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RO }TDE ALRO RE KE}í  S CHU I  l iE N"

A1 ggilrc ene,' In le i íling-.

l\[et de Nederlandsche Alro rekenschuif lr,erd het probleem der rond.e reken-
schuif, ïraarïLaar z,ooirreLe buitenlandsche construeteurs r/ergee-fs zoch-berl,
volkonen opgelost.
Reeds bij een oppervlat<trige vergolijking rnet oe rechte rekenli::iaal imlt
het reer logi-schc der ronde vorÍl op.o Innner.s d.e rechte rekenstok istteindigrr, terwijl oen rond,e schuif door de gesloten vorm oer verdeelj:a*
gen contÍnu doorrekenen zondef terugochuiven mogelijk rnaakt,
De bediening wordt hlerdoor eenvoudiger, het ovoqz-l-óht rJuidelijker, het
werken sne1Ier.
De logarithnische vcrdeelingen staan steeds in hun volle iengto tegon-
over:olkaar; rvaardoor net óón bevrcging voliedige tabellen *or-l6en góvormd.
Deze pariteitvor:ming is uit rlen aard. der zaak ssn zeêr groot gemak". Het
maakt b.v. het apparaat medc zoo geschÍkt 

-.'cor 
hande1s- en statist:-sohe

berekeningon. Bovendien is het roogelijk een gÍ'óotoro ont"wikkelde lengte
in aanrne.rkeliJk kleiner bestek te bergen,.Bu.j de standaarduLtvoer.ingàrl
der ALro'rekencirkel  var isert  deze van.z$ - :31 c;m.;  te: ' rvÍ j l_ cre gràotste
afneting van het apparaat Tj,J c,m. bedraagt. De i.Iro rekonóirkel bied..t
dus een gr:oote nauwkeurige ,sehuif in .zakf,ormaat. , ; , :.

l .
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De constructeurs werkten sa.rïpn net leerkrachten bij het ni'ddelbaar tech-
nisch ondenriJs en bedrljfs-ingenieurs om de rneest practlsche comblnatles
van vord.eelingen sanrcn te stelLen"

TYPE AIR.O lOO R. is een Rietz.verdeeling voor hen bij wier r,rrerk het ge-
bruik d.er gonioruetrische wrd.eeLlngen vaÍr secundair be1an6 is, boy. voor t
trouvri<rn:rdigen. De sinus- en tangensschalen-zijn hierbij a1s tabel ín het
deksel der,.sehuif gebracht, De sshaalverdeel-ingon zi..jn zeer ruim. De !
hoofd.schaal hee.ft oen lengte van'plm, JL c;m, Íerder-bevind.en :ztch 'op dit
type tw,eedo- en .derCernachtsverdoeLingen - reciproquerrerdecling en een be-.
knopte logarithrne-s chaal "
'tl?E AI;RO 200 R s

deze Riet z op do .schuif
zeLve , zoodat nren ret deze waarden direci rrerder kan rel',onen op de hoofd.-
s chalen.
De schuif bovat vord.or d.ezel.fde verdeelingen a1s t34pe 3.00;
sohaal eohter heeft een v.eel grootero longte ( 33 .,*" ) .*t
tabel in het dekseL rnet als tegenschaa.l een logarithraische
( copie der hoofdschaal-  ) .
ntrenáLs bi j  al lo andore t lpes bevat deze:bi jschaal nog eon
tabei voor voeL voorkonende ge"Jrone en iiiendeelige breukeno.

de logarithtne-
komt voor al-s

vqrdeel lng
.

onrekenings-



TWE ALRo 300 D. 3.
Dit type komt erenals Alro 4o0 D. in groote lijn overeon net d.e Darm-
stadtverd.eelingen der rechte schuiven, Beide t14:es zijn de rneest r:niver-
seele teclmisohe schui-ven.
ALro F0 D. bevat"de'.;erdee1.íngen van 200 R. rnot,uLtzondering der recL-
p::oQuo-schaal l,trelke bij de'rond.e construgbie een functie nr.inder te ver-
vuÏLen heef*b datir bij de reon-te schuif. ïnplaats.hiervan bovat de 300 D.
een zeer uitgebreide dubbel Logarithmische vordeei.ing (van 1,01 - 20.000).
rn het deksel bevinden zich naast de verdeelingen van;t;rpe 200 R.. een
Pybhagorisehe \mdeeling, waarnpde bij elke .sinuswaarde de cosirusïmard.e
afgel-ezen ke.rt. vrord.on en omgekeerd., zond.er vooraf :do.hoek te hebbon vast-
8esteld.  ,

TEE ALRO 4O0 D.
Deze is conform agn tlpe 300 D. doch bevat inplaats va.ïI de derde-rnacht-
schaal een reciproquerrerdeeling. De D.-ty'pes bevatten naast algemeene
constanten, ook voorkorende op de andere schui-rren, zooaLs 7C c, M etc.
een groot aantal andere constanten varr beLang voor electrotechniek,
chemie, physica en hydrodlmamiea en machl_nebouw.

