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Samenvatting.

In dit afstudeerverslag wordt de hernieuwde opstelling

van de radiometer voor 30 GHz besproken. Allereerst worden

de theorie van het uitstralen van ruisvermogens door wolken

en neerslag, en de theorie van de werking van de radiometer

behandeld.

AIle componenten van de radiometer-opstelling komen vervolgens aan

bod in een beschrijving, waarna het gedrag ervan, eerst in

formulevorm en dan numeriek, wordt berekend.

De stabilisatie van de temperatuur in het golfpijpgedeelte

van de opstelling wordt behandeld, gevolgd door methoden

voor het ijken van de radiometer.

Een korte foutenbeschouwing is geplaatst tussen de beschrijvingen

van enkele meetresultaten en van een aantal, eventueel nag uit

te voeren experimenten met behulp van de radiometer.

Verder ~s er in dit verslag nag een korte bespreking van de

11 GHz radiometer opgenomen, am een vergelijking tussen de beide

systemen mogelijk te maken.



Verzoek.

Achter de oven van de 30 GHz radiometer, in het cascomobiel,

hangt een verzameling van handleidingen van de apparaten,

die in de opstelling worden gebruikt.

De eerste pagina's van deze "Radiometer-handleiding"

vormen een gebruiksaanwijzing voor de 30 GHz radiometer.

Indien U de handleiding gebruikt, zorg er dan s.v.p. voor,

dat zij na gebruik weer op haar juiste plaats (dus achter

de oven •.• :) terug komt: er is slechts een enkel exemplaar,

dat anderen na U nog nodig kunnen hebben.

Bijvoorbaat dank, mede namens Uw opvolgers:
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1.1

1. Inleiding.

Op 12 mei 1978 werd de Europese satelliet OTS gelanceerd.

De OTS (Orbital Test Satellite) is een experimentele geo

stationaire communicatie-satelliet, waarmee onderzoek wordt

gedaan naar verschillende, bij de propagatie van hoog

frequente signalen optredende verschijnselen. (Zie lit. [1.1]).

De OTS staat op een hoogte van bijna 36000 km boven West

Afrika, op 100 Oosterlengte en 00 Noorderbreedte. Hij is

een voorganger van de ECS (European Communication Satellite),

waarvan er minstens vier gebruikt zullen worden voor het

onderhouden van telefoon- en televisieverbindingen tussen

West-Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten, IJsland enzovoort.

Door de ECS, maar ook door andere telecommunieatie-stations,

moet voor het tot stand brengen van de diverse verbindingen ge

bruik gemaakt worden van zeer hoge frequenties, die totnutoe

vrijwel ongebruikt.zijn gebleven. Nu de lagere frequentiebanden

"vol" raken, moet men zijn toevlueht nemen tot de zeer korte

golflengten: A < 3 em.

Er is nog sleehts weinig bekend over de propagatie-eigenschappen

van deze hoogfrequent radiogolven, bijvoorbeeld over de invloed

van de atmosfeer op de voortplanting van deze golven.

Door de Teehnisehe Hogesehool Eindhoven wordt nu, in samen

werking met onder anderen ESTEC, onderzoek verricht naar de

propagatie van door de OTS uitgezonden signalen bij 11,575 GHz

en 11,786 GHz. Gelijktijdig met de ontvangen signalen worden

de meteorologisehe grootheden rond het ontvangststation gemeten:

temperatuur, relatieve voehtigheid, luehtdruk, windsnelheid

en neerslag worden geregistreerd door een weerstation, om

later geeorreleerd te worden met de ontvangen signaalsterkten.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om signalen van de satellieten

SIRIO en METEOSAT te ontvangen. Voor meer gedetailleerde gegevens

van de OTS wordt verwezen naar lit; [1.2].
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Het blijkt echter niet absoluut noodzakelijk te zijn,

de signaalsterkte van een satelliet-uitzending te meten, om

de demping van het signaal door de atmosfeer te weten te

komen. Een radiometer levert vrijwel hetzelfde resultaat,

zonder dat er een satelliet aan te pas komt. De uitgangs

spanning van een radiometer is namelijk een maatstaf voor

de demping, welke een signaal op het pad satelliet-grond

station zal ondervinden,indien dit signaal aanwezig is.

In het ontvangst-station van de THE staan twee radiometers

opgesteld: een voor 11 GHz en een voor 30 GHz.

De uitgangsspanningen daarvan worden gelijktijdig met de

weergegevens en de ontvangen satellietsignalen geregistreerd,

en naderhand hiermee gecorreleerd. Om dit vergelijken zo

effektief mogelijk te maken, staan ook de antennes van de

beide radiometers op de OTS gericht. m.a.w. het pad

satelliet-grondstation is voor aIle signalen vrijwel gelijk.

Er wordt onderzocht, in hoeverre de voorspelling van de

demping uit het radiometersignaal betrouwbaar is. Daarvoor

zullen de observaties van radiometerspanning en satelliet

signaal onder verschillende weersomstandigheden en in

verschillende jaargetijden moeten worden uitgevoerd.

Bij het correleren van deze registraties kunnen dan ver

wachtingen worden opgesteld, zodat daarna aIleen nog het

radiometersignaal behoeft te worden gemeten, om (bij bekende

omstandigheden) de demping van een eventueel te ontvangen

signaal te voorspellen.

Een belangrijk hulpmiddel bij het registreren, omrekenen,

correleren en eventueel voorspellen, zal de NOVA 3/12 zijn.

Deze computer staat opgesteld in het gebouw E-Hoog van de THE.

AIle gemeten gegevens worden van het ontvangst-station (ook weI de

"keet" op de "werf" genoemd) naar de computer overgezonden,

die ze eerst opslaat, en ze daarna ~n speciaal hiervoor

geschreven programma's verwerkt.
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In dit afstudeerverslag worden de opbouw. de werking en de

resultaten van de 30 GHz radiometer beschreven. Een analoog

verslag wordt geschreven door de Heer D. Tits. die de 11 GHz

radiometer behandelt. Een uittreksel daarvan is echter in

dit verslag opgenomen. als hoofdstuk 10.

In beide verslagen wordt naast de theorie. vooral veel

aandacht besteed aan de praktische aspekten van de radiometers.

Dit om verscheidene redenen:

In de afstudeerverslagen van de heren Koppers & Glimmer

veen. Melis & Neessen. Huysmans en ZeIders wordt de

theorie van de radiometer reeds zeer uitgebreid beschreven.

Het zou niet zinvol zijn. deze verhandeling in onze

beide verslagen te herhalen. in (tweemaal) andere

bewoordingen. Zie daarvoor dus lit. [1.3] tim [1.6].

Een vrij groot "deel van de afstudeerwerkzaamheden

was van zeer praktische aard. waardoor minder tijd

overbleef om op verbeteringen van (of aanvullingen op)

de theorie te studeren.

:~:~;~ Ret praktische werk werd bemoeilijkt en vertraagd door

het ontbreken van enige benodigde gegevens over de appa

ratuur. en door het onbekend zijn met meet- en ijk

mogelijkheden. Tijdens de afstudeerperiode zijn aIle

beschikbaar gekomen gegevens bewaard. en eventueel

gecopieerd. Op deze manier is het voor onze (eventuele)

opvolgers mogelijk om beter en sneller ingewerkt te

raken. waardoor meer tijd overblijft om echt nuttig

werk te verrichten.

Op deze plaats wil ik mijn dank uitspreken aan de vakgroep EC.

voor het kunnen uitvoeren van deze afstudeeropdracht. en aan de

personen, die mij in mijn werk hebben ondersteund en vooruit

geholpen: mijn afstudeer-coaches Dr.Ir. E. J. Maanders en

Ir. J. Dijk.

en de technische medewerkers A.v.d. Vorst. B. Stal

en L. Wijdemans.
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2. 1

2. Theorie van absorptie en emissie.

Aangezien radiometrie zich grotendeels bezig houdt met

ruis, ligt het voor de hand, dit hoofdstuk te beginnen

met het nader omschrijven van het begrip ru~s.

Vervolgens zal enige" aandacht geschonken worden aan

ruisoverdracht door tweepoorten. De resultaten hiervan,

toegepast op de atmosfeer, zullen ons tenslotte de

grondgedachte geven, die achter het radiometerexperiment

steekt.

2.1 Stralingswet van Planck.

Bij de beschrijving van het begrip ruis speelt de relatie

tussen ruis en temperatuur altijd een grote rol. Als voor

beeld hiervan de stralingswet van Planck, die geldt voor

een zogenaamde zwarte straZer~ Deze wet zegt, dat voor

de vermogensflux F ,afgegeven door de eenheid van
'J

oppervlak,gestraald in de eenheid van ruimtehoek, per

eenheid van bandbreedte, en per polarisatierichting, geldt:

F =
'J

(2. 1)

waarin: 'J frequentie (Hz)

c = lichtsnelheid (m/sec)

T = absolute temperatuur (K)

k = konstante van Boltzmann- 1.38 x 10-23 (Joule/K)

h = konstante van Planck = 6.63 x 10-3~ (Joule sec)

De aanname, dat 'J« ~T, wat voor Radio Frequenties geldt,

leidt tot een vereenvoudigde vorm, die bekend is als de

stralingswet van Rayleigh-Jeans:

F =
'J

waarin A

kT
)T

= golflengte (m)

(2.2)
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2.2 Witte ruis.

Een veel gebruikt begrip is dat van de witte ruis, (lit. [2.1]),

dit is ruis, waarvan de autocorrelatiefunctie de vorm heeft van

een diracfunctie:

~(T) =
n

o
2 O(T) (2.3)

j
~(T) = 0 voor

f o(T)dT = 1
-eo

(2.4)

(2.5)

nit heeft tot gevolg, dat de amplitude op een tijdstip t

volledig ongecorreleerd is met de amplitude op het tijdstip

t+T voor elke T1 o.
In het frequentiedomein betekent dit, dat de dubbelzijdige

spektrale vermogensdichtheid een konstante waarde heeft, en wel:

n
W = __0

N 2
(-00< w <+00).

In de praktijk kan een dergelijk signaal natuurlijk nooit

optreden, omdat het dan een oneindig groot vermogen zou

moeten hebben. Toch is het begrip witte ruis wel te hanteren,

en wel in gevallen, waarin de bandbreedte van een systeem

relatief klein is. Zo klein, dat we de verrnogensdichtheid

verde ling in de beschouwde band konstant mogenreronderstellen.

2.3 Ruisvermogen van een thermische ruisbron.

z
u

I
V

I

Z.
1.

+

Wij beschouwen nu een weerstand

op ternperatuur TR• Bekend is nu,

dat de weer stand ruisvermogen

zal afgeven. Voor de e.rn.k. van

deze ruisspanning (e ) geldt,
r

indien wij het verschijnsel

Fig.2.1 Weerstand als ruisbron. beschouwen in een frequent ie

band df, en TR uitgedrukt wordt in Kelvin (lit. [2.2]):

(2.6)
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Wij zien, dat deze ruis in de beschouwde band wit is.

Wanneer wij nu bron en belasting aangepast denken, d.w.z.

lie ( • )Z =Z. fl.g. 2.1,u l.

(2.7)(met R = Re {Z } ) •
uR

P =
R

dan is het afgegeven vermogen P
R

:

V2
u

= kTRdf

Ret maximale beschikbare vermogen van een ruisende

weerstand is dus blijkbaar onafhankelijk van de grootte van

die weerstand, doch slechts afhankelijk van de temperatuur

en de bandbreedte. Ret ligt nu voor de hand, niet aIleen

ruisende weerstanden, maar bronnen van ruis in het algemeen

te karakteriseren door een temperatuur. Deze temperatuur wordt

dan de effektieve (of equivalente) ruistemperatuur T genoemd.
e

Voor het beschikbare vermogen P in de frequentieband df geldt dan:

P = k T df •
e

(2.8)

In het geval van de ruisende weerstand l.S T gelijk aan de
e

fysische temperatu~r. Maar bij bronnen als b.v. ruisbuizen en

-diodes staat T niet meer in relatie tot een aanwijsbare
e

fysische temperatuur.

2.4 Ruisoverdracht door een passieve tweepoort.

t

~ -~ t

in PuiT
~ 0 -

P

Wij beschouwen nu een passieve

tweepoort, welke zich op tempera

tuur T bevindt (fig. 2.2).
o

Aan de ingang wordt een vermogen P. gee
l.n

xiteerd en we veronderstellen aan

de uitgang een vermogen P. beschik-
Fig.2.2 ?assieve Tweepoort. Ul.t

baar. Aan de hand van het in de

vorige paragraaf gestelde, kunnen

wij nu effektieve ruistemperaturen definieren, die voldoen aan:

P. = k T. df
l.n l.n

(2.9)

P. = k T. df
Ul.t Ul.t

(2. 10)
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Nadat een beschikbare transmissiecoefficient voor de niet

ruisende tweepoort vastgelegd wordt volgens:

P .
t = u~t

P.
~n

met 0 ~ t ~ 1 , geldt voor de (2.11)

(aangepaste) ruisende tweepoort (volgens lit. [2.3]):

T. = t.T. + (l-t).T
u~t ~n 0

In praktijk zal in plaats van t vee1 gebruik gemaakt worden

van de demping A, uitgedrukt in decibels. Voor het verband

tussen t en A geldt:

(2. 12)

A - 10 lOlog t (dB) (2.13)

2.5 Ruisoverdracht door een niet-passieve tweepoort.

Naast pas sieve tweepoorten krijgt men in de radiometrie

uiteraard ook veel te maken met aktieve tweepoorten. De situatie

wordt dan iets ingewikkelder dan in de vorige paragraaf.

In plaats van de transmissiecoefficient t gebruiken wij nu

een grootheid, die wij de maximaal beschikbare vermogens

versterking g zullen noemen.
a

Wanneer wij weer uitgaan van volledige aanpassing (wat wij

verder steeds zullen doen) , is g gelijk aan de werkelijk
a

optredende versterking g:

g g =
a

P .
u~t

P.
~n

(2. 14)

Hierin stelt P. het beschikbare vermogen aan de uitgang van
u~t

de tweepoort voor; P. is het beschikbare vermogen van de bron,
~n

die wij aan de ingang van de tweepoort veronderstellen.

Wij willen nu een ruisgetal F van de tweepoort definieren.

Hieronder zullen wij verstaan: de verhouding van het totale

aan de uitgang beschikbare vermogen, en het gedeelte daarvan, dat

direkt afkomstig is van het ingangsvermogen. Dus:

F (2. 15)
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met:

P. = totaal beschikbaar uitgangsvermogen;
u~t

P
b

gedeelte van uitgangsvermogen, afkomstig van het

ingangsvermogen P..
~n

P. kunnen wij nu opgebouwd denken uit twee bijdragen:
u~t

P .
u~t

P. + Pb~nw
(2.16)

waarbij P. nu staat voor het door de tweepoort zelf
~nw

veroorzaakte ruisvermogen. InvuIIen geeft dan:

F 1 + (2.17)

Vervolgens kunnen wij ons de tweepoort voor een moment ruisvrij

veronderstellen, en ons afvragen, welk ruisvermogen aan de ingang

aangeboden zou moeten worden, om aan de uitgang weer de bijdrage

(2. 18)
G

P.
~nw

=Peq

P. te Ieveren. Ret zal duideIijk zijn, dat voor dit vermogen
~nw

geIdt:

Bij dit vermogen is uiteraard weer een temperatuur T te
et

definieren, zodat geIdt:

P = k T df.eq et (2.19)

Deze temperatuur Tet zuIIen wij voortaan de effektieve (of equiva

Iente) ruistemperatuur van de tweepoort noemen, of ook weI de

op de ingang gereduceerde ruistemperatuur.

M.b.v. (2.18) en (2.19) vinden wij nu voor P. :
~nw

P. = k G T df
~nW et

(2.20)

Wanneer w~J nu voor het invaIIend vermogen weer steIIen

P. = k T. df
~n ~n

(2.21)

en wij tenslotte bedenken, dat geldt

Pb = G P. = k G T. df,
~n ~n

(2.22)

vinden wij uit (2.17), (2.20) en (2.22):

F = 1 + (2.23)
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De nu verkregen uitdrukking voor het ruisgetal heeft betrekking

op het zgn. "operating noise figure" (lit. [2.2]).

Indien w~J voor T. de standaardruistemperatuur
~n

T = 290 Kst

nemen, verkrijgen wij het zogenaamde standaardruisgetal F , dus:
st

F =st
1 +

T
et

290 (2.24)

Met als inverse formule:

T = (F - 1).290et st (2.25)

In de praktijk heeft men in plaats van met het standaardruis

getal Fst vaak te maken met een ruisfaktor FdB , uitgedrukt in dB:

10 10log F
st (dB) (2.26)

2.6 Tweepporten in cascade geschakeld.

Verondersteld wordt een cascadeschakeling van N tweepoorten, als

in figuur 2.3, waarin elke tweepoort aangepast gedacht is.

G1 G2
~ T - T -e,1 e,2

F Fst, 1 st,2

----
Gn GN
T f------.Te,n e,N

F Fst,n st,N

Figuur 2.3 Cascadeschakeling van ruisende tweepoorten.

Iedere tweepoort denken wij ons gekarakteriseerd door een

effektieve ruistemperatuur T , een standaardruisgetal F en een be-e,n st,n
schikbare vermogensversterking G. (I ~ n ~ N)

n
Er is nu vrij eenvoudig af te leiden (lit. [2.2]), dat wij voor

het standaardruisgetal van de combinatie krijgen:
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(F -I)
st,nN

F = F + """st,cas st,1 D
n=2

n-I

IT
m=1

Gm

(2.27)

Voor de effektieve ruistemperatuur van het geheel 1.S nog

eenvoudiger af te leiden, dat geldt (lit. [2.4]) :

T T Te,NT T +~+ ~ + +
e,cas e,1 G1 Gi G2

.....
G1.•• GN

Formule (2.28) leert ons nu, dat, indien wij aannemen, dat de

ruistemperaturen dezelfde orde van grootte hebben, de eerste

elementen van de keten de grootste bijdrage leveren aan Te,cas
Of anders gezegd, van een cascadeschakeling zijn de eerste

elementen het meest bepalend voor de effektieve ruistemperatuur

van de gehele schakeling.

Formule (2.28) geeft ons, zoals gezegd, de op de 1.ngang

gereduceerd~ ruistemperatuur. Even belangrijk 1.S echter

de werkelijke uitgangstemperatuur T . van een cascade-u1.t,cas
schakeling. Deze is eenvoudig te vinden door (2.28) te verme-

nigvuldigen met G1",GN ' en er nog een bijdrage G1 ••• GNTin
bij te tellen (lit. [2.4]):

(2.28)

+ ••• +

Wanneer wij dit nu toepassen op in cascade geschakelde

verzwakkers, kunnen wij ons afvragen, of dit resultaat overeen

stemt met de uitkomst, die herhaald toepassen van (2.12) geeft.

Dat dit zo is, is snel in te zien. Aangezien wij met verzwakking

werken, vervangen wij nu de vermogensversterking G in de

formules door de transmissiecoefficient t.

Allereerst bepalen wij uit (2.12) de effektieve ruistemperatuur

van een verzwakker:

(2.12)
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Vermenigvuldigen met kdf levert

P. = t.P. + (l-t).P
u~t ~n 0

(k T df
o

P ):
o

Wanneer we dit vergelijken met formule (2.16), blijkt:

P. = P
b

+ (l-t).P I met P
b

= tP.
u~t 0 ~n

We zien nu dus, dat

P. = (l-t).P •
~nw 0

Met (2.18) vinden wij (G - t):

waarna (2.19) ons als resultaat geeft:

T = (.!.:!).T
et to.

Invullen in (2.29) levert:

Ofwel:

Tuit = t 1.• tNT in + (l-tl)·(t2··tN)·Tol +

+ (l-t2)·(t3 .. tN)·To2 + ... + (l-tN)·TN

Ret is eenvoudig te controleren, dat herhaald toepassen van

(2.12) hetzelfde resultaat oplevert. (Zie hoofdstuk 5.)

(2.30)

(2.31)

(2.32)

Indien wij nog stellen, dat

gaat (2.32) oVer in:

= T ,
o

Wij zien nu de overeenkomst tussen (2.12) en (2.33) nog

duidelijker, wanneer wij stellen:

t
1
••• t N = t .tot

Nu wordt (2.33):

(2.33)

(2.34)
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2.7 De atmosfeer, T b .______....;.._.aa s--

Uitgegaan wordt van een tweepoort langs de x-as, die

zich uitstrekt van x=O tot x=l. In x-richting zijn (zie fig. 2.4)

inhomogeniteiten toegestaan: er wordt gelaagdheid veronder

steld. Ofschoon de golven in het medium bolvormig zijn, mogen w~J

door de grote afstand zender-ontvanger met de theorie voor vlakke

I I

P. : T t: (x) Puit_~n , a m

)
I • '"'I I

: t(xj -I I

golven rekenen.

T.
~n

•tx=O

t:.x

I

'X=X
o

I

x=l'

Figuur 2.4 Inhomogeen gelaagd medium als tweepoort.

De exakte vorm van de tweepoort en het medium hoeft men niet

direkt vast te leggen. Er wordt slechts aangenomen, dat er

bij x=o vermogen invalt in de vorm van een elementaire

vlakke golf, en dat er bij x=l vermogen beschikbaar is.

Deze vermogens relateren wij weer aan een temperatuur:

P. = k T. df
~n ~n

P. = k T. df
u~t u~t

Wij definieren nu de absorptiecoefficient a(x) als het dee1

van het vermogen, dat per lengte-eenhetd wordt geabsorbeerd.

(2.35)

(2.36)

Beschouwen wij nu een stukje tweepoort ter lengte t:.x en ter

plaatse x • Bij voldoende kleine t:.x geldt voor P(x +t:.x) per definitie:
o 0

P(x +t:.x) = P(x ) - a(x ).t:.x.P(x ) •
o 0 0 0

Na owwerken en de limietovergang t:.x+O geeft dit de homogene D.V.

(2.38)

dP(x) + a(x).p(x)
~cl~~

.1k : l,:."ng hiervan is:

o (2.39)

...
.-.... x

-!a(x')dx'
P ' 0.e

~' vinden w~J uit de randvoorwaarden voor x=O:

p' ~ P(x) Ix=o = P(O).

(2.40)
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Voor de tweepoort tussen x=O en x=l is de transmissie

coefficient t(l) nu vastgelegd door:

t(l) = P(l) =
P (0)

1
-f a(x')dx'
o

e (2.41)

Formeel kunnen wij nu de transmissiecoefficient ter

plaatse x voor een tweepoort ter lengte ~x formuleren als:
o

t(~x)lx=o

of omgewerkt:

t (~x)
x

o

P(x +~x)_ 0

P(x )
o

(2.42)

P(x +~x) = P(x) + [t (~x) - 1 ].P(x ) •
o 0 x 0

o

Wanneer wij dit vergelijken met (2.38), zien wij, dat wij

kunnen stellen:

(2.43)

1 - a (x ). ~x •
o

(2.44)

Wij kunnen nu (2.12) toepassen op de tweepoort ter lengte ~x

en vinden, als de temperatuur van het medium T genoemd wordt:
m

T(x +~x) = t (~x).T(x ) + [I-t (~x)].T (x ) •
o x 0 x m 0

o 0

Substitutie van (2.44) leidt nu tot:

T(x +~x) = [I-a(x ).~x].T(x ) + a(x ).~x.T (x )
o 0 0 0 m 0

Omwerken en de bekende limietovergang ~x+O leiden dan

uiteindelijk tot de volgende D.V. van het type Leibnitz:

(2.45)

(2.46)

T'(x) + a(x).T(x) = a(x).T (x)
m

(2.47)

De oplossing hiervan luidt, indien wij als randvoorwaarde

stellen: T(x) Ix=o= T(O):

T(x) = T(O).B + B.

met

x
-fa (x') dx'

e = eO

x"
x +fa(x')dx'! a(x").Tm(x").e

o

o

dx" (2.48)

Voor x=l geeft substitutie van (2.41):



T(l) =

2. II

1

t(l).T(O) + t(l).f

o

x"
6'a(x' )dx'

et.(x").T (x").e dx"
m (2.49)

Dit kunnen wij nog iets anders schrijven:

x"

1
1 Ja(x')dx'

t(ls ~(XII).Tm(X").eo dx"
T(l) = t(l).T(O) + [1-t(l)] .-- - . (2.50)

1- t(l)

Wij noemen de breuk in (2.50) nu de absorbertemperatuur T b .
a s

Er geld t dus nu:

T(l) = t(l).T(O) + [ I-t (l)] . T ba s (2.51)

Het za1 nu duide1ijk zijn, dat aan de uitgang van de homogene

tweepoort van figuur 2.5 hetze1fde ruisvermogen beschikbaar is,

a1s aan de uitgang van de inhomogene tweepoort, waarvan uitgegaan

werd (figuur 2.4).

P ..
o_-=~=n,-- Tabs

P .
u~t 0

Figuur 2.5 Equivalent medium.

Wij betrOkken a1 de atmosfeer in het verhaa1, door deze voor te

ste11en a1s de ge1aagde tweepoort. Voor x=O denken wij ons de

ingang, bij x=l de uitgang, dus de p1aats van de radiometeropstelling.

Hoe wij ons dat exakt moeten voorste11en, interesseert ons op

dit moment niet; het zal duide1ijk zijn, dat de keuze van het

transmissie-pad van inv10ed is op de eigenschappen van de tweepoort.

