werking niet verstoren.

Punt a) leidt tot het gebruik van een hulpdraaggolf, met andere
woorden, tot getrapte modulatie.
In verband met de beschikbare apparatuur werd gekozen voor een
P.P.M.systeem met een pulsherhalingsfrequentie wan 100 kHz.
Een P.C.M.systeem met een bandbreedte van 50 MH~ voor de over
dracht van tv.beelden is in opbouw.
De electrische opbouw van de zender voIgt uit Ilguur 3.

•

telescoop ~
--~

+
+

J

pulsgene- 1 f f
All rator
~f -----.,---

I'

-- freq. > Qvoor~t. modulator ~ ,
m .. e<.

,-__l_a_s_._e_r H modula tor

fig.3 Electrische opbouw van de zender •
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Punt c) vraagt om een wel overwogen mechanische opbouw van de zender
installatie. Aangezien het correleren van de straalbeweging en de op
stellingsbeweging tot de kern van het onderzoek behoort, wordt geko
zen voorren installatie, waarvan de laagste eigen frequentie royaal bo
ven de in het gebouw voorkomende frequenties ligt, dus geen afge
veerde opstelling.
Hierdoor vindt een goede overdracht van de geh~uwtrillingen op de
installatie plaats, en geen opslingering.
Metingen door de Bouwtechnische Dienst van T.N.O. L3Q7, verricht op
diverse plaatsen in E- hoog, geven frequenties van de bewegingen van
het hele gebouw, in het gebied van 1 tot 5 Hz. Daarnaast zijn er nog
de trillingen van de zgn., vloervlakken. (de betonnen vloerdelen tus
sen de dragende pilaren).
De belangrijkste eigenfrequentie hiervan ligt rond 15 Hz. De zender
opstelling bestaat uit een stalen U- profiel, verstijfd door twee
driehoekconstructies van stalen staven. Ret geheel rust op twee stalen
driepoten.

"",o:::;.~--------2,/----------------7)0

fig.4 Zendertafel.

Een globale berekening van de laagste eigen frequentie loopt als
volgt; (uit de eigen frequentie van een dubbelzijdig ingeklemde staafj:

I
I / I _

r' U >j ,t(t" --1% - - --fl ~ ~ ]2';1 r
------~~------

fig.5 Buigende balk.
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Uit de mechanica is bekend (o.a. J.P. den Hartog [~~,pag 154)
dat voor een derge1ijke constructie ge1dt:

Hierin zijn:

E= 21.10 NIm2

1=1/12 bh3

/U,=H/1 , 1'1= 60 kg.

1= 2m.
b=8.10- 3 m (dubbe1e dikte van een zijflank)
h=h1+h2 = gemidde1de hoogte= 0.2 m.~)

2

Zodat: 0= /100

Deze waarde stemt overeen met gedane metingen.
Deze frequentie 1igt ruimschoots boven de in het gebouw voorkomende
frequenties. Om ook toeva11ige tri11ingen van hogere frequenties
(dichtslaan van deuren etc.) snel uit te dempen, is de opstelling
bovendien verzwaard met enige zandzakken.

Zoals reeds opgemerkt,is de mechanische opbouw van de ontvanger
minder kritisch dan die van de zender.
Wel dient rekening gehouden te worden met punt b)~

In principe zijn er twee oplossingen:

1) tracking, dwz. bijsturen van de zender cq. de
'uitgezonden straal.

2) gebruik van een ontvangst-telescoop, met een diameter
die enige malen de straaldiameter is.

Ofudat de eerste op1ossing nog al wat meet- en regelapparatuur
vraagt, werd gekozen voor de .tweedei een 40 cm.telescoop bij een
10 cm. laserstraal.
De electrische opbouw van de ontvanger is echter des te be1angrijker.
Die moet nl. zorgen voor het herste11en van de pulsen. Zij bestaat
voor het 100 Kc P.P.M. systeem uit een fotomu1tip1ier, gevo1gd door
een banddoorlaatfilter, senseamplifier, Schmitt-trigger, monostabiele
mu1tivibrator, emittervolger en laagdoorlaatfilter. (tot 10 Kc.)

x) Een berekening vo1gens hoofdstuk 4.7 van Den Hartog met een
varia~ele h00ete v~n de balk leYc~t een slechts weinig ver8~nil

1ende uitkomst op.
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A SJtrnitt

ir'"J9&'>
l'YL1'V\o- -t"",,-tbtv-
St"\.biele I---?'--; voL1<ef'. /---.;>-""t

WllA.l-t\'1 tt>.

fig.6. Electrische o~bouw van de ontvanger.

3.S traalbeweging.

3.1.Atmosferische straalverplaatsj:QE.

Uit de Maxwellse vergelijkingen kan voor de voortplanting van zeer
hoogfrequente golven in" een medium met nagenoeg constante brekings
index de eikon281vergelijking en dearuit de zgn. baanvergelijking
worden afgeleid.Voor deze afleiding wordt verwezen naar Born
en \-!olff lJ41. .
De baanvergelijking luidt:

... /7
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Met deze vergelijking~~unn~~we, binnen de begrenzingen van de
geometrische optica (E en H veranderen plaatselijk slechts weinig,
de golven zijn plaatselijk vlak), het stralenverloop bij bepaalde
deterministische verdelingen van de brekingsindexn berekenen.
Stel dat het medium homogeen is met n =1. Dan is aPr~_o

-" -" .,> «Sl. -
zoda t h = C<.. S -t- ~

In een homogeen medium zijn de lichtstralen rechte lijnen (met
richting~ en door ~). Stel nu dat het medium er een is met kleine
inhomogeniteiten. De lichtstraal zal slechts weinig van de rechte lijn
afwijken. De oorspronkelijke propagatierichting noemen we ~

Vergelijking (16) wordt nUl

~ (Xc> f ~) =- 'VI/ h + \7.L h
"f-X t>x

De 1e term links en rechts vertegenwoordigtde vertraging in de
propagatierichting en de 2

e
term aan beide zijden is de afwijking

in dwarsrichting.