TEE AIRO 500 N. is een zoer oenvoudige schuif, het nreest" o*"u"rrkomsnd
rnet type 10p R., doch zonder kubiek- en logarithae-verdeeIlng,

TÏFu AI;RO 6oO l. is een gespecialiseerde rekencirkeL voor electrotech-
nisohe berekeningon. Ze bevat or&r ê€o verdeeling ter berekening van
spanningsverlLezen aan electrisahe l"eidingen, een rsndenentsctraàl on een.
verd.eeLlng ter berekeniag van cirkeloppervla.Hen.
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Kiap het'lnstr-rIrpnt, $at' in gesloten toestand ln den zíizak ve4 
,rrct 

col-

beri past, op€ït o r- -  ̂ r- -* I
De verdeeli.:ngen staen tharrs ónder een hogk van ,/u5o vogr u' :

Leg do pinlc-, 
"t"g:1,"-tilq"i"ió"r 

lra' 
-d9 

linterhend achter de schaaher-

deelinge*, zoodal de'pi-nk dnlkb ïff..i'tltans.tot voetstuk d5enendo dêksel'

Door d.eze ricrrte' aiirtt;"l. h;;-applaat niet kurrnen rrcrschuiren a.1s de

.áft"t" i  ged:aaid uordt.
Met de w'iJsven,ger word! {e 9cfotg1.ryt a3 tu:rtenste schaaLverdeeling (un)

bewogen* De duim rus! geduru"ag rrit.draaien der schotel op'het 4jlumrnium,

linkË aan de onderziJ'de ".
voor het ue',^,egurr-à"i'àoor"icttíge sohijf ret haarliJn(en) wordt de duxm

benutn ! - -1-^-^-  - -+ ;
Derechterhand'bl l j f ts teed.sgeheelwlJorn.optetee}reneniratd.gord'en
Lirrker vrurdt uitgeschoveno | .
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lïoofdschalen, generh ld.
] , . . r

Infut=v-@raaiendehoofdschaa]. 'doord' .h.S.,devaste
hoofdschaal d.oor v.h.s. aangeduid..
De beide :1angs elkaar draaiende hoofds.chalen hebbeh eon Logarithrcische
verdeeÏ.ing van I ' 10. Deze beiàe.sehaLen'dienen voor het norrnale verrrp-
nigvuldigen,en d.eelen. . : :  . i  . : . .  .
Het beginpunt rr4ïr de d.h.sd,:is zv,rart gemarkeerd en,heet de tti.ndoxl. Het
vernenigvui.dlgen en deelon netteen rekea:schuif berust op hot terugbrgn-
€ien varr "dezo benverklngen tot bet ,aptellen respj afbreHràn, van do ÈijUu-
hoorende1ogar i t1r :nenvo1.gens:degrondform.r1ets! , . ' ' ' . .

I

1og a.b . 1
, 3.og arh

a+1ogb.

,a -  1og b.
1os-
1'og

Daar de afstand. flr u?n_bepaald pu{t van dá schaal tot het beginpr:nt dó
Iogarithrne van dit getaL'aangeeft (etgenlijk de nánttsse .rmn áe iogarith-
rrre) inu:nen rive dus door deze afsta:rden op d tellen of af te trekliei, *"-
nenigrruldigen respo cLeol-en..Uit het bovenstaanA.e voLgt dus dat rrye voor het
verrre4igrnrldigen :tan 2 getal]en a en p d.c *.rolgende handeLingen rnoeten vcrr-
richten: plaats de Í:idex borren het getal a vaïI d.e v.h.so, zàek nu op cte
d."h.s..het,8eta1-b.opl"n piaats de . haarl iJn op.di! getal. 'o" rrrr ir i ígi zaL
1 3P d.e .v..h.s.. het prod.uct a x b aanwiJzen. Voer het verrichton van-do
{eerjns, gÁ wo1a3 clit clus'; pladts de haárlijn op Èàt getai-"-* aà.-o.i.r,,
dr.qai hgt.getal-b nan de d,h.'s'. ond.er de haàr1ijn. De.-index za.! nu op de
v.h.s. het quotient aró aarrw:ijzen. 

