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1. Jnleiding.

Bij het ontwerpen van elektronenbuizen is de kennis 7an het potentiaal

veld, teweef,gebracht door een systeem van elektroden met gegeven span

ningen noodzakelijk. ~et behulp van dit potentiaalveld kan men dan de

banen die de elektronen doorlopen bepalen. Het berekenen van deze banen

is zeer tijdrovend, daar in vele gevallen een analytische oplossing on

mogelijk is.

Daarom zijn er in de loop der jaren methodes ontwikkeld; z.g. "analo~on

methodes", waarmee op eenvoudiger Manier tot een oplossing kan worden

gekomen.

Als voorbeelden noemen we hier:

a. het gebruik van een rubberen ~embraan waarover men kogeltjes laat

rollen;

b. geleidend papier (grafietpaI;ier), waarop de elektroden met geleidende

verf worden getekend en de equipotentiaalvlakken worden bepaald om

vervolgens de elektronenbanen te construeren;

c. de elektrolytische trog;

d. het weerstandsnetwerk.

De methodes ~ en ~ zijn echter alleen beperkt tot tweedimensionale vel

den, en daarom voor vele moderne buizen niet te gebruiken.

De methodes c en'd kunnen eveneens voor tweedimensionale velden toegepast

worden, doch d90r een andere dimensionering van de gebruikte opbouwgroot

heden zijn deze ook toe te passen voor rotatie-symmetrische systemen

zoals b.v. de focusseerlens van televisiebeeldbuizen, lopende-golfbuis,

klystrons etc.

De berekening van elektronenbanen in elektrostatische velden vindt vooral

zijn toepassing bij de ontwikkeling van die systemen, waarmee een elektro

nen-optische afbeelding moet worden verkregen.

De elektronenbanen spelen hierdezelfde rol als de lichtstralen in de

lichtoptiek. De afbuiging bij de elektronenoptiek geschiedt door elek

trische- of magnetische velden.

Wanneer de elektrische veldsterkte en daarmee tevens de versnelling van

het elektron in grootte en richting bekend is, dan geeft de berekening

van de baan die het elektron beschrijft, met een analoge- of digitale

rekenmachine geen grote moeilijkheden meer, immers de baan wordt hier

door tweevoudige integratie bepaald.



Vaak bevindt de baau van het elektron bij rotatiesymmetrische systemen

zich dicht bij de as van rotatiesymmetrie, en is tevens de helling van

deze baan t.o.v. deze as klein. We spreken dan van paraxiale banen.

Bij de elektrolytische trog wordt voor het automatisch optekenen van

deze paraxiale banen veelal gewerkt met een analoge rekenmachine.

De veldsterkte en de potentiaal worden gemeten met behulp van sondes.

De baan wordt hieruit door tweevoudige integratie bepaald. Door een servo

mechanisme wordt de sonde langs de berekende baan mee~evoerd.

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, bevindt zich de baan van het elektron

dicht bij de as van rotatiesymmetrie. Daar ~eze as bij de elektrolytische

trog niet scherp bepaal~ is (kruipeffecten van de vloeistofvulling), zal

dus de berekende baan in vele gevallen ontoelaatbare afwijkingen vertonen.

Bij het weerstandsnetwerk vervalt bovenstaande moeilijkheid, echter hier

zal men genoegen moeten nerr.en met de potentialen bij of op de as, die

alleen in enige bepaalde punten bij of op de as (de knooppunten) gemeten

worden, om vervolgens daaruit de baan van het elektron te bepalen.

Anderzijds heeft het weerstandsnetwerk t.o.v. de elektrolytische trog

het grote voordeel, dat de afbeelding van de elek~den op eenvoudige wijze

door middel van stekerverbindingen kan worden aangebracht, terwijl bij de

trog steeds nieuwe elektroden-modellen moeten worden ~emaakt.

De praktijk heeft geleerd, dat de berekening van de baan bij het weer

standsnetwerk ee~ grotere nauwkeurigheid geeft dan die van de elektolytisch

trog. Daarom is door ons uitgegaan van een weerstandsnetwerk voor rotatie

symmetrische systemen, die aangesloten wordt op een digitale rekenmachine

voor de berekening van de baan, brandpuntsafstanden, plaats van de hoofd

vlakken etc.



2. Korte samenvatting van de belangrijkste formules die voer de berekening

van de elektronenbanen van belang zijn.

Een beknopte afleiding zal worden gegeven van:

a. de paraxiale baanvergelijking;

b. de gereduceerde baanvergelijking van Picht;

c. de vergelijking van Poisson en Laplace.

ad a. Zoals reeds in de inleiding werd vermeld, willen we de banen bere

ken~n die de elektronen beschrijven, die zich dicht bij de as van

rotatie-symmetrie bevinden; de z.g. 'paraxiale banenl ).

Bij deze afleidinp; wordt ui tgegaan van de Kracht 'op het elektron

die het product is van lading en veldsterkte en van de wet van

New2on,
d z

m- -
dt 2 -

zodat onder meer geldt voar de kracht in de z-richting:

e ~~ (gelijksoortige uitdrukkingen ook voor de x- en y
coordinaat).

Na berekening en eliminatie van de tijd volgt dan:

klein zijn t.o.v. ~,

(I) •

2ep
mdx (o! ~I) +

= dz m a z
(~~)2 + (~)2 + 1

~ dx dv
Daar zeals reeds werd vermeld ~ en ~

dx 2 d 2 z z
mogen we(dz) en (~) verwaarlozen.

Uitdrukking (I) wordt dus:

e rJ/J dx
( e op) ~ d2x (II) •- TX = dz +m m FZ m dz 2

We vinden een gelijksoortige uitdrukking voor de y- coordinaat.

Bij overgang op een rotatie-symmetrisch systeem en onder aanname

dat de afstand van de baan tot de as (r) klein is, mogen we de

potentiaal I (r,z) vervangen door de potentiaal op de as zelf: V(z).

Na toepassing van de stelling van Gauss op de veldsterkte op de as,

en onder verwaar1ozin~ van de lading van het electron, vinden we na

enige berekening de paraxia1e baanvergelijking veor rotatie- symme-

systernen:

dV dr
+ 2 -. - +dz dz

of:

1) zie voor de volledige afleiding het collegedictaat "Elektronenoptiek"
van prof. dr. H. Groendijk; hoofdstuk 2.2.



I
'4 dan vinden

(IV)

of:

3 V' 2 I+ 16 ( T) · R = 0'R"

4 v r" + 2 VI r' + V" r = 0 , (III).

ad b. Subatitueren we in de verge~ijking (III): r = R(z) V

we de gereduceerde vergelijking van Picht. Deze luidt:
(dV)2

3 dz R 0
+ Ib 2 • =

V

Tn vergelijking (IV) komt geen tweede afgeleide van V naar z meer

voor. Omdat men de tweede afgeleiden niet zo nauwkeurig kan bepalen

ala de eerate afgeleiden, verdient (IV) de voorkeur boven (III).

ad c. In de theoretische elektrotechniek (zie het collegedictaat van prof.

dr. ire A.A.Th.M. van Trier, deel Tllb en IV) word~n de vergelijkin

gen van Poisson en Laplace afgeleid.

Hier nog een korte samenvatting:

Voor het elektrostatische veld E in een gebied met ruimtelading

hangen samen volgens:

(V) •

jJ(x,y,z) geldt:

div E = -1:
De veldsterkte E en de potentiaal

~ ~ = - grad !p (VI) •

Combinatie. van (V) en (VI) levert: div grad P = - of in

rechthoekige coordinaten:

= - (VII). Dit is de

vergelijking van Poisson.

Is de rUimtelading~=o dan vinden we uit (VII) de vergelijking

van Laplace:

o (VII I) •

Bij overgang op cylinder-coordinaten vinden we hiervoor:

1

r

1
2

r
o

Voor een rotatie-symmetrisch aysteem gaat bovenstaande uitdrukking

over in:

o (IX) •



3. Berekening.van het weerstandsnetwerk.

Ui tgaande van de vergelijking van Laplace voor ro ta tie-sYllme trische

potentiaalvelden:

1
r

o kunnen we de verhoudingen

met~m ~ O.
Ro

= m
Rm

van de weerstanden van het in fig. 1 geschetste netwerk berekenen2 ) 3)

We vinden dan:

Deze verhoudingen zijn in fig. 1 aangegeven. Dit netwark noemen we het

5-punts netwerk. De vergelijking die met ?it netwerk wordt opgelost is

eigenlijk niet bovenstaande differentiaalvergelijking, maar een daaruit

af te leiden differentie-vergelijking. Bij de afleiding van de dif~rentil

vergelijking is de veronderstelling gemaakt dat de termen ~j3' ~ ~ en

hogere afgeleiden naar r en z verwaar100sd mogen worden. ~ r z

- - - 111=4"

H;{.t) 'W'lt""""t........J\MJ',~~I/\N\r-<Il----"\M.II\o---1 .........\MI'\r--<.........'\N ~~ - - - hI=-'I

-- - 11'1=:3

Nd/J 1\Mv---.tl---"\.N\II\r--<.......\M.I\,-.-·JVVV\r--+--'V\Mr--+-....JVV~ RIl) - - - h'1 :: 1.

---111=1

K;{o) 1VY........~IIV\,.--'WV\;- ........-IV'W\,...........-\;I\M~~'VV\o~A7~ _. _. - as 1/41'1I'r1tq t/l!' .sYIJ7""tn'.
fig. 1

Het is dus aantrekkelijk een netwerk te hebben da~ een betere benadering

geeft van de oplossing van de differentiaal-vergelijking en waarbij in de

differentie-vergelijking de derde- en vierde afgeleide naar r en z nog

meegenomen worden. Dit blijkt realiseerbaar te zijn. De afleiding vindt

men elders. Uitge~aan is van een netwerk zoals in fi~. 2 is weergegeven.

Dit netwerk heet het 9-punts netwerk.

fig. 2

2) zie collegeatctad't': "Elektronenoptiek" van prof. dr. H. Groendijk
hoofdstuk 6.2~2.

3) voor andere verhoudingen van de weerstanden wordt verwezen naar:
"Proceedirlgs of IEEE" vol 51, nr.l, Jan. 1963, by C. Weber.



Door de netwerken van fig. 1 en fig. 2 met elkaar te vergelijken blijkt

al dat bij een gegeven tolerantie van de gebruikte weeratanden, hetnet

werk in fig.2 nauwkeuriger zal zijn. De potentiaal in een bepaald punt P

wordt in fi~.2 bepaald, door de potentiaal in de 8 omliggende knooppunten,

en niet door 4 knooppunten als in fi~.l. Op het verachil in de nauwkeurig

heid tussen beide netwerken komen we later terug.



4. De verhoudingen tUBsen de weerstanden in het 9-punts netwerk.

Door E. Durand werd in 1957 een betrekking afgeleid die toegepast ~an

4)
worden op ons 9-punts netwerk •

Deze betrekking luidt:

(960 n 3 ~ 360 n) Vo = 12( 16 n 3 + 7 n)(V
1

+ V2 ) +

." .3 .5' +2(96 n 3 + 48 n2 + 30 n + 23) V
3

+

,.Il ~(I{;).1T +2(96 n 3 - 48 n
2

+ 30 n - 23) V4 +

Im~.9 : .1 +~48 n 3 + 24 n
2

+ 18 n + 13)(V
5

+ V
6

)+

n "'02'" +(48 n 3 _ 24 n2 + 18 n - 13)(V
7

+ V8)

_._. _._. _--*-'QS Zie ook fig. 2~
fig.2!

Bovenstaande vergelijking is geldig voor n~ 5 mazen. Uit deze vergelijking

kunnen we voor ons netwerk de verhoudingen tUBsen de weerstanden bepa1en,

mi ts n >5. We zullen enige vC'orbee1den geven voor n = 6 mazen.
3 2

Co~ff. van V4 96 n - 48 n + 30 n - 23 R 6__ ~ 3( )
= Co~ff. van V 3 2 -r R = 0,845502

3 96 n + 48 n + 30 n + 23 4(6)

Co~ff. vanR3(n)

R6 (n) -Co~ff.

V5,6 =
van V

3

48 n 3+ 24 n
2

+ 18 n+ 13 R
__--::~---;::----_=? 3 ( 6) = 0,250431

2(96 n 3+48 n
2

+30 n+ 23) R5 ,b(6)

Voor n

R3 (n)
=

R8(n)

=0 tim

Co~ff.van "7,8 48 n3 _ 24 n
2

+ 18 n- 13 R
3

(6) _
= 3 2 ..".. R ,- 0, 2117 j

'

Co~ff.van V
3

2(96 n + 48 n + 30 n+ 23) 7,8(b)

n = 5 mazen werden ons de ge~evens verstrekt door Ir. Weber

..

van het Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philips.

Voor de potentiaa1 op de as van rotatie-symmetrie geldt:

5 34 7
Vo=~ (V1 + V2 ) + ~ V

3
+ 5E (V

5
+ V6 )

Hieruit volgen de verhoudingen van de weerstanden bij de as; dus voor n = C

R3 (0) R3 (0) 5 0,1470588 en:
R1 (0)

=
R2 (0)

= 34 =

R3 (0) R3 (0) 7 0,2058834
R5 (O)

=
R6 (0)

= 34 = .