Zoda t: ~ X

Ci! ~ / ~ h (f, ftf}) c!f '(6)
o

De dwarsverplaatsing verschijnt nu als een dubbel integraal van de
gradient van de brekingsindex.

. L X

Y{L)::- /1 ~ h f[}! (F)) elf c/x
II 6

;(1)

.
De brekingsindex van een gasvormig medium hangt op de volgende wijze
met de fysische eigenschappen van dat medium samen:

(8)

I
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Deze formule wordt ook door R.Gruss gegeven en is over een groot
gebied geldig. P. is de atmosferische druk in mB, e de waterdamp
druk in roB, Tat de temperatuur in oK.

In de werkelijke situatie zijn de drukgradient en de waterdamp
drukgradient van weinig belang; de belangrijkste grootheid is de
temperatuurgradient. Bij benadering kunnen we dUG stellen:

_6? _
- :;J /0. 'V I",.;t :;

(kt ) <

De laatste gelijkstelling geldt bij Tat = 283 oK en P= 1013 mB.

Om een idee te krijgen van de grootte van de te verwachten straal-,
verplaatsingen zullen we een tweetal voorbeelden berekenen:

a) Invloed van de droogadiaba tische tempera tuurgradient, bekend .1:;

de metereologie L3~.
De waarde hiervan is 1

0 C per 100 m ofwel 0.01 o/m.
We stellen dat deze gradient geldt over het hele traject var
4 km. Dan vinden we voor (L):

'$' DO 0

J (L) =-llr:-' t>I?;(X = d t:.-

o c>

b) De invloed van een enkel gebouw. De verbind~ng gaat op ~ 15
over de W-hal op het TH.-terrein.
We veronderstellen een temperatuurgradient van 1 o/m. De W-r is
+ 40 m van E-hoog verwijderd. Het traject over de W-hal is
i. lang. Voor ) (L) volgt nUl

l(UDO

y!J)= I /1::: "If .tx = 20 ~

o o

Een tweede gebouweffect is wat moeilijker te berekenen, maar weI
worden aangetoond' dat het effect nogal ernstig kan zijn. Dit effec
de verticale luchtstroom langs de buitenwand van E-hoog. Immers d
tie van zonnestraling of door verwarming binnen ~n het gebouw is
buitenwand warmer dan de omringende lucht.
De luchtlaag vlak tegen de wand wordt verwarmd en stijgt op; er 0

een thermische grenslaag. Nemen we een temperatuursverschil tusss'
wand en lucht aan van 5 C, dan kunnen we gebruik makende van fig.
Jakob (34), concluderen da t deze grenslaag o~eveer 10 em. dik is.

t . .. 0
overeen me een temperatuurgradlent van 50 C m, een niet gering b
Om dit effect te omzeilen, wordt voor de telescoop een lange pij?
die ~ i m buiten het gebouw uitsteekt.

cbsorp-

'at
'/ouw
uit

':; komt

.aa ts t
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In werkelijkheid hebben we natuurlijk nooit met een deterministische
brekingsindex verdeling te maken, maar met random fluctuatie daarvan.

Het resultaat hiervan kan men zich bet beste voorstellen door de
stralenbundel op te splitsen in een aantal elementaire stroombuizen,
die door de lenswerking van de gebieden met afwijkende brekingsindex
plaatselijk gefocusseerd (geknepen) en gedefocusseerd (verwijd) wor
den.

Deze afwisselend minder en meer verzwakte stroombuizen komen in het
ontvangstvlak sarnen, en het resultaat is een in de tijd varieerend,
vlekkering patroon, (intensiteitsverdeling), dat bovendien nog in zijn
geheel beweegt.
Teneinde een idee te krijgen van deze intensiteitsverdeling werd een
film van enige minuten gemaakt van het ontvangen beeld, (op een wit
scherm) •

Een tweetal opnamen uit deze film is weergegeven in fig.7.
De op de aehtergrond ziehtbare ruitjesverdeling, bestaat uit ruitjes van
10 bij 10 em.

. "

~,,;f,'

\~ ~;f ..
'1-;,
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fig.7. Enige intensiteitsverdelingen in het ontvangstvlak•.

Deze foto's geven nogal grote verschillen voar elkaar opeenvolgende
beelden te zien. Met name de eerste foto geeft een nogal opvallende
piameter vergroting voor twee elkaar opvolgende beelden.
De interpretatie van dit soort plaatjes moet met de nodige voor
zichtigheid gebeuren. De film is opgenomen met een snelheid van 16
beeldjes per seconde en een belichtingstijd van ongeveer 1/30
seconde.
De beelden geven dus een gemiddelde over 1/30 seconde. Een vergroting
van de diameter van de spot op een filmbeeldje kan nu het gevolg zijn
van een diameter vergroting van de spot zelf of van zwaaien van de spot
tijde~sde 1/30 seconde belichtingstijd, tijdens welke tijd een uit
middeling optreedt. Uitspraken over de vraag welk van deze verschijn
selen optreden, kunnen pas gedaan worden na uitvoeriger onderzoek, on
der andere met apparatuur zoals beschreven in 4.2.1.

3.2. 9Estellingsbewegingen.

