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I.Inleiding. 

Veelal werd in het verleden aangenomen, dat Townsends's ionisatie 

coëfficient W\_ voor een neon-argon mengsel en de secondaire emissie 

coëfficiënt 1r , eenduidige functies zijn van de gereduceerde veld

sterkte E/p0
1

).(E is de elektrische veldsterkte, p
0 

de gasdichtheid 

uitgedrukt in de gasdruk bij 0°Celsius.) 

In een rapport uitgebracht tijdens het Third International 

Conference on Ionization Phenomena in Gases,5) constateert Frouws 

dat de doorslagspanning Vd van een neon-argon mengsel van de gasdruk afhankelijk 

is, d.w.z. dat of '1. of r geen eenduidige functie: is van de gere-

duceerde veldsterkte .Bij het veranderen van de gasdichtheid p en de · 
0 

electrenenafstand d, zodanig dat het product p d constant blijft,blijkt de door-
. o V . 

slagspan~ng Vd tevens van waarde te veranderen ( ~p d = E/p ) 

-· · Hij schrijft dat toe aan de door Phelps5) beschreve~ verniet~ging 
van de metastabiele neonatomen in gelijktijdige botsing met twee 

atomen in de grondtoestand.Dit proces is evenredig met de gasdicht

heid in het kwadraat. 

Ook Chanin en Rork vonden een druk afhankelijkheid voor de door

slagspanning van de zogenoemde Penning gasmengsels (Neon-Argon; helium

waterstof; neon-waterstof) 6). 

De levensduur van de metastabiele atomen is mede bepalend voor de 

waarden van t"t_ en 1 van Penning gasmengsels. 

Een drukafhankelijkheid werd door Kruithof en Penning?) alsmede 

door Chanin en Rork9 ) niet gemeten. 

Zowel Kruithof en Penning als Chanin. en Rork hebben ~ bepaald 

door de stroomsterkte te meten door ·een onzelfstandige ontlading tussen 

twee vlakke evenwijdige elektroden (anode en kathode) bij eonstante 

waarde van de gereduceerde veldsterkte E/p
0 

en variërende elektrode

afstand. 

Het niet constateren van de te verwachten druk afhankelijkheid van 

~ en d heeft e.rtoe geleid, dat in de groep Atoomfysica getracht 

wordt, ~op een andere wijze te meten. 

Een methode die door de Hoog wordt toegepast bestaat uit het meten 

van de lichtemissie van een zelfstandige ontlading als functie van de 

afstand tot de kathode bij een stroomsterkté·van ongeveer 10-6 ampère. 
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Een andere methode, die hier wordt besproken,gaat uit van de meting 

van de stroomsterkte door·een onzelfstandige ontlading tussen twee 

vlakke elektroden waarbij, voor gelijk blijvende waarde van de 

gereduceerde veldsterkte E/p
0 

en·gelijkblijvende waarde van de 

elektrodenafstand de dichtheid gevarieerd wordt· (voor Argon is deze 
. 10)) methode eerder toegepast door D.E.Golden en L.H.Fisher • 

In eerste instantie is deze methode gebruikt om 't), en y te b.epalen 

voor zuiver neon. 

De,voorlopige resultaten van deze metingen zullen worden besproken. 
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II.Bepaling van de onzelfstandige ontladingsstroom voor constante 

waarden van de gereduceerde veldsterkte E/Po' vaste elektroden 

afstand d en variërende gasdichtheid p 
o. 

Voor een onzelfstandige ontlading tussen twee vlakke evenwijdige 

geleiders,waarbij elektronen door bijvoorbeeld ingestraalde ultra

violetquanta uit de kathode worden vrijgemaakt en waarbij de elek

trische spanning over de ontlading kleiner is dan de doorslagspanning, 

geldt: 

i = 

waarin 

i de totale stroom door de~ontlading, 

i de elektronenstroom, bevrijdt uit de kathode door de ingestraalde 
0 

ultraviolet quanta, 

~ de te bepalen ionisatiecoëfficiënt van Townsend (het aantal ionen 

dat wordt gevormd·door één elektron dat een potentiaalversclûl van 

1 volt doorloopt), 

r de secundaire emissie coëfficiënt (het aantal elektronen dat~ per ion, 

dat op de kathode valt u:i:,t de kathode·wordt vrijgemaakt anders dan 

door i~gestraalde ultra-violet quanta. 