I



l i r r* ' , "" 'we3getaI lenrrretelkaarmoetonverrnenigrnr ld igendarrherhalenue
bovengenoernde handelingen, b'v' :

5 x 7 x 9. Plaats de ioae* bovqn het getal-  5 'van dê v 'h 's '

Zet de haarlijn op het getal f^ van d'e d''h's'
.  gnder,de haar1iJn op d€ v.h.s.  hebben Ïre nu het getal  (J x ?)t

Daar ue dit getaL zelf.niet noóaig heblen 1"1"1 rne het liet-1f, 
naan re..

kenen er direct rnee verder door nát nog net.9 te verrnenigwld-igenl llfe 
. '

draaien.dus de '1ndex boven het getal (5 
" 

?), d?t de haarlii" ?p 
de v*hos'

"**iirtt(á" 
i,u*rfijn dient !u1 oro hei getai d3t weruitgerekencl hebben te

;;;;;d"à;). ooa"r het getaL g,van d'e á"h.s, lezen ïÍe nu o,p 
-1q--tt'h's" 

hêt

oroduot 5' >: 7 x 9 = 315 ;t. '0p analoge wijze larnnen ne berekenen:

i l t-;-G'* ?). Plaats haarli jn op getat 23? van de v'h's'
Diaai Ï ret  getál  ,5-o*t  de d.h.s.  oodeï 'de haarl i jn"

Deind"ex* iS"tquopi lev.h.s.hetquot ient .3L5rJaar l .o
rlgnÈhoudtr ait Setal door aà haarliio ut op t? p1-aatsen' Dràai vervolgens

he-! egtaL f otraái*ágïá*titin en aó inaex-zat op de v"l,r"sr het quotie:rt

aanwi jzen'? '

(rr: : 5) : ? * 315 z (5 * ?) = 9'

Voor deze beid"e laatste'voorbeelden dient de relcenschyif dus 2 x verdraaid

tu *o*q"r..' l ieeft nen:een re}enschuif rnet een zt$c tociproque verdeé3'ing'

fu"frr"à ï""à.r*ii"tproao"tun of qriotienten-rran 3 factoren net á6n in-

stelling rran aà ruËur.ulhttif verricht wglfen; Ien dergeliJke recl'proque, Tt-
á"eiirrg"bevindt zic1 op de typos Alro 10Or 200, /o0O en 500 en kan dus tot

een bel-angriJke vèreenvoudiging van het rekenen' aanlel-dipg .ge'v-Eno: Voor het

gebruik va3 doze schaal zie men onder het hoofd ttReeiproque-'schaaltr'
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ï{eeft rpï} een geoornbineerde ïrorÍpnigvuldigin6 en doe.ltng dan' verricht nen

eorgt. de deellng on dan de verrrenlgWldiging. 0p ,de.zq v-dife, beboeft IrFn

s]-echts*í&t<uerd.es.chuj- f intpste11enb.V.3
:: : .  

. , (  5 x 56 j  s 8. Dit  berekent:rÉn als.  (5 r  6) x 56. 
^

Pl-aats de haarlijn boven getaL 5 van de v.h.s. Draal het ggtli- S rmn de

drh,s" onder d"e Ëaarlljri.:De i-ndex staat: nu b:Oven Set, getal'(5 :'8) op

de vrhrs. Dit is juist de instelling aie uo noddig hebben:onr ilit geta3-

nog nnt de 3e faeior (f6) 'be lbrrenigmrldigen. ï{e lezen dus onder het ge-

tal-  56 van d.e d'h.s. .op dq"vrh"s..  direct dp waa4dg af vani -
.$:8).x56=(5x56); .8e.31..

ï{et'ts. voor'beginnors abs.tlluut noodig zich borrengenoemde, tranaetingen door

herhaaLdo oefening voLkónen eigen te maken, zood.at dezo zonder er bij tc

aenken verricht lo.lnnèn worden' lerbt d'àa wordt in de pracbijle die ge'nrel- "
d.ige tiJdsbèsparing verkregen die de Jronde rekerls.chuif tot een oannisbaar
lnstrr.rnent voor ied,ere toelnalcus heefb gemaakb. . ':



8.

ï-k*E:*e-$t** L Seele3e$eeEe" :
Met d.e It konma it word.t bij een rekenschuif geen rekening gehouden. Een re-
kensehuif is geen relrcnme.chine, .doch een hulpmiCdel" bij het calcul-eo:'on.
ïn de praotijlr vormt dit nirnmer een bezwaar, d.aar men zich niet licht arn
het tienvoudige zal 'vergiss€ïl.

ïn d-e behandelde voorbeelden is dit reed.s stilzwijgend veronders+,rld. ir{en
kan eétrter ook de volgende regels gebruikenr
a) Decinaaltoeken plaatsing bij vernenigvuldigen.

