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Samenvatting: 
============= 

Het automatiseringsproject van het Eindhovense A.V.F. (Azimuthally 

Varying Field) cyclotron en het bundelgeleidingssysteem beoogt aan auto

matische besturing en regeling van het cyclotron met behulp van de aanwe

zige DEC. P.D.P.9 computer te verwezenlijken. 

Hiervoor wordt een aantal bundeleigenschappen continu en zonder de 

bundel te onderbreken gemeten en via een c&~ax systeem in de P.D.P.9 in

gevoerd. 

Twee te meten bundeleigenschappen zijn de energie en de energiesprei

ding. Voor de bepaling van de energie en een goed transport door het bun

delgeleidingssysteem wordt de magnetische inductie van de twee 45° afbuig

magneten in het bundelgeleidingssysteem gemeten. Hiervoor heeft men de be

schikking over een N.M.R. (!uclear Magnetic ~esonance) meet- en regelsy

steem (fabrikaat A.E.G. ref. 7,8). Met dit systeem kan in principe maar 

één magneet worden geregeld. Nu is er een intermitterende regeling ont

worpen zodat de N.M.R.-eenheid afwisselend aan de één van beide magneten 

wordt gekoppeld. 

Verder is in dit verslag van dit regelsysteem een beschrijving in de 

toestandsruimte gemaakt (ref. 10). Tot slot zijn een aantal energie me

tingen met dit regelsysteem uitgevoerd waarbij men interne cyclotron pa

rameters verandert. 
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Inleiding: 
========= 

Met twee 45° afbuigmagneten in het bundelgeleidingssysteem behorende 

bij het Eindhovens A.V.F.-cyclotron (zie hoofdstuk 2) wordt de bundel 90° 

afgebogen. Het is noodzakelijk de magnetische inductie van de magneten te 

regelen om elk precies 45° af te buigen. Daarnaast kan men door middel van 

een verandering van de magnetische inductie bij een bepaalde instelling 

van het bundelgeleidingssysteem een bundel krijgen met een beter gedefi

neerde energie. 

Daartoe werd in 1971 een N.M.R. apparatuur (merk A.E.G.) aangeschaft. 

Deze N.M.R.-eenheid kan één magneet tegelijk meten of regelen (zie hoofd

stuk 3). Vanwege de hoge kosten van de N.M.R.-eenheid is in dit afstudeer 

onderzoek een systeem ontwikkeld waarbij twee magneten afwisselend kunnen 

worden geregeld. Voor een goede werking van deze intermitterende regeling 

van de magneten is het noodzakelijk dat beide magneten naar de zelfde mag

netische inductie worden geregeld (zie hoofdstuk 3). 
Verder is in hoofdstuk 3 nog een mathematisch model van zowel het in

termitterende als van het continue regelsysteem beschreven. Hierbij worden 
' ook enkele resultaten van berekeningen met het model en vergelijkingen met 

de praktijk vermeld. 

Onder diverse condities van het cyclotron zijn metingen gedaan aan het 

energie spectrum van de externe bundel. Het resultaat hiervan vindt men in 

hoofdstuk 4. 
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2. Het energie analyse systeem. 
=============~============= 

2ol. Inleiding: 

Het energie gebied van het A.V.F.-cyclotron ligt voor protonen tus

sen 3 en 29,6 MeV. De relatieve energie spreiding (breedte op halve top 

hoogte) (~E/ E)fwhm bedraagt bij normale instelling van het cyclotron 

0,3 %. Voor bepaalde experimenten is het noodzakelijk een bundel met ge

ringere energie spreiding ter beschikking te hebben. Dit kan met behulp 

van het energie analyse systeem worden bereikt. Voor verdere gegevens van 

het cyclotron zie dissertatie F.Schutte ref. 1. 

In Fig. 1 is het bundelgeleidingssysteem gegeven. In het omstippelde 

vierkant bevinden zich de elementen van het 90° afbuigsysteem. 

Fig. 

B beam scanner 
m correcting magnet 
M bending magnet 

subsystem •I• guiding system 

.... - .... -- Q quadr upote te ns 
S stit 

0 5 10m Ll'l experiment station 

1: Het bundelgeleidingssysteem met binnen het 
gestippelde gedeelte het 90° afbuigsysteem. 

Dit 90° afbuigsysteem bevat: 

1) Twee 45° afbuigmagneten MB4 en MCl. Van beide wordt het 

magneetveld gemeten en geregeld met behulp van de N.M.R.

methode (zie sectie 3). 

2) Twee verstelbare horizontale spleten SB en SC. 

3) Een drietal quadrupool lenzen QCl, QC2 en QC3. 

4) Een vijftal beamscanners BB2,3 en BC1,2 ,3. Deze tasten met 

een horizontaal en vertikaal vibrerende naald de bundel af. 
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Dit systeem kan op twee manieren worden ingesteld: 

a) ].i.§_P,er.§..ief: 

Bij deze instelling worden de spleten SB en 

SC op elkaar afgebeeld. Het bundelgeleidingssysteem heeft bij deze instel

ling tot taak om een zo groot mogelijke energie dispersie te verwezenlij-

ken. 

b) Dubbel achromatisch: ----------
Het centrum van de afbuigmagneet MB4 wordt nu 

afgebeeld op het centrum van afbuigmagneet MCl. Bij deze instelling worden 

de deeltjes onafhankelijk van hun impuls p over 90° afgebogeno 

Voor een meer gedetailleerde informatie zie ref. l, 2 en 3. 

Een verbetering van de energie definitie van de externe bundel kan 

verkregen worden door gebruik te maken van het 90° afbuigsysteem (energie 

analyse systeem) of door in het cyclotron centrum diafragma's te plaatsen 

die er vqor zorgen dat alléén deeltjes met gewenste energie worden ver

sneld. Bij de eerste methode wordt de externe bundel door de spleten van 

het analyse systeem gediafragmeerd en vangen dus deze spleten het over

grote deel van de bundel op. Bij de tweede methode vangen de spleten in 

het cyclotron centrum het overgrote deel van de bundel op. In dit geval 

hebben de deeltjes nog slechts zo weinig energie dat ze geen aanleiding tot 

stralingsbelasting geven. Spleten in het centrum van het cyclotron maken 

het energie analyse systeem echter niet overbodig. Het energie analyse 

systeem kan dan worden gebruikt voor regeling van de energie uit het cy

clotron. Onderzoek naar de invloed van spleten op de bundel eigenschappen 

is uitgevoerd door W.Schulte ref. 4 en wordt voortgezet door H.Slaats in 

zijn afstudeerperiode. 

In Fig. 2 wordt een foto van de N.M.R.-eenheid gegeven. 

Onder invloed van een aangelegd hoogfrequent elektromagnetisch veld 

in een magnetisch veld met inductie B klapt de spin van protonen om bij 
0 

een frequentie van: 

waarbij: f
1 

in Hz. 

B in Tesla. 
0 

(l) 



... 

- 5 -

Fig. 2:De N.M.R. (meet en 
regel) eenheid. 
De onderste eenheid 
bevat het Switch sy
steem 'B. 

Om de frequentie die bij het veld 'B hoort te kunnen bepalen plaatst 
0 

men in het magneetveld een sonde (frabrikaat A.E.G.) die in ons geval wa-

terstofkernen bevat (zie Fig. 3). 

Fig. 3: De N.M.R. sonde (A.E.G.) 

Het hoogfrequent em-veld wordt door een oscillator (zie appendix: 

intermitterend systeem) gevoed. Wanneer de frequentie van de oscillator 

gelijk is aan de omklapfrequentie van de spin (f1 ) treedt er absorptie op. 

Deze absorptie veroorzaakt een afname van de oscillatie amplitude. Dit 

wordt zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop (zie Fig. 2). Het absorptie 

signaal is in het algemeen erg zwak. Op het homogeen magneetveld B ter 
0 
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plaatse van de sonde wordt verder een zwak magneetveld B met frequentie 

van 50 Hz gesuperponeerd (daarom is in de sonde een modulatiespoel opge

nomen). Twee maal per periode kan dus absorptie optreden. Het absorptie 

signaal wordt via een fase gevoelige versterker (zie sectie 3.2) met de wis

selspanning die het modulatieveld verzorgt gecorreleerdo Het corelatie pro

duct wordt gebruikt bij de automatische veld meting en bij de regeling 

(zie sectie 3.1). 

Met de N.M.R.-eenheid kan de magnetische inductie tussen 0,18 tesla 

en 1,8 tesla gemeten worden. Het meetgedeelten wordt in twee gedeelten ge

splitst. Voor elk van deze delen wordt een andere sonde gebruikt; sonde II 

en III (sonde I hebben we niet ter beschikking maar is in staat nog kleine

re velden te meten). Elk gebied wordt op zijn beurt vJeer gesplitst in een 

aantal subgebieden. Deze zijn in tabel 1 weergegeven. 

Tabel 1: 

Sonde Subgebied Magneetveld be- Frequentie be-
reik (kgauss) reik ( MHz) 

II 5 1,80 ••••••• 2,25 7,6 ......... 9,5 
6 2,25 ••••••• 2,90 9,5 •••••• -12,5 
7 2,90 ••••••• 3,75 12,5 •••••• "16,0 
8 3,7fj ••.•••. 4,80 16,0 •••••• 21,0 
9 4,80 ••••••• 6,10 21,0 •••••• 26,0 

III IO 6 '10 ••••••• 9,30 26,0 •••••• -40,0 
11 9,30 ••••••• 13,60 40,0 •••••• 58,0 
12 13,60 ••••••• 18,0 58 ,o ....•. 77,0 

Meting van de magnetische inductie kan op de volgende wijze uitge

voerd worden: 

1) Handbediening. 

2) Automatische bediening; in dit geval zoekt de N.M.R.-een

heid zelf de juiste frequentie 

Ad 1) Handbediening: 

op mits men in het goede subge

bied zit. 

Om de juiste oscillatie frequentie te vinden kan met de hand een ser

ve motor worden bestuurd die een draaicondensator in de resonantiekring van 

de HF-oscillator verstelt. Voor de fijn afstemming kan de spanning op een 

capacitieve diode (varicap) met de hand worden veranderd. 
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Voor het aflezen van de oscillatie frequentie gebruikt men een fre

quentieteller (Hewlett en Packard 5326 B). Deze kan zowel met een interne 

klok van 10 MHzals met een externe klok van 425,764 kHz worden gestuurd. 

De verhouding van interne en externe klok frequentie is zodanig gekozen 

dat de frequentieteller de magnetische inductie (in gauss) aangeeft. 

Ad 2) Automatische bediening: 

Het signaal uit de fase gevoelige v2rsterker (zie Fig 7) wordt nu ge

bruikt voor de grof -en fijninstelling van de frequentie. De N.M.R.-eenheid 

zoekt automatisch het frequentie gebied af. Zodra een N.M.R.-signaal ge

vonden is zal de motor worden gestopt en met behulp van de varicap verder 

worden geregeld totdat de gewenste instelling is bereikt. Een juiste instel

ling wil zeggen dat de absorptie signalen optreden bij de nuldoorgangen 

van het modulatie signaal. 

2.3. Het E_eE.,el ~st..€_eE!: 

Het magneetveld wordt nu naar een van tevoren ingestelde waarde ge

regeld. Deze gewenste waarde wordt ingesteld m.b.v. een duimwielschake

laar op het frontpaneel van de N.M.R.-eenheid. Wanneer het veld in de mag

neet ter plaatse van de sonde niet gelijk is aan de ingestelde veldwaarde 

levert de fase gevoelige versterker een van nul verschillend signaal af. 

Dit signaal wordt toegevoerd aan de modulatie ingang v~~ het voedingsap

paraat van de magneet. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe twee magneten 

met behulp van een elektronisch systeem intermitterend geregeld kunnen 

worden (in ons geval de twee 45° afbuigmagneten). 

2.4. De_4,2°_afbuigm_ê:@eteQ.:(ref. 6): 

Een doorsnede van de afbuigmagneet in het mediaanvlak (fabrikaat Phi

lips) is gegeven in Fig. 4. De geometrische straal is 0,8 meter terwijl 

de straal van de centrale baan die de afbuiging over 45° geeft 0,91 meter 

is (dit komt door de invloed van de randvelden van de magneet). De afstand 

tussen de poolschoenen bedraagt 55 mm. Tevens is in de figuur de plaats 

van de sonde plus houder getekend. Van deze laatste vindt men in de appen

dix: De magneet, een gedetailleerde tekening. Op de plaats van de sonde is 

een geringe veldgradiënt aanwezig, dit is noodzakelijk voor een goed func

tioneren van de N.M.R.-eenheid ( v B/vx L3.10-3 T/m; ref. 7 en 9). 
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,, 

R. o.a 11CTU4 

·' 

$
-~ 

Fig. 4: Doorsnede door het mediaan vlak van 
de vacuümkamer van de 45° afbuigmagneet 

-- PonP 

De sondes door A.E.G. geleverd bleken niet vacuümdicht te zijn. Daar

om is besloten om de sondes in een luchtdoos in het vacuüm tussen de mag

neetschoenen te plaatsen. 

De kans dat de houder door de bundel geraakt wordt is zeer gering 

omdat: 

1) De houder bui ten de baan van de bundel geplaatst is. 

2) Er voor gezorgd is, dat vóór de houder nog een extra grafiet 

afscherming is aangebracht (op de houder zit er ook een). 

De waarde van de magnetische inductie als functie van de potentiome

terstand van de grofinstelling v.an magneet MCl is gegeven in Fig 5 (de waar

den vindt men in de tabel zie appendix: De magneet). 
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In Fig. 6 is het hysteresis effect van kleine instellingsvariaties 

weergegeven. Het blijkt dat de hysteresis de 613 waarde van 0,4 gauss niet 

overschrijdt. 