V - het potentiaalverschil tussen de elektroden. 

V = een correctie-potentiaalverschil 
0 

- + 
~ Fig. II-1. 

I u.v. 
t-l-- Schema van de yt -buis. 
I 
I 

' I 
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Vergelijking (1) is afgeleid voor een homogeen elektrisch veld 

en er is verondersteld dat , afgezien van een dun laagje aan de kathode, 

niet afhangt van de afstand tot de kathode. Deze laatste eis brengt 

met zich mee, dat de snelheidsverdeling van de elektronen, afgezien 

weer van het dunne laagje aan de kathode, onafhankelijk is van de. 

plaats tussen de elektroden. In dat dunne laagje aan de kathode 

hebben de elektronen de gemiddelde energie nog niet bereikt; hiervoor 

corrigeren we middels het correctie-potentiaalverschil V .Kruithof8) 
0 

stelt, dat de waarden voor V bij benadering gelijk zijn aan het 
0 

potentiaalverschil dat de elektronen moeten doorlopen alvorens ze de 

gemiddelde elektronen energie hebben verkregen. 

We veronderstellen dat voor zuiver neon~,i0 ,(r en V
0 

eenduidig 

bepaald zijn door de gereduceerde veldsterkte E/p • 
0 

Voor 

is de ontlading zelfstandig. 

Met behulp van 4 verschillende waarden van de stroomsterkte i en de 

daarbij behorende waar·den van het spanningsverschil V kunnen we met ver

gelijking (1) \,V
0

,1J en i 0 bepalen. 

De bepaling van de waarden van de stroom en spanning verloopt als volgt: 

a Voor een aantal verschillende dichtheden p
0 

worden bij een vaste 

elektrodenafstand d, de V-i-karakteristieken van de niet-zelfstan-

dige ontlading gemeten. Het product p d nemen we in deze grafieken als 
0 

parameter. Een gemeten grafiekenschaar is weergegeven in fig.II.2. 

b Op elke i-V-curve ligt ~én punt (i,V) met een bepaalde waarde voor 

de gereduceerde veldsterkte E/p • Deze punten met eenzelfde waarde 
0 

voor E/p zetten we uit in een grafiekenschaar met E/p als parameter, 
0 0 

zie fig.II.3. 

Het bepalen van~,V0 , y5.i0 
uit deze karakteristiekenschaar wordt in 

het volgende hoofdstuk behandeld. 
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Opgemerkt moet worden, dat het trekken van de curves in figuur II.2 

beinvloed.wordt door de min of meer bestaande gelijkvormigheid tussen 

de curves onderling.Dit houdt in, dat de curves systematisch kunnen af

wijken wanneer de nauwkeurigheid van de meetpunten niet erg groot is. 

Door deze systematische afwijkinge~,ontstaan correlaties tussen de 

fouten in de punten van gelijke gereduceerde veldsterkte.Bij het 

tekenen van de curves in fig.II.3 bestaat hetzelfde gevaar hetgeen 

systematisch afwijkingen in ~ , 0 en i
0 

kan opleveren. 
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III.De berekening van de waarden~ ,V0 ,ten i
0 

uit de i-V curven voor 

constante waarden van de gereduceerde veldsterkte E/p
0 

Bij het bepalen van de waarden 'l, V 0 , 0 en i 0 uit de i-V curven 

voor gelijke waarden van de gereduceerde veldsterkte, moeten we het 

volgende in acht nemen: 

a Het aantal uit grafiek II.2 verkregen punten voor de constructie 

van de curve in fig.II.3 is in veel gevallen klein (minder dan 8). 
b Indien één of meer van de te berekenen grootheden '1_, Vo, 0 en i

0 

in afwijking van het veronderstelde, toch eniger mate druk afhankelijk 

zijn,mogen de 4 voor de berekening benodigde punten op de curve niet 

te ver uiteen liggen ofwel de bij deze punten behorende gasdichtheden 

mogen geen te grote spreiding vertonen. 