liÍarurcsr rrln ? faqtoren net elkaar ver:nenigrmldigt on de. looperlijn passeert
de L van de v.h.s. oiet, gerel<end te begirrren op de Í.ndex en daarbij d.raai-
end.e in de richting van de wiJzers rnarr de kIok, d.an is het aaata)- cijfers
rmrï het quotient gelijk aan de som vaÍr het aarrta.l- cijfers van ae beide:fae-
trren minus f. Passeert nren de 1 van de v.h.s. wàl-, dan is het aantal cij-
fers -u-an het quotlent gelijk aan de som va:e het aantal cijfers van do Ueiae
factoren, (,onder aantal cijfers iruordt steeds verstaan aantaL cijfors voor
de kormna)o

b) 1"
De regeL hiervoor is, errgnals het deelen zelf, het omgekeerde van het ver-
nenigmrldigen on wo1:
aantal cijfors van het quotient is gelijk aan aantal cijfers d.eeltal rninus
aantal cijfers deeler aLs de index, uitgaande nan de stand rvaarbij de beide
schalen sanenvallen en steeds draaiende in de richting rral d,e v,rijzers van
de k1ok, de l van d.e v.h.s. niet passeert. Passeert de index rle L van de
vrhos. vêl, dan dient het aantal cijfers van het quotient net l vermeerd.erd
te vrorden.



'QuadraatschSle.*, gerner\! Né.

{ í= 3

#'

V900=30

\r % = 9,49

V 9000 = 94,9

q1 = O 
'9/+9

9.

Doze belde"schalen hebben de'ha1ve Lengte van de hoofdschaal eà hebbon
zoodoead.e oen -rerdeclíng vad 1 - Loo; r.rla::neer mcn d.us op dc hoofdschaal

-ag,-la3rriJn 
op--gcn bepáald getal plaatst, dan zal- dezc àaaiLi3n op ;u-t-

bi'Jbchoorend'e N'_""-1811 het quadraat aanwijzcn. omgekoord beháort bij
rieder getal rran de Nl sohaal op de hoofdschaal de vicrkantswortel uii ait
getalt l[en.dient.daarbiJ.og ïrert aantal cijfers te letten. lêr bepaling
van d.e wortel uit^een getal 4et een oneveÉ. aantal cijfers, dient men de
le helft van de Nz scl";aal te gébruiken (.vrercee.ling i - r0 ), heeft het
getal oen ererr aantal cijfers d.an gebryilcb _men de 2e heLft ( verd.eeling
L0 -  100 ) .  b.v. :

ïs het getaL waaruit de wortel- getroldren
verrrenigvul.digt nen he-b eerst net 100 of
dat het gotaL grooter dari l- rnnrd.t bevoi

i /0,9=V0,01.90=0,1

noet worden kleiner dqn J-, dan
1O.OO0 (even rnacht van LO) zoo-

v

V 0,0009 = V 0,0001"!  = 0101 V9=OrO3



.  . .  10.

Mcn kan rÍpt de beitlo quadr:aatschalen op dozelfde wijze vcrnrnigrmldigen
en d.eel.en aLs rnet de hoofcLsohaLsn, Daar de schalen half zoo kl-ein ziJn

en bovend.Len niet tegenover elh.aar liggen, zal nen dLt norroaal- niet doen.
Heeft nen echter berekeninggl rruaari-n quadrateeren of wortel treklcen Toor-

komt, clan gebruik'b nen de N<'schalen in conbinatio met d.e hoofdsohalen brv.t
)

/*'l x 5* i Plaats index boven 5 rralr de vch"s ' Draài haarlijn boven 4?
vaÍI clo buitenste quadraatschaal. Lees.op d.e btanendto qua-

'' draatsehaai de uitlcornst 11?5 af. l
' :

31 x fT ; plaats tudex ( 
"et 

betnrlp van do haarlijn ) bornan 16 l1an dè
vaste quadraatschas.l. Draai haarlijn op 31 van dè d.h.s. 

-

Lees op de "r.h,s" orfder cle haarlijn de uitkorrst 148 af.

Zooals reeds esrder vrerd opgenrerkb kan men oen getal ret 6én ilstelling
geLtjHtjd.ig door oen getal deelen ea met een derde getal verrnenigrmLdl-
gon, Dit is ook van toepassing aLs een of meerdere factoretl een quadraat
of een quadraafirortol is. b"vo í

D4

9*.T25x!5=24.3



LL.

Dit is een logarithroischo verdeeling van d.ezolfd.e lengte al-s de hoofd-
schaaL,.naar in tegengestelde r icht ing goteekend., 'dus loopond van l0 - ' ' r .
De afstand 1an een getal tot dat.beginpunt is hier dus niet de logarlt?rre
van,hot,betreffende geta] roaar één minus d.ezc logarithne;' dus (afgezien
van het degimaalteekón) delogarithrde van de recÍfroque waarde àrr-art
getal- volgens de grondformul-e,.

