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Editoriaal …
De volgende Infodag staat alweer voor de deur.  We gaan alvast van start met
een glaasje op het nieuwe jaar en vooral op de nieuwe eeuw.  Laten we hopen
dat de leden die op 1 Januari naar De Kam trokken er deze maal ook bij zijn. 
We kunnen ze dan op zijn minst een glaasje en onze verontschuldigingen
aanbieden.  De Infodag zal hoofdzakelijk gewijd worden aan de openstaande
calculator raadsels en de mogelijke leuke  oplossingen.  Daarnaast gaan we de
toekomstige structuur van PCX verder toelichten.  Daar niemand als vrijwilliger
kwam opdagen om het PCX stuur over te nemen.  Heb ik alvast beslist om nog
wat door te gaan en PCX om te vormen naar een WEB gebaseerde club.  De
tijdschriften gaan er dus zeker uit.  De publikatie van het PCX Magazine (een
HPCC samenwerking) zal tot eind 2001, tot eind volume 15 (v15n6) doorgaan.
De tijdschriften zullen elkaar dus relatief snel opvolgen.  Daarnaast moeten wij
binnen deze tijd nog twee extra nummers van volume 14 bezorgen.  Op het
einde van 2001 zal iedereen de kans krijgen om rechtstreeks van HPCC lid te
worden, meer details later in het jaar.  De publikatie van het Info tijdschrift zal
waarschijnlijk voor eind 2001 stoppen. Momenteel zie ik v6n6 als de laatste PCX
Info.  Mogelijke vrijwilligers kunnen het vanaf dan natuurlijk overnemen en ik ben
steeds bereid hen daarbij te helpen.  We stoppen niet met het geven van de
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informatie maar u zult ze dan zelf moeten opladen van onze web site.  U de
informatie toesturen via mail is een ander alternatief.  We staan in dit verband
steeds open voor jullie suggesties via telefoon, fax, brief of email
(Jo.Vandale@petss.com of Jo.Vandale@philips.com).
Tot binnenkort op de Infodag in De Kam voor een glaasje en een praatje of op
het Web alvast zonder glaasje, aan u de vrije keuze … bye bye !

Agenda volgende infodagen:
Onderstaande data zijn slechts een voorstellen, voor de laatste update kunt
steeds onze website www.ehsal.be/pcx raadplegen.

24-02-2001 Infodag De Kam

21-04-2001 Infodag De Kam

16-06-2001 Infodag De Kam

Vraag & aanbod
Jo Vandale, 10-10-2000:  Ik zoek oude HP calculators om onze PCX verzameling aan te
vullen.  Ik ben steeds bereid om een aanvaardbare prijs te betalen.  In het speciaal ben ik op
zoek naar een HP-01 de polshorloge rekenmachine die HP ooit heeft gemaakt.

Jo Vandale, 10-10-2000: Te koop HP680 in heel goede staat voor de prijs van 24.500,-
wegens aankoop HP720.  Faktuur verkrijgbaar op aanvraag.

Philippe Roussel, 01-01-2000:  Een van mijn collega's is op zoek naar een tweedehands
HP28S voor een schappelijke prijs: range 1000 tot 2000 BEF, afhankelijk van de staat van het
toestel en of de handleiding er al dan niet bij zit. Nee, ik voorzie geen winstmarge voor
mijzelf :-)  Prijs overeen te komen via Philippe Roussel, Tel 016/62.09.09,  EMail:
Philippe.Roussel@imec.be

Guido Vanbinnebeek, 01-01-2000:  I broke the display of my HP 200LX and would like to
find  another one in second hand at around 5.000,- Belgian Francs, (or 125Euro). 
Email: vanbinnebeek@skynet.be   Telephone : +32 246 673 72