Uit het onder a vermelde volgt dat, willen we de berekening eniger 

mate nauwkeurig uitvoeren, de punten uit grafiek II.3 die we voor 

de berekening gebruiken rechtstreeks, en niet door interpolatie, 

verkregen moeten zijn uit de gemeten punten uit de grafieken van 

figuur II.2. 

We bespreken drie methoden waarmee~ ,V0 ,1r en i 0 eventueel bepaald 

kunnen worden. 

A D d . t th d K · th f P · 2 ) *) • e r1epun sme o e van ru1 o en enn1ng · 

Indien we i weten voor drie spanningen V, v1 ,v2 (resp.i,i1 en i 2 ) 

die voldoen aan de relatie 

V-V1 = v2-V = a 

kunnen yt, i 0 en yworden berekend met de volgende fomules: 

1 ) (4) 
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1 1 1 -
i i y1 - 1 y2 - 1 

= (5) 0 

e 'l, (V-Vo) 
1 1 

- y1 - 1 y2 - 1 

1 1 

r= y1 - 1 
(6) 

n (V-V ) e -L o 1 1 

waaruit blijkt dat voor de bepaling vant, V0 niet bekend hoeft te 

zijn. 

Voor de bepaling van i en Y moet V bekend ziJ·n. Kruithof2 ) 
0 0 0 . 

bepaalde V uit de V-i-grafieken voor constante waarden van E/n 
0 ro 

voor het betreffende gas, die voor kleine waarden van de gereduceerde 

veldsterkte niet veel verschilt van de ionisatiepotentiaal. 

De keuze van de potentiaalverschillen zoals gegeven is in de 

vergelijking (3) is in ons geval moeilijk te realiseren.Om aan 

de vergelijking (3) te kunnen voldoen, moeten we in grafiek II.3 

interpolaties uitvoeren die gezien de gewenste nauwkeurigheid niet 

acceptabel zijn. Hiervoor hebben we te weinig meetpunten (Zie a) 

Een rekenmethode·waarvoor eis (3) niet geldt wordt in de volgende 

paragraaf besproken. 
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B. De aangepaste driepuntsmethode. 

We gaan uit van drie spanningen v1 , V2 en V3 met volgens 

vergelijking (1) daarbij behorende i 1 ,i2 en i
3

• 

De drie volgende vergelijkingen staan dan ter beschikking: 

i '1. (V 2-V ) e o 
i2 

0 
= 

1-d'Ce 't cv2-vo) -1 ) 

i tt (V
3
-v ) e o 

i3 
0 

= 

1 - o< ei'~. (V3-Vo) -1) 

Voorwaarde (3) is nu vervallen. 

Combinatie van (7),(8) en (9) levert de uitdrukking: 

waarin 

E e "\. (V1-V3) 
13 = 

(7) 

(8) 

(9) 
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Als in (10) de juiste waarde van ~wordt ingevuld, wordt F = 0, 

zodat· het ui trekenen van 't neerkomt op het zoeken van de nulpünten 

van F. 

Een computerprogramma, dat nulpunten van F zoekt, voor ~ tussen 

10-3 en 1, rekening houdend met fysisch niet interessante oplossingen, 

wordt in een bijlage gegeven. (ALGOL programma voor EL X 8).V moet 
0 

voor de berekening bekend zijn. 

en i worden berekend met de volgende formules 
0 

6 = 
( 11) 

i 
0 = (1-

Voor (11) is een combinatie van (?) en (8) gebruikt. Voor (12) 

is (?) gebruikt. 

Gelijkwaardige uitdrukkingen voor ((kunnen worden verkregen 

uit combinatie van (?) en (9) en (8) en (9). 