. 1og J./a = - log a.
ïn 'lde ,".y"tà.. plaats geeft dus deze R rs chaal rnet : de bi jbehoorende 'hoofd.-
sahaal direcÈ '''ran_ied.er getal .de recÍproqr:e uaarde d.oor eeïvor:d.ig d.e haar-
LlJn boven-h.et getal op de hoofdschaal te plaatsen en op de Ro schaaL af
te l -ezeh..  (  tut  op biJ het af lezen op d.e R, schaal t  )  Èlv":

t /2 '5 = o '4

!l1t het gebrulk narr do Rr schaal betreft, is dit het eenrinoudigst te.ver-
klaren. door het volgende:
DezeLfde handelingen die bij de goïrone schalen het vernenigrnild.igen uit.
maken; geven biJ het gebnrile yan de R. schaal een deeLing en,'oiaggkeerd b.ve

'7 * g. Plaats haàilijn borren getal ? van d.e,R. schaal. Draai- getaL 9 nan
. d.e d.h.sr ooder de haarLiJn. Lees'op de'dehrs, bovo:t .d.e 1 rra^n d.o

vrhrs.  hot  product 7 z 9 '= 63 af ,



63,2, 7. ,Ple.ats rnet behulp yan de haariijn ,te lndex boven het'geta1 6J .
varr de R. schaalo Lees ret de haarlljn onder het getal ? yan

d.e duh"s" het quotient 63 : rl = 9 af op d.e B. schaal. '.
Het voord.eel van de Ro schaal is de nogelijl*reiá cn ee:r getal net étín in-
steJ-l.ing:net 2 factoren te rrerÍrsnig:rn:ldigen of door 2 faetoren,tc deelen' .
br l f r

5 x 'J x 3.
, : :

105 :  (?*5; .

De reciproque-verdeeljng, welke wij eerst de laatste jaren op rekenschui-
ven aantreffen, is biJ de rechte schuif een imlpniddei om te ontkoren .
aanr de.rnoeilijl<heden dj.e ontstaan doord.at het begi-a. en eind.prmt d.er ver-
deeling niet aan eLkaar sl-uiteno 0p son'mige ronde Alro schrrilen rt net ge-
sloten verdeolÍ"ngen rr ls de reciproqr:everdoeling echtêr cck aangebracht
rnet het oog op berekenen rmn producten van reer d.a.n 2'factoren.
Ook bij ne{ ráLenen not tangenten en cota-ngonten is de R" s:c}re-a} gerrak-
kol.i$.

Plaats haar:lijn bor:ren geEql 5 van de R. schaal. Dra.ai.getal
? van de d,h.s. onder de haarlija. i,ees.tegenover het getal

3 van d€ v"h.s.  de ui tkonst 105 af,  op de d.hrs.

Plaats het getal 105 vart de d.h.s' boven het gotal ? van cle
v.hrs o Lees nu met de haa--Iijn onder het getal i van ile
d"hos" op de R, schaal de ui tkomst 105 t  (? * 5) = 3 af '



?
.Derde-machtschaal, gernerkt IT-. ]-3.

Deze'schaal ire;"ft áán derde valr,de lengte'nan de hoofd"schaal- on vórmt dus
rnet deze een tabel voor het berekonen'van 3e raachten of derdemachtswortols.
BiJ het berekenen van de derdenaohtswortel dient rrlên op hot aantal ciJfers
te Letten en wel:
Bij getallen van

i l l l / ]1 l

n l r l l

4, '7 enz. cijfefs gebruikt men
5, I enz. tt rr It
6, 9 enz. t t '  t l  l l

-3
brv. vT33r = il

Heeft nen d.o derdernachtswoptel uit een getaL kleir:sr d.an J, te lepal"en zoa
rcrmenillvuïdigt men ait in gedachte eerst net 10J (-of r0o, Lo] enz.) tot-
dat dlt geta! grsooter da"n 1 rvordt en bepaalt vervolgens deze 3" nr,aghtswor-"
toI op rle relcnschuif ryaarna ds uitkomst.weer door L0 ( of door 10É, of 1.0')
godeo3-d moet vrorden b'v':

'3*.--- 3*a- 3-
V 0,000/11 = V 10 '""343 = 0,01 '( 3/8 = or0?

1,
t

3,

de eersto
tt 2e
t tb

deaade (L*10 .)
de óad.e ( to -too . )
deead.e

(roo-rooo.)



. !4.De Loga{itlrnq-sc}rral, gcmerkt T,OG'

. Deze dient a1s tabel- voor het rrind.en nan de mantisse ran de Briggsclre

J.ogarithrne nan een getal e1'r. lrervangt dus een Iogàrithre-tafel in 3 tleci-

malono
'BiJ sorrnige Alrc schrliven-uevind.t deze rerdeelilg zich op de schuif zelf

en is dan betrokken op ce hoofdschaal b'v.
Lo9 2 Plaats haarliJn op getal 2 wn de hoofdsahaal en lees op

de logschaal d.e waard.e 'I1 af, dus:

lcg 2 = 0,101

Bij de uitvoerjngen 2OO R, JOC D en 400 D bevindt de log-schaal zich in
het aeksel, Men leest dan direct tegenorer een betrnald getal de mastisse
van de geïrrone l-ogarithrre var: d.it getal- af.
De wiJzer van d.e logarithme i,vordt op de gebruikelijke wiJze bepaald uit
het aa:rtal cijfers 'rocr de kordta, rrermin<ierd ret 1.
Dore.rerdeeling heeft men b-"r. ngo$ig voor het bepalen rÉJx'tri1"lekeurige
rnaèhten va+ eon *"-!.*ï":";.="rlarï"i 