Voor de verhoudingen tussen de weerstanden voor n= 1 tim n= 5 wordt

verwezen naar onderstaande tabe1:

4) E. Durand (1957) Compt. Rend. 244-2355.
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aantal Co~ffici~nten van:
mazen: VI en V

2 V
3

V4 V
5

en V
6 V

7
en VB

n=1 O,205.20~.9t56 0,295.061.632 O,09~.'72i:S.691 O,077.269.35M 0,020.326.4
n=2 0,202.858.6 0,248.369.8 0,144.198.1 0,063.172.11 0,037.685.2
n=3 0,201.333.5 o, 2 -;2 .404.7 O,lb4.312.4 0,0513.515.57 0,041.7')2. ~

n=4 0,200.762.2 o, 22 4 •4 19. 1 0,17,.872.6 0,056.313.72 O,043.7?t'.1
n=5 0,200.488.8 0,219.600.2 0,179.348.8 0,055.032.50 0,045.004.1

Hier voIgt nog een voorbeeld voor b.v. n= 2 mazen.

CotJff.

CoHff.

van

van
0,037.685.29
0,248.369.8 = 0,151.730.56

We zul1en hier de af1eiding geven voor een betrekking die de verhouding

tussen twee wi11ekeurige weerstanden in de r-richting weergeeft.

Uitgegaan wordt van de verge1ijking die door E. Durand werd afge1eid en

die dus geld t voor n,> 5:

R3 (n) R Col'ff. van V4 96 n 3_ 48 24-(n+1) n + 30 n - 23
R4 (n)

=
R4 (n)

=
Co~ff • V

3
=

n\ 2van
96 48 30 n + 23n +

Stel n=
1 dan is:-x

5 2
+ 16 x

=

1
1- '2 x

1
1+ '2 x ~+

5 2
R X

23 3
9b x

23 3
+ 9b x

R
In 4(n+1) =

R4 (n)

152
In (1- 2 x + R x 23 3) (1 1 5 2 23 3)- 9b x - In + 2 x + I6' x + 9b x

(1)

R4 (q_1) R4 (q)
R • R •
4(q-2) 4(q-1)

Dit levert
R

In 4(0+1)

R4 (n)

4
bij ontwikke1ing naar x tim termen in x :

= - x - kx 3 = -(! + -!--)
n 4 n 3

We mogen zeggen: R4 (q) R4 (p+1) R4 (p+2)
R = R • R ••••• • • •

1 4(p) 4(p) 14 (P+1)
q- q-R R

In 4(q) = r In 4(n+1) = _ L ( 1 + 1 )
R4 (p) n=p R4 (n) n=p n 4 n 3

We zoeken thana een benaderde formule voor:L~oc.
N

L ~= fD<" (N !) ill( (N+
1

~ (N
1 1Noemen we: + zoda t: -)- . -) =

n=l
2 2 2 Nee

Beschouwen we f~~a1s continue functie van N, dan is ook:



dan zijn:
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fo( (N
1

fo{ (N) r I 1 f"(N) 1 f;'( N) + 3~4 ~(N)+ '2) = + 2 foe(N) + E' +1;'8' + .......
0(

1
fce.(N)

1 , 1 fll (N) - d f~'(N) 3g4 ;:(N)f (N - -) = - - f (N) + E' + .......
til.. 2 2 oc Ill.

1 !) 1
f~ (N) 1 "' 1~20 f:e N).NOl = fc«N+ - f (N - -) = + 24' foc (N) +2 II<: 2

I 1 a bStellen we nu: fJ(N)= + +
~ NOl Nit... NO'.+ "

f,l'(N)- ot..{«.+,) a(O< + 2)(0( + 3)
~ - NIC-+[ + NOZ:+ 4

en:

1afgeleiden in, in de betrekking ~ , dan vinden we voor:

en : b= 5~60o(.(D{+ 1)(0£.+ 2)(0(+ 3)

Vullen we deze
1a= 24'",(ot + 1)

Nu wordt dus:
, 1 (J...(oI..+1)

f~(N) =~ - 24 N~~" +
7D1... «()(,+ 1)(0( + 2 )(oC.+ 3)

5760 NiL+ 4

Vooro( = 1 vinden we:

1 1 7----+ .t
N 12N3 240N5

waarui~ voIgt: f 1 (N) = In(N)+~ - _7_ +C
24N 960N4

1
f (p- -) =1 2

Voor O{>l mogen we de laatste term verwaarlozen, en vinden we:

f'(N) =..1:.,_0'..(0(+1) ,waaruit voIgt: foeOn= _ 1 + ex
C£ Nc( 24 ~+2 (0( -1) N'-1 24 rf'+1

q-l q-l p-l

Nu wordt dUB: L. ~ = ~ ! - E. ~ = f 1(q- ~)
n=p D=l n n=l

+ Co<.

In (q-,1)
1 7 - In(p- 1:.) 1 7+ 1 2 1 4 - 1 2 + 1 424(q- -) 960(q- -) 2 24(p- -) 960(p- -)2 2 2 2

In 2q- 1 + 1/6 7/60 1/6 + 7/60
2p- 1 2 4 - 1)2 4(2q- 1) (2q- 1) (2p- (2p- 1)
q-l q-l p-l
- 1 L n; -~

1 . 1 1
en: L n~ = iiJ' = f 3(q- 2) - f (p- -) =

n=p n=l n=l 3 2

-1 1 1
1 2'+ 1 4 +----~I~2

2(q--) 8(q--) 2(p--)222

1 -2 2 2 2
2 + 4 +--:;;.....~2 --

(2q-l) (2q-l) (2p-l) (2p-l:

1ndien we thans formule (I) invul1en.
q-l

In =R4-.;(:....;.!q~) = _ L (! + _1_) =
R4 (p) n=p n 4n3

dan vinden we:

In 2p-l + ....1/'-'3'----='
2q-l (2q_l)2

23/60
4(2q-l)

1/3 +

(2p_l)2

23/60
4(2p-l)

• of:
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H4 ( q) 2p-1 {_1.....!..;;...3---::~
H4(p) = 2q_1

oexp
(2q_1)2

Voorbee1d: p= 11 en q= 25;

23/60 1/3
4 - +

(2q-1) {2p_1)2
23/60 }

4(2p-1)
( II)

211+9- exp + 23/aO
c 0,42830

21

-4Voor p=5 en q)' 5 zijn de vierde-machts termen reeds k1einer dan 10 en

dus te verwaar1ozen, zodat we mogen zeggen:

2p-1 {1/3
o exp -

2q-1 {2q_1)2
1/3 }2 .

(2p-1)

Gaan we in deze uitdrukking de e-macht ontwikke1en, dan vinden we:

H4 (g) 2p-1 { 1/3 - 1/3 J (III)
H4{p)

= 2q-1 1 + 2 (2p_l)2(2q-1)

Voor p = 10 wordt: 1/3 1/3 1
2 =

192 = 1083 ::::! 0, OOL
(2p-1)

Bovenstaande uitdrukking (III) is dus voor p en q groter dan 10 reeds op

1 %onauwkeurig, indien we zeggen:
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5 De toegepaste weerstanden

Het netwerk heeft dus de opbouw zoals in fig. 3 is weergegeven.

Genomen werden 50 mazen in de richting van de as van rotatie

symmetrie (z-as), en 24 mazen in de r-richting.

tV=2

Fig. 3-----.....~z

N=oR, (,,) 'W\.- :.....-..../V'VVIiI'---lI'----"'VV\I~-~-f\N\M/"_--:.....-.....vIMI\-......:Il:.-.....J\M- . - • - Q S 1/011 _ . -

1'0 tatie oSSfl'JI'I7(?
r~ie

De berekende en de nominale waarden van de ontvangen weerstand zijn

in tabel 1 weergegeven.

Deze draadgewonden weerstanden werden besteld bij de N.V.Philips

onder typenr. 8341 F-O,25 %- 1,8 Watt; temp. coefficient
-6 0+ 20 x 10 ohm per C.

Van iedere weerstandswaarde (zie tabel 1) werden minimaal 6 exemplaren

gemeten. Van die groepen van 6 weerstanden waarvan er meer dan "n

buiten de 1 %0 vielen (leveringseis: 2,5 %0), zijn er aantallen

van 25 resp. 50 exemplaren doorgemeten en opgenomen in grafieken

(zie fig. 3a met vervolgblad).

In deze figuren is telkens met e~n kruisje aangegeven het verschil

in 0/00 van de streefwaarde tussen het gemiddelde R van de gemeten

exemplaren van elke soort en die streetwaarde. Bovendien is telkens

door een verticaal lijntje aangegeven de spreiding in 0/00 waar-
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Tabel 1

R1 '(N) (.Q.) R1 (N) (n. R2 (N) U'l) R2 (N) (.<1) R4 (N) (n) R4 (N) (.fl)

N berekend ontvangen berekend ontvangen berekend ontvangen

~ 2,5%0 .:!::. 2,5%0 ~ 2,5%0

0 35044 35040 5153,5 5154 25032 25030

1 2479,4 2479 1720,9 1721 658~,8 6585.
2 1223,3 1223 999,11 999,1 3928,2 3928

3 815,40 815,4 706,38 706,4 2805,5 2806

4 611,77 611,8 547,28 547,3 2181,0 2181

5 489,46 489,5 446,86 446,9 1783,1 1783
6 408,00 408,0 377,82 377,8 1508,7 1509

7 349,81 349,8 327,23 327,2 1307,3 1307
8 306,11 306,1 288,61 288,6 1153,3 1153

9 272,11 272,1 258,16 258,2 1031,8 1032

10 244,91 244,9 233,52 233,5 933,50 933,5
11 222,65 222,7 213,18 213,2 852 ,28 852,3
12 204,10 294,1 196,10 196,1 784,06 784,1

13 188,41 188,4 181,56 181,6 725,95 726,0

14 174,95 175,0 169,02 169,0 675,87 675,9

15 163,29 163,3 158,11 158,1 632,26 632,3
16 153,09 153,1 148,52 148,5 593,93 593,9
17 144,08 144,1 140,02 140,0 559,98 5t;)0,0
18 136,08 136,1 132,45 132,5 529,70 529,7
19 128,92 128,9 125,65 125,7 502,54 502,5
20 122,47 122,5 119,52 119,5 478,02 478,0
21 116,64 116,6 113,96 114,0 455,78 455,8
22 111,34 111,3 108,89 108,9 435,52 435,5
23 106,50 106,5 104,26 104,3 416,97 417,0
24 102,06 102,1 100,00 100,0 399,96 400,0

25 97,980 97,98 96,077 96,08 384,28 384,3

tussen 95 exemplaren van de 100 zullen liggen met een kans van 90 %.*)

*) De statistische bewerking van de meetresultaten en de berekening
van deze spreiding danken wij aan de Heren Ir. T.M. Ubbink en
Hr. H. Huisman van de afd. Wiskunde.
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overschrijden. Deze zijn voor:

R == 489.46fl. van - 3,0 0/00 tot +;2.1
R = 815.40Jl van - 3.4 0/00 tot + 1,7
R = 999.1111 van - 3.6 0/00 tot + 2,9
R = 1031.8.a van - 2,8 0/00 tot + 3,0

- 14 -

Uit deze figuren zien we dat voor het merendeel der weerstanden

de waarde R iets aan de lage kant ligt.

Bij de weerstandswaarden: R = 489.4612; R = 815,4<Lfl.; R == 999,11.fi
en R = 1031.812 zien we dat de spreidingen de grens van 2.5 0/00

0/00

0/00

0/00 en
0/ .00.

We moeten echter opmerken dat dit volgt uit de kansberekening.

Alle gemeten weerstanden lagen binnen de grenzen van ~ 2,5 0/00

van de streefwaarde. In de appendix is een tabel opgenomen van de

waarden die opgenomen zijn in fig. 3a.
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6 De montage

De weerstanden werden op prints gemonteerd, waarvan fig. 5 en fig. 6

resp. de v66r- en achterzijde weergeven. In deze figuren zijn de

grootte van de achtereenvolgens te monteren weerstanden aangegeven.

Verwezen wordt hierbij naar fig. 3 (benaming van de weerstanden) en

tabel 1 (grootte van de weerstanden). Opgemerkt wordt dat in fig. 6

de punten NO-NO' N2-N2 , n2-n2 , N4-N4, n4-n4' N6-N6 en n6-n6 door

middel van extra bedrading nog moeten worden verbonden. Dit werd

gedaan om de lekstromen tussen de sporen op de prints te verkleinen.

Metingen aan 5 niet.gemonteerde prints gaven als isolatieweerstand

tussen de naast elkaar liggen sporen, weerstandswaarden ver boven

100 Mll. Nadat de weerstanden op de prints waren gemonteerd werden

aIle prints nog eens extra doorgemeten en vergeleken met een vooraf

gemonteerde zg. nominale print. Dit werd gedaan om fouten t.g.v.

verkeerde montage van weerstanden, slechte solderingen, haarscheuren

in de sporen op de prints etc. tegen te gaan. Op de 3 nominale

prints werden die weerstanden gemonteerd die geheel of vrijwel ge

heel aan de berekende waarde voldeden.

In tabel 4 zijn voor de 3 nominale prints de berekende en cemonteerde

waarde van de weerstanden aangegeven. In deze tabel is tevens de

procentuele afwijking t.o.v. de berekende weerstandswaarde opgenomen.