Wij gaan er nu van uit, dat wij in staat zijn, met de radiometer

T(l) te meten. Deze temperatuur noemt men de Brightness temperatuur,

TB• Hoe de koppe1ing tussen radiometer en atmosfeer tot stand

komt, zu11en wij in het vo1gende hoofdstuk zien. Tens10tte hebben

wij a1s gegeven, dat het inva11end ve~ogen, gekenmerkt door T(O),

erg klein (enke1e Kelvin) en konstant is. Dit 1eidt tot een

vereenvoudiging van (2.51):

(2.52)
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De grondgedachten achter het radiometer experiment worden nu

duidelijk. Wanneer wij in staat zijn T b te bepalen of tea s
berekenen voor een bepaalde transmissieweg, kunnen wij de

transmissiecoefficient t van dat propagatiepad bepalen, door

eenvoudigweg de brightnesstemperatuur te meten.

In werkelijkheid zijn de mechanismen in de atmosfeer, die de

transmissie-eigenschappen (dus T b ) bepalen, bijzondera s
ingewikkeld.De hoeveelheid H

2
0 in de atmosfeer, en vooral de

vorm,waarin het voorkomt, spelen een essentiele rol. Zo zal

een signaal, dat onder een kleinere hoek op het aardoppervlak

aankomt, door zijn grotere (door de atmosfeer afgelegde) weg,

een grotere demping ondervinden, dan een signaal, dat loodrecht

op het oppervlak invalt. Op deze grotere weg bevindt zich

immers een grotere hoeveelheid water(-damp).

Er 1s nog een andere benadering voor (2.52) mogelijk, en juist voor

deze aanpak is in eerste instantie de in dit verslag beschreven

radiometer bedoeld. Wanneer wij namelijk t zouden kunnen bepalen,

bijvoorbeeld door een direkte meting van een signaal, dat het te

onderzoeken propagatiepad doorloopt (m.b.v. andere apparatuur

dan de radiometer), zijn wij in staat T b te berekenen, indiena s
wij met de radiometer T

B
meten.

Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek naar de

mechanismen, die in de atmosfeer een rol spelen. Bovendien is het

denkbaar, dat dit onderzoek dan resultaten oplevert, die ons

in staat stellen, enige zinnige uitspraken over T b te doen.a s
Dat zou dan de mogelijkheid geven om op de eerder geschetste

manier, alleen met een radiometer, dus in afwezigheid van

signalen, onderzoek te doen naar de eigenschappen van een

bepaalde transmissieweg. Lange-termijn-onderzoek wordt op deze

manier eenvoudig en statistische bes~hrijving beter.
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3. Theorie van de radiometer-werking.
-=--

De koppeling tussen radiometer en atmosfeer wordt

uiteraard tot stand gebracht met behulp van een antenne.

Dit hoofdstuk begint dan ook net antennetheorie, en

vervolgt met een beschrijving van de situatie, die ontstaat,

wanneer de antenne geplaatst wordt in een thermisch ruisveld.

De rest van het hoofdstuk zal gewijd zijn aan de theoretische

aspekten van de radiometer zelf.

3.1 Antennes.

y

Coordinatenstelsels

Figuur ,3.1
x

Wij gaan uit van een

rechthoekig coordinaten

stelsel x, y, z; waarin

a en ~ de sferische

coordinaten voorstellen,

zoals weergegeven in fig. 13.1.

Onder de antennewinstfunktie

G (Eng.: antenna gain

function) verstaat men nu (lit. [3.1]):

G (a,c/» =
F (a,~, R)

a
F.
~

(3.1)

F.
~

waarin: F (a,~,R)de vermogensflux, dieop- afstand R in richting
a

(a,~) passeert per m2 •

de vermogensflux van een isotrope antenne (d.w.z.

een antenne, die voor aIle richtingen evenveel

vermogen afgeeft), die nu hetzelfde vermogen

opneemt.

Het valt zeer eenvoudig te bewijzen, dat een gelijkwaardige

definitie wordt gevormd door:

P (8,«1»
G(8 , «1> ) = --:::-_a _

Pi /
~/ 41T

(3.2)

waarin: P door de antenne uitgestraald vermogen per
a

eenheid van ruimtelzoek in richting (8,«1»;

P.: het totale eiiJor de antenne opgenomen
~

vermogen.
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In het algemeen geldt, wanneer A (e,~) de effektieve
e,a

apertuur van een antenne voorstelt, en F(e,~,R) toegevoerde

vermogensflux:

p(e,~) =

waabij geldt:

p = A .F
a e

F(8,¢,R)

R2

en P. = 41T.A .F
~ e,~

(3.3)

G

Dit toegepast op (3.2) geeft ons een derde veelgebruikte

uitdrukking voor G

Ae (8 ,~)

A .
e,~

Hierin is A . de effektieve apertuur van een isotrope straler.
e,~

Hiervoor geldt:

(3.4)

A .
e,~

, met A = golflengte. (3.5)

Een andere veelgebruikte grootheid is nog de antennewinst G,

ook weI kortweg "gain" genoemd. Hieronder verstaat men de

maximale waarde die de antennewinstfunktie bereikt:

G
M

= G max

De richting, die hiermee correspondeert, noemt men de hoofdas

van de antenne.

3.2 Een antenne in een thermisch ruisveld.

Wij denken ons nu de antenne geplaatst in een omhulsel,

waarvan een oppervlakje in de richting(e,~) zich op een

temperatuur T(e,~) bevindt.

De stralingswet van Rayleigh-Jeans (2.2) zegt dan dat door

het omhulsel per eenheid van oppervlak in de ruimtehoek dn

en in de frequentieband df een vermogensflux dF uitgezonden

wordt, waarvoor per polarisatierichting geldt:

Omgekeerd zal de antenne uit de ruimtehoek dn eenzelfde

vermogensflux ontvangen. Er wordt hierbij aangenomen, dat

de temperatuurverdeling van het omhulsel niet verandert.
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Met formule (3.3) vinden w~J dan:

(3.6)

Voor dn geldt: dn = sineded~ , zodat wij voor het totaal

ontvangen vermogen kunnen schrijven:

p =
tot

J A (e,~) kT(e,p) dfsine de d~
4lT e A. 2

(3.7)

Wanneer wij nu (3.4) schrijven als:

en (3.5) toepassen, vinden wij:

p
tot (3.8)

Ret ligt nu voor de hand om de antennetemperatuur T te
a

definieren als:

T =a
(3.9)

",

Voor het totaal ontvangen vermogen vinden wij dan weer

een eenvoudige uitdrukking:

P = k T dftot a

In (3.9) zien wij, dat de antennewinstfunktie Gd dienst doet

als weegfunktie bij de totstandkoming van de antennetemperatuur

T
a

• Veronderstellen wij nu, dat Gd de volgende vorm heeft:

overal nul, behalve in een kleine ruimtehoek 6n rond de hoofdas.
4lTDaar veronderstellen wij Gd konstant, en wel met waarde 6n •

Dit laatste, omdat moet gelden:

wi: ~-~onderstellen 6n zo klein, dat T(e,~) als konstant

b'~""h(1l" !d mag worden. Ret zal nu duidelijk zij n, dat wij

~c,·. :';'~_. :mtenne rechtstreeks de temperatuur van het omhulsel

'\j', .' ,i-,L-en in de richting van de hoofdas van de antenne.

(3.10)



3.4

Immers (3.9) geeft nu:

1 J 41TT = --4 T(a,~) A~ dn = T(a,~) .
a 1T !J.n L.lH

In werkelijkheid zal het echter zo zijn, dat een antenne

zoals hier geschetst werd, technisch niet realiseerbaar is.

3.3 Enk~le algemene eisen,waaraan een radiometerantenne

dient te voldoen.

opgesteld onder een elevatiehoek

o op een (relatief) hete aarde.

De temperatuur daarvan bedraagt

ongeveer 300 K.

De hoofdas van de antenne valt

/

7lIj;}~:130;f,~

Wij zullen ons nu bezig houden met technisch weI realiseer

bare antennes, en proberen enkele eisen te formuleren, waaraan

zo'n antenne zou moeten voldoen. Om te beginnen moeten w~J ons

/ indenken, dat de antenne staat
/

/
/

Fig.3.2 Antenne op .
een hete aarde. sarnen met het propagat~epad,

dat wij wensen te onderzoeken, of anders gezegd: de antenne

is gericht op dat dee I van de hemel, waarvan wij de brightness

temperatuur TB willen bepalen. Voor TB geldt, dat wij moeten

rekenen op zeer lage waarden, die optreden tijdens perioden

met zeer helder weer, vaak oZear sky condities genoemd.

De clear sky temperatuur zal, afhankelijk van frequentie

en elevatie een minimale waarde bereiken van enkeletot· .(hooguit)

enkele tientallen Kelvin (lit. [3.2]). Als maximale waarde van

TB valt hoogstens een temperatuur in de orde van 300 K te

verwachten (lit. [3.3]).

Het zal hieruit duidelijk zijn, dat het belangrijk is, dat w~J

ervoor zorgen, dat er zo weinig mogelijk verrnogen wordt

ontvangen uit de richting van de hete aarde. In de praktijk

wil dit zeggen, dat men een antenne dient te gebruiken, die

zoveel mogelijk vermogen ontvangt in de hoofdbundel, en een

zo laag mogelijk zijlusniveau heeft. Aan de breedte van de

hoofdbundel worden geen bijzondere eisen gesteld l behalve dat hij

zo smal mogelijk moet zijn. Ideale geval: c(e)c(~) •
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Het uitwerken van bovenstaande overwegingen in concrete specifi

caties heeft op deze p1aats weinig zin, omdat praktische overwe

gingen grote inv10ed zu11en hebben op de uiteinde1ijke

antenne-configuratie. De opgeste1de eisen kunnen echter we1 dienen

om uit het beschikbare materiaa1 het meest geschikte te kiezen

en dit dan optimaa1 in te zetten. Samenvatting criteria: vermogen uit

hoofdbunde1 hoog; zij1usniveau 1aag; hoofdbunde1 sma1.

3.4 De Total Power Receiver.

Wij zu11en nu verder de antennetemperatuur T a1s gegeven
a

beschouwen en kijken wat de moge1ijkheden zijn om het ontvangen

vermogen te detekteren.

De meest voor de hand 1iggende configuratie is de zogenaamde

TotaZ Power Radiometer. De naam heeft betrekking op het feit,

dat de uitgangsspanlling evenredig is met de som van het ontvangen

ingangsvermogen en het in de ontvanger ontwikke1de ruisvermogen.

Figuur 3.3 geeft het b10kschema van deze radiometer.

T Radiofr.- x Kwadr. Y Eindver- Laagdoor- Z

o!L- ontvanger~ detektor sterker ~ 1aatfilter -

Figuur 3.3

g
e

B10kdiagram van Total Power Radiometer.

De in figuur 3.3 aangegeven symbo1en hebben de vo1gende betekenis:

grf: beschikbare vermogensversterking van de RF-ontvanger;

Brf : bandbreedte van de RF-ontvanger (Hz);

g vermogensversterking van de eindversterker;
e

"If: tijdkonstante van het 1aagdoor1aatfi1ter (sec);

e evenredigheidskonstante.



3.6

Voor het verband tussen in- en uitgangsspanning van

de kwadratische detektor geldt:

y = 8 x 2 •

Er is aangenomen, dat er gebruik gemaakt wordt van een

enkelvoudig laagdoorlaatfilter. Verder wordt verondersteld,

dat de vermogensversterking van de RF-ontvanger een geIdeali

seerd verloop heeft, zoals in figuur 3.4 is geschetst.

In werkelijkheid is dit niet te realiseren.

fo

1G(f)

I 0 I
I-e--- B~

rf

Grf

l
____ a ___ A A • _ A • --------- -- ---- I

I
I I
I I
I I

I !"'f I 0 fl ..

Figuur 3.4 Ideale vorm van de

vermogensversterking

van de RF-ontvanger.

Wij kunnen nu echter een equivalente bandbreedte Brf berekenen:

""
G(f )

o
f G(f) df
o

(3.11)

De uitgangsspanning van de radiometer zal nu bestaan uit een

gelijkspanningskomponent Z met daarop gesuperponeerd een
o

ruissignaal Z . Voor Z geldt, indien T de op de ingangroe
gereduceerde ruistemperatuur van de keten, en C een evenredig-

heidskonstante voorstelt (lit. [3.4]):

Z =o C 8 Grf k (T +T ) v'G"' B fa e e r
(3.12)

De standaarddeviatie van het signaal Zr noemen wij ~2;

Ret ruisvermogen van dit signaal is dan gelijk aan:

Voor CT
2

geldt:

rr = C 8 G f k (T +T )~';B2rf I

2 rae e 'if
(3.13)
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Met de formules (3.12) en (3.13) is het nu mogelijk, te komen

tot een definitie van de gevoeligheid van de radiometer.

Daartoe nemen wij aan, dat de ingangsruistemperatuur T
a

toeneemt met een bedrag ~T. Voor de toename ~Z van Z
o 0

vinden wij dan:

(3.14)

Ook 02 zal toenemen, en wel met ~a2' waarvoor w~J vinden:

A C Q G k AT -;;:;-'G ~ Brf
0(12 = I-' rf 0 v \.:re 21' 1£

ofwel:

~Z
o

(3. 15)

Indien nu
1

1'1£ »
Brf

zal

~a2 « ~Z
0

en kunnen wij 02 als konstant beschouwen.

Wij definreren de ongevoelighei~vande radiometer als d[e

(3.16)=~T .
m~n

verandering ~T van de ingangstemperatuur, die nodig ~s om een

verandering ~z ~n Z teweeg te brengen, die gelijk ~s aan de
o 0

standaarddeviatie 02 van de wisselspanningskomponent Zr'

De waarde van ~T die hieraan voldoet, noemt men de (on-)gevoelig

hei~~T . , en uit (3.15) vinden wij dan met ~Z IAT = 02:
m~n 0 0 •

m~n

T +Ta e

Wanneer wij (3.12) beschouwen, zien wij dat de Total Power radiometer

(in theorie) geschikt lijkt om het ontvangen verrnogen te detekteren;

bij de praktische toepassing van een dergelijke radiometer zullen

er echter moeilijkheden optreden. Want wij zien, dat niet alleen

de ruistemperatuur T aan de ingang,de uitgangsspanning bepaalt;
a

maar ook een aantal systeemvariabelen zullen invloed hebben. Daarbij

denken wij dan vooral aan de ruistemperatuur T en de totale gain
e

van de ketene

(~: z~e volgende bladzijde.)
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~ In de literatuur wordt 6T. meestal de gevoeligheid genoemd.
m~n

Dit komt echter niet overeen met het gebruik van dit woord in de

omgangstaal. Daarom noemen wij hier 6T. de 'on'-gevoeligheid.
m~n

Immers, indien er een grotere 6T nodig is om eenzelfde 62 te
o

verkrijgen, is de radiometer ongevoeliger geworden.

3.5 De Dicke radiometer.

Een radiometer die minder nadelen vertoont dan de Total Power

radiometer, is de zogenaamde Dicke Radiometer. Figuur 3.5 toont

een principe schema.

Ta\ }wi trc_h --,
b i'· RF x Kwadrat. y

ontvanger 1--.---1 Detektor Eindversterker S

g
e

T
o

I

'"I
I
I
I

'"I
I

~ ---~--------------~--------~~ .

2

Figuur 3.5 Schema van Dicke radiometer

Wij zien, dat hier gebruik gemaakt ~s van dezelfde komponenten

als bij de Total Power radiometer. Toegevoegd zijn een synchrone

schakelt

T .
o

van een

detektor en een schakelaar, welke met frequentie f sw
tussen twee ruisbronnen met ruistemperatuur T resp.

a
T is de te meten ruistemperatuur, T de temperatuur

a 0

bekende referentiebron. Gedurende de tijd, dat de ingang verbonden

is met de bron op temperatuur T vinden wij voor de gelijkspannings
a

komponent S van de spanning S op dezelfde wijze als in de vorige
o

paragraaf (formule(3.12)):
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5 = e e Grf B f k (T +T ) ~ora e e

Ook nu treedt een wisselspanningskomponent op (5 ), maar daarmee
r

zullen wij ons nu echter niet bezig houden. Formule (3.17) vereen-

voudigen wij nu tot:

5 = e".(T +T )
o a e

met

(3.17)

(3.18)

Tijdens de perioden, waarin de ingang verbonden is met de referentie

bron op te~peratuur T heeft 5 de waarde:
o 0

5 = e". (T +T )
o 0 e

Ret signaal 5 zal dan een verloop hebben zoals geschetst is in

figuur 3.6.

(3.19)

e'I.(T+T)
o e

e".(T +T )
a e

I
..................~~,

I

t o tijd

Figuur 3.6 Signaal dat wordt aangeboden aan de

synchrone detektor in de Dicke radiometer.

Met behulp van Fourier-analyse is dit signaal te beschrijven als:

[
T +T 00 ]

5(t) = e". a
2

0 + T + 2b .sin(21Tn.f .t)
e n=1 n sw

(3.20)

waarin:

b =
n

T -Ta 0

21Tn

De synchrone detektor vermenigvuldigt dit signaal nu met een

sinusvormig signaal met frequentie f en een fase ~. Daarnasw
voIgt filtering met het laagdoorlaatfilter, waarvoor geldt:

21Tf sw
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Het resultaat is nu, dat het uitgangssignaal Z een gelijk

spanningskomponent Z zal vertonen, welke evenredig is met de
o

;:(\j"p1;t:"~e van de grondgolf van het signaal uit figuur 3.6.

Z =
o

e"--2.(T -T ).cos ~
1T a 0

(3.21)

, - -

-ji'ormule '(j.2l) geeft ons direkt het belangrijkste voordeel van de

~ <\~·:",:_{~·c,,-:"::'.)meter t.o.v. de Total Power radiometer: het uitgangs:

signaal is onafhankelijk geworden van T , de equivalente
e

ruistemperatuur van de ontvanger.

e" is T' .:.. weI afhankelijk van de gain van het systeem. Een moge

lijkheid om de invloed hiervan op het uitgangssignaal te elimineren

is, ervoor te zorgen dat steeds geldt: T = T
a 0

Dit kan men bereiken door een vorm van terugkoppeling: bij een

van deze twee bronnen aan de ingang, moet zodanig een regelbare

hoeveelheid ruis bijgemengd worden, dat voor Z steeds geldt:
o

Z = O. De hoeveelheid bijgemengde ruis vertegenwoordigt nu het
o

ui~gangssignaal van de radiometer. (lit. [3.5]).

De gevoeligheid van de Dicke radiometer kunnen w~J weer op

dezelfde wijze definieren als bij de Total Power radiometer.

Voor de hier beschreven Dicke Radiometer geldt dan,(lit. [3.9]):

8T .
m~n

(3.22)

3.6 Enkele kanttekenin~en bij verschillende afleidingen.

·Zndien men de verschillende theoretische verhandelingen, zoals

men die in de literatuur aantreft, naast elkaar legt, ontstaat

I)'PJ'1 t"..,) l. 'Jerward beeld. Di t geld t dan in het bij zonder voor

',(1,: ;.,J. ii';, . ",,~,l van de formules (3.12) en (3.16).

'·v,. 'Lb ontstaat niet aIleen doordat iedere auteur meent,

\Je(;L <!iuete symbolen te moeten invoeren. Wanneer wij dit buiten

beschou~ing laten, lijken de afleidingen op het eerste gezicht

tot verschillende resultaten te voeren. En dat terwijl de

6r~vol 2;<-1 c wegen grote overeenkomst vertonen.
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Nauwkeurige bestudering van af1eidingen en resu1taten 1eert,

dat de overeenkomst toch we1 aanwezig is; sne1 te doorzien is

dit echter niet. Vandaar de vo1gende opmerkingen.

A. Figuur 3.7.a geeft de uitgangspunten weer van de af1eiding,

zoa1s men die o.a. ~n lit. [3.6] aantreft. Er wordt a11een met

positieve frequenties gerekend. De RF-ontvanger heeft een bandbreedte

Brf rond een centrale frequentie wrf ' In deze situatie wordt gerekend

met enke1zijdige vermogensdichtheidsverde1ingen. terwij1 witte

ruis gekarakteriseerd wordt door k T df •

~~ Figuur 3.7.b geeft het uitgangspunt bij af1eidingen, zoa1s

gegeven in lit. [3.4] en [3.7]. Er wordt nu ook met negatieve

frequenties rekening gehouden, en er wordt dubbe1zijdige Fourier

analyse toegepast. De resultaten van deze af1eiding zu11en

uiteraard deze1fde dienen te zijn a1s in geva1 ~. Dit wordt nu
'k d . k k' -d k T df

bere~ t oor het ru~svermogen te ara ter~seren oor 2

Fig. 3.7.a

Fig. 3.7.b

W
•
W

o
rf

Brf
I I
I I

I I, I

I

-wrf
o W

I

-W 10

t- - - -,
. I I

I ,
I ,
I ,

-W 10

o

o

,.----,
I I
, I
I I
I I

-W

nW

Fig. 3.7.c

Fig. 3.7.d
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C. Figuur 3.7.c geeft een beeld van de benadering zoals is==
toegepast in lit. [3.8]. Er wordt wederom met positieve

en negatieve frequenties gerekend. De RF-ontvanger wordt hier

echter al gedetailleerder voorgesteld. Er wordt van uitgegaan,

dat ergens in de ontvanger het signaal gemengd zal worden met

een local oscillator signaal. en dat de bandbreedte bepaald wordt

door een bandbegrensde IF-versterker. Wij kunnen nu wrf uit

geval ~ vervangen door wlo' De breedte van een elementair bandje

zou men nu direkt Wif kunnen noemen. Tegen de achtergrond van (3.11)

kunnen wiJ' nu voor B f uit geval B denken: B f = 2 B· f •
r = r ~

Er blijkt dan dat de resultaten inderdaad in overeenstemming

zijn met gevallen A en B.

D. Tenslotte komt hier en daar het begrip enkelzijband naar==
voren. Figuur 3.7.d geeft hiervan een voorstelling. Ret zal

zonder meer duidelijk zijn. dat er in deze situatie wel een

faktor 2 verschil zal zijn t.o.v. situatie g, en indien wij

vasthouden aan Brf = 2 Bif ' ook t.o.v. de gevallen ~ en ~.

Wat dit laatste betreft, zou men kunnen stellen, dat geval D

een praktische realisatie van ~ en ~ voorstelt. Men zou nu

kunnen stellen: Brf = Bif • Dan zullen de resultaten in

situaties A en B overeenkomen met die in figuur 3.7.d.
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3.7 Enkele onderdelen van het RF-deel van de radiometer.

In het golfpijpsysteem van de opstelling worden enkele onderdelen

gebruikt, welke niet het gedrag van een normale golfpijp als

tweepoort vertonen. In het nuvolgende zullen wij de afwijkingen

t.o.v. de normale rechte golfpijp beschouw~n.

Flexibele golfpijp.

Deze golfpijp is zodanig geconstrueerd, dat zij g~bogen kan

worden, tot een E-bocht met een zwakke kromming. In de opstelling

is een exemplaar gebruikt, dat (in gestrekte toestand) een

lengte heeft van 20 em, en die nu gebogen is in een bocht van

circa 65°. De demping van flexibele golfpijpen is groter dan die

van vaste (rechte) pijpen. In de b~rekeningen hebben wij de volgen

de schatting gebruikt:

afl ·b 1 = 2. a ht (dB/m).
ex~ e rec

65°

De demping van een flexibele golfpijp met een bepaalde bocht

~s moelijk te meten: de pijp zal uit de opstelling gehaald

moeten worden om hem in een meet circuit te kunnen opnemen,

terwijl toch steeds dezelfde buigingshoek moet worden aange

houden. De demping is immers afhankelijk van deze buiging.

Ruisdiode.

De ruisbronnen in de opstelling zijn allen, op een na, van

passieve aard. De passieve bronnen zijn aangepaste belastingen.

Deze geven een ruistemperatuur af op hun uitgang, welke gelijk

is aan de (fysische) absolute temperatuur, waarop zij zich

bevinden.

De ruisdiode echter, ~s een aktieve ruisbron, welke een zeer

hoge ruistemperatuur produceert, terwijl zijn fysische tempe

ratuur toch relatief laag is. Deze ruisbron wordt gevoed met

een gelijkstroom.

Door de fabrikant wordt niet de afgegeven ruistemperatuur T
E

opgegeven, maar de Excess Noise Ratio (ENR):
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De relatie tussen T
E

en ENR is als voIgt:

10 (TE-TO)
ENR = 10 log 290

Latching Switch.

dB. (3.23)

Dit is een elektromagnetische schakelaar, welke periodiek zijn

uitgang met zijn twee ingangen verbindt. De schakelsnelheid

tussen de twee ingangen moet zodanig worden gekozen, dat de

periode, waarin een ingang verbonden blijft, zo kort is, dat

de amplitude en het vermogen van de aanwezige ruis in deze

periode konstant mag worden verondersteld.

Golfpijpschakelaar.

Deze schakelaar bevat een elettromechanisch systeem, dat ervoor

zorgt, dat (indien gewenst) de binnendelen van de schakelaar een

stap verder draaien. Dit binnendeel bestaat uit een rechte golfpijp

en twee E-bochten, welke steeds slechts een ingang met een uitgang

verbinden. Bij het omschakelen wordt een volgende ingang met een

volgende uitgang verbonden. Ret exemplaar in de opstelling heeft

vier in- of uitgangen. Figuur 3.8 geeft een schematische

voorstelling van het principe van de schakelaar.

Fig. 3.8 Mogelijke standen van de golfpijpschakelaar.

De transmissie-eigenschappen van de schakelaar in een bepaalde

stand zijn gelijk aan die van een E-bocht of van een golfpijp

van gelijke lengte.
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Richtingskoppe1aar.