I . 

l o.o.:H ,-- -

-

4ooo 

'l-ooo 

oL---~-----L----~--~~L---~----2-----~--~----~ 
'L.oo loo 

Fig. 5: De magnetische inductie van magneet 
MCl als functie van de grofinstelling 
(in schaaldelen van de potentiometer) 
van de voeding. 

tooo 
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3o De N.M.R. meet- en regeleenheid.(ref. 7,8 en 3) =============================== 

3.1. Inle_áAiD.E:: 

De magnetische inducties van de twee 45° afbuigmagneten in het bun

delgeleidingssysteem kunnen worden gemeten met de N.M.R.-meeteenheid. Een 

eenvoudig intermitterende regeling van deze inductie door de N.M.R. meet

en regeleenheid is mogelijk omdat de inductie van beide magneten gelijk 

moeten zijn. 

In deze inleiding~zullen we aan de hand van enkele principe schema's 

de werking van de N.M.R. meet- en ~egeleenheid verklaren. In de volgende 

secties zal worden ingegaan op enkele details van het meet- en regelsysteem 

en zal het dynamisch gedrag bij toepassing op één magneet worden bespro

ken. Daarna zal het gehele intermitterende systeem worden beschreven en è · 

besloten worden met het theoretisch model van het systeem. 

· We kunnen het gebruik van de N.M.R.-eenheid in twee groepen onder

verdelen: 

1) De_magneetveld meting. 

2) De magneetveld regeling. 

Ad 1) De magneetveld meting: 

Hierbij is men alleen geïnteresseerd in de waarden van de magnetische 

inductie ter plaatse van de sonde. Dit kan op twee manieren worden ver

wezenlijkt: 

·a) Handbediening 

b) Automatische bediening 

Het principe van beide bedieningswijzen is in Fig. 7 geschetst. Hier

in slaat het getrokken gedeelte op handbediening en het getrokken en gestip

pelde gedeelte op automatische bediening. 

Wanneer de frequentie van het aangelegde em-veld binnen het bereik 

van de 50 Hz veldmodulatie komt verschijnen er twee (gedifferentieerde) 

absorptie signalen op de aseiloscoop (zie Fig. 2). Zodra deze signalen 

samen vallen, kan op de frequentieteller de waarde van de magnetische in

ductie worden afgelezen. Bij handbediening regelt men dit samenvallen zelf. 

Bij automatische bediening wordt in de fase gevoelige versterker het ab

sorptie signaal gecorreleerd met een blok van het modulatie signaal afge

leide blokspanning (zie fase gevoelige versterker en appendix: Fase ge

voelige versterker foto 1) 
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()5.ciL.LATOR 

N.M. (:(_- E~l.c; o 

---------- Handbediening 
- x - x- Automatische bediening 

Fig. 7: Blokschema van de N.M.R.-eenheid 
voor magneetveld meting. 

.. 
+ .o( 

I 

Het verschil· signaal wordt doorgevoerd naar een motor die dan voor de rege

ling van de signalen op elkaar zorgt. 

Ad 2) De magneetveld regeling: 

In dit geval regelt de N.M.R.-eenheid de magnetische inductie naar de, 

op de duimwielschakelaar, ingestelde waarde. De oscillator fre~uentie is 

nu altijd gelijk aan de ingestelde waarde. Daarentegen wordt het signaal 

uit de fase gevoelige versterker naar de magneetvoeding gestuurd. Het prin

cipe schema is gegeven in Fig. 8 (vergelijk deze met het gestippelde ge

deelte in Fig. 7rr)7.------------

t--'-'--'--4-----t F<>.~,_.. ...... ;;: 
T€lL6"F\. 

Fig. 8: Blokschema van de N.M.R.-eenheid 
voor magneetveld meting. 
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Bij een verschil van 40 mgauss tussen de op de duimwielschakelaar in

gestelde waarde en de magnetische inductie van de magneet geeft de N.M.R.

eenheid een signaal van 8 Volt af<(dit is tevens de maximale spanning die 

kan worden afgegeven). 

3.2. ]2e_fas.§_ g_ey_oel1fs_e y_ers_ie.E,ker: 

In de appendix staat een schema van de fase gevoelige versterker. In 

feite berust de werking op vermenigvuldiging van een blok signaal en het 

absorptie signaal met een van het modulatie signaal afgeleide blokspanning. 

Het blok is in fase met de nul doorgang van het modulatie signaal (zie ap

pendix: Fase gevoelige versterker, foto 1 en 2). Het signaal na vermenig

vuldiging wordt via een integrator gevoerd naar de magneet voeding (bij 

regeling) of de schakelaar die de motor van de frequentie instelling van 

de oscillator verzorgt (zie foto 3 appendix). 

In Fig. 9 a en b staan het modulatie signaal en het moment waarop ab

sorptie optreedt ( l), het blok ( 2) en het signaal na vermenigvuldiging ge

tekend (3). 

~ 
~P-_,~~~--~~---

t-1 

0 

_., 

~~ 

+1 

I 
I. I(~) I I 

-1 

L1.) 

I I I 

w Q Q m 1TI 

Û) 
U) 

Q.. 
b 

Fig. 9: Principe van de werking van de fase 
gevoelige versterker. 

. 
I ... 

I 1 
I • 

Fig. 9 a (links) levert dus na integratie een positieve spanning op en 

b (dit is rechts; dat is als de absorptie puls in de andere ! periode valt) 
een negatieve spanningo 

De breedte van de absorptie puls is bij benadering omgekeerd evenredig 
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met de amplitude van het modulatie signaal. Dit heeft tot gevolg dat het 

uitgangssignaal van de integrator kleiner wordt bij grotere veldmodulatie. 

In Fig. 10 is het uitgangssignaal van de integrator te zien. Wanneer 

de absorptie puls in gebied 1 zit heeft het uitgangssignaal een constante 

positieve waarde. Wanneer we in gebied 2 zitten idem negatief. Tussen 1 en 

2 is een gebied waar het verband liniair is. De breedte van dit gebied is 

80 mgauss. 

In Fig. 11 laten we de uitgang van de integrator zien bij stappen van 

1,2,3 en 4 gauss op de duimwielschakelaar. Het proportionele gebied is c.a. 

40 mgauss, we zitten dus in dit geval voor het grootste gedeelte van de 

tijd in het niet proportionele gebied, hetgeen ook blijkt uit de constante 

helling. 

+1 

). I 
•. I 

·; I 
I 

I,' .... ,, __ 

I @I 
1 I 

,,, 
I ,,, 

--:+Ir-.-:_-_-_-_ --~01 ,,, ., 
G:> I 'I 

~ 

Fig. 10: Verklaringssche
ma niet lin. ele
ment (zie tekst) 

Fig. ll: Uitgangssignaal van de 
integrator na de fase ge
voelige versterker bij 
een gesloten systeem en 
stappen van 1,2,3 of 4 gauss 
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3.3. ~~.ê_Ch g_ef!r.ê:E: 

Alvorens het gedrag van de totale regelkring te bekijken, bekijken 

we het gedrag van een hoofdonderdeel en wel: 

1) De magneet en zijn voeding. 

2) Het bode diagram van het totale systeem. 

Opgemerkt dient te worden dat de eventuele tijdconstanten in het sy

steem van de oscillator kunnen worden verwaarloosd t.o.v. de tijdconstan

ten in de rest van het systeem. 

Ad 1) De magneet en zijn voeding: 

Het vervangingsschema hiervan is gegeven 

in Fig. 12. De waarden van L en R zijn grootheden die bij de magneet beho-

ren. 

Fig. ·12: Vervangings
schema van de 
magneet en voe
ding. 

Fig. 13: De emk van inductie van een 
extra spoel om de poolschoen 
van de magneet T1Cl als ge
volg van een verstoring (stap
vormig) van de magnetische 
inductie van 40 gauss. 

De zelfinductie van de magneet spoelen is L • Hiervoor vinden we: 
2 m 

· 4n}{A 
L = 0 = 0,184 H (2) 

m g J 

waarbij: n= 120 windingen 
2 A= 0,14 m 

-1 
fo= 4110 

-2 g= 5,5 10 meter 
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De waarde van R is moeilijk te vinden in verband met de optredende 

wervelstromen maar kan uit metingen worden bepaald. 

Het dynamisch gedrag van de RLC-kring is op twee manieren bekeken: 

a) Door een stap op de sturing van de magneetvoeding te zetten 

(door aan de grof regeling (snel) te draaien) en de resulte

rende magnetische inductievariatie te meten met behulp van 

een extra spoel die om de ijzerkern van de magneet is aange

bracht (er zijn 36 windingen gebruikt). 

In Fig. 13 is een foto van de responsie aan de uitgang van 

deze speciaal aangebrachte spoel gegeven ten gevolge van 

een stap op de stuuringang overeenkomend met 4 schaaldelen 

grof of 40 gauss. Integratie van dit signaal levert de stap

responsie in het magneetveld op Fig. 14. 

Uit deze figuur volgt: 

Doorshote D= 10,8 %; ongedempte eigen

frequentie w = 19,1 rad/ sec; logaritmisch decrement .A.= 
0 

3,579 en kwaliteit Q= 0,877. 

Hieruit volgt: 

1= o,l246 H en R= 2, 7l.sL. 

b) Door op de modulatie ingang van de voeding een sinus-vor

mig signaal met instelbare frequentie aan te brengen. Hier

bij is weer gebruik gemaakt van de onder a) genoemde extra 

spoel. Het resultaat aan de uitgang van de spoel is gegeven 

in Fig. 15. De magneetveld responsie hiervan is in het bode 

diagram in Fig. 16 gegeven. Dit komt tot stand door integra

tie van Fig. 15. 

Uit deze figuur volgt: 

~ = 17,6 rad/sec;_A_= 2,826 en Q= 
0 

1,11 dus 1= 0,1467 H en R= 2,32~. 

De hieruit bepaalde polen s1 , 2= 8(1! 2j) worden gebruikt in het reken

programma in sectie 3.5 en appendix: Theoretisch model. 
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Fig. 14: De stapresponsie van het mag
neetveld verkregen door inte
gratie van de responsie gege
ven in Fig. 13. 
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Fig. 15: De overdrachtsfunctie van een sinusvormig signaal op 
de modulatie ingang van de magneet MCl en de uitgangs
spanning van een extra spoel om de magneetspoel. 

~(QR!)/~«'() 

Fig. 16: De uit Fig. 15 -door ·inteRTatie verkregen responsie 
van het magneetveld. -
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Ad 2) Het bode diagram van het totale systeem: 

In Fig 17 is het bode diagram gegeven van de magneet, de voeding en 

en de N.M.R.-eenheid. Dit is bepaald met behulp van een U.V. schrijver die 

gebruik maakt van spiegel galvanometers (Honeywell model 1406 visiocording 

oscillograph) en geschikt is voor frequentie van 0 tot 200 Hz. De RC-tijd 

van de integrator van de fase gevoelige versterker is zo gekozen (1/~e= 

100 rad/sec) dat_hij te verwaarlozen is t.o.v. de overige RC-tijden in het 

systeem. 

Het sinusvormige signaal op de magneetvoeding is zo genomen dat we bin

nen het proportionele regelgebied van de fase gevoelige versterker (het niet 

liniaire element) zitten (zie sectie 3.2). Uit het verloop van het bode 

·-diagram en het daarbij gemeten fase verloop is af te leiden dat er naast de 

twee tijdconstanten van de magneet en voeding nog een derde tijdconstante 

moet zijn. 

Deze is, evenals de oorzaak van het overschieten (zie sectie 3.2 Fig. 

11) niet uit de voorhanden zijnde schema's van A.E.G. te vinden. 

Uit het bode diagram volgt ook dat verstoringen_tot c.a. 2 Hz kunnen 

worden weggeregeld. 

De uit de bodediagrammen afgeleide tijdconstanten zijn gebruikt voor 

de theoretische beschrijving van hèt intermitterend regelsysteem (zie sec

tie 3.5 en appendix: Theoretisch model). 

Ten einde een zo groot mogelijke statische versterking te krijgen, 

moet er aan de regelkring een integrerende aktie worden toegevoegd. Het 
0 nulpunt van deze integrator wordt gelegd op het 135 punt van het totale 

bode diagram (zie Fig. 17)o De rondgaande versterking is 2000. De pool van 

de integrator ligt bij w = 0,05 rad/sec. 
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o,;; 10 1..0 .;o 100 

Fig. 17: Bode diagram van het totale systeem 
(magneet, voeding en N.M.R.-eenheid). 



- 21 -

3.4.1. Inleiding: 

We beschrijven nu een regelsysteem dat zowel intermitterend als con

tinu kan werken. 

In de volgende secties zullen achtereenvolgens aan de orde komen: 

een overzichtsscherr~, Switch systeem A, Switch systeem B (samen vormen ze 

het intermitterend regelsysteem), de klok en een tijds diagram. Allereerst 

volgen hier enkele beschouwingen die men overweegt bij het bouwen van zo'n 

systeem: 

1) Voor de controle van een goed functioneren van de N.M.R.

eenheid en om de mogelijkheid een nieuw magneetveld in te stellen zo een

voudig mogelijk te houden is het noodzakelijk dat de eenheid zich in de be

dieningskamer bevindt. De afstand tussen de bedieningskamer en de bunker 

van het energie analyse systeem bedraagt : 60 meter. 

2) Bij het gebruik van een oscillator zouden \·Te moeten zor

gen dat zowel bij meting als b~j regeling de beide magneten binnen elkaars 

regelgebied liggen. Daarnaast mag de kabel tussen oscillator en sonde niet 

groter zijn als c.a. 1 meter.in verband met de oscillatie frequentie. De 

afstand tussen beide afbuigmagneten bedraagt ongeveer 5 meter. Het is dus 

noodzakelijk om twee oscillatoren te gebruiken. 

3) De afstand tussen de oscillator en de N.M.R.-eenheid mag 

volgens de fabrikant de 30 meter niet overschrijden. De 60 meter die we nu 

hebben bleek dan ook voor de gestabiliseerde voeding in de N.M.R.-eenheid 

voor de oscillator te groot. Het geheel ging als Miller- oscillator werken. 

We zijn dus verplicht om een extra voeding bij de oscillator te plaatsen 

(120 Volt). Ook moesten we nog een -6,2 Volt voeding plaatsen (voor de bui

zen in de oscillator) daar de N.M.R.-eenheid twee oscillatoren parallel · 

niet aankon. In de appendix: Switch systeem A, staat een schema van de ka

belverbindingen tussen een oscillator en de N.M.R.-eenheid. 