;:t*""" 
de form.rle:

Bepaal rrlei de log-sohaal
Vertnenigrmt dlg op de gev'rone
Zoek op de l-og-schaal terug
Dezo soort bereiceningen h;rnen
een À1ro rekonsclmif, díe een
300 Dc en 4.OO D.

r  1og2=O,301.
wi jze Ê 1,  / ,  x A,301 = O, l+21,4 = 1og x.

i  x = 2.639.
ech'ber eenvoudiger uitgeveerd worden net

L-ig-1og-'TBrdeeling bovat zooals de types



Loq-lor-vcrdeeling, piemerH L.L., l-5.
-.--=-->.--..----

Deze. L.L; verdeali:rgr, ïrolkc over 3 wendi-ngen is rrcrdeeld, is zoodanLg inge:

richt dat de verd.ee3-ing van d.ê vaste hcofd.schaal de natuurliJke, Logarith-
IIE Of @Ír' VOfIIltr

Eierbij is d.an in aasrmerking te'nenen dat:
voor de Lo tending van binneruLÈ, :nene nsn de Iï verdoel"ingl 0101 - 0r1.

de 2e wendtnf r rr !: ' tt rt IV' lt 0r1 - 1
de3ourending t i  I  r r .  r r  r r , t  N ' l - -LO

b.v. ln leOJ (af1àzeu Lr],oschaaL binnenste lvend.ing) = O,O/+879 (4f1. op
N' sohaaL)

b.v.'In 2 (afLeàen Lol*schaal 2e rmendiag') 
" = Q ,6g3t (af3-. op .'  Nr schaaL)

Voor het verkrijgen var. de gewone l-ogarittrmen dient nen de natuurLljke

iogartttungn te verrnenlgvrrldigea net het getal O,43Q9, Dit kan het oen-

vouaigst gebeuren door-de dr:aaibare hoofdsehaal- zoodanig in te sbLLen

dat bogin van de v.h.s. zich ond91 het getal /+343 vart de d.nh"s. bevindt.

nrtret behulp van d.o haarlijn Lcest'ïnÊn darr tegenoriror ieder' getaL van do

L.L. sclraàf op de d,h.s. de geworne logarithmen af. ï'[en d.ient hierbij te

bedenken d.at ri:en niet alIeen de mantisse op deze wiJze vindt maar ook de

wijzer- ïn dese stand rzan de draaibare hoofd.schaal moet zich dus tegen-

orrer het getal 10 varr de LoL. schaal, de iadex rian de draaibare hoofil-

schaal bevinden daar tog 1O * L' Qit karr rcn gebn:iken om de sohaal in te

stellon, zoodat het niet noodlg 1s het getal- 0 
'/8/u29 

te onthouden'



L6.

zet men de -]idex boven ee:: wilielrcurig geiqi .e. de L.L. schaal, (b.v.2?)
d.a:r geeft de draaiba:'e hoofdschaa]. de lor:ii:hrer rccr- dit s eeiale
grondtal ( Cus hiar in' Cit vcorbeeld. rrccr re: 3rc::dial 2./ ).
I ' {en dient z ich bi j  di t  scort  speciale be: 'eLeningen 3oei rekenschap te g€-
rlsïr waar lret decimaaiteeken geplaatst dler.i te :rorder:.
Verder dient een Log-1og--'rerdeeling tot i:ei 'cerekenen 'ur: l ' l lekeurige
machten van getallen zonder daarbíj cle g=--:ore ic3arith::e op te zooken

'D"Yd 
2'L '4

Plaats rnet behulp van de haarlij ':r de inie;: -:o:e:: het getal Z vart de L.L.
verdeel ing en lees tegeno-ver het gctai  i . i .  :an de draaibare hoofdschaal
op de LoL, schaal-  de ui tkon",s" ut .  

^r , ,  ^ .^^
( nenk aan het aftezen op dc go"aÍ *r* i r [" í ï -r  de L.; , .  schaal ) .