(12) 

In het computerprogramma wordt (rbepaald met (11) en de com

binatie van (8) en (9).Voor alle gevallen waarin een nulpunt voor 

F gevonden wordt, zijn de uitkomsten identiek. 

Voor de formule voor i geldt een analoge bewering. 
0 

C.Grafische bepaling van~ 

Uit grafiek II-3 is ~ te bepalen uit de helling van de curve 

voor kleine waarden van (V-V ). De helling wordt gegeven door 
0 

i/i 
d ln ° 

dV 
= '1. (1 + 0) 

waarbij in het algemeen geldt a<< 1. 

(13) 
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Dit volgt uit verg.(1). Voor bekende waarden van V kan i . 0 0 

gevonden worden door extrapolatie. 

Q volgt uit vergelijking (2) met behulp van de doorslagspanning Vd. 
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IV, De meetopstelling. 
De buis waaraan gemeten is, is geschetst in fig.III-1.Hierbij dient 

opgemerkt te worden, dat het schermpje 7 voor de anode geklapt kan 

worden, zodat bij het sputteren het kwartsvenster niet bedekt wordt 

met ijzer. 

~c 

Î 

Fig.IV-1 

-buis 

A: Anode (kwartsvenster met geleidende laag) 

C: Kathode (roestvrij staal) 

S: Sputterschermpje T: contra gewicht. 

Het elektrische schema waarin de buis werd opgenomen is gegeven in 

figuur I V -2. 

k r·- ---- ·-, 
I + -1 

BI 
I 
I 

i"oö ~ .n. 

I 

Figuur IV-2: 

Elektrische schakeling 

h.s: Brandenburg hoogspanningsapJ 
(0-10 kV) 

a: Pico Ampèremeter 

V: Electrastatische Voltmeter 

K: Elektrische afscherming 

B: '1. -buis 
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De buis was aangesloten aan een vacuüm pompstel waarmee het mogelijk 
-8 was, de buis te evacueren en te ontgassen tot ca. 5•10 mmHg. 

Bij dit vacuÜm haddeinlek en het·vrijkomen van gassen en dampen een 
-11 I drukstijging van ca.10 torr sec. tot gevolg. 

Na het vullen van de buis met een bepaalde druk, werd de druk 

gemeten met behulp van een membraam-capaciteits-manometer. 

Een schematische tekening van de gehele opstelling wordt gegeven 

in figuur III-3. 

K 
G 

0 

B 

V 

~· '" 71 
A2 

~ V 

XC 
M K ~ V 

Figuur IV-3 

Schema van de pompopstelling. 

B: de~-buis; M: membraammanometer; I: Ionisatiemanometer; L:koelval; 

G: gasballon; P:Penningmanometer; K:kwikmanometer; Al: Kwikdiff.pomp; 

A2: Gett.erpomp; 0: buffervat; C: inlaatcapillair; V: voorvacuümaanslui ting; 

1: bolslijpstuk-afsluiter; 2,3,4:metalen hoogvac.kranen; 5: pompklep; 

6: naaldventiel; 7,8,9,: vetkranen; 
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V.Experimentele resultaten,conclusies. 

De ionisatie co~ffici~nt ~ is voor waarden van·de gereduceerde 

veldsterkte E/p
0 

van 5-100 volt/cm.mm kwik bepaald. 

De met de computer berekende waarden, en de uit de helling van 

de gemeten karakteristieken gevonden waarden van ~ , zijn met de 

door Kruithof?)B) gevonden waarden in figuur V-1 uitgezet als functie 

van E/p • De numerieke waarden zijn in tabel V-1 weergegeven. 
. 0 

Voor V zijn de waarden genomen, zoals Kruithof die bepaald heeft 
0 

voor Neon. De waarden voor de ionisatieco~ffici~nt ~ , bepaald met 

de rekenmachine, liggen over het algemeen lager dan de waarden, die 

uit de helling van de i-V karakteristieken bij constante E/p bepaald 
0 

zijn. Conclusies hieruit zijn nog niet te trekken, omdat voor elke 

E/p waarde de ionisatieco~fficiënt slechts uit éénmaal drie stromen 
0 

i1,i2' en i3 en bijbehorende v1,v2 en v3 is bepaald. 