Op de opstelling werken twee soorten mechanische trillingen :

a) Bewegingen van het hele gebouw. Uit metingen van T.N.O.
L3Q7, is gebleken dat deze liggen in het frequentiegebied
van 1 - 5 Hz met amplituden ~ 1/u.

b) Bewegingen van de vloerwlakken van het gebouw. Deze liggen
volgen3 opgave van het bouwbureau van de TH in }leL gebied
van 15 Hz met amplituden van enige tiental1en IU 'so

••• /11



Er ZlJn dus gebouwfrequenties te verwachten bij 1 - 5 en 15 Hz.
Aangezien de opstelling zich niet bevindt in het centrum van een
vloervlak zal de trilling van dit vlak aanleiding geven tot kan
teling van de opstelling.
De beweging van het gebouw als geheel, zijn op ziehzelf reeds kan
telbewegingen, waaU-n de opstelling dus meedoet.
Het zijn juist deze opstelling8kantelingen_~ieaanleiding geven tot
flinke straalverplaatsingen (100 j u/m of 10 rad, aan de zendzijde
betekent een spotverplaatsing vah 40 em aan de ontvangzijd~.

4. De meti'lsen van s traalverple.a tsing en opstellingsbeweginge~.

4.1. Inleiding.
4.1.1.Het meten van de straalverplaatsing.
Zoals in 3.1. reeds werd besehreven vertoont de intensiteitsverdeling
in het ontvangstvlak een vlekkerige 8tructuur. Als we nu de beweging
van de gehele straal willen correleren aan de opstellingsbeweging,
zullen we van deze in de tijd varieerende verdeling een grootheid
moeten afleiden die een maat is voor de beweging van de gehele straal.
Dit zou het intensiteitsmiddelpunt kunnen zijn. Dit is als voIgt te
definieren:

Xhl =: fx I (~J) dx 0
Jj J?~l) <Lx ~

Yht - II I (XI;;) ~)( c(J
liT(x-';;) dx d)

De meetapparatuur zal nu deze Xm en Ym moe ten bepalen.
Het is natuurlijk niet mogelijk om de gehele intensiteitsverde
ling te meten, zodat een benadering gemaakt wordt door de inten
siteit te meten op een beperlt aantal (25) punten. Zodat de coor
dinaten van het middelpunt benaderd worden met:

XmB = :zz
i. ,; T,

N

~~ I~/
• J

2-.2- JJ I0" ~ t{~ ~ Iti
{ ,/ .; (/tl ,

t 2- IV' 2.- 2.. :rcj
r. j <' J

Hierin is I .. de intensiteit, gemeten door het foto element op de i-
lJ

de kolom en de j- de rij; Xi is een maat voor de plaats van de i- de
kolom, (een weegfactor) Yj 18 een maat voor de plaats van de j- de rij;
~ I .. is de totale belichting van de i- de koloIn; ;£ I .. is de tota-
J :!..J i. 1J

Ie belichting van de j- de rij.

• •• / 12
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De hier gemacJde benadering van de iritensitei tsverdeling is een
bemonstering naar de plaats. Bovendien nog geen Dirac-bemonstering
ook, omdat de fotodetectoren geen puntvormige elementen zijn maar
een eindig oppervlak hebben. Stellen we dat deze detectors gelijlc
matig middelen over hun gehele oppcrvlclr en dat het opneemsysteem
flirur wat groter is dan de ontvangen lichtvlek dan wordt de te metrn
intensiteitsverdeling bemonsterd met een bij benadering oneindig
lange periodielre rij blolllien , met afstand a en diameter D.
Het sampling-theorema (vertaald in het plaatsdomein) levert ons nu
de eisen waaraan de detectorenopstelling moet voldoen tr417:

1) a < ~.kleinste periodieke structuur, die we nog willen
waarnemen.

2) D«.!- .a.
7T

Aangezien wij slechts geinteresseerd zijn in het centrale frequentie
spectrum (rond frequentie 0) en niet in het malten van zijbanden
(t.b.v. space - division) hoeven we geen eisen te stellen aan de
detectordiameter, behalve dat hij kleiner is dan de detectorafstand.
Eis 2) vervalt dus.
Stel dat de ll:leinste periodieh:e structuur die we nog willen zien,
gelijk is aan de zgn. correlatieafstand. Deze is van de orde van de
onderste schaal van de turbulentie,waarvoor in de literatuur (bv.[l3J)
diverse waarden worden opgegeven, tussen 1 en 10 rum. Voor een sch~

ting kiezen we: 10 mm. Di t betekent een detectorafstand Vct_l1 max. 5 mrn.
Bij een grootte van de ontvc'J1gen vlek VEm 50 bij 50 em. komt di t neer
op lODOO detectoren; een volledig onuitvoerbare za8k. Een nadere
beschouvring is dus noodza~:elijk. We hoeven namelijk de intensi tei ts
verdeling zelf niet nauw};:eurig te weten; we willen slechts een goede
benadering (enige procenten V8~ de straaldiameter) hebben van een
daarvan afgeleide grootheid nl.de plaats VcUl het intensiteitsmiddel
punt. Wellicht zijn de eisen hiervoor rninder streng. We stellen d~

de verschijnselen in x- en :ij-richting van dezelfde orde van grootte
zijn. De zaalr hoeft dus slechts voor e~n coordinaat onderzocht te
worden. Derhalve bestuderen wij het volgende:

/~~/tt) eLt
-4 /

/f1t) df
- ..Stel f(t) is een op een eindig interval gedefinieerde functie:

••• / 13
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fi g •8. f ( t) •
)

We zetten f(t) periodiek voort langs de t-as. Dan is f(t) te schrijven
als

waarin:

c~ / If/
,/

-4

zodat:

Uitwerking levert:

(18)