Bij d"e Alro rekencirker',ryne 6oo u ( eleci;:-i ) hebben i,,€ een iets end.ers
uitgevogrde Log-1og-ve: 'aeel ing. Deze L. j , ,  - rcrd,ee1ing is daar n.f  .  Ueirott" t ,
op d.e N-'rierdeeling en bewat daard.oor tsee decaden. ( o,i - 10. )



1? R.
De goartomrrische verdeelÍngen" generkt,S, T en S & T"

ï .  0pzoelen"

1) Sin 23o = o,39]-o ?i.aats de haarlijn boven de 23 van de S-sehaal en
lees de uitkomst i:f onder d.e haarl-ijn op d.e N-schaal, en deel" d.cor J.0"

a) sin 1015! = tg 10 Lst = 0,0218. plaatl áe haarriJn boven de Lol5r v&r.
de S- en T-sshaal en lees do uitkorost af onder de haarlijn cp tie
N-schaaL en Ceel- ducr 100"

, tg,Zjo = 0,Q4. Plaats de haarLijn boven'de Q3 w.n de I-schaal elr
Ióes de uitkomst af oncer de haarLijn cp d.e i$-sohaal en doel door i.0'

/r) te 63o = tg nn= 1,9q. Plaats de haarlijn foven
t-schaal en lees de uitkornst af +onder de haarliJn.

de 27 Yan de
op de R-sohaaL.

Opnerking:

Mret behulp rrarr de R-s chaaL
de cose eaÍI6 van al-J-e hoeken

. I |

is het nu ook gonakkelijk de soeans etl
af  te lezen.

ïï. Bevlerkin,gen.

1) tg 2'19 sln 53o - A,&'7o Plah.[,s de haarlijn loven de 2'l rna;:. cie
T-schaal-. Draai de ciriehock ondor do haarlijn. Plaats d.e haarllJn

. boven de 53'ren de S-schaal en lees d,o uitkom.st af onder de haar-

. llJn op de vaste lT-"schaa",L,



íJ

trB 3.
,  ^^o -  ^,cTg J/, sr_n^J4 _ n /n.\*--m-fd-= 0,4?0

a) Plaats de haarl- i jn boven de 32;-.  j .e l -schaal- .
b) Draai Ce 48 -v"a-:r de S-schaal .nCer :e haar-ij::.
c)  Pleats de haarl- i jn bo.rer:  de 3/+:- , :  :e S-sci :aa. en lees d.e

uitkonrst af onder de hearlijn cp :: 
-.ste 

.,-sch.e.a1 .

Berekeningen in een d,riehoek.

A = 630, B = ?8o, C = 3ga, a = Z7,Li

a) Plaats cle haa.r l i jn boven )-o 2' / ,1- le:  Ce l , -schazl.
b) Draai de 63..a:i d.e S-sehaal ond.er ie ha.er1i,.ir.
c) Plaats de haarlijn boven de 78 vry. de S-schae-l en lees b af

ond.er cle haarl i jn op de vaste lT-schaal-  (  b = T,1 ) .
Plaats de haarlijn boven de 39 var àe S-sciraal er: lees c af,
onder de haar'li jn op de vaste tl-sciraal ( 

" 
= 19,35 ).

De driehoek vri jst d.e middelli jn aan var: de oln€es clrrevren cirkeL.

De verdeeling is dus bijzondor geschjlrL vcer berekeníagen, waarbij de
sinusregel moet gebruíkt vorden.
De tangensregel en de for-rm1es voor de halve hoek kirnnetl nu Eeen bezu,aar
neef opl.rvefen.

rrï



19 R.
Ta"ngensre€el a = 54, -r = 4j7, C = 534

Do overige elericnten d.cor nlddel .ra.n d.e forrnrle l

'a+b
; - l , .= tË-f f i ;# 'dus

101

-T
7of ts á (A - B) = 

mïTs-jEïFï

tsà(A+B)

Earrdel- nu a1s volgt!

a) PLaats de haarlilr op ? wr do N-schaalo -.
b) DraaÍ de 101 rran de draaibare.l{-schaaL ondqr de haa:rliJ*+
c) PLaats de hqarliJn op de driehoek,
d) Draal de 26' 3ot val de T-schaal snder de haarllJn.
e) ' Plaats d.e haarlijn op de d.r'lehoek:en draai daarna de drlehosk rneer

in de beginstand.
Lees nu ó:rdey ile haarliJn op d.e T-schaal à(e - B) =,"7o, 55t

Hleruit volgt: A = 'lta Z5t. B = 559 35?*
Met fle sÍr.usregel vinden rle p113 c = 45t5,; m = 57,



éU .|Í. r

Fornules vcor de halve hcek.

a=3r7th=53rc=58.