4) Om aanzienlijke kabellengtes tussen de bedieningskamer 

en de analyse bunker te besparen is besloten het intermitterend systeem in 

twee gedeelten te splitsen, Switch systeem A (in de analyse bunker) en 

Switch systeem B (in de bedieningskamer). 
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3.4.2. Overzichtsschema: 
In Fig. 18 is een overziehtsschema van het door ons ontworpen systeem 

gegeven. 

0 

I 

Fig. 18: Overziehtsschema van het totale 
meet-en regelsysteem. 

H<l~ .. ~ 

!>""<1.;,.~ 

11\3'1 

Een functieb~schrijving van systeem A en E is te vinden in de volgen

de secties, evenals de klok die zorgt voor het tijdig overschakelen tussen 

de magneten. 

3.4.3. Switch systeem A: 

Dit systeem zendt de stuur- en regelsignalen van de N.M.R.-eenheid 

naar de oscillator behorende bij de magneet die door systeem E (de master 

van het intermitterend systeem) op dat moment aan de N.M.R.-eenheid aange

sloten is. 

\ 
\ 
\ 
~ 

We zullen nu na moeten gaan welke signalen in de oscillator overge

schakeld moeten worden (zie Fig. 7 en 8 ; in de appendix: Switch systeem A, 

staat een schema ván de HF-oscillator): 

----- Het absorptie signaal. Daar dit signaal via een coaxiaal kabel 

getransporteerd wordt, gebruiken we een coaxiaal relais (zie appendix sche

ma HF-oscillator aansluiting b28). 
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----- Het HF-signaal. Dit is het signaal dat naar de frequentie tel

ler gaat. Daar dit ook een coaxiaal kabel is gebruiken we ook een coax

iaal relais (zie appendix schema HF-oscillator aansluiting HF). 

----- De sturing van de motor die het frequentiegebied grof instelt 

(zie appendix: Intermitterend systeem Fig.A2 Twee draden van :Bu 31). 
----- De eindschakelaars van de hierboven genoemde motor (zie appendix 

schema HF-oscillator aansluiting b6 en bS). 

----- De sturing van de varicap. Deze kan kleine variaties in het mag

neetveld bijregelen. Zijn bereik ligt in het frequentiegebied dat overeen

komt met +of- 10 gauss,(zie appendix schema HF-oscillator aansluiting b24). 

Het modulatie signaal wordt niet mee overgeschakeld maar staat evenals 

de overige signalen continu overgeschakeld. 

We hebben dus in totaal 7 wissel relais, waarvan twee coaxiaal re

lais, nodig om te schakelen. 

Een principe- en printplaatschema en een schema van de kabelverbindin

gen van de N.M.R.-eenheid via Switch systeem A naar de HF-oscillator is 

opgenomen in de appendix: Switch systeem A (meer uitgrbreide dokumentatie 

vindt men in het nog samen te stellen NK rapport 193). 

3.4.4. Switch systeem :B: 

Dit systeem is de 11 master 11 van het intermitterende systeem, d.w.z. 

dat men hier bepaalt of men continu of intermitterend regelt of meet en 

bepaalt met welke periodetijd (dit is de tijd waarop men gedurende de ene 

halve periode de ene magneet bekijkt èn de andere helft de andere magneet) 

men dat doet. 

Verder heeft het tot taak om te zorgen dat het signaal uit de fase ge

voelige versterker (u in Fig. 18) aan die magneet wordt doorgegeven die· 
r 

op dat moment aan de N.M.R.-eenheid gekoppeld is. De andere wordt doormid-

del van een hold schakeling op zijn waarde gehouden. We zullen moeten zor

gen dat bij het overschakelen van de ene naar de andere magneet de N.M.R.

eenheid de kans krijgt zich aan zijn nieuwe situatie aan te passen. Hier

voor is een vertraging ingebouwd (1 sec; wachttijd) voordat de kring ge

sloten wordt. 

Het principe schema van dit systeem is gegeven in Fig. 19. Hierin 

staat 11 man 11 voor het met de hand bepalen van de magneet waar men naar 

wil kijken en "· aut " voor automatisch overschakelen tussen de twee kringen. 
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In de figuur staat met H (hoog) en L (laag) aangegeven welke signalen men 

waar kan verwachten bij het continu kijken naar magneet MB4. 

Kl.ol< -.i,..HAA'-. ,. FUe-e<-
1'-! ,--;,-+----if--1-01-... .- '-.--

Fig. 19: 

11 I I 
11 I I 

'''I 
tl I I 

11 1 I 
I· I I 

---rln_ 

Principe schema voor de overscha
keling' tussen twee magneten.(als 
Q hoog is wil dat zeggen dat HB4 
in de regelkring zit dus dat we 
naar MB4 kijken met de N.M.R.-eenheid. 

Kort intermetzo over Fig. 19: 
Bij de in de figuur gegeven sytuatie (continu naar MB4 kijken) blijkt 

dat de PR-in~ctng van de Flip Flop steeds laag is en de CLR-ingang hoog. De
ze situatie blijft zo ondanks de binnen komende klok pulsen. We zorgen nu 
dat aan de Q-uitgang (die hoog is) de elementen komen te zitten die nodig 
zijn voor het feit dat MB4 aan de N.M.R.-eenheid zit. 

Op het moment dat men met de hand overschakelt van MB4 naar MCl wordt 
de PR-ingang onmiddelijk hoog en de CLR-ingang blijft hoog en is afhankelijk 
van de signalen op de J- en K-ingang (die beide gelijk zijn) of er bij een 
binnen komende klok puls iets gebeurt. De J- en K-ir~ang zijn altijd laag 
behalve net voor het einde van een halve Eeriode tijd. Komt op dat moment 
een klok puls binnen dan veranderen Q en Q van teken dus in de gegeven sy
tuatie wordt MCl in plaats van MB4 aan de N.M.R.-eenheid gekoppeldo 

Bij automatische (aut) instelling zijn de PR- en CLR- ingang beide 
hoog. Dan zal dus bij een binnen komende klok puls alleen worden overge
schakeld als de J- K-ingang hoog is (dus vlak voor het einde van een i 
periode tijd; zie ook pulsschema Fig. 21). 

We zorgen er met de J/K-Flip Flop vo~r dat het systeem beveiligd 

wordt tegen iP..grepen met de hand. 

We zullen nu evenals bij Switch systeem A moeten kijken welke signa

len, in de N .M.R.-eenheid mee geschakeld moeten >vorden: 

Het sample hold systeem. Dit zorgt er voor dat de niet geregel

de kring blijft staan op de laaste waarde uit de vorige periode. 
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----- De spanning over de condensator van de integrator van de fase 

gevoelige versterker (zie Fig. 7 en 8), die via een hold en verzwakker naar 

de stuuringang van de magneet wordt gestuurd, is afhankelijk van de beno

digde stuurspanning voor de magneet. Daar deze voor beide magneten ver

-schillend is moet de condensator mee overgesch~~eld worden. 

----- Evenzo is de spanning voor de varicap in beide oscillatoren 

verschillend en moet de condensator in het integratiecirquit dat de vari

cap regelt mee worden overgeschakeld. 

We hebben dus drie verschillende wisselrelais nodig. Deze drie elemen

ten bleken voldoende om te zorgen dat men geen beïnvloeding van de ene 

kring door de andere kreeg. Alle andere signalen worden continu voor bei

de kringen parallel door verbonden. 

In de appendix: Switch systeem B, geeft een totaal principe schema, 

tekening van de frontplaat met schema van de momenten waarop de leds (light 

emitting diode) gaan_branden en tot slot de printplaat behorende bij een 

gedeelte van het principeschema (meer uitgebreide dokumentatie bevindt 

.zich in het reeds genoemde NK rapport 193). 

3.4.5 .. De klok: 

Voor het regelen van de beide switch systemen is er een klok die is 

opgebouwd ui twee in. serie staande one-shots (zie Fig. 20; one-shot: SN 

74121). In het systeem is de mogelijkheid tot het kiezen van drie periode 

tijden (een periode tijd wil zeggen dat men de N.M.R.-eenheid de ene halve 

periode op de ene kring heeft aangesloten en de andere helft op de andere 

kring enz.). De instelling van de periode tijd wordt verzorgd door bij 

one-shot ~ drie weerstandswaarde te kiezen. Hiermee kunnen periode tij

den van 5, 10 en 20 seconden worden weergegeven. 

I'( \lee. 

® ...ru--L 1 
":1'11:t) I> :!> 'f'11~\ 

L-----,.-;=-.,--· 

Fig. 20: De klok 
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3.4.6. Pulsschema: 

Tot slot wordt nog een pulsschema gegeven waarbij men voor de plaatsen 

waar ze genomen zijn moet kijken in het totaal schema van Switch systeem B 

in de appendix. 
kl..o\.<, __]1 ___ ----J. nL_ ___ __",........-~"_ ___ ___.-n~.-.-__ ___,· n-

~11( 'l"'5~t"'á 
"'"'" l>"' f'Löp Plop 

.z.Î<ii: bEC:.."ri&<:" 3 ....... 

!I<H-1:1.. Pul• 
$c..ÖT~Lh '>'J)~ .... 

A 

I 
I 

.___ __ ____,/ 
I 

I 

I 

L 

------------------~~L------------------------~~L--------------~ 
I I 

I _____ s 

I 
I 

I I 
I I 

I I I 

_n ____ ~n~· --~h. ____ ~n~. --~n~-, 

MC.1 A~'lX 
N.M. R. - O<I'Jw,.i.o 

~rr'-i:o 

'K~G-otL\•<""N<a
~f>toTEN vAN H.C..1 . 

T 

Le:t:> 

Lro 
Lr.~ 

T-tc, 

Lt 

s ': 
b: 

.h 
2. 

!T+t-. 
>. 

l,.Ï 

J:-_. 
t1~-'\ AAN~. 
N.t-1.R- El\NHEIO. 

WAc.HTT~'O . 

REG-EL\<:'Rii'JS. 
GE'!:>\.OT'N v.ctN 
M.l:!:>-"-1. 

Fig. 21: Pulschema van systeem B (verklaring van de tekst zie 
appendix: Switch systeem B Totaal schema). 
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3.5.1. Inleiding: 

We gaan het intermitterend regel systeem nu met een theoretisch mo

del beschrijven. Fig. 22 geeft het blokschema van het model. Daar beide 

regelkringen identiek zijn bekijken we slechts een magneet en ged11rende de 

~ijd dat de N.M~R.-eenheid op de andere kring zit beschouwen we de signalen 

uit de ons bekeken kring constant. 

M ~o.);;eT I: -I
Voto\,_.~;, 

Fig. 22: Blokschema van de regeling 

3.5.2. Systeembeschrijving in de toestandsruimte(ref. 10,11): 

Een liniair systeem kan worden weergegeven door een stelsel eerste 

orde differentiaal vergelijkingen met constante coëfficienten. De toestand 

van het systeem op een tijdstip t kan worden beschreven met een zgn. toe

standsvector bestaande uit de componenten (m1 , m2, •••••• mL; x1 , x2, ••• xp). 
Zie Fig. 23. 

)HTSLNE. be:.f>TAND. 
'. 

I I 
I I . 

X' 1 , )(~--------Xp I I 
I • t 
I 

I 

r 

INTE~E C>AooTHe:oe:N 

Fig. 23: Voorstelling van een systeem met 
toestands grootheden. 

De toestand op t+ t>t wordt gevonden door een matrix + , de zgn. " over

all transition matrix ", toe te passen op de toestandsvector op het tijd

stip t. In een intermitterend systeem zijn steeds intervallen te onder

scheiden~ De toestand vector direct aan het begin van een nieuw interval, 

wordt verkregen door een matrix B, de n state transition matrix ", toe te 

passen op de toestand aan het einde van het vorige interval m.a.w. de 
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nieuwe begintoestand is een liniaire combinatie van de eindtoestand groot

heid van de vorige periode. 

In Fig. 24 staat het schema van ons interrr~tterend systeem dat ge

schikt is voor behandeling in de toest~~dsruimte. 

f!) 

Fig. 24: Toestandsdiagram van het systeem. (verklaring van 
A, AA, b' c, p, Q en W zie appendix: Theoretisch 
model) n 
De getallen 1 , 2 , 3 , slaan op de plaatsen waar 
in het rekenprogramma na de responsie is gekeken 
zie Fig. 25 e.v •• 

Een complete periode van een inter:mitterend systeem kan bestaan uit 

de vermenigvuldiging van achtereenvolgende reeksen van overall transiticn 

matrices en state transition matrices. 

Bij dit systeem ziet het tijdschakelschema voor een periode er als 
volgdt uit: 

.,.~ hl \l'l "f'~ 
\ ~ .. C>?e'\1\ \ 

5
'1 "' "' ts l ~" l31'e;.. 

t!>:!>'t>ic."'T l:.lD\:t'v.l .!>~VI 4-lo\)Î('-\t-

~--------~--------------~------------------------~ 
Q{-\oiA<.\.\r-1~0~ c 1 tE-- o-e~c<>\i"'ó~:.\o>i<"'~ 'h. té-(--- N·t'\.Q...-e~"''-<;0 0~ """'O<:•~ ~~ ~~ 

(j'-·<P ~ 0 '---- \j>)_/ c5" ~ 
~ \ ~l... 1?>3 

Voor iedere berekende waarde wordt bij de ingang van het niet lini

aire element gekeken wat de waarde van het ingangssignaal is om dan daar

uit de uitgangwaarde te bepalen. 
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Detail informatie over de uiteindelijke berekeningen en het progr~a 

vindt men in de appendix: Theoretisch model. Eveneens is daar opgenomen 

een berekening van de onderdelen van het totale toestandsschema van Fig. 24. 

Het niet liniaire element is wel degelijk meegenomen in het rekenprogramma. 

3·5~3· Enkele berekeningen met behulp van het rekenprogramma: 

In de appendix is een voorbeeld opgenomen van de manier waarop de in

put van het rekenprogramma geladen moet worden (behorend bij Fig. 30) en 

tevens het programma zelf. 