Hoeveel papier zit er nu echt op een WC rol?
Bovenstaande vraag blijft een aantal onder ons verder boeien en zorgde reeds
voor verschillende kilobytes aan mail.  Het volgende artikel van Benny Vanrutten
zet alles voor u op een rijtje.  Weliswaar kon Philippe Roussel het niet laten om
hier en daar wat ter discussie op tafel te werpen.  Het is voor derden een plezier
om deze discussies te volgen via de dagelijks vloeiende mails … iets waar we
zeker op moeten denken voor onze toekomstige PCX web benadering. Benny
gebruikte voor zijn onderzoek het bekende pakket 'Mathematica'.  Hier krijgt u
het eerste deel van de tweedelige serie en dan nog wel in KLEUR.  Wegens
tijdsdruk moesten we voor een DeskJet printer kiezen waardoor we u geen water
resistente versie kunnen bezorgen.  Behandel uw exemplaar dus met de nodige
zorg, wij hebben er veel werk aan gehad.  De volledige versie komt later dit jaar
op de PCX web site terecht, u kunt het dan zelf iets groter of nog kleiner printen.
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Vergelijking  tussen de verschillende formules 
voor de berekening van de lengte van een spiraal.

Ter herhaling volgen hier de gegevens uit het rekenvoorbeeld en de omzettingsformules. r0 stelt de 
binnenstraal voor van de spiraal (mm), d de dikte van de laag (mm), n het aantal windingen, Θe de 
totale hoek tot het eindpunt (rad) en re de buitenstraal van de spiraal (mm).

Substitutie hiervan in de eerder gepubliceerde formules : 

1.  de sterk vereenvoudigde formule van Philippe Roussel

s1 :� Θe ��r0 � re��2
2.  de vereenvoudigde formule van Benny Vanrutten

s2 :� 2 Π r0 n �1 � �d�r0���n � 1��2�
3.  de exacte  formule van Philippe Roussel als referentie

s3 :�
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4.  de vereenvoudigde formule van Prof. H. De Mulder

s4 :�
Π��re2 � r02�
������������������������������������

d

5.  de "engineering"−formule van Philippe Roussel 

s5 :�
Π��re2 � r02�
������������������������������������

d
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met als afhankelijke parameters:

re :� r0 � m Θe;
Θe :� 2 Π n;

m :�
d
����������
2 Π

leidt tot :

s1

n Π �d n � 2 r0�
s1 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�
23561.9

s2

2 n Π �1 �
d ��1 � n�
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s2 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�
23483.4
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s3 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�
23562.

s4

Π ��r02 � �d n � r0�2�
���������������������������������������������������������������

d

s4 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�
23561.9

s5

Π ��r02 � �d n � r0�2�
���������������������������������������������������������������

d
�
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4 Π

s5 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�
23562.

Print�"Log: ", SetAccuracy�Log�1 � n d
����������
r0
 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40

Log: 0.693147180559945286226763982995180413127

Print�"m : ", SetAccuracy�m �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��
m : 0.039788735772973836402055525240939459763

Print�"Θe : ", SetAccuracy�Θe �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��
Θe : 628.318530717958647692528676655900576839434

Print�"s1,s3 en s5 zijn de formules van Philippe Roussel"�;
Print�" s1 : ", SetAccuracy�s1 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��;
Print�" s3 : ", SetAccuracy�s3 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��;
Print�" s5 : ", SetAccuracy�s5 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��
s1,s3 en s5 zijn de formules van Philippe Roussel

s1 : 23561.944901923448924208059906959533691406250

s3 : 23561.958691643729252973571419715881347656250

s5 : 23561.958691648458625422790646553039550781250
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Print�"s2 vereenvoudigde formule ; auteur BV"�
Print�" s2 : ", SetAccuracy�s2 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��
s2 vereenvoudigde formule ; auteur BV

s2 : 23483.405085583704931195825338363647460937500

Print�"s4 vereenvoudigde formule ; auteur HDM"�
Print�" s4 : ", SetAccuracy�s4 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��
s4 vereenvoudigde formule ; auteur HDM

s4 : 23561.944901923448924208059906959533691406250

Print�" s2�s3 : ", SetAccuracy�s2 � s3 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��;
Print�" s1�s3 : ", SetAccuracy�s1 � s3 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��;
Print�" s4�s3 : ", SetAccuracy�s4 � s3 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��;
Print�" s5�s3 : ", SetAccuracy�s5 � s3 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��;
Print�" s1�s4 : ", SetAccuracy�s1 � s4 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��

s2�s3 : �78.553606060024321777746081352233886718750

s1�s3 : �0.013789720280328765511512756347656250000

s4�s3 : �0.013789720280328765511512756347656250000

s5�s3 : 4.729211959542123366873056511395�10�9

s1�s4 : 0.�10�40

Dit verduidelijkt andermaal dat s1 en s4 de facto identisch zijn. Na substitutie van de 3 
onafhankelijke hoofdparameters r0, d & n in beide formules blijkt dit ook:

Factor�s1 � s4�
0

Definieren we volgende foutfuncties:

f1 :� 100��s1 � s3��s3;
f2 :� 100�� s2 � s3��s3;
f3 :� 100�� s4 � s1��s3;
f4 :� 100 �s4 � s3��s3;
f5 :� SetAccuracy�100 �s5 � s3��s3, 40�

Noteer dat f3 een beetje een vreemde eend in de bijt is. Aangezien f3 de exacte lengte weergeeft, 
heeft het geen zin hiervoor een foutformule te definieren.
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Print�" f1 �%�: ", SetAccuracy�f1 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��;
Print�" f2 �%�: ", SetAccuracy�f2 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��;
Print�" f3 �%�: ", SetAccuracy�f3 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��;
Print�" f4 �%�: ", SetAccuracy�f4 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��;
Print�" f5 �%�: ", SetAccuracy�f5 �. �r0 �� 25, d �� 0.25, n �� 100�, 40��

f1 �%�: �0.000058525356320310083040308474222612745

f2 �%�: �0.333391663605129007219574077680590562522

f3 �%�: 0.�10�40

f4 �%�: �0.000058525356320310083040308474222612745

f5 �%�: 2.0071387194220583736129216644�10�11

Wissen we de definities van Θe & m:

Clear�Θe, m�
, dan kunnen we de parameterafhankelijkheden  omkeren:

d :� 2 Π m;

n :�
Θe
����������
2 Π

Vervolgens maken we een aantal driedimensionale plots als functie van Θe en m voor een constante 
r0 waarde 25 mm:

Plot3D�f2 �. �r0 �� 25�, �Θe, 0.11, 5000�, �m, 0.0001, 2�, ViewPoint 	 ��2.5, 2, 1�,
AxesLabel 	 �"Θe", "m", "f2�%�"�, BoxRatios 	 �1, 1, 1.1�, PlotPoints 	 30,
Lighting 	 False, ColorFunction 	 Hue�
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Fig . 1 Verloop van f2 voor grotere waarden van Θe en m
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Plot3D�f2 �. �r0 �� 25�, �Θe, 20, 800�, �m, 0.00000000001, 0.09�,
AxesLabel 	 �"Θe", "m", " f2�%�"�, Lighting 	 False, ColorFunction 	 Hue,

ViewPoint 	 ��3, 3, 2�, Epilog 	 �PointSize�1�, Hue�1�, Point��20, 0.0001���
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Fig . 2 Detailopname van f2 in de buurt van � 1�% met r0 � 25�mm .

Plot3D�f2 �. �r0 �� 25�, �Θe, 0.11, 30�, �m, 0.0001, 12�, ViewPoint �� ��1.3, 2, 1�,
AxesLabel �� �"Θe", "m", "f2�%�"�, BoxRatios �� �1, 2, 1.7�, PlotPoints �� 30,

Lighting �� False, ColorFunction �� Hue
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Fig . 3 Verloop van f2 voor grotere waarden van m met r0 � 25 mm .
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Plot3D�f1 �. �r0 �� 25�, �Θe, 0.11, 5000�, �m, 0.0001, 2�,
ViewPoint 	 ��3, 1.5, 2�, AxesLabel 	 �"Θe", "m", "f1�%�"�,
BoxRatios 	 �2, 2, 3�, PlotPoints 	 30, Lighting 	 False,
ColorFunction 	 Hue�
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Fig . 4 Verloop van f1 voor grotere waarden van Θe met r0 � 25 mm .

Plot3D�f1 �. �r0 �� 25�, �Θe, 0.11, 10�, �m, 8, 15�, AxesLabel 	 �"Θe", "m", "f1�%�"�,
BoxRatios 	 �2, 2, 3�, PlotPoints 	 30, Lighting 	 False, ColorFunction 	 Hue,
ViewPoint 	 ��1.3, 2, 1��
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Fig . 5 Detailopname van f1 voor lage waarden van Θe met r0 � 25 mm .