•.. /14
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Bij de intensiteitsmiddelpuntsberekening worden de hogere frequenties
dus meteen factor ~dndilpdrukt-tov.de :i.ntensiteitsverdeling zel:f~ "
Een moeilijk punt is nu nog de afschatting van het verloop van Cn nBt
de frequentie ofwel het ranggetal n. De hogere frequenties in de vlek
structuur zijn afkomstig van brcl,;:ingsindexverschillen op }corte af
standen. Strohbehn /13J geeft voor het verloop VillI het brekingcindx
spectrum ¢€ c>o k- "6 ; dit 1Jctel;:cnt voorE,E. ex> .t:-''i We veronderstellen
dat het verloop van de vlekstructuur ongevcer hetzelfde is m.a.w.
dat de in tegrerende v:erking van de \'leg a.f te leggen van een gebied
met een bepaalde brekingsindexverdeling naar het ontvangstvlak de in
dat ontv.:.mgstvlal;: optredende interferentie (ontstaan V2.n nieu'.'ie f:!jn
structuren) zo ongeveer compenseert. Stel dus: Cn ~ n-2 • Willen we
nu een nauwkeurigheid van enige procenten van de straaldimncter be
reiken dan hooven vIe slechts 3 harmonische componenten mee te neman.
Een still;: of 6 detectoren voor beide coordinaten lijkt dus voldoende.
Van\'lege het be.' erkte 8.ental tel' beE:chik:dng staande zonneeellen werd
gekozen voor een 5 bij 5 systeem (a= 12,5 cm bij 50 x 50 cm opstelling).
Voor de diameter van de detectoren werd aanvankelijk gewoon de dia
meter vaYl de fotodiodes gel~ozen (+ It cm). Later r:erden i.v.m. hier
onder (L~.7.) te noemen problemen de fotodiodes voorzien van lenzen
waardoor een effectieve diameter ontstond V~I + 9 em.
Deze laatste opstelling was tijdens het schrijven vall di t vel'slag
nog in opbouw.

• •. /15
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Beschouwen wij nu de optredende verschijnse1en vol gens (2.1.)
nog eens nader, dan zien wij dat we te maken hebben met:

1.) grote gebieden met brekingsindexverschillen('» straa1diameter) ;

2.) k1eine gebieden met brekingsindexverschillen«<straa1diameter)

1.) 1eidt plaatse1ijk tot straa1verp1aatsing en aan de ontvangst
zijde tot variatie in de aankomsthoek,een verschijnse1,dat ~ok

veroorzaakt wordt door opste11ingsbewegingen.

2.) 1eidt p1aatse1ijk tot int~siteitsverschillenbinnen de straa1
en in het 'ntvangstv1ek tot een fijnstructuur van de v1ek.

Indien 2.) gescheiden moet worden van de andere verschijnse1en,
dan meeten we een systeem kiezen,dat maximaal gevoe1ig is voor
aankomsthoekvariaties, m.a.~. een systeem waarvan de detectmren
een k1eine openingshoek hebben. Willen we bovendien voorkomen
dat bewegingen van de k1eine be11en zeer grote variaties in het
signaa1 voor de tota1e intensiteit geven,wBardoor de uit te voeren
de1ing gevaar kan lopen,dan zu11en de stra1ingsdiagrammen van de
detectoren met de daarbij liehorende optiek goed aan e1kaar moe ten
aans1uiten.Is dit niet het geva1 dan zu11en de k1eine be11en hun
schaduw 80ms we1 en soms niet op het meetsysteem 1aten va11en.
Deze overwegingen 1eiden tot een constructie,zoa1s hieronder
geschetst.

een opnemer met
te1escoopbuis en •
lens.

Fig.9. Ret meetsysteem,uitgevoerd met 9-cm-1enzen.
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4.1.2. Diverse fotogevoe1ige e1emen~'

Qm een keuze te kunnen maken uit de
voelige elementen, werd een studie
halfgeleider- foto ele~enten:

de markt zijnde fotoge
~kt van de volgende typen

1. Fotoweerstanden
2. Fotodiodes
3. Fototransistoren
4. Zonnebatterijen

~diode te beschrijven als een
1. Ret is een traagheid in het
afhangt Van de voorafgaande

verband tussen belichting en
?<. als (3 voor de diverse ex-

,:on 0.7 en 0.9.
lten bijzonder ongeschikt als

lerrichting geschakelde p-n
\8 ladingsdragers (electronen
-dt opgebouwd. Worden de ont
~voerd, dan zal een verzadigings
'n dat het verband tussen de
fotodiode verre van lineair is.

ir. Fotodiodes blijken hieraan

j genoeg voor de lichtniveau's
'en. Grotere gevoeligheid ver
in de gesperde emitter-basis-
lineariteit is voor zo~n fo-

e lichtintensiteit veroorzaakte
e van de emitter-basis-spanning
igheid en goede lineariteit
ook met een fototransistor

I 11...

or echter zeer geschikt. Een
tterij, een fotodiode met een
metingen toch willen middelen
~el. De kortsluitstroom van
2 lineair te zijn met de licht
n is de betrekkelijk grote
grote eigencapaciteit __Dit
~paciteit weg te stemmen met

1 wordt bestraald, met licht,
~te ), dan maakt de energie
)oster van dit materiaal,
1aal toeneemt. Een stukje
oweerstand dienen.
t optreedt in de bulk van
~evoeligheid, maar geen
ting werd door metingen be
it en de spreiding in de pro-

Wanneer een stukje halfgeleidermate
van voldoende energie ( ~ korte golf
van dat licht electronen vrij uit h~

waardoor de geleidendheid .van dat fiO

halfgeleidend materiaal kan dUB ala
Aangezien dit verschijnsel er een is
het materiaal, kunnen we wel een gro
grote snelheid verwachten. Deze ver~

waarheid; tevens bleek dat de linear:
duktie nogal te wensen overliet.
Voor dergelijke fotoweerstanden is }
weerstandswaarde :7;:;. (3L-Olwaarbij ZOVI~

emplaren nogal verschillen; eX ligt ;
Bovendien maakt de traagheid deze e'
meet-instrument.
Deze traagheid is niet zoals bij de
capaciteit en is dus niet weg te st,
geleidingsmechanisme, die bovendie~