We hebben achtereenvolgens gekeken naar: 

1) De afzonderlijke subsystemen (Fig. 25). 

2) De invloed van twee en vier periode tijden (Fig. 26). 

3) Een stap op de magneet systeem ingang (Fig. 27). 

4) De invloed van de rondgaande versterking (Fig. 28). 

5) De invloed van een stap zodanig dat het systeem in een halve 

periode niet op zijn eind waarde komt (Fig. 29). 

9) Een continu systeem (Fig. 30). 
7) De invloed van veranderingen van de wachttijd (Fig. 31). 

Alle berekeningen, tenzij anders vermeld, betreffen een intermitterende 

regeling. De relevante gegevens van de verschillende figuren vindt men in 

onderstaande tabel. 

Tabel: 

ONDE.R.De-EJ. 
VE.:Rri I'<.FI I...E Tl TP 

AANTAl '!>TAP op~ &0< i ... G-trN "FiG-. !:;.C..HML "J'Al(TO! (.Re:l<ENT\il:>) Vf! 
{PEF<.Ïo:t>t:- Pnio:t>Ee. 

~EC.. {Af\) ..-<11>} 
!:tE"C.. 

25 MAG-Ne-ET 2-oo ziE "Fi~. ')( 'X ")( 1 (A) 

•NTSGR.A,.OA. 2oo .z.is "Fio-. )( )C )( 1 
(.b) 

{o..) 200 o.o"' .jO 5 2. 1 
INVLOED VAN 

Vt=R!=41 iLLE.NI>S. 

26 (b) 2.oo o.o-1 ~0 5 2. -~ Pi:RÎO:DE~. 

(c.) 2..oo 0.0~ -to 5 4 -1 

(d) 3oo 0.0~ -i5 5 4 -1 

2. i 
S.TAP op 21 - 2.oo o.o~ ..fO 5 MAo-NEET it>lG-ANG-
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""FiG-. 
VER;rÏKAt.li Ti 'TP 

EL. 
'6oiAAL"?~ ~IM&'NTi.p:>) VER~~"' (FU<.ion'li- fi"~TFIL O::.ïF\? Dpt1ERI<i H<;.l:tN. 

'T'{:I>) PERic::»>~a. 
bii<C.. (AA) 

~~-

29 (.a.) 2.oo o.of 9 €> 4 1 

VS:~ANDERÏ N c;... 

(b) 2.<X> · O.Oi ~0 5 2 1 VAN 'DS: 
Ro~G-AANDE. 
VEQt>'T'E.R~i N G-. 

(c..) 2.oo o.o-1 15 5 4 1 

\.d.) 3.00 0.01 S25 5 2. -1 

2.9 x ~00 0.01 2o 5 4 2.. 

.30 y. 2.oo o.o~ ..{O 5 2.. ~ 
C:.O"iTE:'N LU: • 

R.E: G-E.L iN a.-. 

~-\ (a) 2.oo o.o{ ~0 5 2. 
WAOITTi.tD : i ~ 

1 

(.b) 2.oo ~ 
o.s !>E:C 

0.0~ -\0 5 2 

(c.) 2.oo o.o.f -10 5 2.. .-\ ql~ 

(d) 2.oo OOl -10 5 2. 1 O,Ol t.sc; 

----- Ad 1) De afzonderlijke subsystemen: 

De responsie van een stap op de . 

magneet en de integrator in het model is gegeven in Fig. 25 a en b. De tijd

constanten zijn zodanig gekozen dat ze met_ de werkelijkheid overeenkomen. 

Men kan Fig. 25a vergelijken met Fig. 14 (zie bode diagram van de magneet). 

tscc.. 

\ 

Fig. 25: De stapresponsie van de magneet (a) en 
de integrator (b). 
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----- Ad 2) De invloed van twee en vier periode tijden: 

In Fig 26a,b,c,d staan de verschillende responsies (de getallen er bij 

slaan terug op Fig. 24 en geven daar de plaats aan waar ze genomen zijn), 

bij een stap van 1 gauss (a,c,d) en -1 gauss (b) op de duimwielschakelaar. 

Er zijn in het totaal twee periodes bij a en b genomen en vier bij c en d. 

En verder staat in Fig. 26a aangegeven op welk moment de schakelaars uit 

Fig. 24 dicht en open gaan. 

Foto 3 laat de uitgang van de integrator zien bij een stap van+/- l gauss 

en is te vergelijken met al en bl uit Fig. 26. 

Foto 4 laat de uitgang zien bij een stap van l gauss en meerdere periodes. 

Dit is dus te vergelijken met Fig. 26cl. 

Uit de vergelijking van de theoretische responsie en de werkelijk

heid (de foto's) volgt dat de sprong bij het dichtgaan van s4 bij allebei 

voorkomt het doorschieten ontbreekt in het theoretisch model. 

----- Ad 3) Een stap op de magneet systeem ingang: 

De voorkomende responsies zijn te zien in Fig. 27. We simuleren hier 

eigenlijk een verstoring van het magneetveld. 

Fig. 27: Stapvormige verstoring op de magnetische 
inductie. 
De getallen l, 2 en 3 vindt men terug in 
Fig. 24 en geven daar aan waar men bij de 
gegeven regelactie deze responsie mag verwachten. 
l= uitgang integrator 
2= uitgang magneet 
3= ingang niet liniaire element. 



Fig. 26: 
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t-1» 
~ .. } (s.::c.) 
~~ ~ 

c~~c.) · 

f:..p 

U.) 

(C) 

(.d.) 

Stap van +1 gauss (a,c,d) en -1 gauss (b) op 
de duimwielschakelaar. (de getallen enz. inde 
figuur zie Fig 27 e11 Fig 24 ) 

lo 

l.o 

Uitgangssignaal van de uit
gang van de integrator bij 
een intermitterende regeling 

iedem foto 3 maar nu 
vier periodes. 
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----- Ad 4) De invloed van de rondgaande versterking: 

In Fig. 28a, b, c en d vindt men de verschillende responsies bij ver

andering van de nominale versterking.(bij b) met de grootte die in de fi

guren zijn aangegeven. Het is duidelijk dat de regeling bij het opdraaien 

van de versterking gaat oscilleren. De frequentie hiervan is 4 rad/sec. 

Dit is dezelfde frequentie die we in werkelijkheid terug vinden als we de 

versterking opdraaien. 

) 

o,g x 

("-.) 

1 ~~----------------------
f.x 

({,] 

-1.5 x 

(Cl 

IO 
Ct.Ec) é_. 

Fig. 28: De invloed van de rondgaande versterking 
op de regelacties. 
De getallen 1,2,3 vindt men in Fig.24 te-
rug en geven daar aan vlaar men bij de ge
geven regelactie deze responsie mag verwachten. 
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----- Ad 5) Tie invloed van een stap zodanig dat het systeem in een halve 

periode niet op zijn eind waarde komt: 

Tiit is te zien in Fig. 29. We moeten dus meerdere periodes wachten 

voordat het systeem is uitgeregeld. 

3 

b-
(,.'~ Cc:-) 

Fig. 29: Regelactie van een zodanige stap dat de 
regeling niet in één keer op zijn eind
waarde komt. 
Tie getallen 1,2,3 vindt men terug in Fig. 
24 en geven daar aan waar men met de ge
geven regelactie deze respons mag verwachten. 

----- Ad 6) Een continu systeem: 

In Fig. 30 zijn de responsies te zien. We moeten responsie l verge

lijken met de responsie op de foto in Fig. ll blz. 14. 

Fig. 30: Regelactie in geval van een continu sy
steem. 
Voor de getallen 1,2,3 zie teks Fig.29. 

\C 
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----- Ad 7) De invloed van veranderingen van de wachttijd: 

De· stapverstoringen die in het systeem ontstaan bij het dicht gaan 

vaan schakelaar s4 en in werkelijkheid ook aanwezig zijn worden verklaard 

doordat het systeem gedurende een korte tijd (c.a. l sec) openhangt met 

~en rondgaande versterking van 2000. 

In Fig. 31 is de invloed te zien van deze verstoringen bij kleiner 

wordende wachttijd. Het is duidelijk dat ze kleiner worden. Dit kan in de 

practijk ook to~gepast worden door verandering van een regelbare weer

stand (zie appendix: Switch systeem E, algemeen overzichtsschema). 

l 

Fig. 31: De invloed van de wachttijd op de regel
acties. 
De getallen 1,2,3 vindt men terug in Fig. 
24 en geven daar aan waar men met de ge
geven regelactie deze respons mag verwachten. 

10 

I<') 

IO 
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4.1. Inleiding: 

Voor metingen aan het energie spectrum van de externe bundel is het 

90° afbuigsysteem in de dispersieve mode ingesteld. Voor de metingen van 

de magnetische inductie van de tWG? 45° afQuigmagileten is de N.M.R.-een

heid in de intermitterende regeling gebruikt met een periodetijd van 10 sec. 

In sectie 4.2. : wordt de berekende representatie van de bundel in de 

fase ruimte bij de in- en uitgangsspleet van het ana

lyse systeem gegeven (ref. 2 en 14). · 

In sectie 4.3. 

In sectie 4.4. 

In sectie 4.5. 

wordt een meting van het energiespectrum bij nomina

le instelling voor dicht bijelkaar gelegen energieën 

gegeven. 

wordt verandering van de externe bundel bekeken bij 

verschillende HF-fase verloopveranderingen van het 

interne cyclotron. 

wordt de verandering van de externe bundel bekeken 

bij verschillende veranderingen van de harmonische 

spoel instellingen. 

De in- en uitgangsspleten (zie Fig. l en ref 15) hebben een opening 

van c.a. 0,5 mm. Bij deze instelling is het scheidend vermogen 2 10-4. 

Er is steeds gemeten met een bundel protonen met energie van 20 MeV. In de 

tabel aan het eind van dit hoofdstuk staan de instellingen van de elementen 

van het bundelgeleidingssysteem, de harmonische spoelen en de HF-fase in · 

het cyclotron.voor alle metingen. Tevens is er de uitgerekende halfwaarde 

breedte van de verschillende energie spectra te vinden. De nummering van de 

metingen komt overeen met de nummering die we op de meetdag gegeven hebben 

en wordt steeds in de figuren aangehouden. 

4.2. De emittantie van de bundel bij de uitgangsspleet is gegeven in Fig. 32a. 

Horizontaal (het bovenste gedeelte) bij (l) vertikaal (het onderste gedeel

te) bij (2). Verder is een benadering van de doorgelaten bundel door de 

spleet gegeven (de rechthoek) en ter controle van de afbeeldingsvoorwaarde 

van de ingangsspleet op de uitgangsspleet is de beweging van de vector (0,4) 

eveneens gegeven. In Fig. 32b staat boven de horizontale afbeelding van de 

ingangsspleet ter plaatse van de uitgar~sspleet bij een relatieve impuls

verandering van ó. P 0 of 0, l %•. 
---p-= 
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In Fig. 32b onder (bij (2)) is de vertikale bundelpositie ter plaatse van 

de uitgangsspleet te zien. 

-"""'"' X-> 

Scl.T--------1 

(I) (IJ 

(1.) 

@) 

(.\) 

® 

Fig. 32a en b: Geeft de horizontale en vertikale emi
tantie van de bundel bij de ingéL~S-

. spleet SE (links) en de uitgangsspleet 
SC (rechts) van het analyse systeem. 

De meetgetallen zijn steeds in de P.D.P.9 computer via camax systeem 

opgeslagen en over 10 meetseries gemiddeld. De_figuren zijn gemaakt met de 

plotter van de computer. 

4.3. Verschillende nominale energieën: 

Voor de bepaling van het energie spectrum is de uitgangsspleet op zijn 

plaats gehouden en de magnetische inductie van de beide 45° afbuigmagneten 

gelijk veranderd. 

In Fig. 33 is het energie spectrum gegeven voor drie instellingen van 

het cyclotron waarbij de frequentie van de versnelspanning steeds één pra

miel verschillend was voor elk van deze gevallen en het cyclotron optimaal 

was ingesteld door middel van de fase regeling (ref. 11). 
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1l.'l;'il'f 11. f)l),t'( 
__. 
G c~~-") 

Fig. 33: Energie spreiding van de externe bundel bij 
verandering van de frequentie v~~ de versnel
spanning ten opzichte van de nominale waarde 
(4) met + (5) en - (6) l%o. 

3 

1 

1l.'tS,I'i ':Jl.iott 
-') ~ 

1l5S,t'{ Aa~·~~1'-Go,l'( 
~ 
1\ (Cj~) 

Fig~35: De energie spreiding van de externe bundel bij 
verandering van het HF-fase verloop in het cy
clotron uitgaande van de nominale waarde vol
gens Fig 34· 

_).l(tfku) 

Fig. 36: De energie spreiding van de externe bundel bij 
verandering van het HF-fase verloop in het cy-

1ll>4,''f 

1 

clotron uitgaande van de nominale waarde volgens Fig. 34. 
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De afstand van de maxima kloppen met de frequentievariaties (~B ~p _ 
B- p ~ 

1 t:> E 0,1 % bij 20 Me V is .öE dan 40 keV). De breedte van het energiespec-
2~ 
trum komt overeen met AE 

E tingen werd gevonden 

is e.a. 0,2 % dit is lager dan bij vroegere me

(die was ongeveer 0,3 %). 

4.4. Verschillende fase verlopen: 

Het fase verloop bij verschillende instellingen rond de nominale in

stelling is gegeven in Fig. 34. Aan de P.D.P.9 is steeds opgedragen het 

faseverloop via de fase regeling in te stellen. 

+1:: (~) 

b~ 
~l';o) 

f+2Po 

00 
(J.1J/(t;) 

N on;>IAltë tA.lol:. 
~ (C.">) -

-'4!?0 (\1.} 

(lf) 

Fig. 34: Het faseverloop bij de metingen 
(12) tot en met (17) uit Fig. 35 en 36. 

we zijn hierbij uitgegaan van de nominale faseverloop (13,52° op 30cm 

23,39° op 35cm, 24,06° op 40cm, 1,48° op 45cm en 30,55° op 50cm). Alle fase 

en veranderingen zijn veranderingen van de tweede harmonische. In Fig. 35 

en 36 zijn de energie spectra te zien die van deze fase verlopen het gevolg 

waren. 