Om ge1ijktijdig twee ingangen met een uitgang te verbinden,

gebruiken wij een richtingskoppe1aar. Deze component zorgt ervoor,

dat het (ruis-)signaa1, dat op ingang 1 binnenkomt, we1 op de

uitgang, maar niet op ingang 2 terecht komt, en omgekeerd.

In de radiometeropste11ing wordt een richtingskoppe1aar

van het type 20 dB gebruikt. Dit wi1 zeggen, dat het ingangssignaal

van poort 2 vrijwe1 niet verzwakt wordt, maar dat het signaa1

van ingang 20 dB verzwakt aan de uitgang komt.

Indien wij veronderste11en, dat de richtingskoppe1aar ver1iesvrij

is, dan mogen wij voor de transmissie van de ingangstemperaturen

T
1

en T
2

naar de uitgang (T
u

) de vo1gende formu1e gebruiken:

waarin t de transmissiecoefficient in de niet-dempende verbinding
c

voorste1t. t wordt ook we1 de conversiever~iesfaktorgenoemd.
c

Figuur 3.9 geeft een schematische voorste11ing van de richtings-

koppe1aar zonder ver1iezen.

(3.24)

Veronderste11en wij echter, dat de koppe1aar niet ver1iesvrij is,

doordat deze component is samengeste1d uit stukken golfpijp, welke

op zichze1f a1 een (geringe) demping geven, dan moeten wij twee

nieuwe transmissiecoefficienten t
c

en t k invoeren, waarin de ver1iezen

reeds verrekend zijn. Zie figuur 3.10.

Voor berekeningen met ruistemperaturen vinden wij nu, dat ook de

omgevingstemperatuur To inv10ed heeft op de transmissie van T
1

en T2:

T
u

(3.25)

Voor de 20 dB-uitvoering ~s t
k

~ 0,01 en t
c

~ 0,99 •
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Figuur 3.9 Verliesvrije richtingskoppelaar.
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Figuur 3.10 Richtingskoppelaar met verliezen.
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4. Opbouw en werking van de 30 GHz radiometer

"' I,ijpsysteem

De afstudeeropdracht, waarvan de uitvoering in dit verslag

wordt omschreven en toegelicht, luidde kortweg: "Maak de 30 GHz

.Tadj,.,rp... t~~ gebruiksklaar".

}~., -CO,,,' " .....:p beschikte namelijk over een radiometer, welke was

opgesteld in het cascomobiel op de werf, en die een aantal jaren

geleden door de heer ZeIders was opgebouwd. Zie lit. [4.1] en [4.2].

~e uFstelling is een tijd lang in gebruik geweest, maar wegens

repara~~ ~ aan het dak van het cascomobiel werd de radiometer ge

deeltelijk gedemonteerd.

Uitgaande van de vroeger reeds gebruikte onderdelen, is nu een

vernieuT~1e opstelling gebouwd, welke hopelijk een langer leven

beschoren is.

In dit hoo~dstuk zullen wij eerst de funkties van aIle componenten

van de,nipuwe radiometeropstelling beschouwen, daarna volgen

enkele numerieke gegevens van deze componenten.

Een uitgebreide toelichting op vrijwel elk apparaat, dat in de

opstelling wordt gebruikt, is te vinden in de GARn.

Deze "GebruiksaamJijzing voor de Radiometer bij Dertig GigaHertz"

is samengesteld uit de handleidingen, gebruiksaanwijzingen,

manuals, ijkrapporten, schema's en data-sheets van de diverse

apparaten. De GARD is opgehangen achter de radiometeropstelling.

Bijlage £ geeft de eerste bladzijden van de GARD weer, welke

~en snellc controle mogelijk maken op het juiste gebruik van de

'diverse apparaten,dus op 0.8. 'n juiste stand van schakelaars

;;;0 meter-wijzertjes •

.Hf;'t "", '_' ',n het oog springende onderdeel van de opstelling in

·)d.~':~.;,·~el is een oude houten kast geplaatst op een rek met

" dL< -,"~ . .r'iguur 4.1). Deze kast is de oven, waarin het golf

pijp"J'; "::'Hl en nog enkele andere componenten van de opstelling

zijn ondergebracht. In hoofdstuk 6 "Stabilisatie" zal blijken,

waarom bij deze radiometer een oven wordt gebruikt.
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Wij zullen nu eerst apparaten in en onder de oven bespreken,

waarbij wij echter buiten het cascomobiel beginnen, namelijk

met de antennes •

: ,

f
l--_.

. I

fig. 4.1 De 30 GHz radiometer fig. 4.2 Parabool- en
hoornantenne.

Fig. 4.2 toont de parabooZantenne, welke het ruissignaal (TB)dat

van het te onderzoeken propagatiepad afkomstig is, opvangt. Deze

antenne hangt aan de zuidzijde van het cascomobiel en is in

principe draaibaar, ofschoon de niet-flexibele golfpijpen, die

de antenne met de rest van de opstelling verbinden, de parabool

in zijn bewegingen hinderen. De semi-vaste positie is nu zo geko

zen, dat de antenne (ongeveer) in de richting van de OTS kijkt.

Ook de antenne van de 11 GHz radiometer (op de achtergrond op

fig. 4.2) en de satellietontvanger-antenne staan in dezelfde

richting, waardoor door aIle drie de apparaten + hetzelfde

propagatiepad wordt onderzocht.

De tweede ingang van de radiometer was oorspronkelijk bedoeld

voor aansluiting op de uitgang van de hoornantenne , die iets ten

weste van de paraboolantenne is opgesteld op een constructie-werk rek,
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linksboven in de figuur 4.2. Omdat echter uit voorgaande af

studeerwerkzaamheden was gebleken, dat deze antenne niet geheel

aan de verwachtingen voldeed, wat betreft zijn veronderstelde

lage antenne-temperatuur, zijn slechts zeer weinig metingen met

deze antenne verricht, en is tenslotte zelfs de golfpijpverbin

ding tussen de hoorn en de rest van de radiometeropstelling

gedemonteerd. De ingang, waarop de hoorn was aangesloten, kan

namelijk goed gebruikt worden om een (derde) referentiebron aan

te sluiten. Deze ruisbron wordt gevormd door een aangepaste be

lasting, die zich buiten de oven, maar binnen het cascomobiel

bevindt, op een temperatuur T.. Deze "load" gedraagt zich als
~

een "zwarte straler" (hoofdstuk 2) en levert zo een equivalente

ruistemperatuur T., welke overigens altijd lager is dan de equi
~

valente temperatuur T van eenzelfde load, welke zich in de oven
o

bevindt. Dit om de eenvoudige reden, dat de temperatuur T in de
o

oven altijd hoger i~ dan de temperatuur Ti buiten de oven. Ret

gebruik van de ruisbron met T. zal in hoofdstuk 7 "IJken", een
~

controle op het ijken van de radiometer blijken op te leveren.

De beide golfpijpen, die de ?araboolantenne en de hoorn of

extern load (T.) verbinden met de rest van de opstelling, komen
~

door het dak de oven binnen, en zijn daarin aangesloten op een

golfpijpschakelaar.

Dit is een mechanische schakelaar, waarin door draaiende stukken

golfpijp steeds twee "ingangen" met elkaar worden doorverbonden.

In de opstelling worden drie aansluitingen als ingang, en een

als uitgang gebruikt. Figuur 4.3 toont de golfpijpschakelaar

met zijn vier aansluitingen (linksboven).

De derde (onderste) ingang van de golfpijpschakelaar is voorzien

van een matched load. Deze aangepaste belasting levert analoog

aan zijn externe soortgenoot, een equivalente ruistemperatuur T ,
o

omdat hij zich geheel in de oven, dus op fysische temperatuur T
o

bevindt. Deze load wordt gebruikt als referentieruisbron bij het

ijken van de radiometer.

De uitgang van de golfpijpschakelaar (rechts) is door middel van

een E-bocht, een stukje rechte golfpijp van 4,5 cm lengte, en

een 20 dB richtingskoppelaar verbonden met de latching switch.

Aan de tweede ingang van deze elektromagnetische schakelaar is de

tweede interne referentiebron aangesloten. Ook dit is een aangepaste
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1
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Fig. 4.3. Golfpijpsysteem van de radiometer.

belasting, die (binnen de oven) een ruistemperatuur T levert.
o

De latching switch schakelt nu 133 keer per seconde om beurten

de 2e referentiebron en de richtingskoppelaar door naar de uit

gang, welke door een rechte golfpijp verbonden is met de mixer

pre-amplifier. Ret uitgangssignaal van de latching switch, een

RF-signaal, wordt nu in de mixer met behulp van het 30,444 GRz

signaal, dat afkomstig is van de local oscillator (een gunn

diode), naar een lagere frekwentieband (10-110 MHz) getransfor

meerd. Dit IF-signaal wordt door de pre-amplifier versterkt.

4.2 IF- en laagfrekwent gedeelte

Ret uitgangssignaal van de preamplifier wordt nu (nog steeds in

de oven) naar een 40 dB IF-versterker gevoerd. Rierna wordt het

gedetekteerd door een kristaldetektor (rechtsonder in fig.

4.3) en het uitgangssignaal daarvan verlaat nu de oven, en wordt

aan een Radiometerunit toegevoerd.

Figuur 4.4 toont het schema van deze unit, waaruit blijkt welke
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Fig. 4.4 Schema van de radiometer-unit

behandelingen het signaal nog moet ondergaan, voordat het als

uitgangssignaal V 't· aan de schrijver of microprocessor kan
u~

worden aangeboden.

Ret IF-signaal uit de kwadratische detektor wordt versterkt en

aangeboden aan een synchrone detektor. Daarna geeft een laagdoor

laatfilter het uiteindelijke uitgangssignaal, dat evenredig ~s

met het verschil tussen de ruistemperaturen, welke door de

latching switch met elkaar vergeleken worden, dus tussen de

referentietemperatuur T en (b.v.) de gemeten brightness
o

temperatuur.
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4.3 Golfpijparm voor ijkingen

Keren wij nog even terug naar het golfpijpcircuit, dan z~en we

in fig. 4.3 nog enkele niet besproken komponenten, welke worden

gebruikt voor het ijken van de radiometer.

De aktieve ruisbron, (gunndiode), welke een konstante zeer hoge

equivalente ruistemperatuur (ca. 50.000 K) levert, is v~a een

precisieverzwakker en twee H-bochten op de -20 dB ingang van de

richtingskoppelaar aangesloten.

De verzwakker kan d.m.v. een stappenmotor nauwkeurig op een ge

wenste demping worden ingesteld, waardoor het mogelijk is, een

bekende hoeveelheid ruis aan de ingang van de richtingskoppelaar

aan te bieden. Ook kan omgekeerd, indien een onbekende hoeveel

heid ruis moet worden bijgemengd, aan de hand van de stand van de

verzwakker de hoeveelheid worden berekend (zie hoofdstuk 7).

4.4 Stuur- en hulpapparatuur

In figuur 4.6 zijn aIle komponenten van de radiometeropstelling weer

gegeven. De golfpijpcomponenten werden reeds in de voorgaande para

grafen besproken. Sommige onderdelen worden gestuurd door apparaten

welke zich in het rek onder de oven bevinden. Figuur 4.5 toont het

grootste deeI van deze stuurapparatuur. We beginnen onder in het

rek, waar de sturing voor de latching switch is bevestigd.

Deze latching switch driver wordt gestuurd door de oscillator ~n

de AIL Radiometer-unit, om een juiste samenwerking met de synchrone

detektor in deze unit te krijgen. De latching switch driver bevat

enkele uitgangen voor 5 en 28 Volt gelijkspanning. De 28 Volt uit

gangen worden gebruikt voor het voeden van de LO-mix-Preamp en ruis

diode (zie verderop). De latching switch wordt gevoed door een

extra 12 Volt uit een voeding, welke tegen de rechter binnenwand

van het rek staat. In figuur 4.5 is deze voeding juist niet meer

zichtbaar. Boven de latching switch driver is de AIL 2392C radio

meter-unit bevestigd, welke reeds in de § 4.2 beschreven werd.

Boven de radiometer-unit bevindt zich de sturing van de precisie

verzwakker. Deze regeling bestuurt t n stappenmotor, die aan de as

van de verzwakker bevestigd is waardoor de verzwakker vrij nauw

keurig in te stellen is. Zonder dat de (glazen binnen-)deur van de

oven behoeft te worden geopend, kan de stand van de verzwakker worden
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ingesteld en/of afgelezen.

Fig. 4.5 Stuur- en hulpapparatuur

Boven de verzwakker-sturing staan een aantal kleinere apparaten.

Links staat de voedingskast van de local oscillator - mixer - pre

amplifier. Deze kast bevat twee voedingseenheden, waarvan er een

continu werkt. De tweede voor de L.O. werkt normaal ook continu,

maar moet met de hand (wit drukknopje) gestart worden bij het in

schakelen van het apparaat. Bovendien kan het gebeuren dat de ~n

gebouwde stroombegrenzing deze voeding uitschakelt. Ook dan moet

(her)start worden.

Rechts naast de LO-MIX-PREAMP-voedingskast staat een gelijkvormig

kastje met een dubbele funktie. Ret rechterdeel hiervan vormt de

sturing van de go lfpijpschakelaar. Door drukken op de knop ver

springt de golfpijpschakelaar naar de volgende stand, waarbij

achtereenvolgens de hoorn/externe load, parabool en interne load

met de uitgang worden verbonden. Deze schakeling wordt gevoed uit

een 28 V uitgang van de latching switch driver.

Ret linkerdeel van dit kastje bevat twee temperatuurregelingen, die

de temperatuur overal in de golfpijp tussen paraboolantenne en oven
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zo goed mogelijk gelijk houden aan T • Voor een beschrijving hier-
o

van wordt verwezen naar hoofdstuk 6, evenals voor de behandeling

van het temperatuurmeetkastje, waarmee verschillende temperaturen

in en boven de oven en in sommige golfpijpen kunnen worden gecon

troleerd. Deze temperaturen zijn daarbij rechtstreeks in Kelvin

af te lezen op een digitale voltmeter, welke achter de LO-MIX-PRE

APM-voeding en de temperatuurregelingen staat.

Ret laatste en eenvoudigste kastje dat zich rechtsboven in het rek

bevindt, dient om de ruisdiode in- en uit te schakelen. Op het

kastje zijn drie meetpunten aangebracht, om stroom door en spann~ng

over de diode te kunnen meten. Ret kastje wordt IIgevoed" uit een

28 Volt uitgang van de latching switch driver.

Tot de hulpapparaten kunnen ook de schrijver en de microprocessor

worden gerekend, welke het uitgangssignaal van de radiometer vast

leggen en/of verwerken.

Bij de schrijver wordt een extra voeding gebruikt om m.b.v. een

offset spann~ng een juist "nulpunt ll op de schaal te krijgen (rechts

boven in fig. 4.1).

Verder werd nog gebruik gemaakt van een hot load (dit is een aange

paste belasting, welke op 1000 C wordt gehouden) om de ruisdiode te

ijken. De verwarmingselementen van deze hot load worden geschakeld

en gevoed door een thermostaat-schakelkast, welke via een 220/110

Volt transformator op het lichtnet wordt aangesloten.

Voor enkele metingen van demping door golfpijpen werd een tweede

verzwakker gebruikt.

4.5 Belangrijkste gegevens over onderdelen van de 30 CRz radiometer

Zoals reeds vermeld werd,zijn vrijwel aIle benodigde gegevens over

vrijwel aIle apparatuur te vinden in de CARD, achter de radiometer

oven. Rieronder voIgt echter een samenvatting van deze gegevens.

Figuur 4.6 toont aIle onderdelen i~ een schema van de totale op

stelling.
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Voornaamste data van de 30 GHz radiometer.

Paraboolantenne: Focal Point-type

Apertuurdiameter:

F/D verhouding:

3 dB bundelbreedte:

Elevatie:

Azimuth:

D = 210 nun

0,375

o = 20

+ 25 0

+ 4,7 0 (oost)

Hoornantenne: 3 dB bundelbreedte: 0 = gO

Ie zijlus meer dan 25 dB onder hoofdlusniveau;

Centrale frequentie: f = 10,0 GHz

Richtingskoppelaar: 20 dB-type

Golfpijpschakelaar: inwendige pijpen leveren verliezen, welke

gelijk zijn aan die van normale golfpijpen

met gelijke lengte.

Precisieverzwakker: demping van 1,1 tot 61,1 dB
instelbaar m.b.v. stappenmotor met sturing.

Mixer: Dubbelzijband ruisfaktor: F. = 6,2 dB
m~xer

Ruisgetal mixer + Latching Switch: F = 7,0 dB.
m

IF-versterker: versterking 40 dB

Ruis, gereduceerd op ingang: 40 ~V over 50 n
~n de band 1 kHz tot 150 MHz.

Equivalente ruistemperatuur: T 15460 K,

f 52,5

F1F = 17,2 dB

Kristaldetektor:

Latching Switch:

kwadratische karakteristiek

Frequentieband: 10 MHz tot 12,4 GHz.

Schakelfrequentie: 133 Hz

Voedingsspanning: 15 V ~

Gestuurd door Latching Switch Driver.



4.10

Local Oscillator: Frequentie: f = 30,444 ~ 0,002 GHz

Afgegeven vermogen: P t = + 7 dBm , met stukjeon
schuim in bocht: P' = 3 5 roW.ont '

Voedingsspanning: V = +5,25 Volt.
op

Starten d.m.v. druk op witte knop.

AIL radiometer Unit: IF bandbreedte:

Ruisgetal:

Ingangsimpedantie:

IF gain:

Schakelspanning:

Switched System Output:

5 tot 105 MHz

7 dB

50 n
44 tot 85 dB (stappen: 1 dl

blokgolf

~ 5 V max.; bij 2 rnA

Integratietijdconstanten: 0,1; 1; 3; 5; 10; 30 sec.

Ruisdiode: ENR l::: 22,45 dB

(TE-T o) ~ 50980 K

bediend d.m.v."schakelaar voor ruisdiode"

Schri jver: bereik: 5 Volt gecalibreerd

schaal geijkt in ruistemperatuur TF : 100 tot 300 K

papiersnelheid: 120 mm/uur ; tijdaanduiding: GMT.

Temperatuurregelaars: 2 identieke schakelingen met elk o.a. een ~A 742

Verwarming door draden van 25 Watt

Temperatuurvoelers: NTC's

Temperatuurmeetkastje: Temperatuurvoelers: vier IC's AD 590 L

Voeding: (interne voedingseenheid); + 12 Volt

Uitgang aangesloten op digitale voltmeter, welke

op bereik 2 Volt staat.

IJking in Kelvin.

Afsluiting van feed: Melinex Polyester Film, type "S", dikte 12 ~m.

Oven: 200 Watt; ingesteld op 36°C;

,
",
I

I,,
Potentiometer-'/

+
offset-voeding 0--...,

o1..- -"'

AIL-Unit

+ 0
r------p,---~

Aansluiting offsetspanning voor schrijver:
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........................... , !

<::',
'.'' ..

: : "

.0 :::.: ~

Dig.Voltm.
888

schakelaar
ruisdiode

verzwakker
sturing

Bedie
ning
WGS

Temp •
.---t--------; mee t-

.-----4-- ----1 kas t

I

EEl ~lower
I

T I

••o~~--··----~Iweerstation

Regeling
T en T .ou o~

I
I

I

I

I. T .

~rist~l t ~~:. 5. 1. ~~~';~:r~i~~-i
etek~or ~van oven i

L._ ._._._._._-_._.- _.~_._._._._._.~

voeding
12 volt

133 Hz
L. Sw. - 1------1
driver 28 vol t :.:.:.:.: ~

66 Hz

AIL Radiometer-Unit

Zie figuur 4,1..
schrijver

V
offset

Voeding voor
L0.-Mix-Pr eamp 1.

• = NTC I
: = AD 590 (I.C.)

- Bimetaal

Temper atuur
voelers

Microprocessor
out

Figuur 4.6

Stuur- en hulp-apparaten ~n de 30 GHz radiometer-opstelling.
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golfpijpkomponenten (behalve de

zich op eenzelfde temperatuur T
o

5. I

5. Berekeningen.

In dif hoofdstuk zullen wij de ~n de theorie gevonden formules

gebruiken en verder uitwerken. Uit de gevonden oplossingen

zullen wij dan niet aileen verwachtingen voor de prestaties

van de radiometer opstellen, maar kunnen wij ook afleiden,

welke resultaten worden verkregen in de verschillende omstandig

heden, waaronder de radiometer moet werken. In hoofdstuk 6

"Stabilisatie" zullen, uitgaande van deze overwegingen, de

werkomstandigheden van de radiometer worden geoptimaliseerd.

Wij zullen in dit hoofdstuk (5) hierop enigszins vooruitlopen

door aan te nemen, dat aile

twee antenne-aansluitingen)

bevinden.

Bij de berekeningen gaan wij uit van figuur 5.1 op bladzijde

5.2, waarin het gehele golfpijpsysteem van de radiometer

schematisch is weergegeven.

5.1 Algemene transmissieformule

In de theorie werd voor de transmissie van ruisvermogen door

een golfpijpkomponent de volgende formule afgeleid (bij aanpassing):

T' t = t.T. + (l-t.).T ,
u~. '/, ~n. '/, o.

'/, '/, '/,

waarin: T. ingangsruistemperatuur van komponent i,
~n .

'/,

T. : uitgangstemperatuur van komponent i,
u~t.

'/,

T physische omgevingstemperatuur van komponent i,o.
'/,

t. transmissiecoefficient van komponent i.
'/,

Schakelen wij nu twee komponenten in cascade, waarvan T. de
.. .. ~nl
~ngangsru~stemperatuur en T. de u~tgangsru~stemperatuur~s,

u~t2

terwijl T 't = T. ,dan vinden wij door substitutie van
u~ I ~n2

T. Tuit l
tIT. + (I-t I) •T ~n

~n2 ~nl 0
1

Tuit2
= 1;2T. + (l-t

2
) •T

~n2 O2

(2. 12)
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Sturing
Motor
Preeisie
verzwakker
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Referentie
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E

L.Switch driver

F
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t
c
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I
I

I
I
I

~ . S. r-----:-:--<E::-------,

I

I
I.
I
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o
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®

T.
l.
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~"""",-,-,L...-",", \ 0 I

·'00 __ ""
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T
o

Referentie
load 1

A

Mix

Verster
ker
40 dB

A I L

2392 C

~,_._._---------~.-._._-_._._._._._._.~
Radiometer

Unit

Schrijver

Micro-

processor

Figuur 5.1

Schematische opstelling

van de 30 GHz radiometer.
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voor de totale cascadeschakeling:

T 't = t 2· [tIT. + (l-tl)·T 1 + (1-t2)·T
u~ 2 wI 0 1 O2

= tlt2Tinl + (t2-tltZ)·Tol + (l-t2),T
02

Voor de uitgangsruistemperatuur van een derde in cascade

geschakelde komponent krijgen wij op analoge wijze, uit:

=

= t
3
T, + (l-t

3
). T

~n3 03
, met

TUit3 = tlt2t3Tinl + t 2t 3 , [1-t l l ,T
ol

+ [J-t2] .t3T
02

+

+ [1-t3]·T
0 3

Voor n in cascade geschakelde poorten vinden wij dus:

+

+ [1-t
2
].t

3
••• t T +

n O2

+ [I-t 1].t.Tn- n 0 n-l

[1-t3l.t4."t T +n 0 3

+ [J -t
n

] .T
o

n
(5. I)

Wij hebben echter al vermeld, dat wij zullen aannemen, dat

aIle golfpijpkomponenten, die in de oven geplaatst zijn,

zich op dezelfde (omgevings-) temperatuur bevinden:

= •••••• = Ton-t

Met deze aanname vinden wij voor de bovenstaande algemene

cascadeformule:

=

. - T + t I t
Z
t 3• •• t • [T . -T]

o n ~nl 0

Wij kunnen deze formule (voor gelijke omgevingstemperatuur) nog

enigszins vereenvoudigen door te stellen:

(5.2)

waardoor wij krijgen:

T 't
u~

n
= T +

o tt t' [T. -T]o ~nl 0

Nu is t t de transmissiecoefficient van de totale cascadeto
schakeling. Formule (5,2) is identiek aan (2.12) en aan (2.34),

welke in hoofdstuk 2 reeds op een andere manier werd afgeleid.
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In de nu volgende paragrafen zullen wij bovenstaande formule

gebruiken am de overdracht van ruisvermogen door de verschillende

armen van het radiometersysteem te berekenen. waarbij uitgegaan

wordt van de verschillende situaties, waarin de radiometer

geijkt of gebruikt wordt.

5.2 Meten met paraboolantenne

Figuur 5.2 toont het gedeelte van het golfpijpcircuit, dat

gebruikt wordt om het door de paraboolantenne ontvangen signaal

naar de Latching Switch te geleiden. In dete paragraaf zullen

wij slechts het gedeelte van punt A tot punt F beschouwen.

omdat de golfpijpen tussen antennefeed en punt A zich niet

in de oven bevinden. Omdat echter geprobeerd is, dete pijpen

zo goed mogelijk op dezelfde temperatuur te ho~den als in de

oven heerst, (zie hoofdstuk 6: "Stabilisatie"). kan voor

snelle berekeningen aangenomen worden, dat de temperatuur.

welke in de golfpijpen tussen antenne en punt A heerst (in het

vervolg T . en T genoemd: T . binnen het cascomobiel, T.
01 ou 01 ..' ou

erbuiten.), gelijk is aan die in de oven, T • Nu veronderstellen
o

wij echter een (klein) verschil, waardoor wij de golfpijpen

veer punt A apart willen behandelen, in § 5.8 • Het ruisvermogen,

dat op punt A aanwezig is, wordt aangeduid met TAf dat op F met T
F

.