Uit tabel 4 voIgt dat de gemiddelde procentuele afwijking voor de

asprint: 0,021 %, voor de middelste print 0.025 % en voor de bovenste

print 0,015 % bedragen. De geleverde weerstanden moeten liggen binnen

een eis van: 0,25 %.

De controle-metingen aan de prints werden als vergelijkingsmeting

verricht (zie fig. 7), waarbij achtereenvolgens van de nominale

en de te controleren print, de weerstandswaarde tussen de overeen

komstige punten werd afgetast.
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asprint middelste print bovenste print

berek. gemeten ~ af- berek. gemeten % af- berek. gemeten % af-
waarde waarde wijking waarde waarde wijking waarde waarde wijk1n~

(.!l ) (11) t.o.v. (11) (11 ) (0.) <.!l)
berek.
waarde

327,23 327,13 0,031 158,11 158,12 0,006 104,26 104,29 0,029

1307,30 ~1307,OO 0,023 632,26 {632,1 7 0,014 416,97 {416,94 0,007

~1306,95 0,027 631,91 0,055 416,93 0,009
349,81 349,69 0,034 163,29 163,29 ° 106,50 106,52 0,018

377,82 377,85 0,008 169,02 163,92 . 0,029 108,89 108,95 0,055

1508,7 J1508,7 ° 675,87 {675,60 0,040 345,52 { 435,47 0,012
1,1508,85 0,010 675,34 0,079 435,56 0,009

408,00 408,00 0 174,95 174,95 ° 111,34 111,33 0,009
446,86 446,55 0,069 181,56 181,55 0,006 113,96 114,01 0,044

1783,1 f783'0 0,006 725,95 {7~5,97 0,003 455,78 {455 ,79 0,002
. 1783,2 0,006 725,91 0,005 455,73 0,011

489,46 489,40 0,012 188,41 188,35 0,032 116,64 116,62 0,017
547,28 546,86 0,078 196,10 196,05 0,026 119,52 119,53 0,008

2181,0 ~2180,8 0,009 784,06 {783,94 0,015 478,02 {477 ,95 0,015
~2180,75 0,012 784,21 0,019 477,88 0,029

0;009
I

611,77 I 611,71 204,10 204,10 ° 122,47 122,48
I

0,008
706,38 706,33 0,007 213,18 213,13 0,023 125,65 125,65 °

2805,5 1/2805,25 0,009 852,28 {851,80 0,056 ·502,54 {502,48 0,012
~2806,o 0,018 851,93 0,041 502,32 0,044

815,40 815,10 0,037 222,65 222,66 0,005 128,92 128,92 °
999,11 999,21 0,010 233,52 233,47 0,021 132,45 132,49 0,030

3928,2 J3928,65 0,012 933,50 {933,23 0,028 529,70 { 529,55 0,029
3927,65 0,014 933,13 0,040 529,56 0,026

1223,3 1222,65 0,053 244,91 244,92 0,004 136,08 136,08 °
1720,9 1720,4 0,029 258,16 258,17 0,004 140,02 139,99 0,021

16584 ,8 6584,9 0,002 1031,8 ~032,1 0,029 559,98 {559,97 0,002

I 6584,9 0,002 ~1032,5 0,068 559,97 0,002
2479,4 2481,2 0,073 272,11 ' 272,07 0,015 144,08 144,09 0,007
5153,5 5153,3 0,004 288,61 288,58 0,010 148,52 148,48 0,027

25032 ~25029,5 0,010 1153,3 ~1152,7 0,052 ·593,93 { 593,93 °
25027 0,020 ,,1152,7 0,052 593,91 0,003

35044 35037 0,020 306,1·1 306,14,I 0,010 153,09 153,09 °



t~ controkrL'/7 ;brill!
A:

- 19 -
flom/na!e I'rtnl

A" \

print. en R de waarde tUBBen de
x

overeenkomstige punten van de te

controleren print. dan geldt:

R = R (1 +0() lit R + ()( Rx

Vb
I = 2R +o<R

V= LR
Vb

= 2 +0<

V - [Vb Vb Irb1A AB- 2" - 2+C( ~T

- +

R

Fig. S.

Een overeenkomstige schakeling werd toegepast voor de punten NO'

N
1

• N
2

t/m NS• Voor deze controle metingen aan de prints kon een

meeteis .~e~ opgeeteld (zie :~~~ :):s de weerstandswaarde tussen

~~ twee bepaalde punten van de nominale

~

We zien dat de spanning tUBsen A en Brecht evenredigiB met de

afwijking ~ en dat de weerstandswaarde R er uit valt. dwz. de af

wijking A VAB is onafhankelijk van de grootte van de weerstands

waarden die we onderzoeken.
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Nemen we ala maximale afwijking de gegarandeerde tolerantie van

2,5 0/00 die geldt voor iedere weerstandswaarde afzonderlijk,

dan vinden we voor een batterijspanning van Vb = 8 volt een:

AVAB =5,OOmV.

Stellen we de grens op 1 0/00, dan vinden we na berekening voor:

Vb = 8 Volt AVAt 2,00 mV.

Opgemerkt wordt nog dat ala meetinstrument een buisvoltmeter werd

toegepast, merk: Philips GM 6020 met een ingangsimpedantie van

1 Mil , die tussen de punten A en B in fig •. 8 werd aangesloten.

Daar deze ingangsimpedantie groot is t.o.v. de te meten weerstanden,

mogen we de stroom door de buisvoltmeter verwaarlozen.

De gemeten spanningen tUBsen de punten A en B (zie fig. 7) werden

opgenomen in tabelle~. (zie appendix).

Opgemerkt wordt nog dat gemeten werd bij een batterijspanning van

8 Volt, en dat alle prints die een grotere uitslag van de buisvolt

meter vertoonden dan 1,5 mY, hetgeen overeenkomt met een eis van

0,75 0/00 werden verbeterd m.b.v. het surplus aan geleverde weer

standen, zodat een zo klein mogelijk uitslag werd verkregen.
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7 Het netwerk zelf.

Het netwerk is opgebouwd uit prints, die op de juiste wijze met

elkaar worden verbonden. Alle printplaten zijn uitgevoerd met

stekerverbindingen, zodat bij het optreden van een fout in een

bepaalde print, deze gemakkelijk uit het netwerk kan worden ge

nomen en hersteld.

Figuur 9 geeft nog eens de opbouw van het netwerk weer.

~ knooppunten zijn e&nmaal uitgevoerd, ~odat uitwendig d.m.v.

stekerverbindingen op eenvoudige wijze de elektrodenconfiguratie

kan worden aangebracht.

De afsluiting van het netwerk aan de linker- en rechterzijde ge

schiedt eveneens door gemonteerde prints, die d.m.v. 12 Siemens

relais, typenr.: Tris 154d-TBv 65404/932; met het "grondnetwerkl'

worden verbonden. De bedrijfsspanning van deze relais ligt tussen

50 en 86 Volt, schakelspanning tot 100 Volt, schakelstroom tot

1 AmpAre, maxjmum schakelbelasting 30 Watt per contact. De gebruikte

bedrijfsspanning bij ons netwerk is 65 Volt.

Door omschakelen van deze relais kan het netwerk aan de linker- en

rechterzijde word~n afgesloten als te zijn doorgesneden over een

hele- dan wel over een halve-maas.

Dit stelt ons in staat indien we een symmetrische lens willen onder

zoeken, slechts de helft van zijn elektrodenconfiguratie; dus tot

zijn symmetrie-vlak; op het netwerk aan te brengen, waarbij het

, symmetrie-vlak van deze lens samenvalt met de linker- of rechter

zijde van ons netwerk. Weten we immers de potentialen in de knoop

punten van de as tot dit symmetrie-vlak; dan zijn ook de potentialen

bekend van het niet aangebrachte deel van de lens, daar deze

potentialen zich spiegelen t.o.v. dit vlak. Moet een symmetrische

lens worden onderzocht dan zal steeds deze methode worden gevolgd,

omdat we het hele net.erk ter beschikking hebben voor een halve

elektroden-configuratie. Deze kan dus zo groot mogelijk op het net

werk worden aangebracht, waardoor de nauwkeurigheid van de gemeten

potentialen toeneemt. Afhankelijk van de afmetingen van deze lens
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zal men een keuze moaten maken of het netwerk moet worden afgesloten

ala te zijn doorgesneden over de hele- of halve maae.

Wordt het netwerk doorgeaneden over de hele maas (zie fig. 9

en fig. 10), dan geldt: Rs(N) = 2 R2 (N).

Is het netwerk doorgesnaden over de halve maaa (zie fig. 9 en fig. 11),

dan vinden we: Rp(N) = parallelschakeling van R2 (N) met R4 (N).

doorsnijding over de hele maas doorsnijding over de halve maas

a.

b.

c.

Fig. 10.

a.

b.

c..

d.

Figuur 10:

In fig. 10 a), b) en c) is achtereenvolgens de Manier weergegeven

waarop het netwerk kan worden doorgesneden over de "hele" maas.

De figuren 10a) en 10b) zijn identiek met uitzondering van de weer

stand R2 in fig, 10a) die in fig. 10b) vervangen is door een



- 24 -

8er1e~hakeling van twee weerstanden R2 • Tussen de punten A

en B resp. tussen de punten C en D zal geen stream lopen, omdat

A en B beide de potentiaal V1 en de punten C en D beide de potentiaal

V2 bezitten. We mogen dUB de'verbindingen tusBen A en B en tussen

C en D verbreken, waardoor het netwerk wordt doorgesneden over de

hele maas. Figuur 10c) geeft thana het resultaat van de doorsnijding

over de hele maas. De weerstanden 2 R
2

zullen we eenvoudigheidshalve

Rs(N) noemen.
Figuur 11:

Figuur 11a tim d geeft de Manier weer, waarop het netwerk wordt door

geaneden over de halve mass. Ook hier is ons netwerk weer gespiegeld

om de punt-streeplijn. Omdat in fig. 11a de punten A en B de

potentiaal V1 hebben en de punten C en D de potentiaal V2 bezitten,

zal er geen stroom lopen door de weerstanden RAB en RCD • Deze weer

standen kunnen dus vervangen worden door een kortsluiting. Hierdoor

gaat fig. 11a) over in fig. 11b). In fig. 11b) zien we, dat het geen

verschil geeft alB we de weerstand R4 i.p.v. tussen de punten B en C,

aansluiten op de punten A en C. Dit geldt eveneens voor de weerstand

R4 tussen de punten A en D. Hierdoor gaat fig. 11b) over in fig. 11c).

Omdat in fig. 11c~ de potentiaal van punt A gelijk is aan die van

punt B, en de potentiaal van C gelijk is aan die van punt D, loopt

er dus teen stroom door de geleiders AB en CD. We mogen dus de ver

bindingen van A naar B en die van C naar D verbreken. Hierdoor ont

staat fig. 11d), waardoor ons netwerk is doorgesneden over de halve

maas. De parallelschakeling van de weerstanden R2 en R4 zullen we

Rp(N) noemen.

De weerstanden Rs(N) en Rp(N) (zie fig. 9) werden op aparte prints

gemonteerd. In niet bekrachtigde toestand van de 12 relais is_het

netwerk over de hele mazen (dit is over de knooppunten) doorgesneden.

In de appendix is de bouwtekening voor de bedrading van de grondplaat

weergegeven. De rel~s zijn hier zeer schematisch weergegeven, zodat

een zo goed mogelijk overzicht van de te bedraden achterzijde van

het netwerk wordt gegeven.



- 25 -

8 Het netwerk met bijbehorende apparatuur en de aansluiting aan de

digitale rekenmachine.

In figuur 12 is achematisch de opbouw van het netwerk met bijbe

horende apparatuur, die aangesloten zijn op de digitale reken

machine in blokschema weergegeven.
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We zullen achtereenvolgens deze apparatuur in het kort bespreken,

en de redenen aangeven waarom deze apparatuur werd toegepaet.

Zoals reeds werd vermeld wordt op het netwerk de elektroden

configuratie aangebracht, die d.m.v. stekerverbindingen op bepaalde

spanningen zijn aangesloten. De paraxiale banen die de elektronen

beschrijven kunnen worden berekend uit de vergelijking van Picht,

ala de potentialen op de as van rotatie-symmetrie bekend zijn. Uit

de berekende banen kunnen dan de brandpunten en de plaatsen van de

hoofdvlakken bepaald worden, waardoor de lenswerking geheel bekend

is.

Het kan voorkomen dat een lenzenstelsel moet worden onderzocht met

meerdere elektroden, die ieder voor zich op een andere spanning

moeten worden aangesloten. Veelal zullen de gebruikte spanningen

die op de getekende elektroden van ons netwerk worden aangesloten

een bepaalde verhouding hebben t.o.v. de werkelijke spanningen die

op de diverse elektroden staan. Vandaar dat we bij ons netwerk zijn

uitgegaan van een gestabiliseerde voedingsbron die tevens d.m.v.

twee eenvoudige transistorachakelingen, twee variabele surplus

spanningen levert.

Ala gestabiliseerde-gelijkapanningsbron wordt gebruikt een gecalibreerd

gelijkspannings p.s.a.

Merk: Fluke, model 313 A.