Voor hogere waarden van de gereduceerde veldsterkte E/p wordt 
0 

de spreiding in de bepaalde ionisatiecoëfficiënt '1. groter. Dit .is 

een gevolg van de meetonnauwkeurigheden,die naarmate de verhoudingen. 

van de stroomsterkte en i 1/i2 en izll.
3 

dichter in de buurt van 1 

komen,een grotere rol gaan spelen (Zie formule III-10) 

Een vergelijking met de waarden voor yt geme.ten door Kruithof en 

Penning leert, dat over het hele meetgebied afwijkingen voorkomen, 

die groter zijn dan de meetonnauwkeurigheid • 

In grafiek V.2 wordt Vd weergegeven als functie van p
0

d. Voor· 

kleine waarden van p d blijken de door ons gevonden waarden sterk 
0 

af te wijken van de metingen van Penning en Addink. Het verschil bij 

hogere waarden voor p d is gering. De doorslagspanningen zoals die 
0 

door Frouws gemeten zijn, komen redelijk overeen met de door ons 

gemeten waarden.(''De doorslagspanningen" worden gemeten bij een 

stroomsterkte van 10-? ampere. We meten dan eigenlijk brandspanningen 

die echterniet veel afwijkt van de moeilijk te meten doorslagspanningen 

zelf.) 

De optredende afwijkingen zijn niet zonder meer te verklaren uit 

de eventuele onzuiverheid van het gebruikte Neon gas. 

Dit is als volgt in te zien: 
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De ionisatie coëfficiënt van Neon wordt groter nadat een weinig 

verontreiniging is toegevoegd. Deze invloed, die bekend staat als . 
11)7) . 

het Penning-effect · , ~s echter in tegenstelling met het boven-

staande, (zie grafiek V-1) groter naarmate de waarde van de gere

duceerde veldsterkte E/p kleiner genomen wordt. We vinden echter een 
0 

vrijwel constante procentuele afwijking. 

Voor de grotere waarden van de gereduceerde veldsterkte ofwel lage 

waarden van de gereduceerde elektrodenafstand p d is de invloed van 

de verontreinigingen relatief klein?) en zullen°we geen grote afwij

kingen van de doorslagspanning Vd t.o.v. zuiver Neon verwachten. Voor 

lage waarden van de gereduceerde veldsterkte E/p wordt een aanzien-o 
lijke da~ing van Vd t.o.v. zuiver Neon tengevolge van het Penning 

effect verwacht. De metingen van Vd als functie van p
0

d zijn hiermee 

niet in overeenstemming. 

Het afwijkend gedrag van de doorslagspanning V d als functie van de . 

gereduceerde elektroden afstand p d is niet verklaarbaar uit het ge-
. 0 

drag van de secundaire emissiecoëfficiënt ~·Een aanzienlijke ver-

andering van de waarde van a( bij verandering van de gereduceerde 

veldsterkte E/p zal slechts een relatief kleine verandering van de 
0 

doorslagspanning met zich mee brengen.(zie formule 2) 

Bovendien zijn de door ons bepaalde waarden van (( (zie grafiek 

V-3 en tabel V-1) voor een groot gebied van de gereduceerde veld

sterkte vrijwel constant. 