In figuur 5.2 zien wij achtereenvolgens (vanaf punt A) de

rechtdoorgaande verbinding in de Golfpijpschakelaar, een E-bocht,

een recht stukje golfpijp van 4,5 cm lengte, en een richtings

koppelaar. Aangezien al deze komponenten zich in de oven, dus

op temperatuur T bevinden, mogen wij de formule
o

TF ~ To + tAo [TA-To] gebruiken, waarin de transmissie-

coefficienten :. van de totale cascadeschakeling tussen de

punten A en F: "t = t t t tAwe p c

• van het rechte pijpje van 4,5 cm: t
p

• van de golfpijpschakelaar (rechtdoor):

• van de E-bocht: t
e

en de conversieverliesfaktor van de richtingskoppelaar, met daarin

oak het verlies van de rechte golfpijp-stukken: t .
c

(5.3)
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E-boeht

D
em

t
e

20 dB riehtings
koppelaar

F

Figuur 5.2 Meten met paraboolantenne

Bij de berekening Van T
F

hebben wij de aanslui~ing op de

-20 dB ingang van de riehtingskoppelaar niet besehouwd.

Indien wij eehter meten met de antenne t is de op punt E (fig. 5.1)

aangesloten ruisbron uitgesehakeld t en gedraagt deze zieh

als een aangepaste afsluiting. Deze passieve ruisbron

bevindt zich op T en levert dus een equivalente ruistempe-
o

ratuur T • Ook de golfpijpen tussen de punten E en G
o

bevinden zich op T t dus voIgt uit de algemene formule (5.2):
o

T •
o

Voor de richtingskoppelaar geldt met (3.25):

met t k en t e eonversiefaktoren van· riehtingskoppelaar.

Met TG = To vinden wij:

TF = teTD + (l-te)·To = To + t c ' [TD-To]'

welke formule identiek is met die van een "norma Ie" golf

pijpkomponent tussen punten D en F. (Zie §5.1).

Dus de gevonden formule mag gebruikt worden t indien de aktieve

• L __. __ ,_ ... , __ 1..J .: .....
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5.3 Meten met hoornantenne of ijken met externe load.

Oorspronkelijk was de tweede ~ngang van de Golfpijpschakelaar

bedoeld voor aansluiting van een hoornantenne. Omdat echter bleek

dat de beschikbare hoornantenne vervaardigd was voor 10 GHz, en

omdat er vrij weinig gebruik van werd gemaakt, is deze antenne

vervangen door een externe ruisbron. 'Extern' heeft hier

betrekking op het feit,dat de aangepaste belasting zich buiten

de oven bevind to

Om dezelfde redenen als in § 5.2, beschouwen wij hier slechts

het golfpijpcircuit uit de figuren 5.3 en 5.4 vanaf de punten

B en e. Of schoon het circuit in beide gevallen gelijk is,

zullen wij twee verschillende aanduidingen gebruiken voor de

ruistemperaturen op de ingang van de Golfpijpschakelaar:

TB bij het meten met de hoornantenne (lage ruisvermogens), en

Te bij het ijken en controleren met de externe load (hoge ruis).

Aangezien de transmissiecoefficienten in beide gevallen gelijk

zijn, gebruiken wij hiervoor aIleen t
B

(voor de gehele cascade

schakeling tussen punten B/e en F.), mede om verwarring met de

conversieverliesfaktor t te voorkomen.
c

In figuren 5.3 en 5.4 zien wij de volgende golfpijpkomponenten:

E-bocht, in de Golfpijpschakelaar, E-bocht, stukje rechte pijp

van 4,5 em lengte en richtin~koppelaar. Het circuit is dus na

de Golfpijpschakelaar gelijk aan dat van § 5.2 • Voor de beide

situaties vinden wij dan:

ijken met externe load:

TF = To + t a· [Te-To] (5.4)

meten met hoornantenne:

TF = To + t B• ['fB-To] J met transmissiecoefficienten: (5.5)

voor caseadeschakeling tussen punten B/e en F:

t
c

t g

t
p

conversieverliesfaktor van riehtingskoppelaar:

t = t t t t .B gepc'

E-boeht in Golfpijpsehakelaar:

E-bocht: t
e

pijpje van 4,5 em:

Ook deze formules gelden sleehts indien de ruisdiode uitge-

sehakeld is.
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Hoornantenne

em
G

t 20 dB
e

t k
F

Figuur 5.3

Meten met hoornantenne

J
T

o
Referen
tieload 1

Figuur 5.5

IJken met interne load F

5.4 IJken met interne load.

t
e

em

G

20 dB

t k

em
G

t 20 dB
e

t
k

F

Figuur 5.4

IJken met ext. load

De derde ingang van de Golfpijpsehakelaar is afgesloten

met een aangepaste belasting (fig. 5.5), welke zieh op

temperatuur T bevindt en daardoor een ruisvermogen op
o

punt J afgeeft, dat voorgesteld kan worden door T
J

= To'

Een enkele E-boeht in de Golfpijpsehakelaar verbindt de

belasting met de E-boeht, pijp en riehtingskoppelaar, die

wij in de vorige paragrafen ook al tegenkwamen.

Analoog aan de daar berekende formules vinden wij nu:

met transmissieeoeffieient t
J

t t t t = t
g e p e B

waarbij aangenomen werd, dat de demping van de beide

boehten 1n de golfpijpsehakelaar even groot (=t ) zijn.
g

Met T =T .J o' (5.6)
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5.5 Bijmengen van ruisvermogen.

Bij het ijken van de radiometer wordt gebruik gemaakt van

een ruisdiode, die via een variabe1e preciesieverzwakker en

de -20 dB poort van een richtingskoppe1aar met de Latching

Switch is verbonden. Ret gebruikte golfpijpcircuit is weer

gegeven in figuur 5.6.

Wij noemen het ruisvermogen, dat door de ruisdiode op punt E

wordt afgegeven: T
E

.

De transmissiecoefficient van de variabe1e verzwakker wordt gesp1i

tst in t en t . Rierin 1So var

a = -10 l010g t
var (5.7)

de op de verzwakkerschaa1 afge1ezen demping in dB, terwij1 t
o

de transmissiecoefficient van de verzwakker is, indien deze

1aatste op 0,00 dB ingeste1d is (ook we1 aangeduid a1s nu11-demping).

t t To var E

D

t
c

t

Verzwakker

richtingskoppe1aar

Ruisdiode

F Figuur 5.6

Bijmengen van rU1svermogen

Ret uitgangssignaa1 van de verzwakker wordt door twee R-bochten

naar de ingang van de richtingskoppe1aar ge1eid (punt G in fig.5.6).

Ret circuit van E tot G bevindt zich op temperatuur T , dus ge1dt:
o

(5.8)

met transmissiecoefficienten:



t t ththo var

5.9

totale cascade tussen E en G;

"nu ll-demping";

ingestelde "demping':';

H-bocht.

(5.10)

Nu moe ten wij nog het verband tussen de ruistemperaturen op

de punten F, D en G berekenen. Voor de richtingskoppelaar geldt:

T = t T + t kT
G + (l-tk-t ).T (5.9)

Ftot cDC 0

waarin T
F

de uitgangsruistemperatuur van de richtingskoppelaar

is, welketot wordt veroorzaakt door de bijdrage van de ruisdiode (T
G

)

en die, welke door de Golfpijpschakelaar wordt afgegeven, dus T
D

•

In § 5.2 hebben wij reeds gezien hoe groot T
F

was bij uitgeschakelde

ruisdiode, dus met TE = TG = To:

TF = t TD + (l-t ).T •
c c 0

In het geval van bijmengen is T
G

~ To; TD voIgt uit de formules

uit de paragrafen 5.2 tim 5.4.

Substitutie van (5.8) ~n (5.9) geeft:

+ (l-t ). T
C 0

(5. 11)

Wij zien, dat aan de ruisbijdrage T
F

van de momenteel gebruikte

antenne of referentie-ruisbron een ruistemperatuur 6T
F

wordt

toegevoegd, indien de ruisdiode ingeschakeld is. Ongeacht de

grootte van T
D

, geldt voor de bijgemengde temperatuur:

met de totale transmissiecoefficient voor de cascadeschakeling

tussen punten E en F:

tkt t ththo var

5.6 Referentie-temperatuur.

In het voorgaande z~Jn de ruistemperaturen berekend, die op punt

F aan de ene (bovenste) ingang van de Latching Switch worden

aangeboden. In figuur 5.7 is het schema afgebeeld van het

golfpijpsysteem, dat aan de tweede (onderste) ingang van de

Latching Switch is aangesloten.

(5. 12)
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Dit systeem bestaat slechts uit een aangepaste belasting,

welke een ruistemperatuur T levert, en zo de tweede referentie
o

bron vormt. Dus T = T •
H 0

In de Latching Switch worden nu de ruisvermogens op punten

F en H a.h.w. met elkaar vergeleken, waarna het "restsignaal"

naar de mixer-preamplifier en de IF-versterker wordt gevoerd,

zie figuur 5.8.

Na detektie komt het signaal in de Radiometer-unit, waarvan

de uitgangsspanning wordt gegeven door:

v. = C. [TF-TH] •
u~t

De evenredigheidsconstante C is instelbaar m.b.v. de versterkers

en verzwakkers in de Radiometer-unit •

..-(TF-TH) I~ Latching Switch

T
o

Referentieload 2

Figuur 5.7 Schematische werking van Latching Switch

(5. 13)

AIL 2392 C Radiometer-unit

IF

Local Oscillator

30,444 GHz

F
~ RF <«
~ 7 cm

Mixer- H
Preamplifier

Figuur 5.8 Schematische werking van Mixer-Preamplifier
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5.7 Uitgangsspanningen in 8 situaties.

Nu volgen nog de resultaten, die voor V . =c. [TF-TH]
u~t

gevonden worden in de verschillende meet- en ijksituaties,

met en zonder bijmengen van ruis.

"WGS" is een afkorting van Waveguide Switch, of Gol~pijpschakelaar.

Wij nemen hierbij: TH = T
0

t
A

= t t t t (5. 14)
w e p c

t B t t t t (S.IS)g e p c
t E

= tkt tht t h (S' 16)var 0

a Paraboolantenne: meten, WGS op "parabool", ruisdiode uit:

g Hoornantenne: meten, WGS op "hoorn/ext.load", diode uit:

(S. 17)

(S. 18)

c Externe ruisbron: ijk-controle, WGS op "hoorn/ ext, load" ,diode uit:

g Interne ruisbron: ijken, WGS op "load", ruisdiode uit:

V. = 0
u~t

~ Paraboolantenne + bijmengen: ijken, WGS op "parabool",diode aan:

(S.19)

(S.20)

(5.21 )

f Hoornantenne + bijmengen: ijken, WGS op "hoorn/ext,load",diode aan:

g Externe ruisbron + bijmengen: ijken, ruisdiode aan,

WGS op "hoorn/ ex t, load" :

h Interne ruisbron + bijmengen: ijken, ruisdiode aan,

WGS op "load":

(S.22)

(S.23)

(S. 24)
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5.8 Ruisvermogens op ingangen van golfpijpschakelaar.

In de voorgaande paragraaf hebben wij berekend, welke gedeelten

van de ruistemperaturen op de punten A, B en e (dus op de ingangen

van de golfpijpschakelaar), op punt F aan de Latching Switch

worden aangeboden. De drie temperaturen TA, TB en Te werden

hierbij bekend verondersteld.In deze paragraaf zullen wij de

problemen beschouwen, welke optreden bij het berekenen van de

drie bedoelde temperaturen.

De beide antennes bevinden zich op een fysische temperatuur T ,
u

welke buiten het cascomobiel heerst. Voor Tu geldt steeds: TO ~ Tu '

De externe load bevindt zich op de temperatuur, welke binnen

het cascomobiel heerst: Ti • Ook hiervoor geldt: TO > Ti ,

In de winter zal gelden: T. > T (verwarming in cascomobiel),
~ u

terwijl 's zomers meestal T. < T (airconditioning).
~ u

Doordat de beide temperaturen varieren gedurende dag en nacht,

zullen ook de ruisbijdragen van de golfpijpcomponenten, welke

zich op deze tempe~aturen bevinden, varieren. Dit heeft een

nadelige invloed op de stabiliteit van de radiometer. Dit probleem

is gedeeltelijk opgelost, door te proberen zoveel mogelijk van deze

golfpijpcomponenten ook op temperatuur T te brengen, en deze
o

temperatuur zo goed mogelijk constant te houden. De manier waarop

dit gedaan werd, zal in hoofdstuk 6 worden beschreven.

Voorlopig maken wij twee veronderstellingen: ten eerste wordt de

golfpijp, welke externe load en golfpijpschakelaar met elkaar

verbindt, op temperatuur T gehouden; en ten tweede wordt de
o

golfpijp tussen paraboolantenne en golfpijpschakelaar zodanig

verwarmd, dat in het gedeelte daarvan, dat zich buiten het

cascomobiel bevinqt, een temperatuur T heerst, en in het
ou

gedeelte tussen cascomobielwand en oven een temperatuur T ..
o~

T en T . worden zo goed mogelijk gelijk gehouden aan T .ou o~ 0

Op verschillende punten van het golfpijpcircuit zien w~J nu

temperatuur-overgangen:
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T. ~ T : aan flens van externe load;
1 a

T ~ T aan feed van paraboolantenne;u au

T ~ T .: in cascomobielwand;au 01

T .~ T
01 a

T ~ T
u a

in wand van de oven;

in golfpijp tussen hoorn en golfpiDPschakelaar.

Nu zullen wij eerst enkele formules beschouwen, welke op een

dergelijke temperatuurovergang toegepast moeten worden, am de

ruistransmissie door een dergelijke overgang te berekenen.

Daarna zullen wij die formules toepassen op de bovengenoemde

golfpijpen met temperatuurgradienten.

Wij beschouwen een golfpijp langs de x-as, welke zich op x=O

op T1 bevindt, en op x=l op T
2

: zie figuur 5.9.

De overgang van T) naar T
2

wordt nu lineair verondersteld,

zodat voor T (de temperatuur op een willekeurige plaats in dit
g

stuk golfpijp) geldt:

T2-T)
T) + 1 .x (5.25)

Op punt x=O wordt een ruisvermogen met een equivalente ruis

temperatuur T(O) aangeboden. In lit. [5.)] vinden wij dan voor

deze overgang de formule voor de ruistemperatuur op punt x=l:

)-t
m

In t .(T)-T2) + T2
m

waarin t de transmissiecoefficient van het golfpijpsegmentm
tussen x=O en x=l voorstelt.

(5.26)

,.- ..... ,
( T) \
\ I

" /--
T(O)

x=O
I
I
I
I
I
I

...'

, , -.., /--,
\

'1' (x)\ x=l : T2 \
I g I I
\ .

I " ".. .. - ,
I
I
I

t I

m I T(l)
I ..

Figuur 5.9

---t..... x

Variabelen bij een temperatuurovergang.



Met het toepassen van (5.26) zullen wij bij de externe load

beginnen. De temperatuurovergang vindt hier plaats van Tt=T i
naar T2=To ' vanaf de flens van de externe load naar binnen de

isolatie, welke de golfpijp tussen load en golfpijpschakelaar

afschermt van de cascomobieltemperatuur T.. De waarde van de
~

transmissiecoefficient t van dit stukje golfpijp wordt in
m

§ 5.10 vermeld, waar tevens wordt aangegeven, over welke lengte

1 de overgang zich uitstrekt.

Verder nemen wij aan, dat de temperatuurvoeler, welke T. meet,
1

zodanig is geplaatst,dat inderdaad de temperatuur T. wordt
~

gemeten, welke het ruisvermogen bepaalt, dat door de externe

load wordt afgegeven. Hier zou namelijk een fout kunnen optreden,

doordat de warmtegeleiding van het metaal van de golfpijp

ervoor zorgt, dat de externe load wordt opgewarmd, door de

warmte uit de oven. Om dit tegen te gaan, werd tussen de load

en de (geisoleerde) golfpijp een warmte-isolerend venster geplaatst.

Voor de externe load hebben wij nu nog de volgende formules

nodig, die wij uit figuur 5.10 en formule (2.12) vinden:

T
1

= T.
~

T2 = TO
t = tflm
T. = T(O)
~

Te = T(1) .tf2 + (l-t
f2

).T
O

(5.27)

~I tf ':T'~~~\+ : g :
1 \, " I.!:::::::=====buitenwand---

x=l

WGS

binnenwand

Figuur 5.10 Temperatuurovergang: ext. load naar golfpijpschakelaar.
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Met t f2 a1s transmissiecoefficient van het stuk golfpijp,

dat zich gehee1 op T bevindt, krijgen wij dan met (5.26):
o

To ·{1-tf2 } + tf2·[tf1·{Ti-Ti} -
1-tf1

+ To]=Te = 1 t .(T.-T)
n fl ~ 0

To ·{I-tf2 + t f2 } + t f2 . [ 0 +
I-tf I ]

= 1 t . (T -T.) =
n £1 0 ~

I-tfl
(5.28)= T + t f2 ' 1 t .(T -T.)

0 n £1 0 ~

De vo1gende toepassing van (5.26) is de aans1uiting van de

hoornantenne. De golfpijpen tussen deze antenne en de golfpijp

schake1aar zijn niet geiso1eerd. Buiten het cascomobie1 bevinden

zij zich op T , binnen op T. en in de oven op T . Zie figuur 5.1 I.
u ~ 0

WGS

.- ...
'T ', 0 I
\ )

.... -

--- ,
'T \
\ u I, /

:wand van
:Cascomobie1

~:-~--T----J.J~---;;;---'-"-"':""-I~f2-':-1#
T~ -x !T~2 _x' IT:]

~=O ~=1 ~'=O ~ '=1'

Figuur 5. II Temperatuurovergang van hoorn naar golfpijpschake1aar.

Wij gebruiken de vo1gende symbo1en:

T : antennetemperatuur van de hoornantenne;hoorn
Th I : ruistempe.ratuur aan begin van overgang in wand cascomobie1;

Th2 : ruistemperatuur aan einde van overgang in wand cascomobie1;

Th3 : ruistemperatuur aan begin van overgang in wand oven;

Th4 : ruistemperatuur aan einde van overgang in wand oven;

T
B

: ruistemperatuur op ~ngang van golfpijpschake1aar.
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T , T. en T z~Jn de bekende fysische temperaturen buiten en
u ~ 0

binnen het cascomobie1, resp. in de oven. Verder gebruiken wij:

t h1 : transmissiecoefficient van golfpijp tussen hoorn en eerste

overgang;

t : de golfpijp binnen de cascomobie1wand;
m

t h2 : tussen cascomobie1wand en ovenwand;

t f1 : tweede temperatuurovergang;

t f2 : tussen tweede overgang en golfpijpschake1aar, dus binnen oven.

Voor de eerste overgang vinden wij met (5.26) uit:

Th1 = th1Thoorn + (l-thl )·Tu :

I-t
m

Th2 = t thl.(Th -T) - 1 t .(T -T.) + T.m oorn u n u ~ ~
m

(5.29)

+ T
o

t h2Th2 + (l-th2).Ti en (5.26) vinden wij verder:

1-tfl
1 t .(T.-T)

n fl ~ 0

en hieruit voIgt met

T =B +

(5.30)

Tens10tte substitueren w~J (5.29) ~n (5.30):

1-t

TB = tmthlth2tfltf2{Thoorn-Tu} - 1n tm.th2tfltf2·(Tu-fi)
m

l-tf1
1 t .tf2 ·(T.-T) + T

n f1 ~ 0 0
(5.31)

De Iaatste ~oepassing van de formu1es voor temperatuurovergangen

vormt de berekening aan het golfpijpsysteem tussen paraboo1antenne

en golfpijpschakelaar. Verge1ijken wij figuur 5.12 met figuur 5. II,

dan zien wij, dat wij formu1e (5.31) ook voor de paraboo1antenne

kunnen gebruiken, indien wij de symbo1en aanpassen en nog een derde

temperatuurovergang toevoegen.



Isolatiemateriaal +

verwarmingselementen +

temperatuurvoelers

x"=O buitenwand

binnenwand

oven

WGS

x"=l"

t
z

I wand van

I cascomo-

I biel

I
I

I

/ I
x'!O~'

I
I
I x'=l'

I
I
I
I
I
I
I

/
I

/~ x
x=O ~

Figuur 5.12

Golfpijpsysteem tussen

paraboolantenne en de

golfpijpschakelaar, met

gebruikte symbolen

(zie tekst).

",..- .........
/ ,
(T \
\ u I

...... ",'
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Nu is T de antennetemperatuur van de paraboolantenne,
ant

Wij vervangen dus T
h

door T Verder nog:
oorn ant

T
hl

~ T
aI' T ~ T

oi' t h2
~ t q2 ;

0

Th2
~ T . T. ~T . t f1

~ ta2 ' ~ ou' y
T

h3
~ Ta3 ; T

B
~ T

a5
; t ~ t

m x
T

h4
~ T

a4
; th1~ t . t f2

~ t
q3q I '

Nu vinden wij uit (5.31) voor T
a5

:

T 5 = t t It 2t t 3.(T -T)a x q q y q ant u

I-tx
1 t·t 2t t 3' (T -T )-n q y q u ou

x

I-t
In i ". t 3' (T -T. )Y q ou o~

+ T • ,
o~

(5.32)

Met (2.12) en (5.26) vinden wij

t 4t . (T 5-T .)q Z a o~

voor het verband tussen T
A

en Ta5 :
I-t

- 1 tZ.(T .-T ).t 4 + T
n z o~ 0 q 0

(5.33)

Substitutie van (5.32) in (5.33) geeft tenslotte:

TA = t It 2t 3t 4t t t .(T t-T )q q q q x y Z an u

f":,,t
In tX.t 2t 3t 4t t .(T -T )x q q q y Z U ou

I-t
In tX,t 3t 4t .(T -T.) +Y q q z ou o~

T
o

(5.34)

T ),
o

buiten-

In (5.34) zien wij, dat het zeer gunstig zou zijn, T en T . zoou o~

goed mogelijk gelijk te maken aan elkaar en aan T • In dat geval
o

blijft namelijk alleen de term met (T t-T) over (naastan u
zodat T

A
alleen nog varieert met veranderende antenne- ,

en oventemperatuur.
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5.9 Meetmethode voor transmissiecoefficienten en ENR.

Voordat wij de formules uit de voorgaande paragrafen kunnen

gebruiken om numerieke waarden voor de verschillende ruis

temperaturen te berekenen, moeten wij eerst de waarden van

enkele parameters bepalen. Dit wil zeggen, dat de transmissie

coefficienten van de gebruikte golfpijpsegmenten moeten

~den gemeten. In deze paragraaf zullen wij zien, op welke

manier dit gebeurt met behulp van een deel van de radiometer

opstelling. In de volgende paragraaf zullen de meetresultaten

van de uitgevoerde metingen worden vermeld en verrekend.

In figuur 5.13 is de meetopstelling weergegeven. Wij zien,

dat deze bestaat uit een aantal componenten, welke ook in de

radiometeropstelling worden gebruikt.

te meten
component verzwakker ruisdiode

t TEx
~' -"",

'T \
\ 0'

F ,--"

> ~ IF adiometer V .» » Unit u~t

~

H

Figuur 5.13 Opstelling voor transmissie~etingen.

Omdat wij de substitutiemethode zullen gebruiken bij de

metingen, behoeft het genele systeem achter punt F niet bekend

te zijn, wat betreft transmissie-eigenschappen. Er geldt echter

weI de voorwaarde, dat T konstant is tijdens de metingen.
o
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De gang van zaken bij de meting van een enkele component ~s

als voIgt.

Plaats het golfpijpcircuit, waarvan de transmissiecoefficient

moet worden gemeten, tussen de precisieverzwakker en de Latching

Switch, zoals in figuur 5.13. Zet de verzwakker op de stand 0,00 dB

en noteer de registratie van de schrijver. Hierbij moeten de

schrijver en de radiometerunit op een hoge gevoeligheid ingesteld

staan, zodat de nauwkeurigheid van de meting zo hoog mogelijk

wordt. (Zie hoofdstuk 9).

Verwijder nu de "onbekende" golfpijp, en koppel de verzwakker

direkt aan de Latching Switch. Draai nu de verzwakker zover naar

een hogere demping, dat de uitgangsspanning (dus het schrijver

signaal) weer juist even groot is als de voorheen genoteerde

waarde. Lees de stand van de verzwakker af, en reken deze demping

in dB om naar de transmissiecoefficient. Plaats nu de "onbekende"

komponent weer tussen verzwakker en Latching Switch, en controleer

of de Radiometeruitgangsspanning weer op dezelfde waarde komt

als de reeds eerder genoteerde, wanneer de verzwakker weer op

0,00 dB ingesteld wordt. Voor een nauwkeurige bepaling van de

transmissiecoefficient moet deze gehele meetprocedure een aantal

malen herhaald worden, waarna de gevonden waarden moeten worden

uitgemiddeld.

In formulevorm verloopt de meting als voIgt.