Belangrijkste gegevens: V t t = 0..-5 Volt en 0_50 Volt.ou pu
Itt = 0- 2 Ampere.eu pu
Calibratie - nauwkeurigheid ± 0,01 0/00 •

Stabiliteit: 0,002 %/uur

Rimpel <100/L V (rUls)

Ui tgangsimpedantie: 0, 0001..a •

Opwarratijd: 2 uur (kan reeds na 15 seconden

na inschakelen gebruikt worden.)

De schakeling veer de surplus-apanningen wordt gegeven in fig. 13.
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Hier voIgt nog een korte beschouwing over de variatie in de uitgangs

spanning t.g.v. temperatuursvariaties bij de toegepaste transistoren.

Zoals bekend geldt bij een p-n overgang indien er stroom loopt in

de doorlaatrichting:

waarin I de constante stroom is in sperrichting. Deze sperstroomo
is afhankelijk van het aantal generaties per tijdseenheid. die voor

zich weer een functie zijn van de temperatuur. We mogen dus bij

benadering zeggen:

3I = BT • exp o

e Ugap
kT

zodat geldt:
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- 1 )
+

Nu is due:
e Ugap

kT= CI
e

Bij temperatuursbeechouwingen mogen we zeggen: BT3 = C daar deze

vrijwel geen invloed op I zal uitoefenen in vergelijking tot de
e

exponentiele machten in T.

Verder is: I = f (U
be

, T), due geldt ook:e

I ot
A Ube

dt=
aUbe

+-oT.A7:'oe

Voor I is constant, wat we ook wensen voIgt due:
e

~Ube
AT = -

Na berekening vinden we:

--.....;;;;~---=-----=

e(U - U )
e Ube eU e(U - Ube )

gap be • € kT +
gap gap

E
~Ube kT2 kT2

kT2 •.

liT = - eUbe
~- eUbee e-'c kT itT°£k'T_, kT

e(U - U
b

)gap e

=

Voor gemanium is U ~ 0,7 Volt, en Ub' ca. 0,2 Volt in doorlaat-gap e
richting. Bij kamertemperatuur vinden we dus:

= ~ 66 -3 66 ~- 300 = - 1. 010 = - 1, mV/ C.
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Het minteken is een gevolg van het feit dat bij toename van T,

Ube afneemt.

In de practijk wordt meestal -2 mV;oC aangenomen bij een

Ie = 1 mA en - 2,5 mV;oC bij een stroom van Ie = 100 J1,A.

De z-as wordt afgetast door middel van een lijnkiezer (zie fig. 14).

De kiezer is uitgevoerd met 4 sleepcontacte~t zodat ieder punt

van de z-as ook 4 maal op de kiezer is uitgevoerd. Dit heeft het

voordeel dat de kans van het optreden van aen slecht overgangs

contact wordt verkleind.

haqr verste/"A-er
Fig. 14.

Mlurerk
'Z:/ 2:1%:0

Het draaiarm van de kiezer wordt verplaatst door een op de kiezer

gemonteerde spoel, die bij bekrachtiging een weekijzeren plaatje

aantrekt. zodat de schakelarm contact maakt met het volgende punt

op de z-as.

Zodra de kiezer het punt

z c 50 heeft afgetast en

.~ Bchakelarm met een volgend

punt contact maakt, wordt

een circuit gesloten waar

door een controle-lampje

op .en paneel aan de voor

zijde van het netwerk op

licht a16 teken dat de z-as

geheel is afgetast. Tevens

wordt nu een pula naar de

rekenmachine overgebracht,

om ook daar te melden dat

de z-as is afgetast. De rekenmachine stopt thans met het doorgeven

van pulsen naar'de Schmitt-trigger, zodat de schakelarm blijft

staan, en de rekenmachine begint vervolgens het opgegeven programma

uit te werken.

Een volgende puls, toegevoerd aan de Schmitt-trigger, hetzij door

de rekenmachine, hetzij door de achakelaar S (zie fig. 15) te sluiten,

brengt de schakelarm op het punt z = 0 van het netwerk.

Teneinde het optreden van slechte overgangscontacten bij de kiezer

te voorkomen, is deze opgenomen in een eliebad (transformator-olie).
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Zoals reeds werd beschreven wordt de spoel van de kiezer bekrachtigd

door een Schmitt-trigger, die zijn puIsen ontvangt van de digitale

rekenmachine, of liever van de data-adaptor (zie fig. 12). Telkens

wanneer een punt van de z-as door de digitale rekenmachine is uit

gelezen, geeft deze een opdracht (een puls) af, dat het volgende punt

van de z-as moet worden afgetast.

De Schmitt-trigger is zodanig ingesteld, dat deze pas in werking

komt wanneer de toegevoerde puIs een waarde van - 0,75 Volt heeft

overschreden. Dit is gedaan om de trigger o~gevoelig te maken voor

uitwendige storingen. Figuur 15 geett het schema van de toegepaste

Schmitt-trigger.

Fig. \5.

f
65UJ!f

I (vtJ()r 1¥!'rJ,S)
+1--------:;;.--.........1

Wordt er geen puls door de rekenmachine aan de Schmitt-trigger

toegevoerd, dan kan toch de z-as worden afgetast, door op het

schakelpaneel (voorzijde netwerk) telkens op de knop S te drukken

(fig. 15). Dit is noodzakelijk, wanneer men het netwerk buiten de

rekenmachine om wil uittesten, of potentialen op de z-as wil meten.

Daar het netwerk door het aangesloten meetcircuit niet mag worden

belast (we willen immera exact de potentiaal in ieder punt van de

z-as meten); is de schakelarm van de kiezer aangesloten op een ver

sterker met zeer hoge ingangsimpedantie. Deze versterker dient dus
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hier zuiver als buffer.

De voornaamate ~egevens van deze versterker zijn:

1"1erk: Dymec - model DY-2411 A

R, > 10.000 MilJ.ngang
R,t <2,O~

Ul. gang
max putput spanning ca. 10,3 Volt.

Insteltijd 100~ sec ± 0,01 %
Lineariteit ±. 0,001 %
Inputspanning: ca. 10,3 Volt max_ bij: gain = 1 x

of ca. 1,03 Volt max. bij: gain = 10 x.

De uitgang van deze versterker is aangesloten op een integrerende

digitale voltmeter, waarop aan de voorzijde de gemeten spanning

op 0,1 mV nauwkeurig kan worden afgelezen. De gemeten spanningen

worden door deze meter omgezet in digitale spanningen die via een

afgeschermde kabel aan de "data-adaptor" van de rekenmachine worden

toegevoerd.

De belangrijkste gegevens van de integrerende digitale voltmeter

zijn als voIgt:

Merk: Dymec - model DY 2401 B

Bij een netspanningsvariatie van ± 10 %; geldt de volgende tabel:

Bereik:

0,1 V 1 V 10 V, 100 V, 1000 V

Stabiliteit per dag + 0,03 % + 0,01 % ±. 0,01 %
week + 0,06 % + 0,02 % ± 0,02 %-

Lineariteit (max. relatieve

afwijking van exacte waarde + 0,005 % + 0,005 % + 0,005 %
berekend vqor volle uitslag)

Temperatuursvariatie per °c
in een bereik van 10 tot + 0,002 + 0,0008 + 0,0008

50
0

C

Ingangsimpedantie 100 k.n. 11'111. 10 M.o.
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Ik wil thans iets zeggen over de insteltijd van de digitale volt

meter. Deze is belangrijk, omdat hierdoor de minimale tijd wordt

bepaald die nodig is om de spanning in het punt "n" op de as te

meten, alvorens over te gaan tot het meten van de spanning in het

punt z = n + 1. Deze tijd is dus tevens die tijd die nodig is om

de schakelarm van de kiezer te verplaatsen van het punt z = n tot

het punt z = n + 1; ofwel een maat voor de frequentie van de

pulsen die de Schmitt-trigger sturen.

Omdat we de grootste nauakeurigheid van de gemeten spanning wensen,

is het noodzakelijk onderstaande tabel te ~aadplegen.

sample meetsnelheid gekozen uitslag volle

period bereik schaalwaarde

1 sec 1 aflezing/sec 0,1 .Volt 99,999 mV

1 Volt 999,99 mV

10 Volt 9,9999 V

100 Volt 99,999 V

1000 Volt 999,99 V

0,1 sec. 9 aflezingen/ 0,1 Volt 100,00 mV
sec. 1 Volt 1,0000 V

10 Volt 10,000 V

100 Volt 100,00 V

1000 Volt 1000,0 V

0,01 sec. 50 aflezingen/ 0,1 Volt 100,0 mV
sec. 1 Volt 1,000 V

10 Volt 10,00 V

100 Volt 100,0 V

1000 Volt 1000 V

In deze tabel zien we, dat we de grootste nauwkeurigheid van de

gemeten spanning krijgen, indien we de digitale voltmeter instellen

op"sample period" is 1 sec. De meetsnelheid bedraagt dan 1 af

lezing per seconde. Hieruit volgt dat de pulsen die de Schmitt

trigger sturen een.frequentie moeten hebben van f ~ 1 per/sec_
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Indien we f = 1,2 per/sec. nemen dan wordt de z-as in precies

1 minuut afgetast.

Opgemerkt wordt nog, dat het aflezen van de digitale spanning

door de digitale rekenmachine pas dan mag gebeuren, zodra de instel

tijd van de digitale voltmeter voorbij is. Dit wil zeggen in het

bovenstaande voorbeeld in de tijd tot t = 1,2 sec.Dit laatste blijkt

op de digitale rekenmachine gemakkelijk in te stellen te zijn.

Verder wil ik er nog op wijzen dat de digitale voltmeter door de

knop "function" ingesteld wordt op "auto-range". Hierdoor komen

de ingestelde bereiken van 0,1 V; 1 V; etc. te vervallen, en kiest

het apparaat automatisch het meest gunstige bereik. Dit noudt tevens

in dat de digitale voltmeter nooit wordt overbelast.

Thans nog enige opmerkingen over het doorsnijden van het netwerk

over de hele maas, hetzij over de halve maas.

Zoals reeds werd beschreven geschiedt dit d.m.v. relais.

Daar echter gebleken is (bij de N.V. Philips) dat deze omschakeling

nooit mag gebeuren, wanneer het netwerk onder spanning staat,

waardoor slechte relaiscontacten met overgangsweerstanden ontstaan,

is de volgende schakeling toegepast (zie fig. 16).

+
OC /61J1J F

!'.s.a.
,,.Voltb5Va!t \. /-

/21't'lbis
V'

(zi~ jtj.lv
Siemens, ry~l1r. 7;",s 1S"';'cI-

TsBy 6f-¥IJ.f/j'4E-

+ nt:10r nuh ~17dtf> t",el!'

!lflC't:1Ai/"t't!'rd t oC SI/jj!U.s ;j;Qhl!/h,j't!'/7 YOO/"

)7.s.cr. . IlJtJ(I(J YtJlt rt:l 1.1. ~ rq/fl3.
,

7111161
I7Qar aQ/"q/",t:lI'/3/3//

Fig. 16.
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Stand a: netwerk onder spanning

relais aangetrokken

Stand b: netwerk spanningsloos

relaia aangetrokken

Stand c: netwerk spanningsloos

relais afgevallen

Stand d: netwerk onder spanning

relais afgevallen

De con~ensator van 1600 ;"F dient om de relais aangetrokken te houden

bij overgang van stand a naar stand b.
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9 Nauwkeurigheids-beschouwingen van het 5-punts en het 9-punts

netwerk met behulp van een cylindercondensator.

a) Indien we een weerstandsnetwerk willen onderzoeken op zijn

principieel bereikbare nauwkeurigheid, moeten we uitgaan van een

opstelling of configuratie waarvan de potentiaal in de diverse

punten exact bepaald kan worden. Vervolgens wordt deze waarde ver

geleken met die potentiaal die voIgt uit de berekening wanneer

we uitgaan van de in het netwerk gemonteer~e weerstandswaarden.

In dit hoofdstuk zullen we de nauwkeurigheid in r-richting onder

zoeken door gebruik te maken van een cylindercondensator waarvan

we de potentiaal in ieder willekeurig punt tussen de beide platen

exact kunnen bepalen.

Voor de berekeing van deze potentiaal kunnen we-uitgaan van de

vergelijking van Laplace in cylindercoordinaten, en deze luidt:

1 d9
+ - - +r a r

Voor een cylindercondensator is jI onafhankelijk van z en 8; dus

gaat bovenstaand~ vergelijking over in:

·d2~ 1 C>9 .
2 + -~ = 0; met als algemene oplosa~ng:

dr ror

jf = A log r + B.