Tabel V-1 De bepaling van~ , en 0 • 

E/p 
0 

10311, 103\1 103~ 1o2r 1o2f 

( volt ) (volt -1) (volt-1 ) 
cm.mmHg 

5.26 3.0 2.;.60 1.74 1•7 2.7 

6.0.7 3•9 3.27 2;.21 1 .8 3;.2 

7.04 4.9 4.50 2;,90 1;.8 2;.4 

8.39 6.0 5•57 3;.88 2;.3 2;.7 

9.65 6.8 6~79 4.o75 2;.8 2;.5 

11.63 8. 6;,91 5•99 3;.6 5;.6 

12.o73 8.3 8;.35 6.>58 4;.1 3•8 

13.62 8.6 7.86 7;.04 5;.0 6;,2 

14.80 9.7 8;.38 7•58 4.t2 6;.3 

16;.04 10e2 9.05 8.o11 4.5 6;,2 

17.76 10•9 10•7 8;.80 4.8 4,;9 

19.31 11;.8 10;.7 9.34 4.6 6.1 

20.50 13.2 11•4 9•73 3.8 5.9 

22.77 14.5 13.5 ·to.4 3;.6 4.4 

24.37 15;.2 10.o8 3•7 

26.92 15.8 11_;.4 4.o 

30;.28 16.o5 9•62 12.;1 4.5 18;.3 

33•17 18.4 12.50 12,6 3•7 10o8 

37.17 18.8 12;,4 13,; 1 3•9 12,;5 

41;,72 19.2 15;.6 13;.6 4;.0 7.3 

47.o24 20;.5 14.1 14;.1 3;.8· 10.9 

57 ;,01 20.5 14;;5 4.2 

68.96 21;.1 22;.5 14.o8 4;.1 3;.0 

81;.82 20.2 18;.0 14;.9 5;.2 7;.0 

105.93 20.5 19.9 14.7 5.0 5o 1 

~ en i( bepaald: 

a) uit resp. de helling van de i-V Karakteristieken met E/p 
0 

als parameter en de doorslagspanning 

b) voor de waarden met * met de driepuntsmethode (computer 

Grootheden met ** zijn de waarden verkregen door lineaire inter-

polatie van de door Kruithof gegeven waarden in 8)· 
0 



• 

• 

Kruithof 

5 10 20 50 100 
E;p

0 
(. Vo\'c/cw. ~ .._ ... ü'i) 

Figuur V-1: '1. als functie van de gereduce'erde veldsterkte 

gemeten door Kruithof en onze metingen waarbij: 
0 bepaald uit de helling van de V-i karakteristieken met 

constante E/p 
0 

•bepaald met de rekenmachine. 
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Grafiek V-2 De doorslagspanning Vd als functie van p d * 0 van Penning en Frouws en de eigen metingen. 
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Figuur V-3: (( als functie van de gereduceerde veldsterkte E/p
0 

berekend 

O met Vd' formule (2) en de uit de helling ven de V-i karak

teristieken met constante E/p
0 
bepaalde~· 

• door de computer. 

1 
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end 

1_)<?_["_,~_.n_ c_~l-''~c~_.:r_r_t J .Koken, pro,crr. A5''t'3,· "(' l u 1 0 b b A B EE rcrr ~D V • __ . __ _ ~ :...::':::::... , )g'J, e;u, aeu, reu, ga, e; , ca, c , cc, , , "' 12: , ;<,;1 , .c'llnn; 

~~-~::~:: nj 

aeu :"-' read; reu :== rcad; 

n :=-= read; 

begin re::ü sxray V, Y[ 1 : n]; integer i; ----- ---~ ----- -------
for i :o: 1 step 1 untH n do 

begin V[i] := read; 

Y[ i] := read 

end; 

begin~~~~ E:~~~~~~~ F(u,i); 

~~~~§~: i; ::~~ u; 
~::§~:: F := (Y[i]/Y[i + 2])- (1- ((Y[i]/Y[i + 1]) -- exp(u x (V[i] -· V[i + 1]))) x (exp(u x V[i + 2J: 

end; 

/Y[i + 1]) X exp(u X V[ i])- (Y[i]/Y[i + 1])- cxp(u X V[i]) + exp(u X (V[ i]- V[i + 1 ]))))/(1 
Y[i -~ 1])- exp(u x (v::iJ- V[i +i]))) x (exp(u x V[.i]) ··- 1)/((Y[i]/Y[i + 1]) x cxp(u x V[i]) 

(Y[i]/Y[i + 1])- exp(u X V[ i]) + exp(u x (V[i] - V[i + 1 ]))))X exp(u X (V[i]- V[i + 2])) 

:::.~~ E~<.::.~:~:::::. REGUIA FALSI(x, fx, a, b, ae, re, j_nterrupt, alarm); 