Fig •. 39 en 36 samen zijn nog eens te zien op foto 4 die gemaakt is van 

de T.V. monitor. Hierop is de reproduceerbaarbeid duidelijk te zien, verge

lijk het samen vallen van meting (12) en meting (15). 

Als conclusie uit de fi~xren zou men kunnen zeggen dat het energie

spectrum sterk afhankelijk is van het HF-fase verloop in het cyclotron. 

Er is ook gekeken naar de nauwkeurigheid van de fase regeling bij deze 

metingen. Bij alle regelingen kan gesteld worden dat de ingestelde en op

gedragen waarde binnen 2?, van de tweede harmonische, per straal bleef. 



4.5. De harmonische spoelen: 
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Foto 4: De metingen van 
Fig. 35 en 36 sa
men. (de foto is 
genomen van de T.V. 
monitor) 

Fig 37 geeft de afhankelijkheid tussen energie en de harmonische spoe

len te zien. We zullen weer uit gaan van de nominale waarde en de verschil

lende veranderingen tussen de nominale waarde en de in de figuren hier niet 

mee overeenkomende waarde zijn in onderstaande tabel omcirkeld gegeven. 

Tabel: 

Nominaal (18) (19) (20) (~Ü) 

_.All -280sd -280sd -280sd ~ -280sd 

Al2 -480sd -480sd -480sd -480sd ~ 
A31 610sd ~ 610sd 610sd 610sd 

A32 -187sd -187sd ~ -187sd -187sd 

De veranderingen van 30sd komen overeen met de maximale veranderingen 

die de Puls-Unit toelaat aan de harmonische spoelen voor het optimaal hou

den van de extractie efficiency • . Binnen deze variaties verandert het ener

giespectrum dus weinig. 
llnA) 
1 

1')..'(î,l"f 

~ 
(~A"~) 

Fig. 37: Energie spreiding van de externe bundel bij ver
andering van de harmonische spoelen uitgaande van 
de nominale waarde volgens de tabel zie . boven. 
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Tabel die de waarden bevat van de energie metingen op 1 mei 1975: 

--il.J.E;ND6 NOMlN"lE VeR~;\t;M:Jt:; ""FAb' VE!'I.IoP.rt-1 
ve.R. b<:.ri ;u .. ,."os: 
hAAH<>M...,._.IE ~NOór~Jiio.JG,e/\1. 

E.JVe...a:a..a.të.N 

(.2.cy (2 i) (4) (5) (6) (1 2.) ~ -:=.) 6 '+) ('IS) ~6) (-1 1) (-19) {-tg) 
a e.1 1'0 =-
e. e..t 4S8~ 

~ e:>..!oo ·~~ 
e &-4 1 5.9 -.I) 

QB4 1 .S.?:. ...-o 

& c. i 95..:o 

Q c.~ OO:be.t>. 

G c.;!. 2.0 ..:0 

Eic4 "'13~ 

~Q c..s 15..9~ 

HB1 16o~ 

H e.-' 275 Oá> 2.10:oil>. 2-f~ ~15 

~5 0 !1AG1ol. &ie. 
-p;~A.ILN 

tM"F. tgV-lL.t, 1 ~fi>j -IS\ ~1't'i,1 -

RH -29o ~ -~ 

1=1 .. u ... -tj9o ~ -S1o 

R ~1 ..,.6to 
~5_30 -tÓio~ 

J:l ~2. -~91 ~ -lbo~ -&, 

'(,!)o 1~.52 1~2. 1~.52. -~~52 ~~52 -\2..52. 1~-~ 

t~ 2:!,.~.9 18. 

-e.lto 2.~.06 '\lf.. 4. 2.'+. 

tlis t.~G 

tso ~.55 50. i toss -IQSS 2:.0. 

(G-Fiu~) 
1::. 10 '/.a. 5 (;,sG b,S 6 6 G 6 b,4 10,2 s,ct:l 6 

{Ao/,_)(%..) 1,~ ..,,9 ..-1~1 A,tes .o~,6ss 1,bS5 ~.b5S "'·i6 .2 91 1,6 ~.bss 
I 

· Twwt 

P.!>. Bii U.N :::.ï~e .. e:t:il E. i-.:> HO' t:.e.RbT NI=AR Li~ lÏGG-€ND~L IN PE.. Ry V~<.N ï'OE~NG-. 
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Appendix: 
' ========= 

In deze appendix vindt men de volgende onderwerpen: 

1) De magneet 

2) De fase gevoelige versterker 

3) Intermitterd systeem 

Switch systeem A 

Switch systeem E 

4) Theoretisch model 

Blz. 

A2 

A3 

A5 
A9 
All 

!14 
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---- Ad 1) De niagneet: 

allereerst staat hier een schema van de sondehouder 

in de magneet vacuümkamer. Op de volgende pagina vindt men een tabel van de 

waarden behorend bij Fig. 5. 

C> 
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s ] t--l ~1~ !~ 
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l 
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"' 
~ 

11' 
11' <t 11' 

~1---- V . v 
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" -V V 
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I I to 
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~' 
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I -.........::,-
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I I 
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..J 
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I -• .. 
" \ 

~ffi ~~ 
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/6 fJ 
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Tabel van de waarden behorend. bij Fig. 5: 

'Pote:NTÎoHETe;~- SoNbe:. ~ fö ere.~ s:. 1:) • M~G-NUTVS:L'l:>. tiAc;,,..ee.Tva:~. 

~'TANP VAN ''l>li (.G-ALI~t>). (G-~~t>~. 
.-,AG-I'IIiLC.'T". 

Mei Me:,~ 

0 

too rr 5 -1'f6-1 ,65 "159 ,'62.. 

~00 6 2666,83 26tH,oo 

4oo t ~sst .ee !>564,00 

500 8 441~.~2. .LtLt ':JS, .2.0 

6oo 9 5Lt5o.66 5Lf~~.2q 

roe m. -10 6s~2..35 6:>28,4q 

8oo ~0 qqqo.'l9 qqs9,5.2. 

900 ..t-i 92.~1.96 92.08,39 

-iOOO 

"'"' 

~ 0~9:.,12 ~oq-89.85 

goo 
-1-4 9:t66.so 9~<3C3."f2. 

aoo Ao 'f'f95;6o ~~s~A~ 

F ",0 6ss~.6o 6s .2A ,?>2.. 

6oo Ir. 9 s.~.tqoAo 5'~4'1.65 

5oo 8 -4'195.6 .. -4~q4,go 

4oo 't '?>'59o.io oSbo,5'~ 

~0 6 ~6Bs so o;:z.669,~o 

~00 5 "'1~6,87 

----- Ad 2) Fase gevoelige versterker: 
In onderstaande figuur is een net

werk van de fase gevoelige versterker te zien. 
+ 1l VOLT. 

OotT 

Fig. Al: Netwerk fase gevoelige versterker. 
De getallen 1,2,3 en 4geven de plaatsen 
aan waar de foto's op de volgende pagina 
gemaakt zijn. 
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Foto 1: De blokken uit de 
fase gevoelige ver
sterker. 
Genomen op de punten 
1 en 2 in het netwerk 
pag. A3. 

Foto 2: Blok en absorptie 
puls. 
Genomen op plaats 
1 en 3 in het net
werk fase gevoeli
ge versterker. zie 
pag. A3. 

Foto 3: Signaal dat naar de 
integrator gaat zie 
netwerk Fig. Al. 
Boven: uitgewerkte 

regeling 
?·lidden en Onder 
~ 4 gauss fout instel
ling. 
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----- Ad 3) Het intermitterend systeem: 

In Fig. A2 staat een overziehts

schema van de kabel verbindingen tussen de N.M.R.-eenheid en één oscil

lator. Op de volgende pagina's wordt een schematies overzicht gegeven 

hoe deze verbindingen er nu uitzien. 

Verder wordt in dit hoofdstuk op pagina AS een overzicht gegeven van 

de componenten in de HF-oscillator. 

Op pagina A9 en volgende staan van Switch systeem A: het principe sche

ma en het printplaat overzicht. 

Vanaf pagina All volgt Switch systeem B: een totaal principe schema, 

het frontplaat schema van 9:e~. )J:'.anden van de leds daarop bij zowel inter

mitterende regeling als continu en een printplaat overzicht dat bij een 

deel van het totaal principe schema hoort. 

NA""- 11 o \:"OL 
~o-.. ~c"'a..c. 

s .. \.!:l«'b""o 

i-l'F- os· •. .'.t.L 1'\~:oco. 
(vOo"IC~o..~r) 

Fig. A2: Kabelverbinding tussen de N.M.R.
eenheid en één oscillator. 

~Ie. t:Ac'll"'e., .. ~« 
!Jo.'<i~o >)Ooo. \o"P!. 
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De bekabeling zoals die ·loopt van de N.M.R.-eenheid via Switch 

systeem A naar de HF-oscillatoren (zie ook Fig. A2 en ref. 7 en 8) 

1) De stappen motor die het goede frequentie gebied moet instellen. 

N.~.~r 

zz 7 7 7 77 14 aderi:;c kabel -.-m A.E.G. 

x vsx 5ë'"VS8 vaste doorverbindingen in systeem A 

========de verbindingen die met een relais geschakeld 
worden. 

2) De verbindingen voor de meet- en regelsignalen 

l 
I 

~t'\"- -. I 
eq,..,"~·c. 

·I 
I 

verklaring arcering zie boven. 
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3) De verbinding tussen de frequentie teller en de oscillatoren 

''fsi-Ei"H A I 

I 
I VCOA.I.C11>o..Jt". 

1. 

_j 

4) De verbinding die er voor zorgt dat de oscillatoren op het geko

zen subgebied staan (de motor die daar voor zorgt is voor op de oscil-

lator gemonteerd). 

I 
I 
J 

"'"(\..- I 
ee ... '"-f;o 

I 

-,.voi"T._..__-, 
S'flle:o 1\ t1 I 

I 
I 
I 
I 

_I 

l.. 

., 



bZO I t16 
-12V ...J..,4 
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C6 
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0 ... 1ZV"' 
b7. 

_j 

---·-. --.-
I PuffersMeJ 

H F -O!>Z ill .;a. tor. 

---·--·---

1 

C22 
5 ... 1Sp 

C23 

R24 
10 
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lflp 

C24 
3pf 

l>r 21 
100p 
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Switch systeem A: 

- A9- ltiTERMiTTS:RE:Np ~'f!::.TE:.S:I-1/ 
E>W I TCH E:l)l~:iT"a!i:M A 

Het principe schema van dit systeem is te zien in Fig. A3; 

de getallen die er in staan slaan op het IC en het pootje daarvan 

waar de wrap verbinding is gemaakt bijv. 5.6 wil zeggen op de printplaat 

IC @) pootje 6 (zie Fig. A4 
l..o) ~-<> Cö".._. A<ZI..._:! 

(..l (,.'I .. 
~-& 

'·' (..\.. 

l.,.\( 't. s-. ,, 

\.{'-'1,.._ fi.~ .;'. 9 

'3.L ~.11 ~.I\.. ""---~ 
Lol!......., l. 

~.I) 
'5 ·" 

u.-. o ... t.~>~t 
~.e\1'1;'). 

S"·:!> 1?. 'f 

').1 b.\.. 

'i.•J ..... ~ 

\.(.,, l..f.to> 

).s; J.b 
'1.') 4.'& 

1(.~ \t.l 

~-~ 'i.'f 

~-~ '!1.15" 
L{·\ Lt.'l.. 

Fig. A3: Het principe schema van Switch systeem A. 
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In Fig. A6 is het printplaatschema van een gedeelte van het totaal

schema van Fig A5 te zien. 

l-1:\ -~ .. 
(l) &') ® @ ~L 

'RA--"\.. 

~ 
Rcl~>s 1 1 .L ~eL.41'1 

Cl~ 

r T Al: fRHP l!öcoo'iö T ?Ah• ......... 
Po 
lU~ 

@ <!!'> @ @ -1 Ql' 
llk--l-1. 

i>z fJ lo)t~ ® ...... )1" IOOD)'f" 
PJ-- l. 

l'qfF 
r--+--1~ ,~.? 1:!>~ 

/~""1 

~ 
P"'-, 
Al Z!. 1~.10 '"·• 11 Al'\-- I-\. / .......... , 
'111- ~ , 

rill ~--1-'l. 
9Q.-- ~ 

CIS 

@ @ @ c:n-
1! .. 

+I 1+ I 1'fol.f 4t I 7- !foo 
J. 4\v 1'f"o T 

§: G G:> @ @ -i G> 

i ~}0}/ 4~ 
&n--• l~.&' '/-'fot ~o-• 
t.<.--t 

\. 

-1 !?.P--t ,k __ , 
!iF--t 
ltl-- 'l 

@Z!. S'l 
8\c--1-t /1.1'<.1..1 ~L-- 'l 7 
t.t-o-\-1. G._, __ 

'l ~ 

"" 7 
/t.\.lc..ll.l 

U\ --1-l ... 

@ i!6 

® h 

-lS"V~ '" uv 
15~ ---i 

Fig. A6: Printplaatschema van Switch systeem B. 

Op de volgende pagina is de frontplaat van Switch systeem B getekend 

en een verklaring van de momenten waarop de leds gaan branden. 
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Voorfront Switch systeem ]: 

t1C I 

ti~'f ~e ... \eooç, AI4.T 

T~t:> 

I~E~irre~ND ~y~~M/ 
=wiTC!-1 ~'f~Tii&:M .B 

e la\) ( li~'nT ~'l'\iT"tl"5 D<~s.) 

L<=t> 7 · <- f ~~c 1- AJl.., ""~ -CA. ... ~·"{ 

Op '-cl- :.<t:.t-«..- :><•>9At-. 