Indien de binnenate cylinder een straal r 1 en een potentiaal V
1

heeft; en de buitenate cylinder een straal r 2 en een potentiaal

V2 , dan vinden we als oplossing:

log

log

Deze potentiaal wordt hier dus vergeleken met de potentiaal die

voIgt uit de berekening wanneer we uitgaan van de in het netwerk

gemonteerde nominale weerstandswaarden. Onder nominale weerstands

waarden worden hier verstaan de grootten van de weerstanden die
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Tabel 5a.

r V=V2 +(V1 - V21 Berekende Afwijking Berekende Afwijking
aantal log r spanning van spanning van

mazen r 2 in exacte in exacte•
log

r 1 9-punts waarde 5-punts waarde
r 2 netwerk netwerk

exacte waarde

(V) (V) (mV) (V) (mY)

20 1,000.000 1,000.000 0,000 1,000.000 0,000

19 0,982.875 0,982.872 - 0,003 0,982.698 - 0,177
18 0,964.828 0,964.818 . - 0,010 0,964.450 . - 0,378
17 0,945.752 0,945.731 - 0,021 0,945.120 - 0,631
16 0,925.513 0,925.486 - 0,027 0,924.642 - 0,871
15 0,903.969 0,903.935 - 0,034 0,902.812 - 1,157
14 0,880.941 0,880.896 - 0,045 o,879.4~4 - 1,447
13 0,856.200 0,856.149 - 0,051 0,854.487 - 1,813
12 0,829.481 0,829.421 - 0,060 0,827.453 - 2,028
11 0,800.435 0,800.365 - 0,070 0,798.064, - 2,371
10 0,768.622 0,768.538 - 0,084 . 0,765.883 - 2,739

9 0,733. 450 0,733.355 - 0,095 0,730.333 - 3,117
8 0,694 .135 0,694.024 - 0,111 0,690.592 - 3,543
7 0,649.562 0,649.434 - 0,128 0,645.512 - 4,050
6 0,598.103 0,597.959 - 0,144 0,593.539. - 4,564
5 0,537.244 0,537.092 - 0,152 0,532.103 - 5,141
4 0,462.756 0,462.579 - 0,177 0,457.015 - 5,741

3 0,366.725 0,366.514 . - 0,211 0,360.435 - 6,290
2 0,231.380 0,231.099 - 0,281 0,225.272 - 6.108
1 0,000.000 0,000.000 0,000 0,000.000 0,000

bepaald zijn uit de differentievergelijking.

De nauwkeurigheid van het 5-punts- en het 9-punts netwerk werd onder

zocht aan een cylindercondensator met de Yolgende gegevens: ,

r = 1 maas1

r 2 = 20 mazen

V1 = 0,000.000 Volt

V2 =1,000.000 Volt
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V1 =0 Volt

V2 = 1 Volt
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In tabel 5a zijn d. exacte wa~den en de berekende wa~den van het

5. en 9-punts netwerk opgenomen. Eveneens is de atwijking van d.

exacte waarden,weergegev.n.

I~ ~ig. 17 18 de relat1eve afw1jkiDg ~.O/oo uitgeset al~ functi.

vaa h.t ....~al masea in r-richting.

U1.~. fig 11· blijkt, clat de groo~8te afwijk:1ng optreedt in de buurt

y~ d. biDD...t. 071ind.r; dua<tn 4e buurt van de as van rotatie

.,.aetri*. Deze afwijk1ng .word' due vero.rzaakt door hetversohil

tussen diff.rentiaalen ditferentie-T.rge1ij~pUit d. diff.ren~i.

Tergelijking werd.n immera de grootten van d••••l'staiideayan h.t l
.

netwerk bepaald.,
Indien we beide netwerken met e1kaar vergelijken. dan zien we 'dat

ona n.twerk (het 9-punts netwerk) belangrijk bat.r is dan h.t 5
punts netwerk, dat in alle laborator1a wordt .gebruikt.

b). Omda~ het 9-punts netwerkhet' dubbel aant~wee~standenper 'maa~

beTat als we het vergelijken methet 5-punts netwerk; kunnen we.ons

d. vraag stel1en: I~oe groot is de afwijking van beide netwerken

't.o.v. de exacte waarde indien we voor beide netwerken hetselfde

aantal. elementen (ofwel .eerstanden) geb-ruiken?" Dit wi1 zeggen maak
. -

h.t opp.rvlak Tan het 5-punts netwerk eens zo groot, ~we1 maak de

,afmeting in r-richting 1f2 'maal zo groot indien we .en cylinder

condensator gebruiken. Het boYenstaande werd onder~eht aan d.

Tolgende eyl1ndercondensatoren:

Voor het 9-punts netwerk: r 1 • 2 mazen

r
2

= 10 mazen

Voor het 5wpunts net.erk: r 1 =
r Z =

3 mazen

15 lIl8.Z8n

'V
1

= 0 Volt

V
2
'= 1 Volt

In fig. 1?a zijn wederom de relatieve atwijkingen uitge~t ala funetie

van het aanta1 mazen in r-riehting. en we1 voor beide netwerken.

Ook hier blijkt weer dat het 9wp~nts netwerk be~ijk beter is

dan het 5-punts net~erk. We mogen hieruit dus eoncludereD. dat ons

netwerk nauwkeuriger ~l zijn dan het 5-punts netwerk bij gebruik

vcm b.~sel'de aantal elementen (of weerstanden) ~ndien w. aen bepaalde

elektrodeneonfigurat1. op de netwerken bebben aangebraeht.
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Dat ons netwerk nauwkeuriger is wordt veroorzaakt door het feit dat

bij de bepaling van de weerstandswaarden uit de differentie-vergelijking,

bij het 9-punts netwerk ook de derde en vierde afg~leiden vanjD naar

r en z werden medegenomen, terwijl bij' het 5-punts netwerk werd ge-

gaan tim de tweede afgeleide van I naar r en z.

c). We kunnen ons thans de vraag stellen: IIHoe liggen de gemeten

waarden aan ons netwerk t.o.v. de exacte waarden en ook t.o.v. die

waarden die bepaald zijn uit de nominale weerstanden die volgen uit

de dif'ferentie-vergelijking?1I

Daarom werd weer de vOlgende cylindercondensator onderzocht:
,
20 mazen

1 maas

1,0000 Volt

0,0000 Volt_

Hier volgt een korte samenvatting van enige resultaten van berekening

en meting.
Tabel 5.

Cylinderconden~ator: r 1 = 1 en r 2 =20 mazen; V
1 :: ° V en V2 = 1 Y

Aantal Berekend (V) Gemeten afwijkingen in mY van

mazen . Uit Laplace- Voor ideaal -Laplace-oplossing Ideaal 9-pnts

ve;rgelijking 9-pnts netwerk netwerk

- Min. 14ax. Min. Max.

2 0,231380 0,231099 - 0,20 - 0,33 - 0,04 + 0,08

5 0,537244 0,537092 -0,15 - 0,20 ° - 0,05

10 0,768622 0,768538 - 0,09 -0,15 - 0,01 - 0,07

15 0,903969 0,903935 - 0,05 - 0,10 - 0,02 - O,O?

We zien hieruit dat alle gemeten waarden lager liggen dan de berekende

waarden en dat de tout t.o.v. de berekende waarde toeneemt in de

richting van de as van rotatie-symmetrie. Van alle gemeten waarde~

in tabel 5 is de maximale afwijking 0,33 mV. Bij een spanning van

V2 = 1 Volt is dus de maximale relatieve atwijking 0,33 % 0 , het

geen zeer kleinte noemen is.
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In fig. 17b is nogmaals de relatieve afwijking weergegeven (door

getrokken lijn) van ons 9-punts netwerk t.o.v. de exacte waarde.

De verticale strepen "I" geven aan de relatieve spreiding waar

tussen alle gemeten waarden van tabel 5 liggen. Het blijkt dat deze

strepen niet steeds de getrokken kromme snijden, maar er zelfs

buiten vallen. Deze afwijking moet dus gezocht worden in het feit

dat de gemonteerde weerstanden een systematische afwijking hebben

t.o.v. de nominale berekende waarden. Dit klopt ook met fig. 3a

waar de grootste weerstandswaarden (deze liggen bij de as van

rotatie-symmetrie) een grotere procentuele afwijking hebben naar

een lagere weerstandswaarde, dan de andere gemonteerde weerstanden.

In het bijzonder is de weerstandswa~de: 6584,811 aan de lage kant.

Hieruit voIgt dUB dat we een afwijking naar de negatieve kant

mogen verwachten t.o.v. de getrokken kromme in fig. 17b.
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10 Nauwkeurigheidsbeschouwingen van het 5-punts en het 9-punts netwerk

met behulp van een eenvoudige elektrodenconfiguratie

In het "Journal of Applied Physics", volume 13, August 1942;

496-502 is door S Bertram een berekening gegeven van de potentiaal

verdeling in axiaal symmetrische systemen,waarvan de rand gevormd

wordt door een cylinder met eenheidsradius en .aarvan de potentiaal

op de rand bekend is.

De opbouw van het systeem wordt gegeven in fig. 18, hetgeen overeen

komt met de in fig. 19 getekende configuratie.

---"""z.:

~/YafJf==::z::z:::::Ii'2l=z::z::z:::%:Z::::lCZ ......oCo?

R=.1

j as Vtlh rota-lt"e
. - - s'y';'h7~1!rle

v=o
r a--..

t
1

Fig. 18

as yon l"dlah~
--..ijmhit!' tl".,(~ .

I
-----f---- -----o ~.2:

v= -/ J/olt f--a ....!+-8 -.[

-C4 -----======:rrzl:z:::z::z:z:z::z:a 1" II.~! . i::::z=I:::z=====z;z=zz::z:- +'0

R:::1.

_____ .L.
Fig. 19

In rapport nr. 6/63 van het Nat. Lab. van de N.V. Philips werd door

H. Bouman de berekening van de potentialen, zoals Z1J werden aange

geven door S. Bertram, toegepast op 3 lenzenstelsels; teneinde een

inzicht te krijgen in de afwijkingen van de twee bij de N.V. Philips

aanwezige 5-punts netwerken voor rotatie-symmetrische systemen.

Onze metingen werden verricht aan:

a) de 3 elektrodenstelsels zoals zij z1Jn gegeven in rapport nr. 6/63

van de lLaer Bouman; met de volgende gegevens:

R :: 1 maas

R = 2 mazen

R :: 5 mazen

a :: 1 maas

a = 2 mazen

a :: 3 mazen
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b) twee zelf berekende elektroden8ystem~n (berekening volgens

S. Bertram), met de volgende afmetingen:

R = 5 mazen a = 1 maas

R = 10 mazen a = 1 maas

De procentuele afwijkingen van bovenstaande systemen werden achter

eenvolgens uitgezet in de :rigur'en 20 tIm 24. In de figuren 20, 21

en 22 zijn tussen haken tevens de waarden gegeven van het 5-punts

weerstandsnetwerk van de N.V. Philips, waarvan de weerstandsver

houdingen overeenkomen met de in paragraaf 3 gegeven waarden.

Uit de figuren 20 tIm 24 voIgt, dat de maximale afwijking t.o.v. de

spanning van 1 Volt steeds optreedt 'in de buurt van de opening.

Naarmate de afstand "a" kl.einer wordt neemt deze prt)c1!ntuele fout

sterk toe. Dit is eveneens het geval indien de diameter van de

cylinder (1I2RII) kleiner wordt. We kunnen over het algemeen zeggen,

dat we de grootste afwijking daar .zullen aantreffen, waar het

potentiaalveld de grootate variati~ in de spanning heeft.

De grootste procentuele afwijking in de potentiaal op de as van

rotatie-symmetrie vinden we steeds op een afstand z = a. Dit blijkt

ook uit de figuren 25 en 26 waar de relatieve afwijking ale funetie

van z voor diverse elektroden eonfiguratie is weergegeven.

Uit fig. 27 blijkt, dat de relatieve fout sterk afneemt naarmate de

diameter van de cylinder groter is.

Uit het bovenstaande voIgt dus; dat we de aan te brengen elektroden

configuratie zo groot mogel~jk moeten maken, als we een zo klein

mogelijke rout in de te meten potentialen willen bebben.

Uit de figuren 20 t/. 22 blijkt wederom dat het 5-punts netwerk

ongunstiger is dan het 9-punts netwerk. Voor de potentialen op de

as van rotatie-symmetrie is dit vooral het geval wanneer de elektroden

configuratie op het netwerk groter is.

We willen thans nog ieta zaggen over de elektrodenconfiguratie met

de volgende gegevens: R = 1 mass en a = 1 maas.

Het blijkt dat bij deze configuratie de potentialen op de as van

rotatie-symmetrie op zeer e.nvoudige wijze berekend kun~en worden.

We zullen de berek.ning hier uitvoeren:



,.
t

• • •
- 45 -

• • •

Y:"v;,lt
,. • • • · . e eo

"

f
.

f::6J!lJlt • /I=?"f'; j,{,fJt1- ~/. 1. • 0,

(tJ~) !J~f (tJ,")

45 -HJl~ ~~ ~1!1 .J-#,~fJ
e e • • e

•

•
. .