Met de verzwakker op 0,00 dB blijft daarin nog een nuldemping over: t .
o

De variabele dempingswaarde op de schaal van de verzwakker wordt

vertegenwoordigd door t ,terwijl wij de te meten transmissie-var
coefficient zullen aanduiden met t .

x
Voor het geval: verzwakker op 0,00 dB met tussengeschakeld het te

meten objekt,geldt:

+ (l-t t ). T
o x 0

waardoor de uitgangsspanning van de radiometer wordt,

met: V. = C.(TF-TH) :
u~t

V. = C.t t . (TE-T )
u~l 0 x 0

(5.35)

Voor het geval zonder onbekende transmissiecoefficient, maar

met de verzwakker op t ingesteld, geldt:var
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T = t t T + (1-t t ).T , zodat:F 0 var E 0 var 0

V, = ct t • (TE-T )
u~t2 0 var 0

Aangezien in beide gevallen C, t , T
E

en T dezelfde waarden
o 0

hebben, en t zodanig is ingesteld, dat geldt:
var

V, = V ,
u~tl u~t2

moet ook gelden:

t = tx var

Dit bewijst, dat de op de verzwakker ingestelde waarde gelijk

is aan de verzwakking van de onbekende golfpijpcomponent, m.a.w.

dat wij op deze manier de transmissiecoefficient van de meeste

golfpijpcomponenten kunnen meten. "De meeste" omdat er een

component is, die wij op deze manier niet kunnen meten, namelijk

de verzwakker. Een oplossing hiervoor wordt gevonden in het

gebruik van een tweede verzwakker, waarvan nu de t kan wordenvar
afgelezen.

Een andere methode werkt zonder tweede verzwakker, en meet alleen

de nuldemping van de precisieverzwakker. De verzwakker wordt nu

als onbekende komponent beschouwd, en wordt dus in de tweede

situatie uit het systeem verwijderd. Nu wordt echter niet de

uitslag van de schrijver gelijk gemaakt aan een voorheen geno

teerde, maar wordt de spanning van de schrijver afgelezen.

Geval No.1, met schrijverspanning V 't ' met verzwakker:
u~ 1

C. t . (TE-T )
o 0

Geval No.2, met spanning V, ,zonder verzwakker:
u~t2

V 't = C.(TE-T ) ;
u~ 2 0

(5.36)

De nuldemping ~s dus: t
o

V 't op elkaar gedeeld mogen worden.
u~ 2

Deze methode wordt echter bemoeilijkt door het feit, dat bij

de uitgangsspanning van de radiometer een offset-spanning aanwezig

is, welke eerst geelimineerd zal moeten worden, voordat V, en
u~tl
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NU wij de transmissiecoefficienten gemeten hebben, b1ijft er in

het radiometersysteem nog steeds een onbekende over, name1ijk

het ruisvermogen, dat door de ruisdiode wordt geproduceerd.

Dit ruisvermogen wordt aangegeven door de Excess Noise Ratio (ENR)

en uitgedrukt in dB. De ENR is de verhouding van het ruisvermogen,

dat de ruisbron meer 1evert dan een referentie-ruisbron met een

ruistemperatuur van 290 K, en het ruisvermogen van de referentie

ruisbron van 290 K. In formu1evorm:

ENR
T. -290

10 101 (ru~sbron )• og 290 dB • (5.37)

(5.38)K
ENRA

290 . 10 10

Wij kunnen de ENR omrekenen naar een equiva1ente ruistemperatuur

T
E

vo1gens:

T -T =E 0

Hierin is T = 290 K, de standaard-temperatuur, om de standaard
o

formu1e voor TE te krijgen.

De ENR van de gebruikte ruisdiode werd door de fabrikant niet

nauwkeurig genoeg opgegeven, zodat TE-To gemeten moest worden.

Ook bij deze meting werd de opste11ing uit figuur 5.13 gebruikt,

echter op een andere manier dan bij de transmissiernetingen.

De"onbekende komponent" werd nu wegge1aten. In het 'eerste geva1'

van deze metingen werd de ruisdiode vervangen door een thermische

ruisbron, welke een konstante ruistemperatuur van 373 K heeft.

Met de verzwakker op 0,00 dB ge1dt voor dit eerste geva1:

+ (I-t ). T
o 0

V. werd geregistreerd a1s:
u~t

C. t . (37 3-T )
o 0

(5.39)

Vervo1gens werd de thermische ruisbron weer losgekoppe1d en

vervangen door de ruisdiode. In dit tweede geva1 werd de

verzwakker z6 ingeste1d, dat de uitgangsspanning van de radio

meter weer ge1ijk werd aan V .
u~ t

l
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T
F

= t t To var E
+ (I -t t ) . To var 0

dus nu geldt:

V. = C.t t . (TE-T )
u~t2 0 var 0

Uit (5.39) en (5.40) voIgt met

373 - T = t . (TE-T )o var 0

(5.40)

(5.41)

Door T en t af te lezen, (resp. te berekenen uit eeno var
af te lezen waarde), kan eenvoudig T

E
worden berekend.

5.10 Numerieke waarden.

In deze paragraaf zullen wij de resultaten weergeven van de metingen,

welke verricht zijn aan transmissiecoefficienten van de componenten

van het gol.fpijpsysteem, op de manier, welke in de vorige paragraaf

werd beschreven. Ook de resultaten van de ENR-metingen worden

behandeld.

De demping van de componenten, welke bestaan uit rechte stukken

vaste golfpijp, kan veel nauwkeuriger bepaald worden dan door

de metingen volgens paragraaf 5.9. In lit. [5.2] wordt een formule

gebruikt, waaruit voor een bepaalde frequentie voor de gebruikte

typen en afmetingen golfpijp, de demping per voet kan worden

berekend:

= 0,01107
ex 3

"2
a

2. ~f)(t) ~fJ-!
2b' f + f

c c
dB/ft

waarin voor onze toepassingen:

f = frequentie van Local Oscillator:

f grensfrequentie van gebruikte pijp:c
a = afmeting golfpijp ~n H-vlak:

b = afmeting golfpijp in E-vlak:

30,444 GHz;

21,181 GHz;

0,28 inch;

0,14 inch.
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uit de formule vinden w~J dan: a = 0,18507 dB/ft.

Met 1 inch = 25,4 cm en 1 ft = 30,48 cm volgt nu nog:

a = 0,6071799 dB/m

De fout, welke bij de berekening van de demping van de

verschillende stukken golfpijp wordt gemaakt, wordt bepaald

door de fout in het meten van de lengte van de golfpijp.

Indien deze onnauwkeurigheid op 1 rom wordt geschat, ontstaat

een afwijking van ~a = 0,006072 dB/m, ofwel geldt:

a = 0,607 + 0,006 dB/m

In tabel 5.1 zijn de componenten uit figuren 5.10 tim 5.12

opgenomen, waarvoor (5.42) toegepast werd, terwijl niet de

demping, maar de transmissiecoefficienten zijn vermeld.

De omrekening hierbij vond plaats met de formule (Zie ook (5.7)):

a = - 10 . 10 log t .

Ook de waarden van de dempingen, welke bij de metingen volgens

paragraaf 5.9 werden gevonden, zijn in tabel 5.1 als transmissie

coefficienten weergegeven. Voor de mogelijke optredende fouten

bij de metingen moeten wij een aantal faktoren beschouwen:

het vast- en losschroeven van een golfpijpsegment geeft bij elke

koppeling een mogelijke fout van 0,02 dB. Dus bij het plaatsen

van een "onbekende" component tussen verzwakker en ruisbron, zoals

dit bij de metingen gedaan werd, kan een fout van 0,04 dB optreden.

Bovendien heeft de precisieverzwakker een mogelijke afwijking van

0,02 dB. Dus de totale mogelijke fout is 0,06 dB.

Bij tabel 5.1 moeten wij nog enige opmerkingen plaatsen.

t hl en t h2 moesten geschat worden, omdat het golfpijpsysteem

in figuur 5.11 in de praktijk nooit gerealiseerd werd. Voor deze

schatting werd uitgegaan van een nu niet meer in gebruik zijnd

systeem voor de parabool-antenne.

t is echter bekend, omdat de dikte van de cascomobielwand gemeten
m

kon worden.

(5.42)
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COMPONENT (lengte in em)
Berekende of SYMBOOLgemeten WAARDE

Reehte pijp (5,6) 0,99220 ~ 0,00008 tfl

Reehte pijp (21,0) 0,9710 2:. 0,0004 t f2

Reehte pijp + E-boeht 0,97 2:. 0,01 t hl

Reehte pijp + H-boeht 0,90 2:. 0,02 t h2

Reehte pijp (J°,0) 0,9861 .:. 0,0001 t m

Feed aan parabool (35,0) 0,9522 2:. 0,0005 t ql

Reehte pijp (12,0) 0,9834 2:. 0,0002 t q2

Reehte+flexibele (11+19) (65°) 0,9338 2:. 0,0006 t q3

Reehte P~JP + E-boeht 0,97 2:. 0,01
....
vq4

Reehte pijp (5,0) 0,99304 2:. 0,00007 t x

Reehte pijp (10,0) 0,9861 2:. 0,0001 t
Y

Flexibele+r~ehte (1+10,4) -0,9828 2:. 0,0002 t z

Arm: A-+F O~ 91 :!:.. O~Ol tA~

Arm: B/J -+ F O~ 91 :!:.. 0~01 tt
Rieht. kopp.+ 2 H-boehten o~ 0133 + 0~0009 tkthth

Nuldemping verzwakker O~ 86 :!:.. O~ 01 t
0

H-boeht O~ 98 + O~ 01 t h

E-boeht O~98 :!:.. 0~01 t e

(Conversie-)verlies ~n 0 dB-ingang O~ 94 :!:.. O~ 02 t e

Conversieverlies in -20 dB-ingang O~ 014 :!:.. 0~002 t k

"* tA=ttttw e p e* t B = t t t tg e p e

gemeten·waarden berekende waarden

Tabel 5. I Transmissieeoeffieienten van de diverse

golfpijpeomponenten van het radiometersysteem.
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t
ql

betreft het gedeelte van de golfpijp aan de feed van de

paraboolantenne, dat zieh op T bevindt. Omdat de transmissieeoeffi
u

eient hiervan niet te meten is, doordat de pijp doorloopt in de

warmte-isolerende mantel (waar hij bijdraagt aan t ), wordt t 1
x q

berekend uit de gemeten lengte in de koele golfpijp.

Op een analoge manier zijn ook t 2' t 3' t 4 en t gevonden.q q q x
t

q3
bestaat uit een vaste reehte golfpijp plus een flexibele

golfpijp van bijna 20 em lengte. De flexibele golfpijp ~s

gebruikt om een boeht van 90°- 25°= 65° te realiseren.

De werkelijke demping kon moeilijk worden gemeten, omdat ~n een

meetopstelling exakt dezelfde boeht zou moeten worden nagebootst.

Zoals reeds eerder werd vermeld, veronderstellen wij, dat de

demping van deze golfpijp tweemaal zo

even lange reehte vaste golfpijp. Ook

niet gemeten kon worden, op welk punt

hoog is als die van een

t is een sehatting, omdat
x

de temperatuur in de

bet~effende golfpijp T ~s geworden, dus hoever dit punt van de
ou

rand van het warmte-isolerend materiaal is verwijderd. Verder varieert

dit punt bij sterk veranderende T : bij vriesweer zal het verder binnen
u

het geisoleerde golfpijpgedeelte liggen dan in de zomer, bij hoge T •
u

Wij sehatten hier de gemiddelde lengte van de temperatuurovergang

T naar T vanaf de flens van het stuk golfpijp aan de feed.u ou'

Na de metingen van de transmissieeoeffieienten werd de ENR van de

ruisdiode bepaald. Bij een temperatuur T = 310,5 + 0,5 K
o -

vonden wij voor t de waarden (uit a = 29,85 + 0,06 dB):var

t var = 0,001035 ~ 0,00001 •

De afwijking in t stamt van de onnauwkeurigheid van de verzwakker,var
en van de koppeling van ruisdiode of thermisehe ruisbron aan de

verzwakker: 3 x 0,02 dB.

Verder volgt uit de gegevens van de thermisehe ruisbron, dat de

temperatuur in deze bron de waarden bereikt:

T
373

= 372,2 + 0,07 K
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Vullen wij al deze
,

formule (5.41 ) dan vinden wij:gegevens ~n ~nt

T
E

- T 59613 + 1127 K t (5.43)
0

ofweI

T
E

= 59923 + 1128 K

Met (5.43) en (5.37) vinden wij nu voor de ENR van de diode:

(59613 + 1127)
ENR = 1O . lOlog 290 = 23 t 13 .:!:. 0,08 dB (5.44 )

================

Een grote bijdrage in deze fout wordt geleverd door de fout in

de gemeten temperatuur T . Doordat het verschil 372 t 2-T zeer
o 0

klein iS t wordt de percentuele fout in dit verschil zeer groot.

Dit beinvloedt zeer sterk de fout in de ENR. De meting van deze

ENR kan echter waarschij)ijk veel nauwkeuriger worden gedaan door

de fabrikant van de diode. Zij zou dan weI bij de Local Oscillator

Frequentie (30 t 444 GHz) uitgevoerd moeten worden.

Nu wij aIle transmissiecoefficienten en de ENR gevonden hebben t

kunnen wij -de numerieke waarden gaan invullen in de formules voor

de overdracht van de ruistemperaturen van antennes en ruisbronnen

naar de Latching Switch. Wij zullen nu eerst aIle belangrijke

formules herhalen t en daarin de nodige getallen invullen t zonder

verdere toelichting.

Parabool: (5. 17) : Vuit
= C. °t 91 (TA-To)

Hoorn: (5 . 18) : V = C. °t 91 (T -T )
uit B 0

Externe ruisbron: (5.19): V = C. °t 91 (TC-To)uit
Interne ruisbron: (5.20): V = °uit
Ruis bijmengen: (5.24) : !:J.V 't= C.t .OtOl1.59613

u~ var

-ex
TO681 t 9.IO .C

(5.45 )

(5.46)

(5.47)

(5.48)

(5.49)

Externe ruisbron: (5.28): T
C

T - Ot9672.(T -T,)
o 0 ~

(5.50)

Hoornantenne: (5.31): TB = Ot829.Tl + °t 032 •T +lOorn u

+ 0tI06.T, + °t0328.T
~ 0

(5.5 I)

Paraboolantenne: (5.34): TA Ot816.T + Ot044.T + °t 024 . T +ant u ou
+ 0t078.T , + 0t038.T (5.52)

o~ 0
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(5.55)

(5.49)

(5.48)

(5.53)C.O,8802.(T.-T)
~ 0

C. {0,76.Th +0,03.T +0,097.T.-O,88.T } (5.54)oorn u ~ 0

C. {0,74.T +0,04.T +0,02.T +
ant u ou

+0,07.T ,-0,875.T }
o~ 0

Bijmengen: /:,V
uit

Interne ruisbron: Vuit
Externe ruisbron: Vuit
Hoornantenne: Vuit =

Paraboolantenne: V =uit

Nu substitueren wij (5.52) in (5.45),

(5.51) ~n (5.46),

(5.50) in (5.47) en krijgen als bruikbare vorm:

-(1

TOC.IO.681,9

°

UIt (5.53) voIgt met T. < T : V. < 0, omdat C steeds positief ~s.
~ 0 u~t

Ook bij het invullen van geschatte numerieke waarden voor de

variabelen in (5.54) en (5.55) blijkt, dat V. steeds negatief is.
u~t

Door een (positieve) /:,V, toe te voegen kunnen wij V . =0 maken,
u~t u~t

hetgeen in de praktijk neerkomt op het bijmengen tot T (dus de
o

temperatuur van de interne ruisbron; zie (5.48».

Wij hebben V. berekend m.b.v. (5.13): V 't=C.(TF-T ).
u~t u~ 0

Wanneer wij nu de schrijverschaal ijken in temperatuur TF, zoals

dit in hoofdstuk 7 gedaan zal worden, kunnen wij de spanning

Vuit op de schrijver aflezen als een afwijking van T
F

t.o.v. To'

Immers bij TF=T is V , =0. Voortaan zullen wij deze T
F

noemen: T , .
o u~t u~t

Wij lezen nu T 't af in Kelvin en vinden met behulp van (5.53) en (5.13)
u~

bij meten met de externe ruisbron:

(5.56)T.=1,14.T. -0,14.T
~ u~t 0

Op analoge manier kunnen wij T berekenen uit T 't' maar dithoorn u~

wordt aan de eventuele gebruiker overgelaten. Hier zullen wij echter

weI T terugrekenen, omdat wij deze nog zullen gebruiken inant
verdere beschouwingen (zie ook (9.3).):

T t = 1,35.T 't - 0,054.T - 0,03.T - 0,096.T . - 0,168.Tan u~ u ou o~ 0

(5.57)
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5.11 Antennetemperatuur.

Om te schatten welke waarden T "t zal kunnen bereiken, moeten
u~

wij niet aIleen de temperaturen T " T , T en T bepalen,
o~ ou u 0

maar moeth wij ook T t schatten.an

In lit. [5.3] vinden wij enkele gegevens, welke wij kunnen

gebruiken om T t te berekenen voor verschillende elevatiehoeken o.an
In de gerealiseerde opstelling staat de antenne onder een elevatie

van 0 = 25°. Voor de berekening van T gebruiken wij de formule:
ant

T teo)an
= T .(1_ t sec [90-0])

m m (5.58)

met: T = gemiddelde ruistemperatuur van het medium (atmosfeer),
m

waarop de antenne gericht is;

t = transmissiecoefficient van de atmosfeer in de zenits
m

richting: o ~ t ~ I .
m

Uit lit. [5.3] voIgt voor een frequentie van 30 GHz en bij elevaties

van 0° en 90°:

289 K

21 K

uit (5.58) vinden wij door 0=0° en 0=90° te substitueren, de waarden

voor t en T :
m m

t
m

T
m

21
= I - 289 '

= 289 K .

Nu wordt (5.58):
_ [ 268 SeC(90-0)]

Tant - 289. I - 289

Met 0=25° vinden wij nu T t(25) ~ 47 K .
an

(5.59)

(5.60)

nit komt overeen met de waarden die wij in lit. [5. I] vinden,

T ~ 0,86.T
B

(25) + 29,6 K,
ant

waarbij TB(25) op circa 30 K wordt gesteld, zodat voIgt:

T (25)::: 55 K
ant

m.b.v.:

(5.61)



5.30

Deze laatste berekening gaat uit van de aktuele situatie

en van de gerealiseerde radiometer-opstelling. Er worden

ruisbijdragen uit de omgeving (uit aIle richtingen) verrekend,

waarbij ook rekening wordt gehouden met de invloed van hoofd

en zijlusniveaus op de bijdrage van elke richting aan de totale

ruistemperatuur.

Wij zullen nu met behulp van de schatting T = 55 K bij helder
ant

weer en voor T t= 270 K bij zware regenval (ook te vinden uitan
(5.61), met T

B
= 280 K), de extreme waarden voor T

uit
bepalen.

Hierbij gebruiken wij (5.57), terwijl wij aannemen:

258 K ~ T
u

310 K ~ T
o

~ 313 K

~ 323 K met T
ou = T . = T

01 0

De laatste veronderstelling (gelijke temperaturen) mag gemaakt

worden omdat het hier om een ruime schatting gaat, en tevens omdat

deze temperaturen door de regelsystemen inderdaad zo goed mogelijk

gelijk gehouden worden.

Wij vinden nu voor de extrema van T . :
U1t

==T 'tU1 max
T, =

U1t ,
m1n

In verband met de mogelijk optredende fouten zullen wij bij het

ijken van de radiometer een schaal voor T, moeten gebruiken,
U1t

welke loopt van 115 K tot 300 K. Zie ook hoofdstukken 7 en 9.

Tenslotte Z1J nog vermeld, dat wij de Brightnesstemperatuur van

de atmosfeer, welke onder een elevatiehoek 0= 25° gemeten wordt,

kunnen berekenen (volgens lit. [5.1]) uit:

(5.62)

Met T . = 55 K voor helder weer en T = 270 K voor regenval
~t ~t

vinden wij dan uit (5.62) de volgende waarden voor TB:
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6. 1

6. Temperatuurstabilisatie.

In § 5.7 zagen W~J, dat bij elke van de acht situaties,

waarin de radiometer gebruikt kan worden. de formule voor V .
u~t

de omgevingstemperatuur T bevat. Het is dus van groot belang,
o

deze temperatuur nauwkeurig te bepalen, en indien mogelijk,

konstant te houden gedurende aile ijkingen en metingen.

Bovendien werd bij het afleiden van de formules reeds veronder

steld. dat aile componenten van het golfpijpcircuit zich op

eenzelfde temperatuur T bevonden.
o

Wij zullen in dit hoofdstuk onderzoeken, welke problemen er op

dit gebied optraden bij het door de heer Zeiders gebouwde

radiometer-golfpijpcircuit, dat in een hoek van het cascomobiel

was opgesteld. Wij zullen ook de oplossingen van deze problemen

bespreken.

De temperatuur in het cascomobiel was verre van konstant.

In de winter koelde de radiometeropstelling bijvoorbeeld

sterk af door de koude lucht, die binnenkwam bij het openen van

de deur van het cascomobiel. En in de zomer werd gebruik gemaakt

van een airconditioning. welke ervoor verantwoordelijk was. dat

de temperatuur binnen enkele minuten ongeveer vijf graden kon'

dalen. en daarna weer langzaam op kon lopeno

Ook werd niet de echte omgevingstemperatuur van de golfpijpen

T • maar een temperatuur op anderhalve meter afstand van de
o

radiometer geregistreerd door het weerstation. Maar ook de tempera-

tuur Twas niet op elk punt van de golfpijpen gelijk.
o

~~ Een bijkomend probleem waren de referentieloads 1 en 2. Deze

aangepaste belastingen waren samen in een koelelement geplaatst.

De bedoeling hiervan was, deze twee ruisbronnen op een konstante

lage temperatuur TRef te houden. Bij de gedane experimenten bleek

echter, dat het elektronische regelsysteem er slechts voor kon

zorgen, dat de referentietemperatuur konstant circa vijf graden

lager was dan de omgevingstemperatuur. Ook deze T f was dus verre
Re

van konstant.
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d. Niet aIleen het golfpijpsysteem, maar oak de IF-versterker==
en vooral de kristaldetector bleken gevoelig voor veranderingen

~n de omgevingstemperatuur.

~~ Niet aIleen de omgevingstemperatuur bfnnen het cascomobiel

varieerde, maar oak de temperatuur van de golfpijpen er

buiten, namelijk die tussen antenne(s) en Golfpijpschakelaar.

De ruisbijdrage van deze golfpijpen was dan oak afhankelijk van

onder andere regen, wind en zonneschijn.

Deze problemen konden uit de wereld worden geholpen, doordat

een oven kon worden overgenomen van de vakgroep ER. Deze oven

werd zodanig op een rek geplaatst, dat de golfpijpverbinding

tussen paraboolantenne (buiten het cascomobiel) en het systeem

in de oven zo kart mogelijk werd gehouden.

Omdat het rek breder was, dan een standaard 19-inch rek, moesten

er twee stalen strips gemaakt worden, alvorens de bij de radiometer

benodigde apparaten (aan de strips) in het rek konden worden

geplaatst. Geheel boven in het rek bevindt zich een drukknop,

waarmee de oven aan- en uitgeschakeld kan worden.

In de oven zijn een aantal gaten gemaakt, ten eerste om de

antenne(s) en de externe load op de Golfpijpschakelaar te kunnen

aansluiten, en ten tweede voor het doorvoeren van de kabels, die

de uitwendige apparaten verbinden met de interne componenten in de

oven. Deze gaten bevinden zich respectievelijk in het dak en de

achterwand van de oven.

De oven bestaat uit een houten kast, met daarin een binnen

wand van zachtboard. Hiertussen zijn de temperatuur-instelling

(onder het dak) en de verwarmingselementen (op de bodem)

geplaatst. De tweede binnenwand van de oven is een koperen

kast, die afgesloten wordt m.b.v. een glazen deur.

De verwarmingselementen worden in- en uitgeschakeld door

een bimetaal-thermostaat, welke zich achter een rooster in

de koperen binnenkast bevindt.

Door het gebruik van o.a. de oven, konden de bovengenoemde problemen

als voIgt worden opgelost:
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bb.===

cc.===

dd.===

6.3

De thermostaat van de oven zorgt ervoor, dat de temperatuur

T binnen 1,5° konstant blijft. Dit bedrag kan echter wel
o

stijgen bij ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld bij extreem

hoge (of lage) cascomobieltemperaturen. De temperatuurvariatie

verloopt zeer langzaam (circa 6 uren voor 1,5°), doordat in de

oven een blower (ventilator) is geplaatst. Zie figuur 4.3, links

onder.Hierdoor is tevens de temperatuur op alle punten binnen de

oven vrijwel gelijk.

om de temperatuur te registreren is tussen de referentie

loads 1 en 2 een thermokoppel opgehangen, welke T meet
o

en door het weerstation laat registreren. (Figuur 4.6).

Omdat de temperatuur in de oven vrij konstant en overal

gelijk is, behoeven de referentieloads niet vlakbij elkaar

geplaatst te worden om op dezelfde temperatuur te blijven.

Het koelelement werd overbodig, omdat het imrners slechts belangrijk

is, dat de load-temperaturen konstant, bekend en gelijk zijn;

de absolute waarde(n) ervan is (zijn) onbelangrijk, omdat deze

later toch verrekend moet(en) worden in de verwerking van de

ijk- en meetgegevens.

Door het verwijderen van het koelel~ment en de golfpijpen

tussen referentieloads en golfpijpschakelaar, resp. Latching

Switch, (Zie fig. 5.1), kon het radiometer RF-systeem kleiner

en eenvoudiger worden uitgevoerd. En juist hierdoor kon het

gehele systeem in de (beperkte ruimte in de) oven worden

opgesteld.

De onder ~, g en £ genoemde problemen zijn vrijwel opgelost, op

de bovenstaande wijze. In hoofdstuk 9 zal nog worden onderzocht,

welke invloed een kleine verandering (van b.v. 1,5°) in T ,opo
de uitgangsspanning van de radiometer heeft. Voorlopig beschouwen

wij nog de oplossing van de onder d en e genoemde problemen.