De momenten waarop de leds op de voorplaat van Switch systeem ] gaan 

branden (zie ook Fig. A5 blz. All). 

]ij continu systeem: 
Hierbij branden de drie leds van de kring die in de regeling 

zit tegelij~ertijd. 

Bij intermitterend systeem: 

' 
Lr=~ I 0 () 0 )( :J( l( () 0 0 

Li;c;. l. 0 )I x )( IC >l " )\ )C 

LEt> l x c 'I( x IC I( x 0 x 

\.E;::. 4 1( l( " 
0 c 0 )( l( t 

li:t> 5" lC l( )( () "'J( I( )C }I x 

l2;:. "' 
)C "I( x. x 0 >( x x I( 

-· 0 t-, ,.1 T 
i. I ..... +t, 

I 

0 I r 
\.. 

0: l~t:>. I..A.A .. :OT 

)( ! l~t>. bQ.otNDJ" ,..;CI.-

Ï ' "ï<42-~0- ·~') 
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Ad 4) Het theoretisch model: 

a) Berekening van de onderdelen van het toestands 4iagram Fig. 24 • 
..... ~·" 

b) De overwegingen waarmee we tot het uiteindelijke toestandsdia

gram voor het rekenprogramma zijn gekomen. 

c) Berekening van de f-en B matrix elementen uit dat toestandsdia

gram. 

d) Aantoning dat men een systeem bij de Touse beschrijvingswijze 

mag opsplitsen ·in een eenvoudig model. 

e) Tot slot de invoer van het rekenprogramma en het rekenprogramma 

zelf. 

Ad a} Berekening van de onderdelen van het toestandsdiagram van Fig.24: 

al) De magneet: 

De overdrachtsfunctie is (zie sectie 3.3 ad 1) blz. 

16: 

Waarin: 

X(s) H(s) 

M(s) 

A 

(s+ 8(1+ 2i))(s+ 8(1- 2i)) 

A= statische versterking (l) 

x= uitgangs grootheid 

m= ingangs grootheid of stuursignaal 

A 

2 6 s + l s+ 320 

Dit geeft het volgende toestandsdiagram zie Fig A7. 

Fig. A7: Het toestandsdiagram behorend bij de magneet. 

(Al) 

iN "'Fier. 2.4 FN A 12. 

~L.'OT': 

1& "'b 
!>2o:: c::.. 
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a2) De integrator in de N.M.R.-eenheid: 

Het componenten netwerk 

is gegeven in Fig. A8. 

< 

c . 10 ;-c-F 
R2... 2..0 M...Q.. 

_ v._ R1 • 1 0 l.<' ..0.... 
_.>--L--

__ Fig. _A8: -Componenten netwerk van de integrator 
. na de fase gevoelige versterker in de 

N.M.R.-eenheid (zie Fig. 7 en 8). 

Nu geldt dus: 

V = v. (1+ z1j z2) u ~n 
(A2) 

dit geeft 

V (s) 
u 

V. (s) 
~n 

(A3) 

Het toestandsdiagram is nu gegeven in Fig. A9: 

iN "FÏG-. :1.4 Elol A 1~ 
Grë:I.Xir : 

Fig. A9: Toestandsdiagram van de integra
tor volgens de Tou theorie. 

a3) De hold: 

Ro~+R2. = Q 
R"' R,,_c.. 

I 
a2..=-P. 

De hold heeft een zodanige RC-tijd (1/-r= 100) dat 

hij als ntüde orde integrator (clamp) mee genomen moet worden. 
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a4) De duimwielschakelaar: 

Deze dient om het gewenste mag

neetveld in te stellen of stapsgewijs naar een nieuw magneetveld toe te re

gelen. Het is een zuivere ingangsgrootheid. Het toestandsdiagram zie Fig. 

AlO. 

Fig. AlO: Toestandsdiagram van 
de duimwielschakelaar. 

a5) Het niet .lineaire element : 

In Fig. All is het schema ge

geven. van de signalen die 1-.re te zien kunnen krijgen. 

/ lb 

Fig. All: De signalen die uit het niet 
lineaire element komen. 

Hierin is a de halve breedte van het proportionele gebied (40 mgauss) 

en b het maximale afgegeven uitgangssignaal dat hier bij hoort 8 Volt. 

In het rekenprogramma wordt nu voor iedere rekenstap gekeken wat het 

uitgangssignaal van dit element is. 

Ad b) We hebben nu alle punten die van belang zijn bekeken. We kunnen nu het 

totale toestandsdiagxam van liet systeem tekenen. Dit is te zien in Fig. Al2. 

en bestaat uit de aaneenschakeling van bovenstaande toestandsdiagrammen met 

op de goede plaats een schakelaar. 
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Fig. Al2: Het toestandsdiagram van het 
totale systeem behorend bij 
het rekenprograrr@a. 
Voor de verklaring van de letters 
AA, c enz. zie voorgaande. 

De essentiële verschillen van dit figuur met Fig. 24 zijn als volgt 
te verklaren. 

In de ~ -matrix staat de invloed van de beginvoorwaarde van elk ele

ment op elke andere toestands grootheid. Daar we complexe polen hebben 

(en daarmee met Laplace transformatie moeilijk te rekenen valt) is er be

sloten om twee rekenschakelaars (s1 en s2) in te voeren. Deze_sample zeer 
- . 

snel en de _f?ampl~tijd is tevens gelijk aan de rekenstap. 

Het systeem wordt op deze manier in twee gedeelten opgesplitst (zie Fig Al2;. 

hoe kleiner het tijdsinterval tussen twee sample momenten hoe beter we de 

werkelijkheid benaderen) 

De voorwaarde waaraan we moeten voldoen voor de invoering van deze re

kenschakelaars is dat we een rekentijd moeten nemen die 5 maal kleiner is 

dan de kleinste RC-tijd. (dit wordt in d) aan een eenvoudig voorbeeld nog 

eens duidelijk gemaakt blz. A22 e.v.) 

Het tijdsdiagram van een periode ziet er nu als volgt uit (zie blz 28) 
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De matri.ces B1 , B2 en B
3 

zijn een gevolg van de reëële schakelaars 

(s
3 

en
1

S
4

). B1 en B
3 

zijn de eenheidsmatrix. 

Bi is de matrix die het gevolg is van de extra rekenschakelaars (s1 
en s2) zij treden op aan het eind van elke periode. 

Daar met de B-matrix altijd de nieuwe beginvoorwàaraenworden bepaald 
I 

maken we gebruik van de B1-matrix bij elke rekenstap de waarde van Wn 

(zie Fig. Al2 en het rekenprogramma) in de ~ -matrix te bepalen. Dit wil 
I 

dus zeggen dat we op het eind van elke ~stap B1 toepassen en dan de uit-

gangswaarde van het niet liniaire element voor het cp gebied. wETEN . 

Ad c) Berekening van de ~ - en B-rnatrix elementen uit Fig. Al2: 

Daar we gekozen hebben voor een opsplitsing door middel van reken

schakelaars zullen we de twee delen, die we gekregen hebben afzonderlijk 

bekijken. We krijgen de elementen van de~-matrix door op elke integrator 

een stap te zetten en te kijken wat de reactie daarvan op elke andere toe

stands-grootheid is.ref.lO,ll. 

De $-matrix elementen van de magneet: 

o.. H) -:I 
55 

:ou~ X'.~t • c... (s-tb) xJ.(o~) 

~c .s'l.+bs+c.) 

Pwz. a.t.s lt:.) :oh_, [ c. (S+b) ] EN ct. (-t) .. .( -• ~(~~)'-·H.-~~1·) 
S( (S+.!=.)'l..;, c.-b'l.) 15 G ~ .,1 

'2. Ai 

J)L.I~ R ,. k_ ,. bc.:.b 

b'l. \,l. 
~ +C.-~ 

c. 

fl( !:>'l+b~+c:.) + ~~'l. +:J>S. : c. (• .. b) 

~ 
D::(c..-b'2) I&N B-::- b 



=r-'[b ~ .... 

'Due: 

. 
VIA (1) 

W.z. 'nod~ ol a.. •t:):. 1 
55 

X .... • -5 t-e. X5] 

- b (~+ bJ.J 

THEORE.TÏbe.H MODEL 

b -bit 
-==~ /'2. 
'2. u c -b"" 

Lj 

o. 

}C:s "'i [,c 5 (o-+-)+x'i_bx 5] ~ x 5 :: X5 (o~x)(''1 
,5-t-'b 

-c. 
><'1 ., - c.. x~o-+) 

.s~ .b~ -t- c::. 

~-b;:2..t..,*"Q t: 
~ 
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EN a (i) ,. 

rt 

\.Va.. heb~ ~ het. 4C\.c3"'e.e:t.'jeo\e.e..L~ ~caa.-t k~. 
\..l.;)z. VV"\oe.tev"\ V\M.. v-.~ her ~I.V.2Bole ~~ R:>e.~KeY\ ( Y\ie..t ~V\..è.~'R 
e..l.e.w\~; L.n~'\.o.:~·oA., uex:<~ 0'1 no\...ol. z..ie. fica. A ~2. ). 

':DUb: 

4j STA? 

I~ l<.,,(±.) .. 1 c:2.n o2. 1(i.): o;o 1(t) "q 4 ,(l:J =qs-~l.) .. ~,Ct>.:o.T1(f.)=o 
~ f\[~ Sc4-!~'l<:dAAA SoLt open ~E:.:,'Oicl-l\-i.b: 

i~ ct ul"l) =1 en 01.,. E
1
=9 = q_ t{)_ o (t.) _ ct1 (-t) :::Cl (i): 0 

.... ....,, - SI - bi !p 

~t> Cl (-l) • w- l. - - c: ( 
1 - pt) 

~I • • p f" 

c:J Ab ~Ao..c.~LAI"\A '5:!. CU"\ ~Lf "DÏCI-{I b : 

o,, (-t). 

X:J..::: [AA(fi>-F) x
1

-+ wn ,..,.,] 

.:: [AA (~-P) Wn t'h(o+) + VVN H (o-\:) J 
SCs-tp) 5 
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5J SI"AP 

CU a 1-o E:C.HA.ee.LAI"'1< co.!!. er"~ s
4 

Of->0w"'1 ~V\ : 

Ïö OQ:I. (i):\ en Q.(~(t). Q~::/0 = Q'i~(t;).qS!).(-1:):: OJ:.i).1J-l):O 
b) Ob ~l"'~ll"'li'IF:I col.j ~ er"'S~ ~ te.. ~ 

\~ Cf~(:!)." I ~ c::\~(·D· 0\~~(-t). qS'l..(i.) aQ~(--I.)",_oT'l&.).:O 
0~:\. (:l): w~ ( .l..-..!... e.- pi.) p p 

c.j a}!,,,. ~-A "~a.[ A~ A <::.4 en .;..a. "Dio-n- eB"': 

b 0. ~ (-!:.) = I ~ q l!il(t) = qs:~.(t) ~ qG.:I. (1.)., qTf)=o 

Af\(~-P)""..,e -~ 
p 

··-~ j sr-Rp x 
1 
(ot): 

'!J -ea-IAICSLAF'I~ .-"~et"\<:.'-( ~ •. 

)l 1 ., i [x1(ot)) ~ ot ~)=-I 

en Cl (-l).: Cl (·0 = o (-t) :: Q Lt.) = o L (i-.) = Cl C-f..)., o 
•~ ~~ l.f~ s~ p~ f3 

'=?) Sc:.·-u~...:-et..~R ~b dl~~ S.4 =pe.;"\". 

c;öél): 0.':4;.(-t) .. q4;.(t;). QS:'"!.(i.).:q6.~{-t:.),. 013(-l): 0 

){1= ~ L >e, (o"'")-+ (-px>] = > >< 
1 

( !>.,.p) :: )<,(o+) 

lJ..t!:> 0 öö (-i). c - pot 
S) ~'f"-.c.e.LP.R R '0~ <Zr\ <:::.4 ~ C\o-q" : 

iJ CC>lAço x !l. (o-+): 

• O~H:).: o'l.;.Lih qe~({).: q'3.H) ... a-r-.(f.)::: o .. 

0~(-t): c. - ?t (zie b). 

x4 :::. A A ( 6i' -p/ x, " A A (~ -p) x,(?-+) ::!Jill'- Q~ (.-l.) ~ FIA Cet-p)e -pt 
S.-rp 

cy 'e:C\·I:AI<..&.LAF\~ S;.<V'"')c;",.4 or->C>'\' 

x~_. .. ~[.,1io-t5J 7 o. 44cl:.)-= I 

en o,4 {i): o..2. ~ fL) ~ a~ ft:) .. asl..f ti) "a./:.4 l"*) :. o1'1 f:!:) ""'o 

bj ~f\"<S:U~AR "b.:, 'Dlc::.-rr e..-"'\S4 Of>C2.W""1: 

C\148.),. ci':l.4ti.),. o3-Ll(-t.) ~~ti)=<~~ tt) -ot
4

H).o 

0 ~"A I< EL A AR <:..:, I2X"\ <öl..j "Pi CHT · 

ofl.tft)=-ct2~...~~) ., 03.4 (i) = 
C\44(.-!:.)- I 
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We hebben nu alle </:>-matrix elementen bepaald. Daar we twee reëele 

schakel~s(s3 en s
4

) hebben die na elkaar dicht gaan en tegelijkertijd 

open hebben we drie cf>matrices. 

En wel: 

Zie tijdsdiagram blz. Al7. 

~1 (schakelaar s3 dicht en s4 open) deze komt tot stand door de ele

menten van de magneet en de elementen die vermeld staan onder 

4b, 5b, 6b en 7b. 

~~(schakelaar s3 dicht en s4 dicht) deze bevat de elementen van de 

-magneet en die die vermeld staan onder 4c, 5c, 6c, 7c. 

~~(schakelaar s3 en s4 beide.open) deze bevat de elementen van de 

magneet en die welke vermeld staan onder 4a, 5a, 6a en 7a. 