belichting ( hysterese ).
Is in het halfgeleidermateriaal een
overgang aanwezig, dan worden de ont
en gaten) gescheiden, zodat een veld
stane ladingsdragers niet aanstonds
effect optreden. Het is dus te verv,
lichtintensiteit en de spanning over
De kortsluitstroom is evenwel w~l l~

inderdaad uitstekend te voldoen.
De meeste types zijn echter niet gO"
die wij van He-Ne lasers kunnen ver.'
tonen fototransistoren. Hierin worde
diode opgewekte fotostroom versterkt
totransistor verzekerd, zolang de d;
basisstroom geen noemenswaardige va
geeft. Dat bete~ent dat een grote f
over een groot gebied van intensitei
moeilijk te bereiken is.
Voor drempeldetectie is een fototra:
zeer grote gevoeligheid heeft de zo~

zeer groot oppervlak. Omdat we bij G

is dat grotere oppervlak juist een ~

zulke zonnebatterijen blijkt in hor,
intensiteit. Een probleem bij deze c
traagheid, die wordt veroorzaakt doc
probleem kan worden vermeden door d~

een parallelspoel.
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4.1.3. Ret meten van de onste11ingsbewegingen.

Wat de opste11ingsbewegingen betreftkan het vo1gende worden op
gemerkt:

Voor de straalafwijking, zlJn niet de parallelverplaatsingen van de
opstelling in horizon tale en vertikale richtingen Van belang, maar
de vertikale hoekverdraaiing, (eleva tie) en horizontale hoekver
draaiing (declinatie).
Het zijn dus deze grootheden die gemeten moeten worden.'

4.2. Beschrijving van de meetapparatuur.
4.2~1. Meetapparaat voor straalbewegin~.

Zoals bij vele meetsystemen, zijn ook hier bij een direct systeem
(in het frequentiegebiooO - 100 Hz), een aantal sterk storende fac
toren aanwezig:

a) drift van de gebruikte versterkers.
b) 1/f ruis van de gebruikte versterkers.
c) invloed van vale licht (zonlicht).

Daarom werd gekozen voor een quasi-synchroon draaggolf-systeem, dat
de voordelen van een synchroon-systeem (grote ruisongevoeligheid) paart
aan de eenvoud van een asynchroon-systeem, (geen apart kanaal nodig
voor synchronisatie), zolang de ruis het terugwinnen van de draaggolf
niet onmogelijk maakt.
De lichtdetectie vindt plaats door 25 zonnecellen van het type BPY 15,
die zijn afgestemd door de parallelschakeling van hun eigencapaciteit
met een spoel. Het signaal van deze kringen wordt versterkt door een
versterker met instelbare versterking (ter compensatie van de onder
linge gevoeligheidsverschillen van de zonnecellen).
Deze 25 signalen worden vervolgens rij voor rij en kolom voor kolom
opgeteld, zoda t twee groepen van 5 signalenontstaan (~1. . en~ 1. .),

~ lJ 'lJ
die na vermenigvuldiging met de weegfactoren ~i en ~i en optelling
respectievelijk T

1
en T

2
uit formule (27) leveren.

Door toepassing van de weegfactor 1 op de signalen van een groep ont
staat de totale intensiteit ofwel de noemer N. Voordat we nu overgaan
tot de laatste bewerking, het delen, zal het signaal eerst gedetecteerd
moeten worden, aangezien delen een niet-lineaire bewerking is.
De detectie vindt plaats door het signaal voor de totale intensiteit
(te verwachten is dat dit het minste varieert), zeer sterk te be
grenzen en de zo ontetane blokspanning toe te voeren aan drie gernte~

greerde modulator/demodulatoIBMC 1596 G.
De uitgangssignalen van deze demodulators worden vervolgens toe
gevoerd aan drie aktieve laagdoorlaatfilters met 3 db bij + 2 kHz. en
40 dB verzwakking bij 10 kHz.

• •• / 18
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De uitgangssignalen hiervan worden tenslott€ toegevoerd aan een
tweetal analoge delers bestaande uit een op€nloopversterker en een
analoge vermenigvuldiger Me 1595 L. (fig.10).

X/O-------j

X0 {1--------r--1
&.------------'

fig.10 Analoge-deler.

Hier,ait blijkt dat:

Xo :::- A (X,Xo

XO{/ffJX,)-

Xc = -AX2.
/ -(- fI XI

\('19')

-
Voar: .

•

Schema's van de verschillende onderdelen van het meetsysteem staan
vermeld in de appendix.
Ben ~verzicht van de gehele schakeling volgt hieronder.
(zie pag. 19 en 20).
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fig.11 Lichtdetectie, optellen en wegen.
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fig. 12 Detectie en deling.

4.2.2. Meetapparatuur voor de opstellingsbewegingen.

Zoals in 4.1. reeds is beschreven moeten zowel elevatie als decli
natie van de opstelling worden gemeten. Voor de eleva tie is het
zwaartekrachtsveld als referentie aanwezig, zodat deze grootheid
direct kan worden gemeten. De declinatie echter moet worden gemeten
met traagheidsopnemers die niet de hoekverdraailng maar de hoekver
snelling meten, waarna door tweemaal integreren de hoekverdraailng
wordt verkregen.
De meetapparatuur voor de eleva tie bestaat uit een Talyvel-hellings
Roekmeter, en een Hottinger-meetbrug. De meting van de declinatie ge
beurt met twee Donner lineaire traagheidsopnemers die aan de uiteinden
van de zendertafel worden bevestigd. De uitgangssignalen worden toegevoerd
aan een verschil versterker. Het uitgangssignaal wordt vervolgens twee
maal gelntegreerd naar de tijd.

4.3. Keuze van de meetapparatuur voor de straalverplaatsing.

,

Bij de keuze van de meetapparatuur voor het meten van de intensiteits-
verdeling van de ontvangen vlek zijn er twee principieel verschill@nde
mogelijkheden:

1) drempeldetectie, met daarop volgende digitale verwerking.