De Latching Switch, Local Oscillator, Mixer en Preamplifier

zijn rechtstreeks met de rest van het golfpijpsysteem verbonden,

en "moesten" dus ook in de oven geplaatst worden. Hun temperatuur

afhankelijkheid is hiermee irrelevant geworden, door het vrijwel

konstant zijn van hun temperatuur To'
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Om ook de invloed van temperatuursveranderingen op het gedrag

van de IF-versterker en van de kristaldetector te elimineren,

zijn ook deze componenten in de oven geplaatst.

ee, Tenslotte is geprobeerd, ook de golfpijpen, die zich===
buiten de oven bevinden, op temperatuur T te brengen.

o
In figuur 4.6 waren reeds enkele gebruikte hulpmiddelen schematisch

aangegeven. De golfpijp tussen externe load en golfpijpschakelaar

is van de buitenlucht geisoleerd, waarbij echter lucht uit de oven

de gehele pijp kan bereiken, en hem zo op To kan houden. De

ventilator in de oven zorgt hierbij voor de nodige luchtstroming.

De golfpijp tussen parabool en oven is in twee stukken opgedeeld:

het stuk van parabool naar de buitenwand van het cascomobiel

wordt verondersteld een temperatuur T te hebben, de pijp
ou

tussen binnenwand van cascomobiel en oven bevindt zich op tempe-

ratuur T .• Deze temperaturen worden gemeten door twee tempera
o~

tuurgevoelige weerstanden (NTC's), waarna twee schakelingen

detecteren of T en Toi
onder een bepaalde ingestelde waarde

ou
zijn gedaald, dus ~n dit geval onder T . Indien dit zo is, worden

0

de op de schakelingen aangesloten verwarmingsdraden ingeschakeld,

waardoor de golfpijpen verhit worden tot T .
o

De beide schakelingen voor T en voor T . werken onafhankelijkou o~

van elkaar. Hierdoor kan zowel in de zomer (binnen kouder dan

buiten, door airconditioning), als in de winter (buiten kouder

dan binnen, door verwarming) de temperatuur in de gehele golfpijp

tussen antenne en oven op een vrij konstante temperatuur gehouden

worden, of schoon de afkoeling van de beide gedeelten, binnen en

buiten het cascomobiel,zeer verschillend kan zijn. Zie § 9.2.

De beide temperatuur-voelers (NTC's) z~Jn op de golfpijp geplakt.

Om golfpijp en voeler is warmteisolatie gebracht, waarbinnen ook

nog de verwarmingsdraad een plaats kreeg. Nu

zorgt het isolerend materiaal ervoor, dat de invloed van veranderingen

in cascomobieltemperatuur en van regen en zonneschijn worden

geelimineerd.
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Omdat de temperaturen T en T . weI worden gemeten voor verwerkingou o~

in de temperatuurregelingen, maar nergens af te lezen zijn,

werden naast de NTC's enkele temperatuurvoelers aangebracht, die

aIleen gebruikt worden ter controle van de temperaturen.

Twee soortgelijke voelers (de IC's AD 590 L) werden aangebracht

op de externe load en in de oven, om resp. T. en T te kunnen
~ 0

controleren. De vier voelers zijn aangesloten op,en worden gevoed

doo~ een temperatuur-meet-kastje (linksboven in figuur 4.5),

waarmee de te meten temperatuur kan worden gekozen uit T , T.,
o ~

T . en T • De gemeten temperatuur wordt direkt in Kelvin
o~ ou

weergegeven op een digitale voltmeter, die achter de temperatuur-

regelkast staat opgesteld. Ret meetkastje levert bovendien nog

twee spanningen, die voor willekeurig gebruik beschikbaar zijn:

+12 en -12 Volt.

Ret temperatuur-meet-kastje wordt niet aIleen gebruikt om de

vier temperaturen te controleren, maar ook bij het ijken en

controleren van de radiometer-instelling, waarbij het nodig

is, de temperaturen T en T. nauwkeurig te bepalen. De werkwijze
o ~

daarbij wordt beschreven in het volgende hoofdstuk.

De schema's van temperatuurregelingen en meetkastje zijn te

vinden in de handleidingen-verzameling van de 30 GRz radiometer,

de GARD.

Als afsluiting van dit hoofdstuk voIgt nu een aanbeveling OVer

de hoogte van T • Deze temperatuur kan ingesteld worden d.m.v.
o

een schaal, die boven aan de voorkant van de oven is aangebracht.

De werkelijke temperatuur schommelt echter rond een waarde, die

circa 7° hoger ligt dan de ingestelde. Dit vormt in zoverre geen

probleem, dat de werkelijke temperatuur T kan worden afgelezen
o

op het weerstation en op de digitale voltmeter.

De waarde van T mag niet te hoog gekozen worden, omdat dan het
o

warmteverlies van de oven aan de omgeving (cascomobiel) te hoog

wordt, waardoor de temperatuur binnen de koperen kast niet meer

overal gelijk is. Bovendien is het de vraag, of aIle componenten

van het radiometersysteem, die in de oven geplaatst werden,

bestand zijn tegen zulke hoge temperaturen.
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Er moet echter ook een benedengrens voor T worden aangehouden.
o

Indien de cascomobieltemperatuur ongeveer even hoog, of zelfs

hoger zou worden dan de oventernperatuur, zou de oven opgewarmd

worden door zijn omgeving, waarbij zijn verwarmingselementen

konstant uitgeschakeld zouden blijven. Ret resultaat zou zijn, dat

de oven de externe temperatuur (vertraagd) zou gaan volgen,

waardoor T niet meer konstant is.
o

Normaal varieert de temperatuur ~n het cascomobiel tussen

20° en 25° Celcius. Om bovengenoemde redenen wordt dan ook

aanbevolen, de thermostaat zodanig in te stellen, dat de

oventemperatuur ongeveer 41° Celcius wordt, ofwel:

T ~ 314 K •
o

Tenslotte wordt nog opgemerkt, dat na elke verandering van

de instelling (dus van de "gemiddelde waarde" van T ) de
o

radiometer opnieuw geijkt moet worden. De gang van zaken bij

het ijken wordt beschreven in het volgende hoofdstuk.

Ook de temperatuurregelingen voor T en T . moe ten opnieuwou o~

worden afgeregeld, om te zorgen dat ook deze temperaturen de

nieuwe waarde van T blijven aannemen.
o
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7.1 IJkapparatuur.

Ret eigenlijke Dicke-radiometersysteem, zoals dat gerealiseerd is,

bestaat slechts uit weinig componenten: antenne, referentieload,

Latching Switch, Local Oscillator, Mixer, Preamplifier en de

versterkings- en detektie-apparatuur. De overige onderdelen van de

opstelling worden gebruikt voor het sturen en ijken van de radiometer.

Voor het ijken van de radiometer zijn een aantal componenten toege

voegd, waarvan wij hier het gebruik kart zullen weergeven.

Richtingskoppelaar: dient am een hoeveelheid ruis aan de door de

antenne ontvangen ruis te kunnen toevoegen,

zander dat de verbinding met de antenne moet

worden verbroken, en zander dat de antenneruis

wordt beinvloed door de extra ruis.

Ruisdiode: levert een bekende hoeveelheid ruis, zodat deze (gedeeltelijk)

kan worden toegevoegd aan de antenneruis.

Precisieverzwakker: verzwakt het ruisvermogen met een bekende en

gewenste waarde, zodat aan de antenneruis een

bepaald gedeelte van de ruis uit de diode kan

worden toegevoegd.

Verder gebruiken wij bij het ijken nag hulpapparatuur: de sturing van

de stappenmotor, waarmee de verzwakker nauwkeurig kan worden ingesteld

op een gewenste verzwakking, en een schakelaar am de ruisdiode aan en

uit te schakelen. In figuren 4.6 en 5.6 waren deze componenten reeds

vermeld. Daarin zijn oak enige temperatuuropnemers zichtbaar, welke

wij gebruiken am de benodigde gegevens over de temperaturen T en T.
a l.

te verkrijgen.

In de volgende paragraaf zal beschreven worden, hoe deze apparatuur

gebruikt moet worden am een ijking uit te voeren. Deze ijkprocedure

wordt oak weergegeven in de gebruiksaanwijzing voor de radiometer,

de GARD. In § 7.3 zullen enkele formules beschouwd worden, welke bij

de ijkprocedure van toepassing zijn.
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7.2 IJkprocedure.

De ijking moet bij voorkeur worden uitgevoerd bij clear sky condities.

Bij andere weersomstandigheden is het echter noodzakelijk, erop te

letten, dat de antennetemperatuur tijdens het ijken constant blijft,

m.a.w. dat het weer stabiel is. Ook moet gecontroleerd worden, of T
o

constant blijft.

De temperaturen TA, T en T., en de temperatuurverschillen ~TA ' ~TA'
o ~ 0 ~

en ~T. worden steeds gemeten in Kelvin.
~o

a. Golfpijpschakelaar op stand "parabool", ruisdiode uitgeschakeld.==
Aanbevolen meting bij T= 10 sec en papiersnelheid 120 mm/uur.

De schrijver registreert nu de gemeten (ontvangen) TA, betrokken

op punt F (Zie figuur 5.1).

g~ Golfpijpschakelaar overschakelen naar stand "interne load".

Schrijver zal nu oventemperatuur T gaan registreren.
o

c.==

f.
==

Regel de offset van de schrijver, zijn meetbereik en de Video Gain

van de AIL-Unit zodanig af, dat To en T
A

elk nabij een grens van

het meetbereik van de schrijver liggen. Herhaal daarvoor desnoods

stappen g en b enkele malen. Ruisdiode blijft uitgeschakeld.

Aanbevolen: To ~ 10 % en TA ~ 80 % van de volle schaal.

Zet golfpijpschakelaar op stand "interne load" en laat T
o

registreren. Meet T m.b.v. temperatuurkastje en digitale volt
o

meter en noteer de gevonden waarde bij de registratie op het

schrijverpapier.

Schal:el golfpijpschakelaar terug op stand "parabool". Schrijver

registreert weer TA• Schakel de ruisdiode ~n.

De schrijveruitslag gaat nu van zijn (kortstondige) registratie

van TA in de richting van To'

Regel m.b.v. de verzwakkersturing de demping van de precisiever

zwakker zodanig af, dat de schrijveruitslag gelijk wordt aan die

bij de meting van To (in punt ~). Schakel nu de ruisdiode weer uit,

en controleer of de uitslag van de schrijver weer op dezelfde

waarde terug komt als in punt ~ (Registratie van TA). Is er een

duidelijk verschil, dan moet de ijking uitgesteld worden tot een

periode met stabieler weer.
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~~ Open de buitendeur van de oven en lees de stand van de precis ie

verzwakker af. Noteer de waarde eventueel bij de registraties.

Sluit de ovendeur. Zoek in de ijkgrafiek (Figuur 7.1) de bij de

gevonden verzwakkerstand behorende waarde van ~TAo Ope (De letters

A en 0 hebben betrekking op het bijmengen van TA naar To')

g~ Trek ~TAO af van To en noteer TA = To - ~TAo bij de registratie

van TA. Nu ligt dus het punt met de momentele waarde van TA vast.

Ter controle:

Herhaal de procedure vanaf punt d, maar nu met T. als referentie-
= 1.

waarde, in plaats van T . De golfpijpschakelaar moet nu op stand
o

"Externe load / hoorn" gezet worden. Ook T. kan gemeten worden
1.

met het meetkastje. Er wordt nu bijgemengd vanaf T
A

naar T
i

, dus

W1.J vinden uit de verzwakkerstand de waarde van ~TAi:

TA = T. - ~T ..
fi 1. A1.

De nu gevonden waarde van TA moet gelijk zijn aan die, welke in

punt g (dus m.b.v. To) gevonden werd.

Er kan ook nog van T. naar T bijgemengd worden.
1. 0

Nu geeft de verzwakkerstand een hogere demping, zodat nu een

ander deel van de ijkgrafiek wordt gebruikt dan in h en 1..

Wij moeten nu vinden: T. + ~T.
1. 1.0

T .
o

Vastleggen van de schrijverschaal:

~~ Indien de metingen nauwkeurig genoeg zijn uitgevoerd, en dus

de controles in i en ~ een bevredigend resultaat opleverden,

leg dan de schaal van de schrijver vast. De plaatsen van de

gevonden waarden van T ,(T. ) en T
A

op deze schaal zijn nu
o 1.

bekend. Omdat deze schaal lineair is, kan eenvoudig tessen

deze twee (of drie) plaatsen geInterpoleerd worden, om de schaal

volledig in te delen.

Bij de nu volgende metingen moeten aIle voorheen ingestelde waarden

worden aangehouden.
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7.3 Formules en getallen bij de ijkprocedure.

Nu zullen wij de ijkprocedure weergeven in de vorm van de

formules uit § 5.10 en aan de hand van de in § 7.2 aangegeven

stappen.

a Registratie van antennetemperatuur geeft voor parabool:

T 't = 0,743.T t + 0,04.T + 0,022.T + O,071.T , + 0,125.T . (7.1)
Ul. A an u ou Ol. 0

Deze uitgangsspanning is negatief. (Zie opmerking hieronder):

V. = c. (T. -T) .
Ul.t Ul.tA 0

Registratie van temperatuur van interne load, T :
o

T
o V. = ° .Ul.t

T
o

(7.2)

Opmerking: In de praktijk blijkt de spanning V 't niet nulu-z-
te zijn. Omdat wij .echter de schrijverschaal (en ihode toekomst de

ingangsspanning Van de microprocessor) niet in spanning~ maar in

"Ruistemperatuur T 't~ op de ingang Van de Latching Switch" zullenu-z-
ijken~ is dit irrelevant. Indien gewenst kan de spanning op de

schrijver bij registratie Van T wel nul gemaakt worden m.b.v.
o

een extra offset-spanningsbron.

e Bij het ruisvermogen dat van de antenne afkomstig is, wordt
=

een hoeveelheid ruis bijgemengd, zodat het totaal gelijk is

aan To; ofweI met (5.48) en (5.55):

V, + ~V ,
Ul.tA Ul.t V, = °Ul.tTo

nit bijmengen l.S inderdaad uitvoerbaar omdat V. < ° en
Ul. t

A
~V, > 0. Voor de ruistemperatuur betekende dit:

Ul.t

T, + ~T .
Ul.t

A
Ul.t

Immers:

= T ..Ul. tT
o

= T •
o

(7.3)

-a,

~T. = 10 1°.681,9
Ul.t

(7.4)
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Substitutie van (7.4) en (7.1) in (7.3) geeft:

-a

10
10

.681,9 + f(T T T T.)ant' u' ou' o~
0,875.T ,

o

waarin f een funktie van de vier temperaturen is, terwij1:

f > o.

Tijdens het bijmengen staat de verzwakker dus in de stand:

[
0,875. T - r(T , T , T .,T )J

10 101 0 ant u o~ ou
• og 681 ,9 dB • (7.5)

(7.5) toont nu dat a afhanke1ijk is van T t' Om dus steedsan
tot T bij te mengen, moet de verzwakker anders ingeste1d

o
worden a1s T verandert. Daarom moet dUB het ijken gebeuren

ant
bij konstante T , m.a.w. bij clear sky condities.

ant

Uit (7.3) vo1gt nog: T. = T - 6T. , m.a.w. a1s wij T
u~tA 0 u~t 0

hebben vastge1egd op de schrijverschaa1 (punt ~ uit § 7.2) en

daarna de bijgemengde hoevee1heid ruis meten (6T . , in punten
u~t

f en g), kunnen wij vast1eggen, welke waarde T. krijgt.
= - u~ t A

Ret bepa1en van de bijgemengde ruistemperatuur gaat weer vo1gens (7.4).

Omdat men bij een ijking in de praktijk niet a1tijd een

zakrekenmachine of logarithme-tafe1 bij de hand heeft, ~s een

grafische voorste11ing van deze formu1e zeer nuttig.

Deze tekening is nu de ijkgrafiek, welke in § 7.2 reeds verme1d

werd. Figuur 7.1 geeft deze grafiek weer.

De getrokken 1ijn geeft de formu1e (7.4), terwij1 de stippe11ijnen

de maxima1e eventue1e afwijkingen van deze getrokken 1ijn weergeven.

Zie hiervoor ook hoofdstuk 9. De moge1ijke fouten binnen de

stippe11ijnen worden veroorzaakt door meetfouten van de transmissie

coefficienten en van de ENR van de ruisdiode.

Figuur 7.1 is ook aan de GARD toegevoegd.

terwij 1

worden bij

ijkgrafiek

Voor T. worden waarden verwacht tussen 120 K en 300 K,
u~t

~ 310 K. Er moet dus 10 K tot 190 K bijgemengd kunnenT
o

T • Bij T. moeten 1agere waarden bijgemengd worden. Deant ~

loopt daarom van 0 K tot 200 K. Verzwakkerstanden boven 35 dB geven

geen meetbare bijmengruis meer: 6T. ~ 0,15 K •
u~t
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8. Meetresultaten.

8.1 Semi-geijkte radiometer.

In de beginperiode van het afstudeerwerk werd de radiometer

zQver in orde gebracht, dat ermee gemeten kon worden op de

manier, die door F,Zelders in zijn verslag (lit.S.I) wordt

beschreven. Toen er geprobeerd werd de opstelling te ijken,

begonnen er echter problemen op te treden. Door de temperatuur

variaties in het cascomobiel beyond zich het referentiepunt T
o

bij elke nieuwe ijking op een andere plaats op het schrijverpapier,

De aanwezige temperatuurregeling voor de referentietempera-

turen kon dit verschijnsel niet tegengaan.

Bovendien kwamen de bijgemengde hoeveelheden ruis niet meer

overeen met de door ZeIders gegeven waarden, in diens ijkgrafiek.

Dit werd veroorzaakt door het vervangen van de gasontladings

ruisbuis door een solid state ruisbron (gunndiode), en door het

door onbekenden (?) veranderen van het golfpijpcircuit, in de

periode tussen het buiten werking stellen en het opnieuw in

gebruik nemen van de radiometer.

Aan de hand van de gegevens van de ruisdiode, welke door de

fabriek waren verstrekt, werd een nieuwe ijkgrafiek opgesteld,

echteronog uitgaande van het originele golfpijpcircuit.

Bij clear sky condities zou een ruistemperatuur Cop punt F)

gemeten moeten worden van 120 K. Bij een omgevings- en

referentietemperatuur van 300 K zou dus 180 K moeten worden
~

bijgemengd. Bij een meting tijdens bijna-clear sky condities

werd echter een bijmeng-ruisvermogen van 120 K gevonden.

Dus ook de nieuwe ijkgrafiek was niet juist. Ret was nu nood

zakelijk het gehele golfpijpcircuit te demonteren, en aIle

transmissiecoefficienten van de verschillende armen te meten.

~ Bijna-clear sky houdt 1n, dat hier en daar aan de hemel dunne

(cirrus-) wolkjes zichtbaar waren. Totaal onbewolkte hemel is

tijdens de afstudeerperiode uiterst zelden voorgekomen.
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Tijdens deze periode, waarin het golfpijpsysteem werd

gemeten, werden ook zoveel mogelijk metingen verricht

aan de door de paraboolantenne ontvangen ruisvermogens.

Bij deze continu-registraties werden op gezette tijden de

omgevings- en buitentemperatuur T en T vermeld, terwijl
o u

ook de bij te mengen hoeveelheid ruis werd bepaald,die

nodig was om van de ontvangen temperatuur naar T bij te
o

mengen. Tijdens een clear sky periode werd het laagste

ruisniveau ontvangen (zoals verwacht werd) , waarna dit

niveau voor alle continu-metingen als richt-waarde (120 K)

werd aangehouden. Op deze manier kon voor elke meting een

eigen schrijver-schaal worden berekend. Na deze semi-ijkingen

werden de metingen uitgewerkt. Van elke regen-, hagel- en

sneeuwbui werd het verloop van de intensiteit berekend uit

de metingen van het weerstation. Bij elke periode van

constante intensiteit werd uit de registraties van de

radiometer (die bij deze periode behoorden) de maximum

gemeten ruistemperatuur gezocht. Deze werd met behulp van

de, in de tijd, dichtstbijzijnde semi-ijking berekend.

Zo ontstond een groot aantal combinaties neerslag / rU1S

metingen. Deze gegevens werden in grafieken uitgezet:

in bijlagen ~ is elke neerslagperiode aan een apart teken

herkenbaar. Aan deze metingen Z1Jn nog geen cOurelatieberekeningen

verrricht; zij dienen slechts om een eerste indruk te geven.

Er zijn verscheidene redenen om aan de exakte juistheid van

alle meetpunten te twijfelen:

~ Ret minimum van 120 K varieerde met schornrnelende T ;
o

~ De referentietemperatuur varieerde met varierende T ;
o

~ Ret systeem tussen antenne en Golfpijpschakelaar

werd gewijzigd, dus de theoretische waarde voor de

clear sky is niet meer 120 K;

~ ENR van de ruisdiode was niet nauwkeurig bekend.

Bovendien was tijdens de metingen ook de regenrneter nog in een

experimenteel stadium, waardoor ook de neerslag-metingen

ongeijkt werden uitgevoerd.
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En toch, ondanks al deze fouten, afwijkingen en onnauw

keurigheden, zijn de meetresultaten redelijk te noemen.

In diverse publikaties (lit. [8.2] tim [8.4]) zijn

radiometer-experimenten vermeld, waarbij overeenkomstige

regen/demping grafieken worden weergegeven. Een aantal

van deze tekeningen werden in figuren 8.1 tim 8.4 afgebeeld.

Vergelijken wij deze figuurtjes met bijlagen ~, dan blijken

de grafieken een overeenkomstig verloop te hebhen, of schoon

het in de figuren om demping en niet om ruistemperaturen

gaat, en dan nog bij verschillende frequenties. Bovendien

verschillen dergelijke grafieken van plaats tot plaats, m.a.w.:

dernping- en ternperatuurmetingen zullen voor Eindhoven (in de

toekomst) grafieken opleveren, die verschillen zullen tonen

met die uit de figuren 8.1 tim 8.4, welke zijn s~~engesteld

naar metingen in Slough (Engeland), Holmdel (New Jersey, USA)

en Hilo (Hawaii).

Nadat de oven geinstalleerd was, werd de radiometer erin

gebouwd. Het golfpijpsysteem werd veranderd, waardoor de

dempingen van aIle armen opnieuw moesten worden gemeten.

Ook de ENR van de ruisdiode werd nogmaals vastgelegd.

Tussen al deze werkzaamheden door, werden ook nu de

continu-registraties door de radiometer zoveel mogelijk

voortgezet. Van deze laatste metingen werden echter geen

grafieken gemaakt, omclat nu het gehele golfpijpsysteem

"onbekend" en ongeijkt was.

Helaas kwam juist in deze periode de tot nu toe hoogste

gemeten regenintensiteit (tijdens de afstudeerperiode) voor:

circa 142 mm/uur. Het verloop van de intensiteit op deze dag

(22 juni 1978) is weergegeven in figuur 8.5. Van deze bui is geen

30 GHz radiometer-registratie beschikbaar.
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8.2 Geijkte radiometer.

Nadat het gehele radiometersysteem in zijn uiteindelijke

vorm was opgesteld, en de transmi$siecoefficienten van

de verschillende armen waren bepaald (zie § 5.10), konden

o.a. de beneden- en bovengrens van het meetbereik van de

radiometer worden berekend en de ijkgrafiek worden opgesteld.

Nadat de schrijver was voorzien van een schaalverdeling

in Kelvin, en de regenmeter was geijkt, werd het mogelijk,

metingen te verrichten, die weI de juiste waarde opleveren

voor de ontvangen ruistemperatuur en voor de neerslag

intensiteit.

Tijdens het schrijven van dit verslag waren er echter nog niet
. ¥

voldoende van deze met~ngen gedaan, om daarvan de resultaten

hier weer te geven. Bovendien worden de gegevens nu niet meer

met de hand uitgewerkt, maar wordt de uitgangsspanning van de

radiometer via eenmicroprocessor naar een Nova 3/12 computer

gevoerd, welke hieruit met behulp van een simpel programma

de antenne- en/of brightnesstemperatuur berekent, waarbij oak

T. en T worden verwerkt. Ook kan de computer correlatiecoeffi-
~ 0

cienten berekenen tussen radiometersignaal en de dempingsmetingen

van de satellietontvanger. Verder kunnen er grafiekjes worden

getekend, welke overeenkomen met bijlage ~ of met figuren 8.1

tim 8.4, of tabellen worden samengesteld. Voor grotere

programma's wordt getracht gebruik te maken van de Burroughs

7700 van de THE.

Met deze resultaten worden hier berekeningen aan de metingen

bedoeld, zoals van correlatiecoefficienten, cumulatieve verde

lingen enz. In figuren 8.1 tim 8.3 zijn drie registraties

weergegeven, welke tijdens regenbuien zijn gemaakt door de

radiometer in zijn definitieve opstelling.
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Figuur 8.1 Regenbui op '78.08.27.

T . : 26~ K
u~t

neerslag: 14,4 mm/uur
Maxima: TM-baken:

B -baken:
o

- 0,70 dB

- 0,95 dB
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Figuur 8.2 Regenbui op '78.08.29.

{

T • 245 K

Maxima: n~~=~lag: 7,2 mm/uur

B - en TM-baken: - 1,5 dB
o
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9. 1

~ Foutenbeschouwing.

In § 5.8 hebben wij in tabel 5.1 een aantal transmissiecoeffi

cienten gevonden, welke waren berekend uit een formule voor de

demping per meter golfpijp, terwijl andere waarden waren gevonden

door metingen aan het betreffende golfpijpsysteem. Daarbij bleek,

dat de metingen onnauwkeuriger waren dan de berekeningen.