Voor .de elementen van de B-matrix zie Fig. Al2. Het is duidelijk dat 

B1 (als schakelaar s
3 

dicht gaat) en B
3
(als schakelaar s

3 
en s

4 
beide 

opengaaÜ)de eenheids matrix is~ B2 als schakelaar s
4 

dicht gaat heeft op de 

diagonaal allemaal e~en ' behalve B
44

= 0. B
34

, B
24

en B
14 

hebben een waarde 

en alle overige elementen zijn nul. Daar dit in die periode voor elke reken

stap zo is is hij rechtstreeks in de ~-matrix opgenomen. 

' Van de B1-matrix die een gevolg is van de rekenstappen zijn de diago-
' I naal m~trix elementen behalve B22en B

55 
die nul zijn, een. Het matrix ele-

ment B
27

= -1 en alle overige elementen nul (zie ook de matrix elementen bij 

het inlees voorbeeld van het rekenprogramma). 

Ad d) Aantoning dat men een systeem bij de Tousche beschrijvingswijze mag 

opsplitsen 

We bekijken een systeem met twee eerste ordes in serie waarop we een 

stap kunnen zetten. Zie Fig. Al3. We bekijken nu de volgende twee manie-

ren: 

l) De toestandsvector van het eerste stuk na een rekenstap wordt 

gebruikt als nieuwe beginvoorwaarde voor het volgende deel Fig. Al4. 

2) De opsplitsing via een clamp. Dan maakt men gebruik van een scha

kelaar dus heeft men een B-matrix. zie Fig. Al5. 
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fiG. A l't: Spl; ...rre:.: _wcs- ':':'f>'E.E.>1 _i t\1 
!2. -ptr;;\.EN v•A "T'fn "lX>M~ H. 

I=" iG-. 9 15": S?t;;..,ito.>G- i"' .t DELe:N viA . 
5C.I-II'·h<ELAAP. (bljve:N i.l'l LR p\Aqö~Hl!•N) 

Deze drie manieren leveren natuurlijk ook drie ~-matrices op. 

De f -matices en de B-matrix (alleen van het laaste model:Al5) 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

1-e-f:- e·t- 1 -1:- e.-1:- 1-e.-{; e-t:. 
<i> = 4> 

-e. 0 0 
4> : 0 0 

:: 
1 t .t:. -t -t: e·~= 2- 0 1 0 0 ~ 0 0 -f \- c. -f!. ~c. 

0 1 .(: -t 
0 o 1-e-t. 0 -e. e 

1 0 0 0 1 0 0 0 

0 1 0 0 
ct>~ .. ""B~ ... 

1 -t ...e 0 0 -~ e B~ = .:t>l.lb 

0 i 0 0 0 ..f 0 0 

0 0 0 1 0 
-C:-1-e 0 e.-'=-

Het is duidelijk dat de aanpak volgens Fig. Al5 een stap sneller is 

dan volgens Fig. Al4. Voor deze is in het rekenprogramma dan ook gekozen. 

De verschillen tussen de drie figuren is ook grafies uitgezet met een re

kenstap die gelijk is aan de RC-tijd. Dit is te zien in Fig. Al6. 

0 

0 

0 

e-t 
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Fig. Al6: De responsie van x2 in Fig. Al3 (1), Al4 (~) en 
Al5 (2) bij een stap van l op m en een reken
stap die gelijk is aan de RC-tijd. 

Uit deze figuur is aftelè$den dat men bij een reken stap kleiner dän 
5 maal de kleinste RC-tijd al geen verschil meer ziet met de werkelijk
heid. 

In Fig-.Al7 is'w~ergegeven wq,t we zien als we in ons rekenprogramma inplaats -.ran 

een rekentijd van 0,01 sec een tijd van 0,05 sec nemen,(vergelijk deze res

ponsies met die van Fig. 26a). 

Fig. Al7: De responsies met een rekentijd van 
0,05 sec. De getallen 1,2,3 vindt men terug 
in Fig 24 en Al2 en geven daar aan waar men 
bij de gegeven regelactie deze responsie mag 
verwachten.(l gauss op de duimwielsch~~.) 
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Ad e) Een invoer van het rekenprogramma en het rekenprogramma zelf: 

Dit geval hoort bij Fig. 30 blz. 34. 

De programma's die geladen moeten worden zijn: 

I~ f-î S 9 - i !:i V !:i 8 

$A TT 1.,2_ 

$LORD · - ---

LOADER V9A 
)p_~OUJS,MRTRig.HgFRD1.FLOTS,CGPY,BCDIORJ 
P TOU3!:i !:i237!:i 

• • • - • • • .. & .. • lo ..... t" ••. , ·-. ;; •· 

P H A-T R 1 ~\ -C~--2 34 6 - - - - - · - - -
P m\PRD1 :ï2G63 
P- PLOTS !:i:i.<t07 
P COPY !:i:î.346 
P BCDIOA 46621 
P PLOT_ 4612!:i _________________________________________ _ 
P DRAI·I 4!:i7G2 
P I F I }1 ________ 4 !:i 6 6 ( ______ _ 
P SQRT 4!:i!:i7!:i 
P SIN 4!:i!:i62 
p cos 4!:i!:i42 

_e_ __ g_)\P, _____ .A.!:iQ2? ... 
P . EB 
P . EF 
P . EC 
P . DA 
p . ss 
P GOTO 
P- FlOPS 
P OTSER 
P INTERE 
P RELE.AE 
P . CS 
.... S"'S 

4!:i42!:i 
4!:i3G7 
4!:i243 
4~~L 74 
4!:i:î.1·f· 
4!:iG66 
44326 

44113 
43637 
43017 
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Invoer voorbeeld bij het starten van het programma: 

INTERVAL REKENTIJD: 16 HSECO 

GEEF TERUGKOPFEL CONSTANTE MAGNEET: B,C(B(C) 
:16.0/3200 . 

0 0 

GEEF tofFï:{... \:ER . .S:TE~:l~:üiG :öc 0 F4 tH ET L Ht. ELEtîEtn 
0 0. 04G0. 004/G. G~o. 

GEEF(]) REGELACTIE: CONTINU 11 INTERtilTEREND 0 . ;; .. ~ .. .;. . . ' . .. . . 
1. ---~-·-~~--· 

--·· 

GEEF LENGTE IHSTELTIJD ELEKTRONIKA: <1. G 
0 !J. . 

G E E F P E R 1 0 D E T 'T' D _____________ _ 
0 "'5 

l_IHERVAL REI<EtH I.,! DO: H3_}îSEC. 

GEEF TERUGKOPPEL CONSTANTE MAGNEET: B,C(B(C) 
16. /320. ; . oooo 0 0 0 
GEEF ELEMENTEN NMR INTEGRATOR: R1,R2.C1<R1<R2) 

0 

10000·. ·./iüBGGGGP! .. -~(=!: 0 pGGq:t, 
. • - ~ : . : i -'· . . . . ~ . - .... - - - - .. . . .. ... 

GEEF NA-~:-.- -VE-F:STE-RKI:NG EN F4 _NIET LHL ELEt-îENT __ 
0. G04/G .. G4: 

• 0 

: i __ ,_Ooo 

_ GOEEF LEt-iGTE .INSIELJLJD .. ELE.~TRONI!~A: _(1. G. ____________ _ 
: 1. 0 0 

GEEF. PERIODET1o'Q ______ o __ 0 ____ ----0--oO ________ _ 
!J. 0 : 

GEEF (I) P_LJjf!TS_VAt-t_ DE _S:_TAP, GROOTTE_ EN RAtHAL PERI GOES 0 
1/:1-/2 0 

GEEF- .V:E RS T ERf~E R 
:10 ... 

DRAR & ELOT ______ _ 
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De matrices en de B
1 

matrix die hiervan het gevolg is. In de 1 matrix 

waar het element W staat (van het niet liniaire element) is bij deze 
n 

uitprinting 1 genomen. 

-·· - .. . - -- --· _ .. ________ -~---··- ----------- - ·---- ------ --

SCHR I ,J F HATR 1 ~-;? 1 :..JA, 6•-t~E E ! 

1 · ~~ lltt~A""~ l~A"- .;.. .!> oitî,..,\-- , ~ ~ee"") - -- --- - -- ------- -- - -------- -

. ____________ i_,__ G. 0 0 0 0 ___ 0 . __ QJ;IQ_Q_!3 _____ Q_,__G G G G~ _______ B, __ GGG G_0 ____ (3._{30_GG @ ______ @,~00_~; Q _____ (i. __ t}_Q ~-;_t;t"L _ 

0. 00000 1. GGGGG G. GGG0G 0. GGGG0 G. 0G0GG 0. GGGGG ü. tïG000 
... .. - ----- ---··- -

0. 01000 0. S9S9S G. GGGGG G. 00000 G. GGGtïG ü. GGOGG 
··--- . -

0. 00GGG G. GQGGG G. GGGGG 1. G000G G. 00000 0. ~30000 ti. 0000G 
- - ---

B. GB000 0. ~GbG~ . G. GGGGG 0. 00000 1. 00000 G. 0~3000 G. GGüG0 
-

0. 0GGG0 0. 0GJ300 G. 00G00 G. 00GGG 3. 18362 0. 98486 ·-2. 9413E~ 

0. 00000 G. 00000 0. 00000 G. 00000 0. 01S14 0. f;0919 0. 83779 

i. 00000 0. 0000G 0. 00000 G. 00000 0. 00000 -- ---- -·-

0. 00000 1. 00G0G G. GG0GG 0. 00GBB 0. G00GG 

0. 01000 0. B10GG 0. SSSSS 0. G0GGG G. G0000 

11. 00000 11. G00G0 99. S9SGG G. GGGG0 0. 00G00 G. 00000 

0. 00000 0. 00GGG 0. GGGGG G. 0GGG0 :1. GGGGG 

B. 00000 0. 0G000 fï. 00GG0 G. G0GGG -2. 94:1]:t: - . -- -· 

0. 0G00G G. 00000 G. GGGG0 G. GGGGO G. ü1S14 0. 0G919 0. 83:779 
-· -··· ---· . - . -. 

- ---

'~ l ~(~4~C" LA4"- .s~ c.:'-L't Of'~~) 

1. 00000 G. GGGGG 0. 0000G G. GGGGG G. GGGGG 0. BGGGB G. 00000 - --- . -

0. OBGGG 1. GGGGG G. GGGGG 0. 00000 G. 0G000 0. 00000 B. 00000 -- .. ------ -·· 

B. 00000 0. G0GGG " ..1.. 00000 G. 00000 G. 00000 G. 00000 --·.- --- --

B. 00000 G. 00000 0. 00000 " ..1.. 00000 G. GG0GB 0. 00000 0. GBGBB 
-. ----------- ---

0. 00000 0. 00000 G. GGGGG 0. G0GGG 1. 0GGGG 0. 00000 G. 00000 --------- -. 

0. 00000 G. 00000 G. GGG0G 0. GGG0G 3. :1.8362 0. 98486 -2. 9413:8 .. 

0. 00000 0. G0GG0 0. G0GGG G. 00000 B. (~:1S:t4 G. 00919 G. 83779 
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De B
1
-matrix die wordt toegepast bij elke rekenstap: 

1. GGGOG G. BBBBB 0. GGGGG B. 80060 G. 00000 ~- G000Q .. 0. 00000 

G. BBGBB . B._ BBBGG G. GGGGB 0.0GGGG 6. 00000 0. 00000. -1.00000 

G. GGBGB B. _800GB 1. GGBGB 

B. BBOBB G, GBGGG_ G. GGGGG 

B. BGGGG G. Gf!p~G _____ G_, __ GGBGG 

--- ---

NIEUW NULPUNT? 1~JA, G~NEE! 
·a 

VERANDERING VAN? - ·--- --~- ---- ____ .,._- -----

10. 
-· -- - - . - --- ------

NI EU I~ tiULFUHT? 1~JA, B=-HEE! 
1 ... 

VERANDERING VAN? 

G. GGGGG ~ 00600 0. 03000 

~L GGGGG G. BGG0G G._ 600GB 

1. BGGGG 0.08000 G. 00000 

G. GGGGG . B. BGBGB 1. GBGGB 

Tot slot volgt dan nog het-rekenprogramma zelf: 

G. BGGGG 
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J ~ ---~---. ~-----
PAGE 0001 TOU3~ 

c - - -·-- - -- -,. o u ·:s·s- --------- ----~----

c :...:...:...:...:...:...:... 
- -----~---- --- -------- -- ------- -c 

D I t·i E f-f 5 I 0 i·~ 
DIHENSION 

PH11(7,7),PHI2(7,7),pHJ3(7,7),88(7,7) 

c 
c 
c 
c 

RSL T(7), ~\~\(7) 
COMMON PLT<1GGG,4) 
DATA YSCLE~2GG. I 

INPUT QUESTIOt15 
............... ---------------

------- .. --- -

101 CALL DROT(8,G,0) 

300 
1 
330 

2 
340 

3 
38~ 

l~RITE<4, J:GG) 
FGRHAT<2SH INTERVAL REKENTJJD: 10 MSEC .. /1) 
l·4RITE<4, 33G) 
FORMAT<46H GEEF TERUGKOPFEL COt·~STANJE HAGt-4EET: 8~ C•;B~:c::~) -- -. 
READ(4,4G:1.)B, C 
l·JRITE(4, 34G) - -- ---. ---- ------- -· -- ------------ .. --

FORHAT<47H GEEF ELEMENTEN NHR INTEGRATOR: R1.R2.C:1(R1<R2)) 
READ<4~4G:i)R:1.R2,C1 

I~RITE<4, 38~) 

FORNAT < 46H_ GEEF t·iA~\. VERSTERt-: l NG Et-4 F"4 t-fJET L I N._~ ELEHENT) ______ _ 
READ(4,4G:1.)F2,F4 

4 WRITE<4,3~G) 
~ . 

3~3 FORHAT<47H GEEF(J) REGELAC:TIE: C:ONTINU 1/ INTERMITEREND 0) 
READ(4,402)JC 
l~RITE<4, 3!:i2) 
FORHAT<41H GEEF LENGTE INSTELTIJD ELEKTRONIKA: <1. 0) 
READ(4,4G:i)TE 