2) lineaire detectie met daarop volgende analoge verwerking.

Wat betreft de bundeling van de informatie van de verschillende opne
mers kunnen we nog kiezen tussen een meer kanalensysteem en scanning
van de uitgangen van de opnemers met een h-f kloksignaal.
Goede comninaties lijken systeem 1) met scanning (vanwege de hoge
snelheid van digitale electronica) en systeem 2) met een meer kanalen
systcem{vanwege de eenvoud van analoge kanalen). Beide systemen hebben
uiteraard voor-en nadelen.

• •• / 21
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Drempeldetectie kan in het algemeen gevoeliger plaats hebben dan
lineaire detectie.
Digitale verwerking is in het algemeen minder storingsgevoelig dan
analoge.
Lineaire detectie levert echter per opnemer meer informatie dan
drempeldetectie. Ste~ dat een signaal-ruis-verhouding van 40 dB te
bereiken is; de opnemer werkt dus met een nauwkeurigheid van 1%.
Dit komt overeen met een informatie inhoud van 6 bit per opnemer.
Een drempeldetector daarentegen maakt een keuze uit twee mogelijk
heden; die heeft dus een informatie in~oud van 1 bit per opnemer •.
Tenslotte kan bij lineaire detectie op eenvoudige wijze de storing door
vals licht en andere driftbronnen, worden teniet gedaan door

. het geheel als een draaggolf systeem uit te voeren.
Van een meer kanalensysteem is het voordeel dat aIle signalen ten
allen tijde ter beschikking zijn, zodat de rekenschakelingen een
voudiger zijn dan bij een gescand systeem. Dit laatste is evenwel
uitermate geschikt voor aanpassing aan een digitale rekenmachine.

4.4. Keuze van de meetappar~tuur voor de o£stellingsbewegingen.

Overwogen werd een ringlaser te gebruiken voor de inertiele meting
van de horizon tale hoekverdraaiing. E.K.Proctor fTtQ1 geeft een over
zicht van de bereikbare gevoeligheid met zoln ringlaser. Uit zijn
artikel blijkt dat hoeksnelheden van 0.01 tot 0.1 gr./h te meten zijn
met een SiN van 160 - 140 dB.
Als orde-grootte van de voorkomende straalverplaatsingen stellen we
40 em., bij frequenties van 1 - 10 Hz. We willen 1% hiervan nog kunnen
meten. Dat betekent een hoekverdraaiing van 4 mm./4 km.= 1 IU rad.,
bij 1 - 10 Hz, ofweI (U =1 - 10 IU rad./s = 57,3 • 3600 IU gT./h tot
57,3 • 36000 IU gr./h = 0,02 gr./h tot 0,2 gr./h.
Deze waarde i~ dus met een ringlaser te bereiken. B.Zanting 1327 ont
wikkelde voor de groep ERA een dergelijk apparaat. Leveringsmoeilijkheden
vertraagden de uiteindelijke bouw, zodat een samenwerking met ERA
wat dit betreft te langdurig zou worden. Complete ringlasers zijn
nog zeer spaarzaam of in het geheel niet leverbaar.
BeslotJn werd daarom toch maar gebruik te maken van een differentiaal
schakeling van twee Donner lineaire traagheidsopnemers, ondanks het
feit dat de ruis de bruikbaarheid hiervan zeer benadeelt ( zie 4.5. ).

4.5. Nauwkeurigheid van de gebruikte apparatuur.

Teneinde de betrouwbaarheid van de resultaten te kunnen evalueren,
moet de nauwkeurigheid van de meetapparatuur bezien worden:

a) Meetapparaat voor de straalverplaatsing:
_1) De fotodetectors zijn binnen 5% gelijk afgeregeld.
2) SiN voor een fotodetector met versterker is bij

belichting door een niet gespreide bundel, beter dan
60 dB.ofwel 1 ~G •

3) De overspraak van de detectors met versterkers is
minder dan 40 dB,ofwel 1 ~.

4) De rekeneenheid is uitgevoerd met 1% - elementen.

... I 22
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5.) De nauwkeurigheid van de detectors kan worden gesteld op
.± 1%.

6.) De delers ZlJn voor spanningen in de noemer,groter dan enige mY,
binnen 5% goed afgeregeld.

Fout 2.) en 4.) en 5.) .worden voorlopig buiten beschouwing gelaten.
Fout 3.) wordt gecombineerd met 1.).

De fout t.g.v. het afbreken vah de reeks volgens(4.1.1.)
is kleiner dan de 4

e
term:

Fout < 172 56 ~ 'r /..0
-1+1 16-1781 .

De belangrijkste fouten ZlJn dus die t.g.v. de deling en de onderlinge
,ongelijkheid van de fotodetectoren.Deze laatste kan nog nader
worden bekeken.

XV>'Ie=
(13)

De relatieve fout in ~~. en *J..Ttj'omdat het hier sommeringen betreft
over elementen,die alfe positief zijn met dezelfde relatieve fout.
De fout in~X'i~J;'is wat moeilijker te bepalen, ome.at xi de waarden
2,1,O,-1,-i d6orloopt. Doorde negatieve weegfactoren kan
zeer lage absolute waarden aannemHn, waardoor de relatieve fout ver
boven de 5% kan komen.Tenslotte zijn teller en noemer in boven-
staand quotient niet onafhankelijk.Het geheel is niet al te inzichtelijk.
Een duidelijke uitspraak over de nauwkeurigheid van de
middelpuhtsbepaling kan niet worden gedaan.De meest voor de hand liggende
oplossing voor het probleem van de mogelijk grote relatieve
fout in de telleris het kiezen van een volledig stel positieve
weegfactoren. Dit auit echter op problemen met de detectors,
die overstuurd zouden raken,waardoor fout nr.5.) ontoelaatbaar
groot zou worden.