. . t~f)Jj (.1".%1') (tJ,g) , 0; _ . '
J./J.77 +&"tl'. 1-481 '.J-4"J1 . 0 • • ...L~ 0_.-() _0 ,_: BLL. -e-· -e-,'-.•-.-.-. -' • _.-.-. -tlS Ytlh /7:)ml'"lt!'-

o 4.1"· t 1,5".1 ~5 .3 0 .. z .s'yh1~t"/",~

~~n.s: £D~.z&h
tl= 3~:Zl!'n.,. • . . • • e • • %$f9Ji(Z ~J'. / J{,/i'.

t V:oY4lt
~!JtJ~J0lt

! 0 .; IUqq~w fOn ~&?t

II:JV KfjV Det.s 17t't-Jcf'6'rA.
-:1 • • t I •

(~,d) , (tJ/t6) Iii") iff/i) ~ff-fill ~ItJI
0,8 • • '1 .t,Ji e , • •

~"'P o ("'ft) (~ (/JIll) (/J~)

o,b o ~1. -4.y ~ +/tll -I-1J,,'1- o.f , · - • • •
~ .1.2. '

~6) {4~ i::::P t4TJ) (lJ,if
~'f-

~, -1-4-11) -'IJ,I:
e' • • • e e • •

!IJ,J; t"",l) f~Jd t~75J f4~)

41
-1J;iJ1 -1-"/2 ~;g ."",If +4P1 e •• • e _' •

_ .• _. _£7>1. J:!tf. -f(!/- ~ttI_~jI. - e~ 0 - • - .' -'- 'Is YQh 111&1~~-
o -a,.z . ~.y ~6 IJ~ i ~:l - ~'" ----...~.syh?h?~r-,...,~

, .
•



-1tJ,.-Yl -I-.,~ ~",J/ ~,11' "4,.1¥ ~d/,~ ""',,..-. .o _.- .-- - e . --. _. ,-.-'-. _. -e_· -. -'.-,---. _.-.-

O· D,1 0,'1 O,b o~ 1. '1,1 1, If • ~ z

If:,,JIo!t Y: /w,/'t.. 1.,0 • •
~

D~
?'~"'~ .+I,/~ -HJ/I! -HJ,.I ~(JJ' -,,~ '::14

~6/1/.• • • • • • e

+1" +tJJ .(-45 .j.4J "4/ . -I#'6I .(-4'"
t/e4~Y.!'''''S: R= /d 1774Zt!';'7

r>'
, • • • • • • • .., or A= / /7744S"

%V'1!il1j tdJ/. /Vdlf.

/),1 -1",J'f' H,'F '"'4~ -I~J YlI»rl 9(" _4~

• , • • e • • •

0.'
f4¥ 1tJ,i" "'4~ +41 "':4t ' «-IJ 61- -"~1·• • • • I ," • •

0,5 .,14¥ , H,.1 "'f,J -1-4,11' -III/I" -I-",I)? -,,~,

• • • • , ., • •

D,"
HJ,J +tJ".f "'~3 -141 -1-4/ ~",1 li4• • o. ·- · . • •

0t3
1!(4 '''''~2 "':,/F ~"/f ~IIA ","",/ «0
• • • • • • ..

0;- of"," +IJ~ -1",/ -I-4(}; ~",IJI ';'0/ 4D• • • • • • •

-11),:11" -I-tJ,..t ';'IJ,I -Ill'~ -1-4/ -NJM" --6

",' • • • , • .,. •
, -

•
-0

_ ..!~~5 __",:,!- . _~/ .~ ':(J'/ . _ -Ift/ . _ ~~. _,~,,__
-e -'

0 0,1 D,1 &,.3 0,'1 0,5 °fb IJ/l ' .. .z:,



IlJ

, -
I

~z" I .t " ,y- ~
,

, fse~~
-p ••

,

- '+7 -.

iOj,) ~V[tJ
iIJ , IP p

1
"

~,

30

p ..

10

•

DI'lL.----.........- ..........:::::::...------,~-..--..-...,.-.-



-- _·--EiS
~

"
IJJllJIt

4 -----tis., D

+,V"lt

RD I?cI
11 Volt

~ -- ---
0

2_

- 48 -

c

a

Fig;. 28

In fig.-28a is de elektrodeneontig~atiegetekend voor:

R = 1 maas en a = 1 maas.

oDe weerstanden R4 en R2mogen we weglaten, omdat deze geen invloed

hebben op de potentialen in z = 1 tot z =~ •

De weerstand ~ in fig. 28~ is een parallelsehakeling van de weer

standen R1 en R2 in fig. 28a, zodat geldt:

~=

R" RIt1· 2
R" + R" •1 2

De weerstand R in fig. 28b is een parallelsehakeling van de
a

weerstanden R2"1 en Rill in fig. 28a. iVe vinden dus voor:
3 ,

R •
a

R'" R'"2 • 3
R2' I + ~ ••

De weerstand Re vormt steeds een parallelsehakeling van R
3

en twee

weerstanden R2 , zodat °hiervoor geldt:
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Hierdoor gaat fig. 28a over in fig. 28b.

Opgemerkt wordt nog, dat steeds geldt: R1' = R1 ; R2" = R2' = R2 = R2
en R3" = R

3
•

Omdat de cylinder zich uitstrekt van z = 1 tot z =- c::.o, meten we tUBsen

de punten A en B van fig. 28c, als we kijken naar z = 0";); een

impedantie R
O

• We zullen dezelfde RO meten indien we zien naar z = G<J

op de punten C en D, omdat een verschuiving van z van 1 maaswijdte

naar rechts, geen invloed heeft op de impedant~e RO van het oneindig

aantal mazen in de richting van Z =GQ. Bovenstaande redenering kunnen

.e voortzetten in de riohting van z = O. Gaan we tot z = 2 dan vinden

we voor de impedantie tUBsen de punten E en F van fig. 280 een waarde
~ "

RO• Hierdoor gaat fig. 280 over in fig. 28d. Gaan we echter tot

z = 1 dan vinden we voor de impedantie tussen,de punlen G en H van

fig. 28c eveneens de waarde Ro • Hierdoor gaat fig. 28c over in fig. 28e.

Omdat zowel fig. 28d als fig. 28e beide vervangingen zijn van fig. 28c,

mogen we beide figuren 28d en 28e aan elkaar gelijk stellen.

We vinden dan voor Ro :

HO • HcRo(van fig. 28e) = R1 + R (van fig. 28d)
HO + 0

Uit bovenstaande gelijkheid kunnen we R
O

berekenen.

Is RO bekend (deze is voor ons netwerk: 38.377,36J2); dan kunnen

we achtereenvolgens de potentialen berekenen in Z = 1, z = 2 etc.

In onderstaande tabel zijn gegeven:

in kolom 2 de berekende waarden volgens S. Bertram;

1n kolom 3 de berekende waarden met behulp van bovenstaande rekenwijze;

in kolom 4 de gemeten waarden aan ons netwerk met de elektroden-.

configuratie R = 1 maas en a = 1 maas.

Z Vbert(V) V (V) V (V) '4~rn'177~ ~e/1'l~n - ~1I'N't~-
berekend gemeten (1'1V) /!8Jrt ~~-t~

1,0 0,85940 0,79155 0,79193 - 67,85 - 67,47 0,38

2,0 0,98684 0,98189 0,98191 - 4,95 - 4,93 0,02

3,0 0,99880 0,99843 0,99841 - 0,37 - 0,39 - 0,02

4,0 0,99990 0,99986 0,99984 - 0,04 - 0,06 - 0,02

5,0 0,99998 0,99999 0,99996 - 0,01 - 0,02 - 0,03
6,0 1,00000 0,99999 0,99998 - 0,01 - 0,02 - 0,01

7,0 1,00000 1,00000 0,99999 0,00 - 0,01 - 0,01
8,0 1,00000 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00
9,0 1,00000 1,00000 1,00000 0,00... 0,00 0,00,

10,0 1,00000 1,00000 1,00000 0,00 0,00 0,00
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Uit bovenstaande tabel blijkt, dat zowel de gemeten als de berekende

waarde van de potentiaal in de punten z = 1 tim z = 10, vrijwel

dezelfde afwijking hebben t.o.v. de exacte waarde volgens S.Bertram.

Hieruit volgt dat deze afwijking veroorzaakt wordt door het verschil

tU5sen de differentiaalvergelijking en de differentievergelijking.

Uit de differentievergelijking zijn n.l. de weerstanden van ons net

werk bepaald.

Het verschil tussen de gemeten en de berekende waarden van de

potentiaal wordt veroorzaakt door de spreiding van de weerstanden

om hun theoretischberekendewaarden.De tout die hierdoor veroorzaakt

wordt is hier veel kleiner dan de fout veroorzaakt door het gebruik
~

van een differentievergelijking in plaats van de differentiaalver-

gelijking.
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11 De baanberekening

Zoals reeds onder 2 werd beschreven wordt voor de berekening van

de paraxiale banen, de vergelijking van "Picht" meestal gebruikt.

Deze luidt:
l V' 2

R" = - 1b (V) R;

bij aanname dat we de ruimtelading verwaarlozen.

Uitgaande van deze vergelijki~g zullen we thans trachten, uit de

gemeten potentialen in de diverse punten op de as van rotatie

symmetrie, bij een gegeven lenzensysteem een benadering te vinden, .

voor de differentiaalvergelijking van Picht, om vervolgens een

willekeurige baan te berekenen, waarvan de beginvoorwaarden gegeven

zijn.

~ h-1-h
......L- _.-.-.-._._._. _ .. _ -.-.- _._._._._._.-.-·_·-.-·~Z-4S

z=o z./ 11-1" 1'1J'1 Z: .l;J Z:~O

Fig. 29

Uit fig. 29 voIgt; als de maaswijdte /Ih" is:

en

R' =n

R" =n

v' =n

R - Rn+1 n-1
2h

(R - R ) - (R - R 1)n+1 n n n-
=

R 1 - 2R + R 1n + n n-

h
2
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De vergelijking van Picht gaat dus voor het punt z = n over in:

Rn + 1 - 2Rn + Rn _ 1

h
2 = -

v - Vl (. n + 1 n - 1 )2R1b 2h V n
n

We starten met onze berekening in het punt z = 0, dat wil zeggen

dat~ V 1 = V 1 onbekend is, daar deze niet gemeten kan worden.
n- -

Bij een 2de orde differentiaalvergelijking hebben we ook twee begin-

voorwaarden nodig. Laten we dUB aannemen dat gegeven iB in z = 0:

=0( (zie fig. 29)

Hieruit volgt:
R1 - R_ 1()( = 2h of: R_ 1 = (R1 - 2h~ )

Voor z = 0 (n = 0) vinden we dUB voar R(z):

V - V
R

1
::: - ~ (1 0)2R + R

O
+ h 0(

32 Vo 0

Voar z ::: 1 (n = 1):

Voor z = 2 (n = 2):

Met behulp hiervan en de gemeten potentialen V(z) op de as kunnen

we dUB R(z) berekenen.
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12 Berekening van een lens

a) In fig. 30 is een elektrodenconfiguratie gegeven, waarvan de

spanningen op de elektroden bekend zijn. We zullen van deze lens

door meting van de potentialen op de as de baan R(z) berekenen,

om vervolgens uit R(z) en de beginvoorwaarden de brandpuntsafstand

f
2

en de plaats van het hoofdvlakcX2 berekenen.

Gegeven is: RO = 1 en RO= o.

jlI

- ._.-. _.-. -.-.-. _. -.- . .........-
Z:3"O

Fig. 30

Na meting van V{z) werd R{z) berekend. We vonden voor:

R
49 = 0,973.515.923

en R50 = 0,972.363.697

1De brandpuntsafstand wordt dus: f 2 = R
49 - R50

De plaats van het hoofdvlak 0(2 vinden we uit:

1 - R500(2 = (50 - R ) = 26,05
49 - R50

= 867,89

In fig. 31 zijn V(z) en'R(z) als functie van z weergegeven.

b) Een zelfde berekening zouden we kunnen uitvoeren met voor:

v' =n

Vn+1
h

in plaats van (zoals onder 12a) met: V· =
n

v - Vn + 1 n -1
2h
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Nu wordt dus:

IRD -fb
V 2

(V
n

= - 1) R 1 + 2 R 1 - Rn - 2.
1

n- n-
n -'

Voor de lens in fig. 30 vinden we nu voor de brandpuntsafstand:

f 2
1 886.39= R49 - R50

=

c) Ook onderstaande lens werd gemeten en vervolgens berkend (fig. 32)

De gebrui.k.te formules zijn:,

V' =n

v - V0+1 n-1
2h

R
n = -

V - VJr (n n - 2 )2R + 2R _ R
10 V 1 n'" 1 n n - 2.n-

Na berekening vinden we voor:

R
99

= 0,365.018.098

~OO = 0,352.323.801

De brandpuntsafstand wordt dus:

f = 1 = 78.7722 R99 - R100
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d) De onder c berekende lens kunnen we ook op een andere manier

. berekenen. Aangenomen wordt dat tussen elk paar punten n en n + 1,

R(z) een kwadratisch verloop heeft, en dat daar als waarde voor

R(z) geldt:

R(z) =

Voor de potentiaal nemen we:

V 1 + V
V = n+ n

2 ;

hetgeen de potentiaal is midden tussen n en n+ 1. Voor de helling

van V nemen we:
'V V
Vi = n + 1 n

1

Afleiding: R = bx + 2a + cx

}R' = b + 2cx met: O~ x ~ 1.