6 I~RITE(4, 38G) 
380 FGRHAf~:1.6H GEEF PERIGDETYD) 

READ(4,40:1.)TF 7 I~RITE<4, 3605- -· ~ ---- ~ ---· - --------- --
363 FORHAT<~~H GEEF<J) FLAATS VAN DE STAP, GROOTTE EN AANTAL PERIOD£5) 

8 
390 

READ<4, 402)JR, lF1. 1V6 
I~RJTE<4, 39G) 
FORMfiT(16H GEEF VERSTERKER> 
READ(4,4G:1)fiA - . - -- -- ------ - -
TJ:...B. Gi 
F1'-IF1 
ITP:... TF- -
Ht'-lTP 
1V~:...ITF*-1V612 

FJ:...-f4· · 
F~:...-F2 
TPP:...IN 
Q:...(R1+R2)1(R1*-R2*-C1) 

·p:...1. 31(R2*-C1) 
A2:...£XF<-TI~·F) 
61'-D\F(- T 1••-.SI2. ) 
A3:..1. 6/(F).
A4:...AJ*-A2 

~- A7:...fifi>~-Q-fifi*-F 

A8"-A7*-A3 
82:c..C-6>i--8/4. 
83:...5QRT<82) 

--·-.,. --·----·- --- ... ·--··-----·-·· 
84:...1. G/63 

.... ____________ B_!)_=-:_5 _IN~;-~~ "·J J 
B6:...CG5(83>i--TI 
87 :...B•i->t.8:1 >r-ES 

- ---- --~-- ---·-- - --
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PRGE OBB2 TOli3~ 

S8=-86>r-81 
!.jR 1 TE< 4, <1 G G) _______ _ ___ ____ ______ _ ____________________________________ _ 

4ee ·- -- ---F.óRr-îATci2H. r:;.r;:Rr~ -& FLo1:> 

RERD < 't• 4G2) I 
' -·-·· - :.",. - ·-·· ·-- --- - ---

J4=-4 

. ----- --- _J!j:..!j . 
IF<I. EQ. G)GOTO !:iG 
J4=-:î.2 
J!j:~13 

CALL TR~ADDCJ4,J!:i) 
-- - --- ------ -

I~)END=-:î.EiBG 
. I ~-; 5 CL E ~ S G 6-. / T P -- ---- -- --- - --

I~STEF=-!:iGG. >r-TFF>r-Tl/TF+G. !:i 
CALL GRRD((;, ü:nm, !:iGG, IXSTEF, 0) 

- -·· 

INITIALIZ~ MATRICES 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

c 
c 
c 
c 

--· ·-·---·-- -· . 

DG :î.GG ._l=-1, 7 
F H I1 ( I_~ ,J) :::.F H I 2 n , J ) =- F H 1 J o , J ) =-BB o , J ) =- 0. 0 _ 

1GG COtH HWE 

9_ -
166 

BE;(1, 1;):...88_(3, 3)=-88(4,_4):..88(!:i,4):-B8C6,6)=-BB(?,?J:..:î.. 0 
ss·< 2, 7 ) =-- {. G 
f'HJJ(:î._, __ :'i.;):.._FHJ3(3, 3)=-FHJ3(4, 4)=-PHJ3•:s .. !:i)=-FHl3_(2, 2)=-1. B _ 
FHI3(6, !:i):-8-8>~-BS+((2. 0>i-C-B>r.E;)/(2. (i))>i·B? 

f'HI3(7, s:)~:"i.. G-1. G>~-SS-(8/(2.8))>1-87 __ 
FHJ3(6~6)=-BS+8>~-87/2. G 

F'Hl3(6,7)=--C:>r-87 
PHJ3(7,7)=-6S-6>r-87/2. G 
CALL CGP~<FHJJ,FHJ:i.) 
FHJ:1(3, 2)=-fi]:-A4 
PHI:î.(J,:1)=-FHJ1(J,2) 
PHI1C5,3)=-A2 
CALL CGFY<FHJ1,FHJ2) 
PHI2(4,2~=-AA>i-G/F-A7>i-A4 

PH12(4,1)=-FHJ2(4,2) 
_PH I 2 ( 4, 4 ::~=--_G. G 
PH12(•t• 3):~fi7>i-A2 

_____ : WR I TE<~! 16_G) _ _ _____ ---·-------------------------·----------------
FGRHAT<25H SCHRIJF KATRI~? 1=-JA, 0=-NEE!:> 

_______________ READ_< 4, 482) 1 _ -·-·---- ___ . _____ ---------------------- ----------·-------------- _______ _ 
IF<I. EQ. G).GGTG 120 
l~R I TE·~ 4, 4G.:D ·~ < Fl-i J 1 <], J) I J:..1, 7 ), J :..1,_7) ___ -- ···---··--·-··· ---· . 

. l~RITE(4, 4G:D<<FHI2n, J), J"-1. 7),I=-1,7) 
. - J; RI "f E ( 4 J 4 (i 3) ( ( F H 13 ( ], J ) I J :..1, 7)' ] :...1, 7) .. --- ---

l~RITE(4, 'tG3)USS<L J), J"-1, 7), l"-1, 7) 
__ 12a ___ cornlNUE____________________ -------------· ______________________________________ _ 

c 
C _ _ ____ CAL CULfi TI ON L GOF ______ _ 
c :..:...:...:c.:..:c.:c.:..:...:..:...:..:..:..:...:c. 

- ---· _C __ .. _____ -------· ---- --------- -------------- ------------- ---------- -------.. ·----·- ---------- ----·------- ---------- ·------ ------- -- -----------·--- ·-----·- -----
DO :î.!:iG I=-1,7 

1 ~ G __ _ _ R 5 L T < I ) "- 8 .. : 
1Hi:..0 

__________________ U4N:..G _______________ . __ _ 
RSLT<JR):...IF1 
PL T(:"L, .t):c.fl T(1, 2)=-FL·rct, :n~-FL·rr::t. 4)=-G. G 

~·- ~ -- - . 
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PAGE OGG3 TGU3!J 

1!:i1 

. 1 !:i <i 

1!:i6 
1!:i8 

1!:i3 

i !:i? 

1!:i9 

11 
12 

16 
13 

1!:i2 

17 
18 

DG 18G l :...1, l 1/6 

11~=-<TE/TD-t-G. !:i 
D 0 1. :i. ,.J :... 1 , li~ 
CALL MXPROD<XX.SB,RSLT.Gl 
CRLL COFY<XX,RSLl) 
F6:...RSLT(1)4RSL1(2) - ~- -
IF<IR. NE. 2)GCi"JO ~t!:i:i 
F6~F1-RSLT~7l+R5Ll(:i.) 
IF<F6. GT. F4)GOTO 1S4 
IF<F6. J- T. F·:DGOTG :1S6 
JW:...O. 1-
GOJO 1S8 
J<Hi=-F2/F6 
GOTO 1S8 
liH=-F!:i/F6 
Flil~L(J, 2):~(Fi3·-R4l>t-liN 
PHJ1(3,1)=-FHI1(3,2) 
I F < l R. t·i E. !:i ) G 0 l 0 1 S 3 

..... RSL T<lF-:Y~F:î.-+RSL"f(4) 
l F < J R. t~ E . 2 ) G 0 ·r 0 1 S 7 

- -- . 

RSLT<JR).=-F1-RSL1(7) 
CFiLL MXFROD<XX.PHl:t.RSLl.G) 
CALL COP~<~X.RSLT) 
IFOL L."f. lHDGOlG 1S9 
na-t=- HW-+:t .... 

. PLT<INN,i)=-RSLT<J) 
P L T < l N N, 2 )_:... R S L ·r ( 4) >t- ( 1. G) 
~L!Sl~~·~0~~SL!~2?+RSL1<1l 
FL f•,lhh, 'f-.J=-F-SL f•,?.> 
llN=-llN+JI~!j 
fi:...f-(4 1 . 
JF<IHN. GT;)GGG)GGTO 18G 
COtH IIWE 
11~ =- ( 1 . G ~ T P_/ < 2 . G >t- 1 I ) - T E / T I ) -+ G . !J .. 
IF<IC. EQ. G)GGTG 13 

DO 2~l J=-1. lf~ 
CALL MXFROD<XX, BB,RSLT.G) . •. . . -~ --

CALL COP~<XX.RSLT) 

F6=-RSL1(1)+R5Ll(2) 
. JF(JR. NE. i':)Gü'fG ~tS2 
F6=-F1-RSLT(7)-tRSL1(1) 

. '· 
IF<F6. GT. F4)GOTO iS 
IF<F6. L l. F3)G0"10 ~t? 

- - -- - - - -

l-îH=-G. 1 
GGTO 18 
l~tl=-F 2/F 6 
GGTO :18 
l-4N=-FS/F6 
PHI2<3t2)~(A3-A4l>t-WN. 

PHJ2(3,1)=-PHJ2(3,2) 
F Hl 2 < 4 I. 2 :) ':: ( A f1 >i-Q/p-A 7 >i- A <t ) >i-~~ ti 
FHJ2(4, i):.:FHJ2(4, 2) 
JF <I R.J1E. !:i)GGTO ::i.S 
RSLT<IR):...F:1+RSLT(4) 

--~---_:1_9 ____________ _l~ <IR . _ _l-i_E_._;2_) GOT 0 1 't _____ ------------~ _________________ .. 
RSLT<IR)~f1-RSL1(7) 

14 CRLL MXFRQD<X~.FHJ2,R5Ll,G) 
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-·· ----------- ·-·----- -- ------

PflGE 6664 TQU3S 

18.t 

" .. IC. .L 

2B 

26 

27 

22 

31 
i86 

c 
.c 
c 
c 
16 

CFiLL COPI.r'C\}\, R5L .f) 

I F <ti. L T. I HD G G 1 G 181 
-~ ·---- - .. ·.·- -

. .. l N H:... I Ht·H 1 . . . 

. . FLT~lNN,:t):...RSL1(3) 

.. . F LJ ( l N N, 2 )_:... R 5 L 1 ( 4 ) / ( 1. G ) 
P L T ( l Nf·è, :n :- f\ 5 L 1 ·~ 2 ) -t R 5 L T ·~ 1 ) 
F L T (l t·éti; 4 ) ':....r;: 5 L l ( 7) . . -
llH'-Ilt·HI\(!i 
f·( :_ N -f ~L 
IF<Hn-t. GT.1GGG)GGTG 18G . . ... ~-. ---· 

COt-tT !t1Uj: 
JF<JC. EQ.:i.:>GG·ro 18G ·, -

11~:...(1. G»-TP/(ll>i-2. 0))-+0. !:i 
DO 31 J;-L_H~ -. 

CALL MXFR00(XX,SS,f\5L1,G) 
CFiLL CGPY<XX,f\Sll) 
I F ( lF~ . N E . !i ) G 0 1 0. 2 6 
R5L1<JR):...~1+R5L1(4) 

lf(JR. NE.2)G01G 27 
RSL1<JR):...F1-R5L1(7) 

. CFiLL MXPRGO(XX,FHJ3,RSL1,G) 
CALL COPY<XX,RSLT) 

. -I F 0-L l T. l HD G 0 T 0 2 2 
l W-4:-.J NN·~ ~~ - - -· -
PLT~lNN,:t~:...RSL1(3) 

FL1<ltüè, 2),:...RSLT<•D>i-(:i.. G) 
PL 1 ( HH-t, 3 ).:.....RSL 1 < 2 )-f R5L 1 CD 
PL1<INN,4)~RSL1(7) 
l Hi:...JJt-4·tlV.!:i. - ... 
N:... t·H: :t- . .. . _ . .. _ _ . . 
lFONN. GT .. 10G!DG010 :18G 
CONTINUE 
cotnHwE 
GGTG 32B .. - . . . 

OUTFLiT SECTJGtl 
.................... --------------

-··· 
J4:...12 
J!ï:..13 - .. ·-· 
CALL TAKFiDD(J4,JS) 

TH~~ie.c.H l'10'PE.L 

____________ .Ji'r'Q:... fL_ _ _ _____ . _________________________ _ 
. H~\0=-G - .... 
. J1't'Q:...f1'I'0-+!:i6_G ____ ___________ . ___ --------------------------------·-····----

260 CFiLL GRAD<b, IXEND.SGG,JXSTEF,G) 
- GG 1 0 __ 3:2 t. _- . _____________ ........... _________________________________________ ......... _________ __ 

326 . NYO:-!:ïGG ... - .. 
fü~G:...0 __ ..... 
DO 240 I ~1.! 4 

___ __ _ N~.;:.._N~\0 
N 'r' :...1-t'T' G 

IK:..Jf-tt-i-1 

·------------------------ ----------------···------

____________ DO_ 2 3 0, J:.. ~l_, J K _________________ .... ---------·-·--------- ----------------------------------
f-'}\:...t·i}\-t I i\ STEP 
NY~NYG-+IFl~<YSCLE>i-PLT<J, J)) 

lF<f-f'r'. GT. ::i.G0GHi't'=-10GG 
_______________ l.Et:N'r' .. LJ. Q)Ji.I{::._G _______________ _ 

CRLL DR01(~4.NX,NY:> 
233 COllTHWE 
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PBGE OOGJ TOU3J 

2<îG 

3?4 

3?!ï 

•iB2 
4G:i. 
403 

(( 

CONl HiUE 
~oiF:JTE<4, 3?<î) 
FORt-îP.1 <28H. tHEliloi tWLPUtn? 1:...Jf1, 6:....NEE!) .... . -·--·-------~----------·- --- ---···--· --···-
READ<4.4G2)J 
l :.... l >T-1 G ~· 't -. 1,0 G 
CflLL DF:ûl(JJ, J, G) 
CALL DRG1 <S, G, G) 
~~ R n E < 4 , 3 i's ) 
FORMP.T<1?H VERP.~DERJ~G VP.ti?) 

J<:j:...<j 

-J~:.. !j 

GOTG<L 2, 3, 4, ;:;, 6, 7, S, S, 16), l 
F 0 R t-i fi 1 < :1 G 1.1 G) 
FORNAT<1GF:tS. 6) -------

FORNP.l<7<7F:i.G. S//)///) 
END . -. . . . . 