t
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b.) Voor de Donner lineaire traagheidsopnemers worden een aantal
" accuracy parameters", opgegeven. Belangrijker voor deze
opnemers is echter de ruis produktie. Deze wordt opgegeven als
0,05% van de volle schaal bij 7,5 V/g volle schaal ofweI 3,75 mV
over een frequentiegebied van enige honderden Hz. De optreden
de straalverplaatsingen van 40 cm/4 km bij 1 - 10 Hz beteke-
nen versnellingen aan de uiteinden Van de zendertafel van
400 lu/g tot 40 mg ofweI 3 mV tot 300 mY, 1% hiervan is 30 I llV

tot 3 mY.
Integratie met een tijdconstante van 1 sec. levert 30 uV,
uitgangssignaal en maximaal 40 IUV ruis. I
Opstellingsbewegingen die verantwoordelijk zijn voor straal
verplaatsingen grater dan 1% van de genoemde orde grootte moe
ten dus nog bespeurbaar zijn.
Tenslotte is ooh: de onderlinge gelijkheid van de twee toe
gepaste exemplaren van belang.

e.) Voor de Tsleyvel-hellingshoekopnemer wordt Vaal' sLatisehe
metingen een fout van ~ 2,5% opgegeven door de groop WT.
Dynamische eigenschapl)en zijn onbekend. De Hottinger meet
brug vlordt voor niet al te hogc frequenties (enige honderden
Hz) gegarandeerd binnen 1%. Een veel beLmgrijker punt:bij de
Taleyvel is dct hij behalve voor variaties in de hellingshoek
ook gevoelig is vaor versncllingen in het vIal>: van de slinger,
loodrecht op de slinger. Uit het feit dat bij aanstoten-van
deze opnemer weinig hoge frequenties vOOrk\'lamen, konden we
eoneluderen dat hij voornamelijk gevoelic is voor hellings
hoel-: variaties, c0ngezien de frequentiekaralderistieh: van
een ve:c~l1ellingsopnemermet het knadraat van de frequentie
toeneemt t.o.v. die van een verplaatsingsopnemer •
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4.6. Resultaten.

In appendix II zijn een aantal synchroon uitgevoerde metingen
van straalverplaatsing (Xm , Ym) en opstellin~sbeweging (Xo ' Yo)

sa.r.aengeve.t.
Serie 1 geeft een meting bij betrekkeIijke rust, serie 2 lae.t lEt
effect zien van dansbeweging.en ui tgevoerd op de vloer van kamer 507
op E-hoog. Voor beide series werden de meet signal en van de straal
beweeing eerst door een laagdoorlaatfilter gestuurd alvorens aan de
pQpicrschrijver te worden toegediend. Bij eerder uitgevoerde metingen
VIas nl. gebleken dat bij de gebruih:te 1I::leine diameter van de detec
,toren de totale intensiteit zo sterk fluctueerde dat in de ui tgangs
siganelen zeer hoge frequenties voorl~wamen. In afwachting van de
nieuwe opstelling met lenzen werd een paging gedaan de uitleesbaar
heid van de resultaten te verbeteren met genoemde laagdoorlaat-
fil ters.
De metingen zijn gesynchroniseerd met I-sec-pulsen, die door een
klok aan de TH-zijde 8.8.n de daar _aanvlezige schrijver en via een tele
foonlijn aan de aan de Philips-zijde aanwezige schrijver werden me
gediend.
Serie 3 geeft het verloop van het sigaal Xm en van de totale inten-

siteit It te zien als de opstelling langzaam in horizontale richting
wordt verdraaid; voor Xm van het midden van de detectoropstelling
naar de rand en voor It zodanig dat de stra8~ beweegt van rand tot
rand.
De schaalwaarden zijn als voIgt:

Serie 1
-----.~--

x
o

Yo
tijd

Serie 2

x
o

Yo
tijd :

~ting 3

:U tilc-- (./1 J "/~ Ie.-..
rV!~ v-' t(b/~/&
/ () e-.-v../ fU

s!;L
:lIJe.- ...,...
-q-t 5- c:;....- / su-

3 v'Ie---:- <-- 3lt r ~/ e....--.

JV/e-- ~ 'tl" c..-..-./~
'f; r e.---. / y..c •

X
m

It
tijd

•.
3l!/~

(), 3 V/~

2, J t ~/fU
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4.7. Conclusies.

Uit deze series metingen zijn de volgende conclusies te trekken:

serie 1: Met dezeopstelling is zonder externe excitatie
het verband tussen opstellingsbeweging en straal-,
verplDatsing niet aantoonbear.

serie 2: De invloed van de densbewegingen lijkt er weI in
te zitten, getuige het synchroon voorkomen van bU!'-sts

- in de signalen ven de opstellingsbeweging en in de
signalen yen de straalverplaatsing. Ret resultantiS
echter nog niet erg overtuigend.

meting 3: Uit meting 3 blijkt duidelijk wat er aan de hand is.
Uit de meting voor It zien we nl. dat de totale

intensiteit sterk fluctueert en dat is geen prettige
za~~ voor de analoge delers in de schm~eling, diem,n
grote fouten maken en nog8~ eens in hun verzadiging
rlli~en. Dit laatste verschijnsel zien we duidelijk
in de meting van X •

ill

Er ontstaat sterk de indrw~ dat aIle gedane metingen
meerde varie,tie van de totale intensi tei t dan de
variaties van het intensiteitsmiddelpunt vleergeven.

Tenslotte kunnen we oprnsrken dat de ontvlorpen en intuGsen in op
bou\'! zijnde nieuVle opstelling betere perspectieven opent, omdat:

1) het signaal niveau t.g.v. het gebruik van de 9 cm.lenzen
;t 30 dB hoger Ij_gt en de scha1:eling bij metingen binners
kamel'S bij dit niveau bewezen heeft prima te werken; m~

name de delers bevinden zich in een betel' werkgebied.