HI! = 2c

Voor x = 0 in het punt n vinden we: a =
dUB is:

R = R + R' x + t R" x
2

n n

In x = 1" (het punt n + 1) is dus:

R = R + R' + t R" of:
n+ 1 n n

R • b
n' = R' en c

n = t R";

Rn+1
V - V 2

R + R' .1 l ( n + 1 n) 4
= n n - T· 1b V + V··

n + 1 n

S t ellen wer--=n:.:.;u=-=-:__---:-=-- ........_..,

V - V
P = f6 ( n + 1 n)2

n 1 V + Vn + 1 n

dan vinden we:

R
n+1

1 - Pn 1
= 1 + P • Rn + 1 • R'n + Pn n

RI = b + 2cx met; b = R' en c
n = t R" dan is: R' = RI + RI' 'x

n
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In x = 1 is dus:

of:

of:

RI = R' + RU
n+1 n

-~
V - V R + R

( n + 1 n '2 4 n+1 nRI = RI
V ) • • 2n+1 n V 1 +n+ n

IR~ + 1 = R' - 2 P (R 1 + R )n n n+ n

Met bovenstaande drie omlijste uitdrukkingen, vinden we thans voor

de brandpuntsafstand:

f - 1 = 78,7052 - R
99

- R100

In fig. 33 is V(z) en R(z) weergegeven.
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Appendix

A De ge1everde weers tanden

Zoals reeds in het vers1ag werd verme1d, werden van iedere beste1de

weerstandswaarde 6 exemplaren doorgemeten. Van die groepen van

6 weerstanden waarvan er meer dan ~en buiten de ~ 1 %0 grens van

de streefwaarde vie1en, werden er 25 of 50 exemp1aren doorgeaeten.

De grafieken nr. I tim nr. X geven de spreidingsgrafieken van deze

25 resp. 50 gemeten exemp1aren. In deze grafieken zijn tevens de

grenzen van 1%0 en 2,5%0 aangegeven. We zien dat a11e gemeten

exemplaren ruim binnen de 1everiRgse1s van + 2,5%0 11ggen.

Van al1e gemeten weerstanden werd het vo1gendeberekend:

a) De gemiddelde waarde: R, R _ R
b) de afwijking in %0 tot de streefwaarde: streef•• in %0

R

c) de spreiding in %0 om de waarde bepaa1d onder b). Deze spreiding

geldt voor 95 exemplaren van de 100 met een kansberekening van

90 %.
Alle gegevens zijn vervat in onderstaande tabel I.

Tabe1 I

R - R Spreiding
Streefwaarde Aanta1 R _str•• 103

van tot
(.n) (11) R (~ (%0)

97,98 50 98,088 + 1,1 + 0,3 + 1,9
100,00 25 100,113 + 1,1 + 0,1 + 2,2
102,06 25 102,16 + 0,9 + 0,3 + 1,5
104,26 6 104,334- + 0,7 - 0,5 + 1,9
106,50 6 106,555 + 0,5 - 0,6 + 1,6
108,89 6 ; 108,973 + 0,8 - 0,2 + 1,8
111,34- 6 111,326 - 0,1 - 0,6 + 0,3
113,96 6 114-,038 + 0,7 0,0 + 1,3
116,64- 6 116,643 0,0 - 1,4- + 1,5
119,52 6 119,491 - 0,2 - 1,2 + 0,7
122,4-7 6 122,512 + 0,3 - 0,5 + 1,1
125,65 15 125,695 + 0,4- - 0,3 + 1,0
128,92 6 128,910 - 0,1 - 1,0 + 0,8
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R - R Spreiding
Streefwaarde Aantal R etr •• 103 van tot

Ul) ( .11) R (~ (%0)

132,45 6 132,510 + 0,5 - 0,1 + 1,2
136,08 25 136,088 + 0,1 - 0,4 + 0,6
140,02 6 139,948 - 0,5 - 1,4 + 0,4
144,08 6 144,073 0,0 - 1,8 + 1,7
148,52 6 148,456 - 0,4 - 1,0 + 0,2
153,09 6 153,100 + 0,1 - 0,5 + 0,7
158,11 6 158,072 - 0,2 - 1,7 + 1,2
163,29 6 163,268 - 0,1 - 0,8 + 0,5
169,02 6 168,947 - 0,4 - - 0,9 °174,95 6 174,963 + 0,1 - 0,7 + 0,8
181,56 6 181,528 - 0,2 - 0,6 + 0,2
188,41 6 188,310 - 0,5 - 1,4 + 0,4
196,10 6 196,018 - 0,4 - 0,8 °204,10 .25 204,043 - 0,3 - 1,0 + 0,4
213,18 6 213,097 - 0,4 - 0,9 + 0,2
222,65 6 222,69 + 0,2 - 0,7 + 1,0
233,52 6 233,46 - 0,3 - 0,4 - 0,1
244,91 15 244,89 - 0,2 - 1,2 + 0,9
258,16 6 258,16 ° - 1,0 + 1,0

- 272,11 6 272,05 - 0,2 - 1,2 + 0,7
288,61 6 288,54 - 0,2 - 0,8 + 0,3
306,11 6 306,04 - 0,2 - 1,0 + 0,5
327,23 6 327,08 - 0,4 - 0,8 - 0,1
349,81 6 349,63 - 0,5 - 1,0 °377,82 6 377,71 - 0,3 - 1,2 + 0,6
384,28 6 384,20 - 0,2 - 1,0 + 0,6
399,96 6 399,84 - 0,3 - 1,0 + 0,4
408,06 6 408,04 - 0,1 - 0,6 + 0,4
416,97 6 416,92 - 0,1 - 0,8 + 0,6
435.52 6 435,38 - 0,3 - 1,2 - 0,6+

446,86 6 446,50 - 0,8 - 1,1 - 0,5
455,78 25 455,59 - 0.4 - 2,0 + 1,2
478,02 6 478,00 ° - 1,9 + 1,8
489,46 6 489,23 - 0,5 - 3,0 + 2.1
502,54 6 502,40 - 0,3 - 2,0 + 1,5-
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R - R
Streefwaarde Aantal R str •• 103 Spreiding

R (%d
van tot

(.a) (-'2) (%0)

529,70 6 529,47 - 0,4 - 1,0 + 0,1

547,28 6 546,80 - 0,9 - 1,2 - 0,6
559,98 6 559,51 - 0,8 - 1,0 - 0,7

593,93 7 593,88 - 0,1 - 0,9 + 0,8

611,77 50 611,18 - 1,0 - 1,6 - 0,3
632,26 6 631,87 - 0,6 - 1,8 + 0,6

675,87 6 675,33 - 0,8 - 1,7 + 0,1

706,38 6 706,21 - 0,2 - 2,0' + 1,5

725,95 25 725,85 - 0,1 - - 2,4 + 2,1

784,06 50 783,41 - 0,8 - 1,4 - 0,3
815,40 6 814,69 - 0,9 - 3,4 + 1,7
852,28 50 851,39 - 1,0 - 1,6 - 0,5
933,50 6 933,00 - 0,5 - 1,3 + 0,2

999,11
. .6 998,74 - 0,4 - 3,6 + 2,9

1031,8 6 1031,93 + 0,1 - 2,8 + 3,0

1153,3 6 1152,60 - 0,6 - :, ,0 - 0,2
1223,3 6 1222,44 - 0,7 - 1,2 - 0,2
1307,3 6 1307,00 . - 0,2 - 2,0 + 1,5
1508,7 6 1508,24 - 0,3 - 1,4 + 0,8
1720,9 66 1720,50 - 0,2 - 1,6 + 1,2
1783,1 6 1782,77 - 0,2 - 1,4 + 1,0
2181,0 6 2181,27 - - 1,8 + 2,0+ 0,1
2479,4 43 2477,92 - 0,6 - 1,7 + 0,5
2805,5 6 2805,5 0,0 - 0,6 + 0,6

3928 ,2 6 3928,2 0,0 - 0,9 + 0,9
5153,5 66 5152,12 - 0,3 - 2,1 + 1,6
6584,8 127 6584,07 - 1,0 - 1,6 + 0,4
25032 71 25010 - 0,9 - 1,5 + 0,2
35044 58 35044,4 0,0 - 1,7 + 1,7

B Contr81e metingen aan de gemonteerde prints

De controle metingen aan de volledig gemonteerde prints werden verricht

met behulp van een brugschakeling.Vergeleken werden deze prints met
een vrijwel nominale prin~.
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In tabel II zijn de spanningen opgenomen in mV van de prints die

zich bij de as van rotatie-symmetrie bevinden. Gemeten werd bij

een batterijspanning van 8 volt.

Opgemerkt wordt nog dat we onder de waarden van bv. kolom no. 2

verstaan die spanning in mV, die gemeten werd tussen de punten

no en n1 (zie fig. 5 in het verslag).

In tabel II zien we dat alle gemeten waarden kleiner zijn dan 2 mV,

hetgeen overeen zou komen met een eis van 10/00.

Bij 9 prints, zie onderste deel van tabel II), liggen er waarden

tUBsen 1,5 mV (0,75 0/00) en 2,0 mV (1 0/00). Zie hiervoor de

onderstreepte waarden. Deze 9 exemplaren waren niet meer te verbeteren

met het surplus aan geleverde weerstanden. Deze 9 prints werden

gelijkmatig over het netwerk verdeeld, zodat hun afwljkingen door

de aanliggende prints worden genivelleerd.

Tabel III geeft de gemeten waarden weer van de middelse rij prints

in het netwerk. Ook van deze exemplaren werden er een groot aantal

verbeterd; en de aanwezige fouten" vooral haarscheuren in de sporen

en slechte soldeercontacten, hersteld. Alle gemeten waarden liggen

thans binnen een eis van 10/00. Van de bovenste rij prints 1n het

netwerk is geen tabel opgenomen. Ook deze werden allen doorgemeten

en waar nodig verbeterd of hersteld.

C "Bedrading grondplaat

In fig. I is het bedradingsschema van de grondplaat van het netwerk

weergegeven. De 12 Siemens-relais zijn schematisch weergegeven en

ten dele van getekende bedrading voorzien. Tevens zijn in deze

tekening de stekerpunten van de prints van letters voorzien, die

overeenkomen met die in fig. 5 van het verslag.
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Instelling: Vb = 8 Volt

+ 2,5 0/00 ~AV = 5,0 mV; + 1 %o~ ,AV =2,0 mV.-
print n01 n12 n23 n34 n45 n56 n67 n78
nr.

1 0,8 0,5 0,25 0,65 1,05 0,2 0,65 0,3

2 1,35 0,2 0,25 0,05 0,1~ 0,15 0,35 0,6

3 1,0 0,4 0,15 0,7 1,05 0,1 0,3 0,4

5 0,1 0,15 0,05 0,5 0,65 0,4 0,4 0,3

6 0,55 0,7 0,7 1,0 0,95 0,15 0,2 0,7

7 0,95 0,7 0,15 0,85 1,0 0,4 0,5 0,75

8 0,35 0,45 0,6 0,4 0,4 0,1 0,35 0,65

9 0,4 0,05 0,15 0,6 0,5 0,2 0,25 0,3

10 0,05 0,2 0,05 0,95 1,35 0,3 0,05 1,5

11 0,25 0,7 0,35 0,9 0,9 0,65 0,8 0,2 .

12 0,95 0,05 0,1 1,1 1,15 0,15 O,~ 1,3

13 1,05 0,35 0,1 0,85 0,65 ° 0,1 0,25

14 1,1 ° 0,8 0,6 0,85 0,3 0,2 0,7

15 0,9 ° 0,15 0,85 0,95 0,05 0,05 1,25

17 0,2 0,05 0,1 0,15 0,1 0,1 0,25 0,7
18 1,3 0,65 0,5 0,95 0,9 0,05 0,25 0,65

19 1,15 0,75 0,85 0,85 0,9 0,1 0,3 0,35
20 0,95 0,6 0,45 0,9 0,95 0,15 0,2 1,1

21 1,45 0,5 0,6 0,7 0,4 0,15 0,6 0,5
22 1,1 0,65 0,75 0,85 1,1 0,8 0,9 1,3
23 1,45 0,25 0,75 1,15 1,2 0,1 0,05 0,3
25 0,2 0,5 0,3 0,4 0,5 0,1 0,5 1,3
26 1,25 0,55 0,65 0,55 0,75 0,45 0,8 0,6

27 1,35 0,2 0,05 0,7 0,65 0,05 0,4 1,26
28 0,65 0,95 0,7 1,25 1,0 0,35 0,5 1,0

29 0,65 1,2 0,8 0,75 0,6 0,1 0,15 0,3

30 0,45 0,6 0,85 0,7 0,85 0,7 0,7 0,4

31 0,8 ° 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,05

32 0,6 0,65 0,3 0,75 0,35 0,1 0,3 0,85
34 1,4 0,15 0,3 1,1 1,35 0,3 0,15 0,4

36 1,35 0,6 0,8 1,2 1,1 0,1 0,05 0,55

37 1,0 0,25 ° 0,95 1,05 0,1 0,2 1,2

38 0,6 0,15 0,1 1,0 0,85 0,25 0,1 1,15

39 1,25 0,5 0,75 0,8 0,9 0,25 0,3 0,4
40 0,35 0,4 0,05 0,9 0,9 0,1 0,15 0,3
42 1,35 0,25 0,3 1,05 1,05 1,2 1,4 0,05
45 0,1 0,4 0,25 0,45 0,3 0,1 0.35 0,4
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print n01 n12 n23 n34 n45 n56 n67 n78
nr.

46 0,8 0,15 0,55 0,75 0,85 0,3 0,45 0,95
47 0,4 0,2 0,5 0,5 0,9 . 0,25 0,25 0,55
49 0,2 ' 1,25 0,6 0,6 0,35 0,4 0,1 0,7
50 nominale print.

Niet meer te verbeteren prints

4 1,1 0,05 0,7 1,35 1,3 0,4 0,65 0,15
16 0,4 0,75 1,1 0,55 0,7 0,3 0,45 ~.