~~~~:. ae, re; :::.~~ x, fx, a, b, ae, re; procedure interrupt; label alarm; 

~~§~:= ~:=!::.s:.:: k; :::.~~ c, m, fa,, fb, fc, tol; 

reentry: 

x := c := a; fc := fa := fx; x := b; fb := fx; k := ~; 

~! sign(fa) X sign(1o) = 1 ~~=-~ §~!~ alann; 

if abs(fb) > abs(fa) ~~=-~ ~:_§~~ c := b; fc := flJ; x := b := a; fb := fa; a := c; fa := fc; k := 

if fb = th~ ~:_§~~ a := b; goto end end; 

m := (a + b)/2; 

x := if fb = fc then m else (b x fc- c x fb)/(fc- fb); 

~! sign(x - m) = sj_gn(x - b) ~~:_:= x := m; 

tol := ae +re X(~! abs(b) :::= abs(a) !~:~ abs(b) ~~~:_ abs(a)); 

if a < b - tol V a > b + tol then begin if k = 2 then x := m; 
if abs(b - x) < tol then x := b - tol X sign(b - a); 

interrupt; 

c := b; fc := !o; b := x; fb := fx; 

~~ sign(~a) x sign(fb) < 0 then k := k + 

else begin a := c; fa := fc; ---- -----
goto reentry 

end; 

end: REGULA. FAISI := x 

end; 

end R1~GlJLA FALSI; 

for i := 1 step 3 ~~!~~ n ~~ 

begin proccdure interrup-t,; ; ogu . - 10-3; ...... ---- ___ ,_ ____ _ 
F' IX'I' ( 3 , 0, i) ; 
opniem1 : bg1~ . __ ogu + 10--l.J.; if sign( F( ogu, i) X F(bgu, i)) = 1 

1 th · · · o ::ru + LJ. • Q'Oto opni cèl\>t end; ;\ bgu < --~~ ~':€E.~ ogu . = ~b io"· , o 

if bgu > 1 thell 

begin Fnün := abs(F(ogu, i)); 

again: ogu : = ogu - Jo-4; 

if ogu > 
10
-3 then begin if Frün > abs(F( ogu, i)) ---- -----

then begin Fmin .- abs(F(ogu, i)); u .-- ogu end; 

goto again 

end; 

PRIN'TTE:X."T( -hninirnunMaarde van Fu}); 

FLOT(3, 2, Nnin); goto uit 

end; 

PRINT'l'EXT( -{:probeert R. F. :\>); NLCR; 

u := REGVLA FAIBI(u,F(u,i), bgu, ogu, aeu, reu, interrupt, MISA); 

uit: NLCR; FIXT(3,0,i); FIDT(3,2,u); NLCR; 

A:= Y[i)/Y[i + 1]; B := Y[i + 1]/Y[i + 2]; EE := exp(u X V[i)); ET.- exp(u X V[i + 1]); ED.-

~ PRINT'l'EX'r( {gab}); 

ga : = (A x E:r ·- EE) j (A x ET x ( EE - 1 ) ·- EE x (ET - 1 ) ) ; 

gb := (B x ED- ET)/(3 X ED X (ET- 1) -ET X (ED- 1)); 

FIXT(3,0,i); FLOT(3,1,ga); FLOT(3,1,gb); NLCR; 

ca:= Y[iJ X (1- ga X (EE- 1))/E_Ej_ 

eb := Y[i + 1] X (1 -ga X (ET- 1}}/ET; 
cc :== Y[i + 2] ·x (1 - gb X (ED- 1))/ED; 

FLOI'(3,2,ca); FWT(3,2,cb); FW1'(3,2,cc); NLCH; 

~USA: PRHTT'rEX'11 ( {JüsAl') ; FIX'I'(3, Cl, i); FWI'( 3, 2, V[ i]) ; FL01'( 3, 2, Y[ i]) ; 
/ 

end 