2) de hogere frequenties in de vlekstructuur onderdru::t
Vlorden en de totale intensiteit betel' constant zal zijn.
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5.SuPigesties.
5.1. Wat betreft de opstelling.

Voor een defenitieve opstelling met ala doel het maken van een
zo betrouwbaar mogelijke verbinding, zal men in tegenstlling tot
de huidige opzet, zo goed mogelijk onafhankelijk willen zijn van
gebouwbewegingen •. Men zal .dan de opstelling zo goed mogelijk moeten
afveren.
Een eenvoudige berekening van een dergelijke afvering verloopt als
voIgt (fig. J,3)

m: massa van de opatelling

c: veerconstante

e: statische indrukking

u: beweging van het gebouw

x: beweging Van de opstelling

::1- - -

??t
e- - -'

.
&.... - - - - -~

X
-J-Jh--------.-.-;

fig.13 Opstelling als massa- veer-sY9teem.

De beweging van het gebouw wordt gegeven door:

u= A sin0t (( 22)

Onder verwaarlozing'van de wr2Jv2ng geldt voorde als een een massa-veer
systeem beschouwde opstelling:

..
mx + ex = cA sinCJ t

Verwaarlozen we het inschakel-verschijnsel dan is de particuliere
oplossing:

x =7 A sin CJt

Zoda t:

(-m 4)1 + c) A sin (.J t = cA sin CJ t

en:

c

Hierin is 1] de zgn. opslingerfactor.
Stellen we nu bovendien: G =mg ::: ce of: c= mg t dan:

e

1

~
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Hierin is tj de frequentie van de optredende gebouwtrilling, e de
statische indrukking ( = indrukking onder het eigen gewicht ) en g de
versnelling van de zwaartekracht.
Onderstaande figuur geeft het verband tussen 4J en ~ met e als para-
meter. {

~ {!t~ It>

~'1 \\ II , '\:)'

\J 1\ 1\

1
l;U IU

~l '

1 I

Po

gz

q/
~~§~~~~~~-

-._-

fig. 14 Verband tussen opslingerfactor en frequentie van
gebouwtrilling.

Wil men bv. gebouw' frequenties bij 50 Hz met een factor TIonderdrukken, dan
kan dat door e = 1 mm te kiezen (punt A).
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5.2. Wat betreft verder ~d~Tzoek.

Met narn~-6i3 '~i~f~ 'd{~-f~'onze'1~ie landen nogal veel voorkomt,
bleek de verbinding geheel onmogelijk te zijn. Regmen sneeuw,
(grotere druppelafmetingen) viQrrnden in veel mindere mate een be--··
lemmering. Verwacht wordt dat lucht verontreiniging ook nogal wat
invloed op de verbinding zal hebben.
Interessante punten voor nnder onderzoek kunnen zijn:

1) Bepalen van de gxootheden ( bijv.intensiteitsmiddelpunt,
straaldiameter j, die door de luchtverontreiniging worden
beinvlQed.

2) Bepalen van de verdelingen over langere tijden (eenoog)
van deze grootheden.

6. Slot.

Ala besluit van dit verslag wil ik allen in de groepen ETA en ETB, die
mij in deze afstudeerped.ode van dienst zijn geweest met daadwerkelijke
steun, suggesties en cO:m.~€'Jlt.1Jar dank zeggen.
In het bijzonder wil ik nag de groep van ir.F.Valster van het Nat.Lab.
van de N.V.Philips, met name de heren W.Kuiken en P.v.Beek, bedanken voor
de prettige samenwerking.
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ADpendix I.

Schema's

1.) Opnemerversterl::ers •
.,.,rl)
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~I ,
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I I

I I
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tV....

2.) Rijen- en kolommenoptellers
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3.) Weegfactorversterl<.::ers
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4.) Bepaling van de totale in tensi tei t •
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6.) Demodulators

5.) Begrenzer voor draaggolfterugwinning.
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7.) Laagdoorlaatfilters

8.) Delers

+ IS"

? I}

('SiK Ille
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. r
V'j 0/ .----'----'-L-..L.-....L.,
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9. )Dri ftarme D. C. verst erker voor Donner traagheidsopnemcrs.
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10. Detailschema van de ontvanger.
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N.B. De elektrische opbouw van de zender bestaat geheel
uit off-t~e-shelf apparatuur.
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Appendix III

Afregelaanwijzingen van het straalverplaatsingsmeetapparaat.

1. Aan de opnemerversterkers en de rekeneenheid valt niets af te
regelen.

2. Aan de ingang van de SN 72710 's van de draaggolfterugwinschakeling
bevinden zich een tweetal offset potmeters. Deze moeten z9worden
afgeregeld dat de uitgangen van de 710's bij afwezigheid van signaal
op ± 1,5 volt staan.Eventueel kunnen ze m~t signaal nog eens
wat worden bijgeregeld,zodat een zo goed mogelijk constante
blokgolf verschijnt aan ·de uitgang van de TI09-powergate.

3. De afregeling yan de demodulators MC 1596 G gebeurt m.b.v.
de 500 ohm instelpotmeters zodanig dat een AM gemoduleerd
ingangssignaal een uitgangssignaal, dat op een qscillograaf
een enkelvoudig beeld te zien geeft.

4. De delers worden het.beste als voIgt afgeregeld:

a.De lusverbinding tussen de uitgang van de MC 1437 L en
ingang 12 van de vermenigvuldiger MC 1595L wordt verbroken.

b.De MC 1595 L wordt als vermenigvuldiger afgeregeld volgens
de voorschriften van de fabTIkant.

c. De in a. geneemde lusverbinding wordt hersteld.

d. Eventueel optredende offsetspanning wordt weggeregeld
met de 100 kilo-ohm meerslagen instelpotmeter.
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