24 1,45 0,5 0,05 0,5 0,55 0,2 0,3 0,4
33 0,6 0,25 1,0 0,65 0,7 0,05 0,35 0,6
35 0,55 0,95 1,1 0,65 0,6 0,3 0,35 1,2
41 11.& 0,8 0,65 0,65 1,1 0,3 0,45 0,5
43 1,45 0,4 0,75 0,45 0,4 0,05 0,3 0,1
44 0,4 0,6 0,5 0,6 0,45 0,05 0,4 0,05
48 0,85 0,25 0,65 0,6 0,6 0,15 0,05 1,0
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Print N01 N12 N23 N34 N45 N56 N67 N78nr.

1 0,05 1,15 0,85 0,1 0,3 0,35 0,6 0,7
2 0,45 0,25 0,85 0,65 0,5 0,1 0,4 0,05

3 0,2 0,6 0,35 0,5 0,4 0,05 0,6 0,75

5 0,4 1,2 0,6 0,3 0,2 0,05 0,4 1,1
6 0,5 1,0 0,55 0,6 0,1 0,05 0,3 0,6

7 0,85 1,45 1,05 0,2 0,2 0,5 0,15 0,45
8 0,5 ° 1,0 ° 0,25 0,2 0,6 °
9 0,5 0,9 0,45 0,7 0,2 0,1 0,35 0,05

10 1,1 0,5 0,8 1,5 0,05 1,2 0,25 0,4
11 1,15 1,15 0,2 0,1 0,2 0,05 0,15 0,35'
12 0,45 0,2 1,25 0,2 0,25 0,1 0,8 0,15
13 1,2 0,2 1,05 0,05 0,3 0,05 0,1 1,0
14 0,8 1,45 1,0 0,8 0,9 0,3 0,3 0,55
15 0,05 0,2 1,1 0,4 0,45 0,1 0,15 0,7
17 1,05 0,2 0,45 0,2 0,1 0,05 0,7 0,25
18 0,95 0,35 0,65 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2

19 0,3 0,9 1,4 0,3 0,05 0,3 0,35 0,3
20 1,25 0,05 0,05 0,35 ° ° 0,1 0,35
21 0,7 0,1 0,15 0,85 0,7 0,1 0,8 0,75
22 0,4 0,25 0,5 0,05 0,6 0,2 0,6 0,3
23 0,6 0,2 1,05 0,25 0 0,05 0,1 0,35
25 0,8 0,25 0,3 0,6 ° 0,1 0,95 0,15
26 0,5 1,0 0,65 0,05 0,7 0,05 0,95 0,65
27 .0,05 0,05 0,1 0,1 ° 0,3 0,3 0,05
28 0,2 0,45 0,7 0,75 0,1 0,2 0,95 1,0

29 1,05 1,05 0,05 0,4 0,4 0,3 0,15 0,85
30 0,6 0,3 0,9 0,1 0,05 0,15 .0,45 1,2
31 0,8 0,85 0,55 0,1 0,05 ° 0,75 0,05
32 1,4 1,4 0,3 0,15 0,3 0,3 0,85 0,8
34 0,25 0,75 0,25 0,45 0,4 0,75 0,1 0,2
36 0,05 0,05

I
0,7 0,9 0,2 0 0,7 0,1

37 1,3 0,1 0,8 0,6 0,2 0,15 0,8 0,05
38 0,25 0,5 0,7 0,55 0,05 0,2 0,55 0,1

39 1,2 1,4 0,75 0 0,2 0,2 0,4 0,15
40 0,55 1,1 0,35 0,2 0,5 0,15 0,05 0,3
42 0,1 0,75 0,15 0,4 0,1 0 0,4 0,6
45 1,4 0,4 0,35 . 0,9 0,05 0,2 1,..0 0,1
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Print N01 N12 N23 N34 N45 N56 N67 N78nr.

46 0,2 0,05 0,95 0,3 0,25 ° 0,2 0,25

47 0,5 0,8 0,6 0,2 0,35' 0,35 0,25 0,25

49 0,4- 0,85 0,75 0,6 0,25 1,1 0,9 0,6

50 nominale print

Niet meer te verbeteren prints

4 1,35 0,15 1J.&2. 1,2 0,85 0,05 0,35 0,55

16 1.2. 0,3 2,2 0,05 0,15 0,05 0,45 0,15'

24 1a.2 0,35 .l.t..§. 0,25 0,2 0,1 1,15 0,85

33 1,45 0,3 .h7.2. 0,3 0,1 0,05 1,2 0,5

35 .1& 0,7 .:hZ 0,4 0,05 0,2 0,3 0,55
41 0,2 0,35 0,5 0,85 0,75 0,2 0,2 0,25

43 1,95 ° 1,85 0,45 0,7 0,25 0,15 0.35
44 ~ 0,5 1,0 0,15 0,2 0,15 0,35 0,4

48 1,65 0,6 1,95 0,2 0,15 0,15 0,05 0,05



Tabel III - 7~ -
Instelling: Vb = 8 Volt

.:t. 2,5 %o-::!!? AV = 5,0 mY; + 1 0/oo~ A. V = 2,0 mV.

print °01 °12 °23 °34 °45 n56 °67 °78or.

1 0,15 0,8 0,55 0,85 0,8 0,5 0,3 0,55
2 0,35 0,2 0,15 1,1 1,05 0,6 0,45 0,1

3 0,15 1,25 0,65 0,3 0,75 0,85 0,85 1,1
4 0,6 0,5 0,15 0,7 0,55 0,55 0,6 0,75
5 0,4 0,8 0,55 0,9 0,8 0,85 0,9 0,9
6 0,45 0,75 0,45 0,95 0,95 0,65 0,45 0,3
7 0,05 1,35 0,95 0,4 0,6 0,9 0,55 0,5
8 0,15 0,5 0,25 0,55 0,85 0,35 0,1 0,2
9 0,25 0,65 0,65 1,0 1,1 0,35 0,5 0,6

10 0,4 0,75 0,75 0,9 0,95 1,1 0,65 0,15
0,65 0,4: '0- 0,511 0,1 1,0 0,5 0,5

12 0,35 1,0 0,95 0,6 0,6 0,4 0,6 0,85
13 0,2 0,7 0,45 1,05 0,9 0,85 0,6 0,5
14 0,65 0,5 0,35 1,0 0,95 0,55 0,4 °15 0,0 1,3 1,1 0,75 0,65 0,25 0,3 0,2
16 0,15 1,15 0,9 0,9 0,85 0,8 0,5 0,65
17 0,4 1,2 0,5 0,1 0,1 0,65 0,6 '0,2
18 ° 0,55 ° 0,9 0,8 0,8 0,7 0,05

19 0,5 1,35 1,0 0,5 0,6 0,75 0,45 1,°
20 0,2 1,35 0,65 1,05 0,9 0,25 0,4 1,05
21 0,15 1,0 0,55 0,75 0,5 0,5 0,1 0,3
22 0,25 0,8 0,5 0,55 0,45 0,15 0,2 0,2
23 ° 0,95 0,85 0,75 0,6 0,7 1,15 1,2
24 0,1 0,95 0,45 0,25 0,45 0,05 0,15 0,65
25 0,2 1,1 1,0 0,3 0,1 0,3 0,3 0,6
26 0,35 1,15 1,1 1,45 1,45 1,3 0,8 0,1
27 0,3 0,85 0,75 1,2 1,2 0,55 .0,35 0,2
28 0,25 1,35 0,7 ° 0,25 0,7 0,5 0,2
29 0,35 1,05 0,65 0,95 1,0 0,35 0,05 1,45
30 0,55 1,3 0,55 0,35 0,35 ° 0,1 0,05
31 0,5 0,95 0,65 0,85 1,05 0,05 0,5 0,2
32 0,15 1,65 1,15 0,75 0,7 0,45 0,65 0,5
33 ° 0,45 0,45 0,2 0,35 1,0 1,0 0,95
34 0,2 1,05 0,45 0,55 0,65 0,6 0,65 0,2
35 0,5 0,35 0,6 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1
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print n01 n12 n23 n34 n45 n56 n67 n78
nr.

36 0,3 0,9 .0,65 0,4 0,6 0,55 0,65 0,85

37 0,4 1,35 0,9 0,6 0,65 0,2 0,25 0,4

38 0,45 1,05 0,45 0,6 0,75 0,75 0,25 0,2

39 0,2 1,1 0,85 0,65 0,7 0,4 0,3 0,75
40 0,15 0,8 0,5 0,15 0,3 0,55 0,5 0,15
41 0,15 0,8 0,7 0,8 0,75 0,95 0,5 0,55
42 0,35 1,05 0,7 0,45 0,65 0,75 0,85 0,3
43 ° 1,2 0,65 0,35 0,1 0,35 0,25 1,1
44 0,65 0,65 0,6 0,75 0,55 0,05 0,05 0,7
45 0,5 0,7 0,8 '0,6 0,75 0,4 0,3 0,45
46 0,45 0,5 0,5 0,6 0,3 0,2 ,0.2 °47 0,3 1,2 0,65 0,65 0,7 ° 0,05 0,8
48 0,75 0,5 0,05 0,05 0,55 0,4 0,4 0,4

print N01 N12 N23 N34 N45 N56 N67 N?8
nr. ,

1 0,45 0,6 0,4 0,25 0,2 0,5 0,7 0,1

2 0,2 0,2 0,2 0,35 0,4 0,45 0,5 0,2

3 0,25 0,65 ° 0,25 0,3 0,4 0,3 0,05
4 ° 0,4 0,5 0,75 0,6 ° ° 0,65

5 0,05 ° 0,2 0,05 0,1 0,45 0,25 1,1
6 0,15 0,1 0,4 0,1 0,05 0,4 0,25 1,35
? 0,05 1,15 0,05 0,3 0.1 ° 0.3 0,45
8 0,5 0,2 0.3 0,6 0 0,55 0,2 0,35
9 0,1 0,2 0,35 0,25 0,25 0,45 0,3 0,8

10 0,3 0,25 0,4 0,25 0,2 0,2 . 0,75 1,2
11 0,4 0,1 0,3 0,2 ° 0,2 0,55 0,9
12 0,15 0,15 0,15 0,6 0,5 0,75 0,4 0,55
13 0,05 0,25 0,7 0,15 0,3 0,15 0,4 0,25
14 0,15 0,4 0,1 0,35 0,35 0,1 0,65 1,1
15 0,1 0,35 0 0,45 0,1 0,45 0,35· 0,55
16 0 0,65 0,7 0,25 0 0,3 0,4 0,35
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print N01 N12 N23 N34 N45 N56 N67 N78nr.

17 0,35 0,55 0,45 0,6 0,2 0,2 0,4 0,2
18 ° 0,6 0,8 0,25 0,35 0,4 0,25 0,8
19 0,05 0,35 0,5 0,55 0,05 0,2 0,4 0,5
20 0 0,65 0,3 0,55 0,7 0,8 0,55 0,3
21 0,1 0,75 0,7 0,05 0,5 0,45 1,0 0,35
22 0 0,65 0,45 0,55 0,55 0,75 0,35 0,75
23 0,2 0,25 ° 0,45 0,6 0,05 0,15 0,35
24 ° 0,45 0,75 0,55 0 0,95 0,5 0,4
25 0,1 0,35 0,05 0,45 0,45 1,0 1,0 0,25
26 0,2 0,05 0,5 0,6 0,3 0,1 0,45 0,55

- 27 0,25 0,3 0,35 0,15 0,05 0,6 0,75 1,25
28 0,15 0,6 0,8 0,15 0,9 0,25 0,5 0,8
29 0,15 0,1 ° 0,25 0,2 0,25 0,7 0,9
30 0,2 0,95 0,45 0,6 0,4 0,35 0,3 0,35
31 0,1 ° 0,65 0,45 0,3 0,95 0,6 1,4
32 0,15 0,3 0,7 0,55 0,15 0,55 0,5 0,2
33 0,25 0,05 0,05 0,6 0,5 0,65 0,45 0,8
34 0,05 0,95 0,55 0,2 0,3 0,4 0,25 °.
35 0,15 0,85 0,2 0,6 0,2 0,2 0,35 0,55
36 ° 0,4 0,25 0,65 0,25 0,85 0,3 1,0
37 0,2 0,5 0,55 0,25 0,3 0,6 0,65 0,75
38 0,05 0,5 0,45 0,6 0,15 0,1 0,65 0,7
39 0,05 1,4 0,7 0,4 0,3 0,3 0,65 0,7
40 0,05 0,05 0,2 0,5 0,05 0,35 0,55 0,2
41 0,2 0,25 0,2 0,2 0,25 0,15 0,95 0,4
42 ° 0,3 0,2 0,35 0,2 0,75 0,35 0,6
43 0,2 0,2 0,55 0,2 0,95 0,15 0,45 1,45
44 0,25 0,25 0,15 0,3 0,35 0,35 0,55 1,45
45 0,35 0,2 0,1 0,45 0,1 0,25 0,55 1,15
46 0,5 0,5 0,55 0,4 0,65 0,9 1,0 0,25
47 0,05 0,35 0,6 0,55 0,3 0,25 0,2 1,05
48 0,1 0,25 1,05 0,75 0,15 0,2 0,25 1,25
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