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RAl-'i'ORT : Alg. 72.

R 120.

H.1. Stroband. Stat1st1ech onderzoek en kansberekening
voor st01'lll'floeden en HW-standen, gecom
b1neerd met standen te Keulen.

6

51 bJ.z. 26 b1jlagen.
-.

H1arin worden de grondbeginselen van de ksnsbareke
n1ng gegeven, dle d1enan 'foor het sfle1den van de wet van
1'o1sson. Met behulp van een tr1non1\1lD worden enlge op
merk1ngen gemaakt over de kansberekenlng van Ir F. 1.
Wemelsfeldar (zie rapport Alg. 561. Ook d1e Van de.
StaetscoJlllll1ssie 1916 wordt nader bestudeerd.

Er wordt voorts een combinatle-berekening opgezet
'fan de RW-standen te Hoek van Holland en de 8-uur atanden
ta Keulen, waarblj blljkt, dat bij'f. voor het statlon
Dordrecht de theor1e zeer goed met da werkelijkheid over
eenstemt. Bepaalt men nl. de ltanskromme voor Dordrecht
ult de sogevens vsn Hoek ven Holland, Keulen en ult de
zg. betrekking~lljnen tussen de stenden ven Hoek van Hol
lend en Dordrecht, dan vindt men nagenoeg dezelfde lijn
els die welke ult de onmiddel11jke weerne~ingen te Dord
recht volgt.
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