Daarom is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van berekeningen.

In sommige gevallen was het niet mogelijk metingen (b.v. in

temperatuurovergangen) of berekeningen (b.v. nuldemping van de

verzwakker) , of beide (flexibele golfpijp) uit te voeren, en

moesten de waarden van de coefficienten geschat worden.

In de tabel is bij elke waarde een (soms geschatte) maximaal

optredende fout aangegeven. Door berekening van de invloed

hiervan op de fout in het ruisvermogen aan de uitgang van het

golfpijpsysteem, kunnen w~J de nauwkeurigheid van de

radiometer vastleggen.

Een voordeel van het gebruik van de AIL Radiometer Unit is,

dat wij in de foutenbeschouwing geen rekening behoeven te houden

met gainvariaties van het IF-gedeelte van de radiometer. De

Gainmodulator in deze Unit elimineert deze invloed immers,

zoals in de theorie al bleek (Zie oak de GARD).

Beschouwen wij eerst de maximale fout, welke kan optreden

bij het registreren van T. Uit formule (5.6) voIgt dat T . =T ,
a u~t a

dus de nauwkeurigheid van T. is gelijk aan die van T • T kan
u~t a a

op een halve graad nauwkeurig worden afgelezen, dus de fout is:

6T. ~ 0,5 K .
u~tT

a

(9. 1)

Ret meten van T. m.b.v. de radiometer
~

Immers uit (5.28) voIgt een fout voor

wordt al iets onnauwkeuriger.
T -T.T van: 1,48 + a ~,

C . 100

waarbij w~J de in tabel 5.1 vermelde fout verrekend hebben.



Aangezien 310 ~ T ~ 323
o

9.2

en 290 ~ T. ~ 300 , ~s
~

T -T.
o ~

100 ~ 0,33 K .

Dus tlT
C

:::: 1,81 K.

Uit (5.47) voIgt dan: tlT
uitT.

:::: 1,65 + O,OI.T
C

K .
~

Met T
C

~ 313 krijgen wij dan: tlT
uitT.

~ 4,8 K .
~

uit (5.51) kunnen wij de maximale fout ~n TB afleiden, indien

de fout in T bekend is. De schatting hiervan, en het berekenenhoorn
van de mogelijke fout in T • laten wij over aan de lezer.

u~thoorn

Wat voor ons momenteel nog van belang is, zijn de fouten in de

bijmengruistemperatuur en in het ruisvermogen dat door de parabool

antenne wordt ontvangen (T t)'an

Voor de berekening van de fout in T veronderstellen w~J een
ant

fout in T. : tlT. (welke wij zullen berekenen uit de fout
u~t t u~t

. db" an. )
~n e ~Jmengru~stemperatuur.

Herschrijven van (5.34) geeft, na substitutie van (5.45):

(9.2)

T . -T
u~t 0T = -~....,;;;,~......,.::;.......----

ant t t t tAt It 2t 3t 4x y z q q q q
+

I-t
T x (T -T )

u + t It .lnt· u ou
q x x

+

I-t I-t
y z

+ - t ttl t .(T -T .) + t t t t ttl t .(T .-T )t 1 2 • n ou 0 ~ 1 2 3 • n 0 ~ o.q q x y y q q q x y z z

(9.3)

De"maximale optredende fout is nu (na herschrijven en substitutie):

tlT ~ 0,0307.T. + 0,022.T + 0,013.T . - 0,0054.T -
ant u~t u o~ ou

- 0,0603.T + 1,346.~T. + 2,054.tlT + 2,261.~T . +
o u~t u o~

+ 2,137.~T + 2,524.~T .
ou 0

Wij moe ten nu schattingen maken voor de diverse temperaturen en

de mogelijke fouten daarin. Wij kunnen T en T meten met behulp
o u

van het weerstation, en weI op !O nauwkeurig, dus:

~T ~T ~ 0,25 K .
o u

(9.4)
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T en T . kunnen met behulp van het meetkastje bepaald worden,
ou o~

maar zij worden niet continu geregistreerdo De regelingen werden

zodanig ingesteld (m.b.v. meetkastje), dat de afwijkingen toO.v.

de richtwaarde T (= 314 K) kunnen zijn:
o

6T = 6T . ~ 2 K .
ou o~

De waarde van 6T, zullen wij pas bepalen in de foutenbeschouwing
u~t

voor het bijmengen van ruis. Voor elk van de vijf temperaturen ~n

(9.4) nemen wij drie waarden aan, welke zullen gelden voor de

meest gunstige, voor normale en voor de meest ongunstige situatie:

best case:

mean case:

T = 120 K . T = 253 K ; T 318 K ;uit
,

u 0

T = 316 K 0 T = 312 K .ou
,

o~

T = 150 K . T = 283 K ; T 314 K
uit

,
u 0

T = 314 K . T = 314 K .ou
,

o~

(9.5a)

(9. 5b)

worst case: T, = 300 K; T
u~t u

308 K . T = 310 K, 0

T = 312 K ; T , = 316 K .ou o~
(9.5c)

Substitutie van al deze waarden geeft voor deze drie gevallen van (9.4):

6T ~ 2,36 + 1,3506T . Kant
b u~tb

,
est est

6T ~ 4,22 + 1,35.6T . Kant u~t
,

mean mean

6T
ant ~ 9,66 + 1,35.6T. Kworst u~t

.
worst

(9.6)

(9.7)

(9.8)

Nu zullen w~J uit (5.24) de mogelijke fout 6T. bij het ijken van de
u~t

radiometer berekenen. Wij moeten er echter eerst op letten, dat bij

de fout in de bijgemengde ruistemperatuur, een fout 6T 0,25 K
o

moet worden opgeteld, omdat bij het ijken wordt uitgegaan van

de registratie van T , minus de bijgemengde temperatuuro
o

Bovendien moet er rekening mee worden gehouden, dat er een ins tel-

en afleesfout in de geregistreerde temperaturen optreedt van totaal

maximaal 3 K. Dus:

6T 't ~ 3,25 + 6T . K .
u~ u~tb' .

~Jmeng

(9.9)
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Uit (5.24) voIgt, dat het bijgemengde ruisvermogen voorgesteld

kan worden door tE.(TE-To)' met t E = tkththtotvar .

Uit de fouten in tabel 5.1 vinden wij een maximale afwijking

in de bijmengtemperatuur:

~T . 6 66,96.t + 681,86.~t K •
u~t .. var var

b~Jmeng

nus voor de totale fout in het ijken, met (9.9):

~T. 6 3,25 + 66,96.t + 681,86.~t K .
u~t var var

(9.10)

(9. 11)

Bij lage waarden van de verzwakkerstand, (b.v. rond 5 dB), ~s

deze stand ~ zeer nauwkeurig op de verzwakker af te lezen: ~~ 6 0,02 dB.

nit komt overeen met een mogelijke fout in t van:var

~t 6 0,0014
var5dB

ofweI 0,46 % van t •var5dB

Bij ~ = 5 dB bedraagt dus de mogelijke bijmengfout volgens (9.10):

~T . 6 66,96.0,316 + 681,86.0,0014 = 22,11 K .
u~tb' .. ~Jmeng5dB

Bij hoge waarden van de verzwakking (~~20 dB) is de stand van de

verzwakker niet meer zo nauwkeurig af te lezen: ~~ 6 0,5 dB.

nit komt overeen met een mogelijke fout in t van:var

(9. 12)

~t 6 0,0011var20dB
ofweI 10,9 % van t var 20dB

Bij ~ = 20 dB bedraagt dus de mogelijke fout in bijmengen,met (9.10):

~T . 6 66,96.0,01 + 681,86.0,0011 = 1,41 K
u~tb' .

~Jmeng20dB

Wij z~en dus, dat de fout bij lage waarden van ~ veel groter is

dan bij hogere waarden. In de ijkgrafiek in figuur 7. I zijn door

middel van stippellijnen de maximale fouten aangegeven, voor aIle

gebruikte standen van de precisieverzwakker.

(9. 13)

Beschouwen wij nu de fout ~T. voor de
u~t

tim (9.8) z~Jn berekend, dan moeten w~J

= 150 KT .
u~tbest

120 K , T .
u~tmean

gevallen, welke in (9.6)

~T. bepalen voor:
u~t

en T . 300 K.
u~tworst
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Uitgaande van een richtwaarde voor T van 314 K betekent dit het
o

bijmengen van:

~T . ~ 23,15 K ,
u~tbest

~T . ~ 20,21 K ,
u~tmean

(9. 14)

(9.15)

(T -T . ) = 14 K waaruit: ~Tu~to u~t worst' ~ worst
5,47 K (9. 16)

Wij zien nu, dat het

in T "worst case"
ant

nit betekent, dat de

Hierin is reeds de afleesfout en ~T (dus 3,25 K) verrekend.
o

geval, dat wij voor het berekenen van de fout

noemden, de kleinste fout voor ~T. geeft.
u~t

ruistemperaturen, welke nabij T liggen,
o

het nauwkeurigst op de schrijverschaal vastliggen. Helaas worden

juist deze temperaturen (bijna) nooit gebruikt om te ijken, want

zij komen aIleen voor (tijdens het meten met de paraboolantenne) bij

zware regenval. En bij zulk een gebeurtenis (= event) is de

antennetemperatuur verre van constant, dus ijken is dan vrijwel

onmogelijk. Bovendien zijn deze events zeldzaam, en dus belangrijk

om te registreren, zodat men op zulk een moment niet zal overgaan

tot het (dan relatief irrelevante) ijken.

Omdat wij echter over een externe ruisbron beschikken, welke een

temperatuur T. heeft, die juist iets lager ligt dan T (Circa 15 K),
~ 0

kan dit gebied van de ijkgrafiek nu toch gebruikt worden, ter

controle van de eigenlijke ijking.

Substitueren wij nu (9.14) tIm (9.16) in (9.6) tIm (9.8), dan

vinden wij voor de maximale optredende fout in de antennetemperatuur:

~T 33,61 K (9. 17)antbest

~T 31,50 K (9.18)antmean

~T = 17,04 K • (9. 19)antworst

Tenslotte moe ten wij nog opmerken, dat wij eigenlijk bij de metingen

met de paraboolantenne niet zo zeer geInteresseerd zijn in de "best

case". Het belangrijkste zijn immers de zware regenbuien, dus de

"worst case". En gelukkig blijkt hierin de kleinste mogelijke fout

op te treden (Zie (9.19).). Voortaan rekenen wij met: ~:g~~=:=:~=~~ (9.20)
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9.2 Stabiliteit.

In de vorige paragraaf hebben wij al gezien, dat w~J ~n de

foutenbeschouwingen geen rekening behoeven te houden ~et de

gainvariaties in het IF gedeelte van de radiometer. Wij kunnen

nu dus aannemen, dat de stabiliteit van dit systeem perfekt is.

De gelijkspannings- en laagfrequent-komponenten worden veronder

steld temperatuurgecompenseerd te zijn. Ook bij de beschouwing

van de stabiliteit van de radiometer behoeven wij dus slechts

aandacht te besteden aan het RF-gedeelte van de opstelling.

Wanneer wij ook hier weer de berekeningen aan de hoornantenne

aan de lezer overlaten, behoeven wij slechts de stabiliteit

in de meting met de paraboolantenne te bepalen. Immers:

+ bij registratie van T wordt geen andere temperatuur
o

dan deze T betrokken in de transmissie van de ruis,
o

terwijl juist deze temperatuur zelf wordt gemeten.

De variatie van T zal niet alleen op de schrijver,
o

maar ook op het weerstation en m.b.v. het meetkastje

te volgen zijn;

++ bij de meting van T. wordt wel T "meegerekend", maar
~ 0

het gebruik van deze ruisbron is zo kortstondig, dat

tijdens dit gebruik geen merkbare verandering ~n T
o

(en eventueel ook in T.) zal optreden;
~

+++ tijdens het bijmengen zou T enigszins kunnen varieren,
o

indien het bijmengen te lang gaat duren (bijvoorbeeld

door moeilijkheden bij het nauwkeurig instellen van de

precisieverzwakker, door de traagheid van het gehele

systeem.). Ten opzichte van de ruistemperatuur van de

ruisdiode (15S liT :S190), is deze verandering verwaarloos

baar klein: AT = 5 K geeft volgens (5.49) een verandering
o

AT. ~ 0,06.t ~ 0,02 K •
u~t var

Beschouwen wij nogmaals (5.57). Wij moeten voor het berekenen van

de stabiliteit nu niet rekening houden met de maximaal mogelijke

fouten in de diverse temperaturen, maar met de mogelijke schommelingen

daarin, dus met de volgende faktoren:

OTant = 1,35.oT 't + 0,054.oT + 0,096.oT . + 0,03.oT +0 17.oT •
u~ u o~ ou' 0

(9.21 )
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Formule (9.21) geldt voor het geval, dat wij de antennetemperatuur

willen berekenen uit T . • Ret omgekeerde is echter het geval bij
u~t

clear sky condities, omdat dan T t constant zal zijn. Bovendienan
zal van het terugrekenen van T. naar T t aIleen gebruik gemaakt

u~t an
worden bij registraties van regenbuien. De duur van deze sterke buien

is meestal zo kort, dat in deze tijd slechts een verwaarloosbare

drift in T. zal optreden ten gevolge van temperatuurvariaties
u~t

(buiten T en T . ). Voor onze stabiliteitsberekeningen zullen
ant u~t

wij dus eerst (9.21) omrekenen tot:

oT. = 0,12.oT + 0,07.oT . + 0,02.oT + 0,04.0T .
u~t 0 o~ ou u

In deze laatste formule laten wij oT t buiten beschouwing, omdatan
deze niet rechtstreeks afhankelijk is van de physische temperaturen

in oven en golfpijpen, of buiten het gehele systeem.

(9.22)

Wij zagen reeds in hoofdstuk 6, dat de temperaturen ~n de oven

een variatie van ~1,5 K kan vertonen.

In § 9.1 stelden wij reeds, dat de afwijkingen van T . en T +2 K
o~ ou

kunnen bedragen, wat door de temperatuurregelingen wordt bepaald.

Wanneer nu aIle temperaturen in het ongunstigste geval tegelijkertijd

hun gehele "interval" gaan doorlopen, zullen wij dus een maximale

afwijking vinden van:

oT .
o~

oT ~ 4 Kou oT ~ 3 K •
o

Een laatste schatting is nodig voor de extreme waarden van T •
u

Aangezien de ijkingen van de radiometer om een bepaald aantal

maanden kan plaatsvinden, kunnen wij schattingen maken van de

waarden van oT in winter en zomer, onafhankelijk van elkaar.
u

Ret grootste verschil zal optreden tussen dag- en nachttemperatuur.

In de winter van circa -15° tot circa +10°C, en in de zomer van

circa +10° tot circa +35° C. Omdat dit een zeer ruwe schatting is,

zullen wij aannemen: oT ~ 30 K •
u

Nu substitueren wij de gevonden temperatuurvariaties ~n (9.22),

en vinden dan bij constante T voor de verandering in T. ten
ant u~t

gevolge van temperatuurveranderingen:

oT. ~ 2 K .
==MJ:~=======

(9.23)
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9.3 Gevoeligheid van de radiometer.

In deze paragraaf zullen wij de gevoeligheid van de radiometer

beschouwen. Wij kunnen hierbij zeer kort zijn. In lit. [9.1] en

[9.2] is de gevoeligheid van het radiometersysteem reeds bepaald.

Hier kunnen wij de gevonden waarden overnemen, omdat zij gelden

voor exakt dezelfde componenten van de radiometer-opstelling,

namelijk voor het gedeelte vanaf de mixer tot en met de AIL

radiometer-unit.

Ter controle van de overgenomen waarden hebben ~,Tij echter nog

enkele metingen uitgevoerd, waarvan de resultaten in de hierna

volgende figuren zijn weergegeven. Niet alleen de gevoeligheid,
,

maar ook de tijdconstante van het systeem wer~~emeten. In tabel
!

9. 1 zijn de gevonden waarden uit de metingen vergeleken met de

gegevens uit de literatuur.

II

Tijdconstante 'T (sec) (on-)gevoeligheid /::'T (K)
m~n

Ingesteld Gemeten Uit lit.[9.1] Berekend Gemeten Uit lit. Uit lit.
ui t 'T [9. 1] [9.2]

1 ? 1,° ? 0,36 0,24 -

3 1,4 2,52 0,2 0,15 0,16 -

10 9,0 6,7 0,08 0,14 0,10 -

30 30,0 - 0,04 0,08 - 0,42

Tabel 9.1 Tijdconstanten en gevoeligheden.

Voor de meting van de tijdconstanten werd steeds een ru~svermogen

bijgemengd vanaf tijdstip t • Er werd gemeten, op welk tijdstip t
o e

de uitslag van de schrijver gestegen was met (1-!) maal het verschil
e

van eindwaarde en de waarde v66r t . Het tijdverschil t -t stelt
o e 0

nu de tijdconstante 'T voor. Figuren 9.1 tIm 9.4 geven de metingen

van 'T weer, voor verschillende ingestelde waarden van deze tijdcon

stante (met knop op AIL Unit).

II Zie de opmerking op bladzijde 3.8
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De waarden van flT worden berekend uit l met behulp van de formule
m1n

T
flT syst

(3.22)min
V!BHFl

met daarin: de predetektiebandbreedte: B
HF

= 100 MHz en

de systeemruistemperatuur: T T + T 1702 K.
syst ontv ant

flT . • De figuren
m1n

9.5 tIm 9.8 geven de registraties hiervan weer. Er is bij elke stand

van de tijdconstante-schakelaar geprobeerd, juist zoveel ruis bij

te mengen, dat de schrijveruitslag steeg met de standaarddeviatie

van het ruissignaal, dat geregistreerd werd. Uit de ijktabel volgde

dan (m.b.v. de afgelezen stand ~ van de verzwakker), hoeveel ruis

Naast de berekeningen van flT. uit de gemeten waarden van l m.b.v.m1n
(3.22), werden er ook metingen gedaan aan deze

bijgemengd was, dus hoe hoog flT. was. Ook de resultaten van deze
m1n

metingen werden in tabel 9.1 vermeld.
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I I I I Iii

Figuur 9.1 Meting van T bij schakelaarstand "T=l".
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I 1'1

Figuur 9.5 Meting van gevoeligheid bij schakelaar

stand ""(=1": 0.= 32,8 dB-6T . = 0,36 K.
m~n

1
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I I ] I II 11111li~U 11 ilL! I I II

Figuur 9.6 Meting van gevoeligheid bij schakelaarstand

"T=3": ex = 36,5 dB -+6T . = 0,15 K.
m~n
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Figuur 9.8 Meting van gevoeligheid bij schakelaarstand

"T=30": a = 39,3 dB -..!J.T " = 0,08 K.
ffi1n
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Li teratuur:

9.1 ZeIders, F.

"Atmosferische ruis bij 30 GHz."

Afstudeerverslag Technische Hogeschool Eindhoven, 1976.

9.2 Huysmans, P. A. G. M.

"Een radiometer bij 30 GHz ten behoeve van het ATS-6 proj ekt. •• "

Afstudeerverslag Technische Hogeschool Eindhoven, 1977.
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De 11 GHz radiometer.
E=~~=========.=&===XE

Teneinde in dit verslag tot een volledig overzicht te komen

van de radiometer-faciliteiten van de vakgroep EC, voIgt hier

een zeer korte beschrijving van de 11 GHz radiometer.

Figuur 10.1 geeft een schematisch overzicht van de opstelling.

De radiometer is geschikt voor het meten van ruis in twee

polarisatierichtingen. Daartoe is direkt achter de antennefeed

een orthomode coupler geplaatst, die de horizontale en verti

kale signalen scheidt. Met twee latching switches, die schakelen

met frequenties fsw en ~fsw wordt nu periodiek geschakeld

tussen de twee ruissignalen TV (vertikaal) en TH (horizon

taal) , en een refereutiesignaal uit een load op temperatuur T •
o

Het verkregen ruissignaal wordt met een balansmixer naar een

IF-frequentie gemengd en daarna door een bandbegrensde verster

ker gevoerd. Hierna voIgt verdere versterking en detektie met

een kwadratische kristaldetektor. In twee synchrone detektoren

wordt het signaal ,nu vermenigvuldigd met f resp. ~f ,ensw sw
door een laagdoorlaatfilter gevoerd. Dit levert twee signalen

Z1 en Z2 op, die voldoen aan:

Z1 = a TH + BTV

Z2 Y TH - oTV

met als evenredigheidskonstanten: a, B, y en o.

Zoals wij nu zien, is nog enige bewerking nodig om de eigen

lijke sig~alen T
H

en TV te verkrijgen. Dit geschiedt in het

data-acquisitiesysteem, waarvan de NOVA 3/12 computer het

centrale deel vormt, en die ook voor de verdere data processing

zorgt.

Het gedeelte van de opstelling, dat in figuur 10.1 binnen de

streep-punt-lijn ligt, wordt op een konstante temperatuur T
o

van 315 K gehouden. Het ijken, tenslotte, gebeurt door het

bijmengen van ruis. Dit in elk van de twee takken van de radio

meter apart, met behulp van de golfpijpschakelaar 8
2

en twee

richtingskoppelaars. Als ruisbron wordt een ruisbuis gebruikt.



11. 046 GHz
37

dB

40
dB

40
dB

To

latching
switch
driver

Local Oscillator-

Balansmixer

Orthomode Coupler

Golfpijpschakelaar
(handbediend)

11
I
I
I
I
I
I

OMC H-------l--:=O""---I8'
I
I
I
I
I T
l' 0
I I I
I ,'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-','-'-'-j-'-'-'I'-'-"

--""""-.--- antenne I I I i
I I I '
l' ;'f\ If- !
I I I I

f I i I
sw I i I
~-'":'-T-i- - ~--.j

I '
~-j I !1 , !

if I I I
SWI W i

I I·
-.v I !
I I I synchr. synchr.
I L-i--~ r~
I i det. 1 I det. 2
I . I
I I I .
L __ -! ~-_-_-_-_-..... !

L._._._._. _,_,_,_,_,_,_,_,_, __ ._._._._._._._._._._._._.~

MS 1 ,MS2 : Golfpijpschakelaar
(elektr. bediend)

M:

LO:

r-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-.-.-.-.-._.-.-._.-._._._.-.-.-._.-._._._.-.-._._.-._.-._._.-
· I
IT'

· 0 II .
· ~ ."-'-'_. I
I ~ :" To='\ i

~ 315 K / I, .
..........-._.-."" ,

!
I
I
I

I
I
I

I
I

I

I·t
ia-. .._. ..

strip
chart
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Enkele ge~evens van de 11 GHz radiometer.

Type radiometer:

Antenne:

Local oscillator:

IF-bandversterker:

Totale IF versterking:

Equivalente ruisbandbreedte:

Ontvangertemperatuur:

Synchrone detektoren:

Data acquisitie:

dubbelzijband

tweevoudig geschakeld: 66,5 en 133 Hz

focal point

diameter: 2,15 m

F/D: 0,34
belichting met corrugated horn

bundelbreedte: 0 = 0,5 0

randbelichting: - 22 dB

Gunndiode voor 11,043 GHz

Centrale frequentie: 60 MHz

3 dB punten: 46,6 en 72,8 MHz

98 dB

67 MHz

1432 K

66 Hz en 133 Hz

on line: strip chart recorder

off line: Nova 3/12
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11. Bijzondere meetresultaten.

In dit hoofdstuk worden enkele opvallende metingen met de

30 GHz radiometer besproken. Of schoon al deze metingen gedaan

zijn, toen de radiometer nog niet geijkt was, is het vermelden

toch de moeite waard.

opgemerkt moet worden, dat bij de jongste registraties (sinds

25 juni 1978) de ruistemperatuur-schaal van de schr1:.Jver is

omgekeerd: de lage temperaturen worden rechts wee::'. eVen (rond

90 % van de volle schaal), terwijl een stijging i: puis-

temperatuur,een uitslag naar links veroorzaakt (na J % toe.).

op deze manier worden , "normale" graf1:eken verkreg(;r'~, waarin

te tijd horizontaal toeneemt (v. l.n.r.) en de ruistemperatuur

naar boven stijgt. (Voorheen steeg T .t dus naar beneden•.• )u-z..

11.1 Simultaan-metingen.

De tot nu toe meest interessante meting werd verricht op 1 juni

1978, tijdens een regenbui met een maximale intensiteit van

57 + 10 mm/uur. De maximale ruistemperatuur werd tegelijk hiermee

gemeten (om 16·42 uur): 244 K (op ingang van Latching Switch,

dus op punt F). De meting was niet aIleen interessant van,rege

de hoge intensiteit en ruistemperatuur, maar vooral omdat voor

de eerste keer vier observaties tegelijkertijd plaatsvonden:

naast de 30 GHz radiometer en het weerstation waren ook de 11 GHz

radiometer en de satellietontvanger in staat geweest, de stortbui

te registreren. In bijlage B zijn de registraties van de vier

apparaten weergegeven.

De 11 GHz radiometer stond echter zo gevoelig ingesteld, dat

de schrijver herhaaldelijk aan het einde van zijn meetbereik

vastliep. De demping van het ontvangen satellietsignaal (OTS)

liep eveneens vast, maar moet groter zijn geweest dan 5 dB,*

tijdens het maximum van de regenintensiteit.

Uit de grafieken blijkt weI het goed synchroon lopen van de

metingen: de maxima komen in aIle vier gevallen op dezelfde

tijdstippen voor.
* Door omstandigheden is de exacte schaalwaarde onbekend gebleven.
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11.2 Voorspellen van neerslag.