" . reGebmlk de formulei tg á e = V @, 3us;

,1^. :
ïgp.ÉI.= V

Ilandel als vo3.gt:

a) PLaats de haarliJn op ào 21 vacr de t3 
"eha.e1.b) Draai de 7/+ van de Nz schaal onder de haar11jn,.

c) PLaats de haarlijn op de 16'r,rar:. de draaibare Nz schaal,
d) Draai de 37 ven d.e N2 schaal ond.or d.e haariiju.
e) PLaats de haarl-1jn op de drLehoek er draai de driehoek weer naar

de bogínstand.
rces Jp de T-schaal af  :  à I  =, igl  zcr,  dus A = 3$o /r1j t .
0p dezelfde wi jze, of rnet de slleusregel windon re3

B=63020r,  g=JBo.

ftt t1
IL+. )  I



De cohstanten /( . l{. on C,

ke1-cyllnder:

4Lc

Deze op all-e ALro rekenschuirrcn voorkoflrende constenten TergemsldcellJken
de becijfering van die probleren, waarin ontrek of oppervlak rnan de oir-
ke1 voorkomt.
ïl.e gebruiken de "egnstante,ff= 3\L&59 bij de berekenlng' van de omtrek
rran een cirkel: :.

o = 27C, 7.Ka.
waarbij r en d resp" de straal en de dia:reter van de cirkel voorstellor;

De constante M is geplaatst biji '

1:
l\[ = --:l-.= 0 ,318310 .

/ (

In plaats Ia"rr vermenlgmldigen rbt 7(t *t rqen {Bs deelen door M. Dit
rzerg:ernakjcelijkt soms het reicenen d.aar men net áón insteLling tegeLijkor-
tijd door een getaL'Itàn deêlen en net een 3e getal:vernenigmrfdígàn, . ( zíe
hoschrij*,rin$ hoofdschaaï ); t,v, hetirnanteloppervlak vwr 

"àt. 
ruchte 

"1r-

^ 
_7r d oh.

U = 
/  (  d-r . t1r  = - M

dlt ls te berekonen ïFt 6dn keer instel-Len.



o =Tu'  = 78,5 d2
'4"

d.aartoe is het getal ?8r5 op dequa*raatseiiaal ret een streepje genar-
koerd.. L{en zet duq de index boren het 5eta1 d cp Ce laste hocfdschaaL ,
e4 leest tegenover het'geta1 ?8,5 van de {reaibare S2 schaal- op de.rnaste
N" schaal rle waardo rran 0 af o
ïvlen kan ook gebruik maken r.ran d-e constrte C:

^ -  \ r - ) /  1T-v 4/  , / \

Voor het berekenen rlan het cirkel opperviaÏ lrijgen re:

lVant:

lZ.

oraaibare hoo.fdschaal.
op de vaste hoofdschaal en leest
de waerd.e vcn 0 af.
bij cppervla}.*e en in-b.oudsbere-

o =$a?'- ?-fr-rc]' = 
É]'

Deze constante C bevjlat zich dus op de
Ir,ïen zet ,le constente C onclcr het.rgetal d.
teg.:rnover ,le inclex op .a" '..esto lTl sehaal-
De constante Ff ontàoeten ,.rn nerder nog
keningen va:r bo11en" kogels e,C..
Zoo is b.vo voor een bo1

c = /+K.2" ( tor oppervïaÈ)
I = 1r/3 7(" z" ( uor inhcud )
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Behalve de hiervoor genoomd.e constanten bevatten de Alro Wpe 300 D en
400 D nog een grÀot aantaL constaaten die vaak voorkomen in de êlectrc-
techniek, chënie, natuurlcr:nde eto.
Voor;de eleotnoteclmicus is van rreol bel-a::.g bt fpuoifÍ-ek geleidingsrrer-
rnogÈnvan}. :oper,  

^ / ,  zf = 57,2 u//ohïn mn-

De weerstaxê ïan eon,koperdraad vnordt dus:'
t .  .  :

ft = 
u}- ohrn t = lengte in apters 

zr {  q = draadd-oorsnede lnnrn
i - *p"cifiek geleidingsvernngeïl

Deze constante f is aangegeven door Cu en aa-r.gobracht zoowel op de hoofd.-
schaal a1s op de quadraatschaal.
Voor rend.oments berekening van dynamols of eLeetro motoren dient de con-
stante ?36t 

I ph = 0,?36 krni

0p de quadraatschaal bevinden zich de constanton:

ffi
a,'/36 gemerkt trMotrt

t/0,136 = 1,3j86^generlrb 'tryf,rtt
on d.e aandui"dingen k'II' op de draaibare Né schaal en pi< op
schaal. Deze worden gebruiJrb als volgtr

-2de T€,s-Ee -t\



Gevraagd. het rendement van e:;n^turbo-g.eoerato r LZ2 pU / S3 Wt 
21"

Zet boven'L22 pk op de vaste iT2 s'chaal ( gererK pk ) het êetql g3 ktr, van
de draaibare N2 *"r**r { gemerp kt''i ). leg"norer i"*'**fui-;=il-"-"";";
vaste schaal leeqt ren dan ltet rend.cr'.ent Ip dd draaibare quadraatschaal af:

n = g2,4 |/"

Voor het renderent .uran nrotoren gebrui$b *-n dezelf.de rethode net het
tceken "ivlottf .

.  j1.  !  r .1.r : .

t r '  L t  r t  ' , .1- .111oOÁ ) lc . " .