Ret is reeds verscheidene keren voorgekomen, dat de

radiometerspanning plotseling snel en sterk begon te

stijgen, voordat er visueel regen te zien was. Een tot

enkele minuten later volgde dan echter steeds een vrij

sterke bui. Eenmaal werd de radiometer zelfs gebruikt

bij een zeer direkte toepassing, nl. om te controleren,

of het "veilig" was, een wandeling van het cascomobiel naar

het gebouw E-Roog te beginnen: toen de schrijveruitslag

zeer snel en sterk opliep, volgde prompt een flinke hagelbuil

Dit voorspe~len blijkt aIleen onder bepaalde omstandigheden

mogelijk te zijn: de wolk, waaruit de bui valt, moet door

de antennebundel trekken, voordat de regen het cascomobiel

kan bereiken. Dit is meestal het geval bij zuidelijke

windrichtingen, of bij zeer uitgestrekte wolkenvelden.

Een snel stijgend radiometer-signaal ~s meestal weI een

aanwijzing voor een volgende regen-, sneeuw- of hagelbui,

maar omgekeerd wil een constant blijvend signaal niet zeggen,

dat het droog bIij ft. .: (Zie ook § 11.3)

De voorspellingen zijn thans aIleen nog visueel te controleren,

tenzij de tijdsverschillen tussen ruistemperatuurstijging en

regenval groter zijn dan circa 2 minuten (i.v.m. integratietijd

van de regenmeter). In lit. [11.1] tim [11.3] worden enige

beschou',Tingen over het (inderdaad) kunnen voorspellen van

neerslag door radiometers gegeven.

11.3 Ontbrekende registraties.

Bij het opstellen van de tabellen, die leidden tot het

tekenen van de grafieken uit bijIagen ~ (metingen van

neerslag en ruistemperatuur), werden soms tegelijkertijd

matige (of hoge) regenintensiteiten en kleine (of geen)

ruistemperatuurverhogingen gevonden, hetgeen totnutoe nog

niet verklaard is.
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In bijlage ~ hebben wij deze meetpunten reeds kunnen zien,

in de linkerboven gedeelten van de grafieken. Er is 'n enkele

van deze registraties ueergegeven in figuur 11.1.

Ret gaat hierbij uiteraard om registraties van meerdere

minuten lengte, omdat de meer kortstondige verschijnselen

nog wel verklaard zouden kunnen worden door het tijdverschil

tussen het voorbijtrekken van de bui (door de antennebundel)

en het registreren van regen door het weerstation.

Er zijn echter gevallen bekend, waarbij men de regen rond

het cascomobiel zag neerdalen, terwijl de radiometer totaal

niet reageerde.

11.4 OSo's.

Ret in § 11.3 beschreven verschijnsel van te weinig ruis bij

te veel regen zouden w~J kunnen aanduiden met een "anti-OSO".

Om dit te begrijpen, zullen wij eerst moeten weten wat een

OSO is.

Tijdens de registraties worden soms ruistemperatuurverhogingen

gemeten, die niet door wolken of neerslag zullen worden veroor

zaakt. In bijlage ~~l is een registratie afgebeeld, welke een

onbekende oorzaak heeft. In deze figuur zijn duidelijk twee

sprongen tussen twee niveau's te zien, terwijl een wolk een

bijna continu verloop weergeeft, een bui een sterk fluktuerend

karakter heeft, en een lichtnetstoring een veel kortere tijdsduur

heeft.

Dit verschijnsel a daarom "Onbekend Starend Objekt" genoemd,

afgekort: OSO. In de loop van de continu-metingen is de

categorie OSo aangevuld met een aantal zeer verschillende

exemplaren, welke steeds van de normale metingen en v.an de

bekende storingen afwijken (zie overige bijlagen C.).

Tot de bekende storingen (dus geen OSO's) behoren ook de pieken,

die het radiometersignaal vertoont.als het verwarmingselement

van de oven ~n- en uitgeschakeld wordt. Zij zijn goed merkbaar

in perioden van lage ruistemperatuur (fig. 11.2), maar zij gaan

"verloren" in registraties van wolken en buien (fig. 11.3).
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°Emerking:

Vroeger werden de OSO's aangeduid met de naam hydrometeoor.

Deze benaming is niet aZtijd juist~ omdat onder hydPometeoren

aZZe vormen van waterhoudende neersZag wordt verstaan: regen~

hageZ~ sneeuw~ mist~ ijzeZ~ rijp~ dauw~ enzovoort. (Zie Zit. [11.4]).

Van een OSO (en ook van de vroegere onbekende registraties)

is (was) echter niet bekend~ of de oorzaak e~n soort ne~rsZagJis~

en of zij waterhoudend is.

11.5 2 herkende OSO's.

Op 14 februari 1978 verscheen omstreeks 10.00 uur een zeer

grote r~istemperatuurverhogingtussen de registraties. De

regenmeter gaf slechts zeer wInig neerslag weer. De "bult" had

een bijzonder glad verloop, zoals in figuur 11.4.a te zien ~s.

Op de daaropvolgende dagen werd een steeds groter wordende bult

geregistreerd, maar steeds op de zelfde tijd van de dag (fig. 11.4.b).

En dat, terwijl er meestal totaal geen regen of wolken waren

geregistreerd of gezien. Op een dag met bijna clear sky condities

was duidelijk te zien, wat de oorzaak van de ruisbult was:

de zon liep door de bundel van de antenne.

In het astronomische maandblad Zenit (lit. [11.5] en [11.6])

waren de declinaties (=hoogte t.o.v. hemelequator) van de zon

tussen 14 februari en 14 maart te vinden. In figuur 1J.5 zijn deze

waarden naast de linkse vertikale as uitgezet, terwijl de bijbe

horende data rechts van de figuur staan vermeld. Bij de horizontale

as is de ruistemperatuurverhoging (van "rustniveau" tot de "top

van de bult") geschreven. De grafiek geeft de gemeten verhoging

aan, op de dagen tussen 14 februari en 14 maart 1978.

Wij zien, dat op 23 februari de zon waarschijnlijk door de

hoofdbundel van de antenne gelopen is. V66r 23 februari er

onderdoor. erna bovenlangs. In de registraties en in figuur 11.4

kunnen wij niet het stralingsdiagram van de antenne terugvinden,

om de eenvoudige reden, dat de zonsdiameter te groot is om de

hoofdbundel en de zijlussen apart te kunnen belichten. Ret verklei~

nen van de tijdkonstante van de radiometer en het verhogen van

de schrijverpapiersnelheid hielp hier dus ook niet.
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Figuur 11.4.a Eerste zonne-registratie, in sneeuwbui.

Figuur 11.4.b Zonne-registratie van 21 februari 1978.
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declinatie

van de zon
datum, 1978

21 mrt

16 mrt

11 mrt

6 mrt

.1 mrt

24 febr

19 febr

80604020o
-1 5~-f-~----I--.....--+---........---+-----.-_-------.--1-14 f ebr

100

II

liT. in Kelvin
u~t

Figuur 11.5 Ruistemperatuur, veroorzaakt door zon,

van 14 februari tot 14 maart 1978

S}==I~====~~~~~~~~iantenne

Figuur 11.5.a Voorstelling van de zon in de

hoofdbundel van de paraboolantenne.
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wij zullen nu trachten te berekenen, of de gemeten waarde van 83 K

ruistemperatuurverhoging, overeenkomt met de bijdrage die de zon zou

moeten leveren, wanneer zij door de hoofdbundel van de antenne loopt.

Nemen w~J even aan, dat de antenne aIle vermogen ontvangt in de

hoofdbundel met een ruimtehoek n steradiaal. Met de ruistempera-a
tuur van de bron T

b
vinden wij dan met behulp van de formules in

lit. [I I. 7] voor de Brightnesstemperatuur (voor n ~ n ):
a s

K •
(11.1)

Veronderstellen wij nu een ci~ulair diagram van de antenne, dan

wordt (11.1):

K , (I I. 2)

waarin d en d de schijnbare diameters van bron resp. antennebundel
s a

voorstellen. De schijnbare diameter van de zon bedraagt voor 30 GHz

circa 0,5 0 , en de antennebundel is 50 breed, dus:

K (11. 3)

(11.4)120 K.T =
B

De temperatuur van de zon bedraagt voor 30 GHz c~rca 12000 K, dus:

12000
100

De antennetemperatuur voIgt nu uit het feit, dat slechts 86 % van het

totale vermogen in de hoofdbundel van de antenne ontvangen wordt.

Dus 6T = 0,86 x 120 K =ant 103,2 K . (I 1. 5)

Volgens (5.57) moeten w~J nog de toename in T t delen door 1,35 oman
de toename ~n T 't (op de schrijver) te vinden:

u~

6T, = 76,5 K .
==M~~===========

(II. 6)

Dit komt goed overeen met de gemeten waarde van 83 K.
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Wij kunnen nu verwachten, dat deze zonneruis tweemaal per

jaar zal optreden: eenmaal bij dalende en eenmaal bij stijgende

zonnedeclinatie. De data van verschijning hangen af van de

elevatie van de antenne: bij 25° zullen de stijgende doorgangen

optreden rond 23 februari, en de dalende rond 23 oktober.

Bij hogere antenne-elevatie komen de doorgangsdata dichter bij

23 juni te liggen, bij lagere elevatie dichter bij 23 december.

De tijdstippen van doorgang van de zon door de antennebundel

hangenafvan de horizontale instelling (azimuth) van de

antenne: een oostelijke richting betekent een vroegere

doorgang, een meer westelijke azimuth een doorgang op een

later tijdstip van de dag •

.. .•••

Een 050 van een totaal ander karakter trad op in de nacht van

19 op 20 juli 1978. In figuur 11.6 is de registratie van deze

nacht weergegeven. Op de ochtend van 20 juli werd onderzocht, wat

de oorzaak van dit verschijnsel was. De interne en externe

referentietemperaturen werden op de juiste wijze door de

radiometer en schrijver verwerkt. Dus was de opstelling

vanaf de Golfpijpschakelaar nog in orde. De fout moest dus

tussen Golfpijpschakelaar en antenne, of in de antenne zitten.

Er waren geen losse verbindingen van golfpijpen te vinden, en

zij bevatten ook geen regenwater.of vuil. Bij controle van de

feed bleek zich hierin een Forficula auricularis te bevinden.

Het radiometersignaal nam weer een normaal laag niveau aan, toen

deze oorworm was verwijderd. Dat de feed een gezellige woonplaats

vormt,werd bewezen door het feit, dat op de ochtenden van 21 en

27 juli de (-zelfde?) oorworm wederom 1n de feed geklommen was.

Na Z1Jn definitieve verwijdering had een nieuw exemplaar op

31 juli echter dezelfde weg naar de feed gevonden.

Om tegen te gaan, dat in de toekomst een nieuwe invasie van oor

wormen of andere insekten plaatsvindt, is veer de feed een afdichting

aangebracht, in de vorm van een stukje Melinex-folie.
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12. Vooruitzicht op experimenten.

De vorige hoofdstukken handelen over de theorie, de opbouw,

de werking en enkele meetresultaten van de radiometer. In dit

hoofdstuk zal nu worden beschreven, welke experimenten er

eventueel met en aan de radiometer kunnen worden uitgevoerd.

12.1 Roornantenne.

In dit verslag werd er steeds vanuitgegaan, dat, indien de

Golfpijpschakelaar op de stand "hoorn" stond, er ook inder-

daad met de hoornantenne gemeten werd. In dezelfde stand van de

schakelaar kan echter ook de externe load doorverbonden worden

met de rest van het golfpijpsysteem. Ret enige verschil ~s nu,

dat ~n de ene situatie de hoornantenne (fysisch) met de Golf

pijpschakelaar is verbonden, in de andere situatie de externe

load. Ret {s dus niet mogelijk beiden tegelijkertijd te gebruiken.

Tijdens het afstudeerwerk is echter in praktijk vrijwel nooit

van de hoornantenne gebruik gemaakt. En indien, dan nog in de

oude opstelling, dus die zonder oven. Zoals reeds is vermeld,

zijn er dus nooit echte metingen met deze antenne verricht.

Een hoornantenne heeft een smallere hoofdbundel en lagere zijlussen

dan de paraboolantenne, die in de huidige opstelling gebruikt

wordt. De hoorn ontvangt dus ruis uit een kleiner gedeelte van

de hemel, terwijl ook de bijdrage van het aardoppervlak (via de

zijlussen) veel kleiner is. De conclusie is, dat de hoornantenne

een veel lager antenneruisniveau zou moeten afgeven aan de radio

meteropstelling, dan de gebruikte paraboolantenne. Rierbij wordt

dan weI verondersteld, dat o.a. de elevatie van de beide antennes

even groot is.

De enkele keren, dat de hoornantenne aangekoppeld werd, was de

uitgangsspanning van de radiometer echter veel hoger dan die,

welke bij gebruik van de parabool gemeten werd.

Nu het radiometersysteem met de paraboolantenne werkt, kan

uitgezocht worden, waarom de hoorn niet wenst te funktioneren.
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12.2 Verband tussen ruistemperatuur en demping.

Totnutoe zijn slechts grafieken samengesteld,die het verband

weergeven tussen ruistemperatuur en regenintensiteit. (Bijlage ~).

Het was nog niet mogelijk om de gemeten demping van het satelliet

signaal tegen de ruistemperatuur uit te zetten, omdat er nog niet

voldoende simultane demping-ruis~etingengedaan zijn.

Het zoeken naar het verband tussen ruistemperatuur en demping

is eigenlijk het hoofddoel van het gehele radiometer-experiment.

Indien dit verband bekend is, kan de demping op een bepaald

tijdstip worden teruggezocht, nadat aIleen de ruistemperatuur

gemeten is. Dit onderzoek kan worden gestart,zodra continu een

satellietsignaal, radiometersignalen, en meteorologische

gegevens kunnen worden gemeten, en de benodigde meetwaarden

aan de microprocessoren en aan de computer kunnen worden aange

boden ter verwerking. Een continu satellietsignaal komt pas

aan het einde van de maand september beschikbaar, nadat de tests

aan de OTS afgelopen z~Jn.

Aangezien de demping door de atmosfeer voor een 30 GHz signaal

anders is dan voor een II GHz signaal, zou het nuttig zijn, de

ruistemperatuur van de 30 GHZ radiometer niet aIleen te vergelijken

met de radiometer en satellietontvanger voor 11 GHz, maar ook met

een satellietontvanger voor 30 GHz. Voorlopig zal dit echter niet

mogelijk zijn, omdat er nog geen satelliet is, die signalen in de

30 GHz band uitzendt.

12.3 Wolkengeslachten.

Zoals waarschijnlijk bekend is, z~Jn er verschillende soorten

wolken. Vooral de bewoners van het "platte land" kunnen aan de

hand van kleur en vorm van de wolken een weersvoorspelling op

korte termijn geven. De wolken zijn verdeeld in de geslachten

cirrus~ stratus~ cumulus en mengvormen daarvan. Elk geslacht

heeft zijn eigen vorm en kleur, en komt slechts op een bepaalde

hoogte boven het aardoppervlak voor. Enkele exemplaren zijn

duidelijk regenwolken: zij zijn donkergrijs of blauw, terwijl

hun naam het woord nimbus of nimbo bevat.Zij bevatten veel water.
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Er zijn verschillende publikaties, welke afbeeldingen van

wolken weergeven, met vermelding van hun naam en eigenschappen:

ne lit. [12.1] tim [12.3].

Ret is mogelijk om bij de radiometer-registraties te vermelden,

welke wolkensoort door de antennebundel trekt. Dit kan gebeuren

door visuele observaties, door verwerking van de (summiere)

KNMI-weergegevens, of door toepassing van een wolkenradar, welke

de hoogte en dikte van een wolkenlaag kan meten. Dit laatste

kan bijvoorbeeld in een verder gevorderd stadium van de radiometrie

worden toegepast.

Door dit experiment zouden wij misschien een nog beter inzicht

kunnen krijgen in de verschillende faktoren van het veroorzaken

van demping (en ruistemperatuurverhoging) door wolken en neerslag.

In lit. [12.4] worden soortgelijke experimenten bij 90 GRz vermeld.

12.4 Stijgtijden van het radiometersignaal.

Ret volgende experiment werd "ge'inspireerd" door enkele

bijzondere meetresultaten. Er is namelijk gebleken, dat het

radiometersignaal niet steeds even snel stijgt, wanneer er

een bui of wolk geregistreerd wordt: bij een wolk is de begin

helling meestal vrij zwak, terwijl bij een hagelbui de flank

zeer scherp is.

De intensiteit van de bui is soms slechts terug tevinden in

de helling van de registratie: een zwak buitje heeft een langzamere

stijgtijd dan een stortbui. Ret is zelfs voorgekomen, dat de

hellingen van twee elkaar opvolgende registraties van buien

beter de intensiteiten van deze buien weergaven dan de maximale

ruistemperatuurtoenames •.•• en dat een wolk een hogere maximale

ruis, maar een lagere beginhelling had dan een even tevoren gevallen

regenbui.

In figuur 12.1 zijn twee registraties afgebeeld: een van een

rustig verlopende bui, en een van een sterk fluktuerende intensiteit.

Ret zou misschien interessant zijn, de computer niet aIleen de

maximale ruistemperaturen, maar ook de stijgtijden te laten berekenen,

en deze eveneens te correleren met demping en regenintensiteit.
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De daaltijden zijn irrelevant, omdat na een regenbui de

antenne nat is. Na enige tijd droogt de waterlaag op

het reflekterend oppervlak weer op, maar voordien z~Jn

de registraties hoger dan de werkelijke ruistemperatuur,

welke door een bui veroorzaakt wordt.

In figuur 12.2 is een registratie weergegeven van het

afdrogen van de antenneschotel.

Figuur 12.2 Droogwrijven van antenne

tijdens een sneeuwbui.
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Voor de volgende experimenten zullen de continu-registraties

van de ruistemperatuur~ die uit de richting van de OTS wordt

ontvangen~ tijdelijk moeten worden onderbroken.

Uitbreiding van ijk- en controlemogelijkheden.

In verschillende astronomische maandbladen en gidsen z~Jn de

posities van de hemellichamen op bepaalde dagen van de rnaand

vermeld. Hieruit kunnen elevatie en azimuth op elk willekeurig

tijdstip worden berekend. Indien nu de radiometerantenne op

deze hemellichamen gericht wordt, kan de ruis, die zij uitzenden,

worden gemeten. Aangezien deze ruisvermogens bekend zijn (zie ook

lit. [12.5] tim [12.9]), kan worden gecontroleerd, of de

radiometer een juist uitgangssignaal heeft.

Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met de demping

tussen hemellichaam en aardatmosfeer, achtergrondruis en eigen

bijdrage van de aardatmosfeer: § III uit lit. [12.7] en § II uit

lit. [12.8].

Dit zou de eerste controlemogelijkheid zijn, die gebruik maakt

van de antenne, om de referentie-ruisvermogens aan de radiometer

toe te voeren.

Indien bekend is, hoe de radiometer het voorbijtrekken van

de hemellichaam-ruisbronnen registreert, kan dit een hulpmiddel

zijn, om sommige 080's te verklaren. De zon en de maan zijn meestal

ook visueel nog wel terug te vinden, maar de stand van planeten,

sterrenstelsels enzovoort, kan alleen met enige voorkennis van de

astronomie bepaald worden. Vooral overdag.

12.6 Reflektiecoefficient van de aarde, en antenne-elevatie.

In dit verslag werd er steeds vanuitgegaan, dat de antenne

van de radiometer op de OT8 gericht is,en dat hij een

elevatie van 30,9° heeft. In werkelijkheid heeft hij een

elevatie van circa 25°: ten eerste omdat de ophangbeugel

verhindert, dat er een hogere elevatie ingesteld wordt, en

ten tweede omdat alle berekeningen uitgegaan zijn van 25°

(Zie ook verslag van F. Zelders.).
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Als de radiometer in de toekomst gebruikt gaat worden voor

het voorspellen van demping op het pad satelliet-grondstation,

moet de antenne op deze, nog te lanceren satelliet gericht worden.

Ret is mogelijk, dat de betreffende kunstmaan op een andere

plaats aan de hemelbol komt te staan dan de OTS. Dus zal de

radiometerantenne eventueel op een andere elevatie ingesteld

moeten worden. In de theorie zagen wij reeds, dat de demping

bij een dalende elevatie toeneemt. Voor de radiometrie betekent

dit, dat het gevonden verband tussen ruisternperatuur en demping

aan de veranderde elevatie zal moeten worden aangepast.

Om dan niet weer hele series metingen te moeten doen (indien

dit met de nieuwe satelliet al mogelijk zou zijn ••• ), kan

gezocht worden naar een verband tussen ruistemperatuur en

elevatie, door variatie van de elevatie tussen 0° en 90°,

of over een kleiner bereik. Ropelijk ~s dit verband onder

verschillende weersomstandigheden en in verschillende jaar

getijden gelijk.

* ** *** ** *

Een ingewikkelder samenhang tussen elevatie, ruis en demping

als funktie van de (weers-) omstandigheden kan mede worden

veroorzaakt door de veranderingen van de reflektiecoefficient

van het aardoppervlak veer de antenne.

De parabool ontvangt, zoals bekend ~s, niet aIleen ruis uit

de richting van de hoofdbundel, maar ook de zijlussen leveren

een bijdrage, waarvan het grootste gedeelte afkomstig ~s van

het grasveld ten zuiden van het cascomobiel. Dit ruisvermogen

bestaat weer uit twee gedeelten: de grond en het gras bevinden

zich op een ternperatuur T , waardoor zij een equivalente
u

ruistemperatuur T uitstralen. Bovendien vindt reflektie plaats
u

van het ruissignaal, dat door wolken of regen wordt uitgestraald.

De sterkte van deze reflektie hangt af van de gesteldheid van

het grasveld: na een regen-, sneeuw- of hagelbui zal de reflektie

groter zijn dan tijdens een hittegolf of bij vorst. Ook wanneer

het gras gemaaid wordt, zal de reflektiecoefficient enigszins

veranderen.
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Om de invloed van de reflektie 20 goed mogelijk te kunnen

meten, zouden de eigenschappen van het reflekterend oppervlak

moeten worden veranderd. M.a.w.: de reflektie van het grasveld

zou op zeer korte termijn moe ten kunnen worden veranderd.

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van b.v. aluminiumfolie

(met reflektiecoefficient R=I) en absorberend materiaal (R=O),

wat in korte tijd over het grasveld kan worden uitgerold.

Om R=1 te benaderen kan ook het grasveld onder water worden

gezet.

De vraag is echter, of de invloed van de veranderingen van de

reflektie kunnen worden gemeten, i.v.m. de nauwkeurigheid

en gevoeligheid van de radiometer.
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figuur 12.3 Verband tussen elevatie en Brightnesstemperatuur,
gemeten op een heldere dag. Lit. [12.10].

In lit. [12.10] tim [12.12] vinden wij beschouwingen over

reflektie en elevatie. Figuur 12.3, waarin metingen van de

brightnesstemperatuur als funktie van de antenne-elevatie z:ijn

weergegeven (voor 6 GHz) , ~s overgenomen uit lit.[12. 10].
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12.7 Obstakels.

Als afbakening van het terrein, dat tot het ontvangststation

behoort, is een metalen hek gebruikt, dat op circa 20 meter

van de antenne geplaatst is. Daarv66r bevindt zich, iets ten

westen van de antennebundel, een antenne met circa 6 meter

doorsnede, welke gebruikt wordt, om de signalen van de

METEOSAT te ontvangen.

Of schoon de ruisbijdrage van deze metalen voorwerpen verwaar

loosbaar klein is, kan onderzocht worden of zij geen storende

reflekties veroorzaken.

Bij de metingen met variabele antenne-elevatie uit § 12.6

zal waarschijnlijk een sprong in de ruistemperatuur gevonden

worden bij circa 150 elevatie. Dit wordt veroorzaakt door de

rij bomen, welke op circa 50 meter afstand van de antenne staan.

Deze sprong zal het grootst zijn in de lente. In de winter zijn

de bomen kaal, in de lente zijn zij volop begroeid, terwijl

dan ook een groot aantal regenbuien de bladeren zal bevoch

tigen, en zo hun ruisbijdrage verhogen. In de zomer is het weer

(buiten de buien) zeer droog , terwijl in de herfst de

bladeren verdrogen en afvallen. Uit de lange-termijn statistieken van

het KNMI blijkt, dat zeer zware buien vrijwel aIleen's zomers vallen.

Ook hier is het echter weer de vraag, of deze kleine ruisbij-

dragen door te radiometer te detecteren zijn. Ret is ook moge-

lijk, dat de ruis van de bomen ongeveer even groot is als die

van het grasveld. Dan is er geen verschil meetbaar tussen

deze twee "ruisleveranciers", en zal de horizon van de

radiometer verschoven zijn naar het topje van de bomen:
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13. 1

Aanbevolen wijzigingen en aanvullingen.

Ten tijde van het gereedkomen van dit verslag bevond de

30 GHz radiometer zich in goede staat, was compakt van

opbouw en gemakkelijk te bedienen; de metingen, die ermee

verricht konden worden waren redelijk betrouwbaar.

Aan de oven was een verzameling van aIle beschikbare

handleidingen over de gebruikte apparaten opgehangen: de GARD.

Maar toch •.•• er zijn nog steeds enkele verbeteringen

mogelijk. Niet aIleen aan de radiometer zelf, maar ook wat de

beveiliging, ijk-en meet-hulpmiddelen enzovoort betreft.

In dit hoofdstuk zullen wij enkele van deze verbeteringen noemen.

13.1 Antenne.

Zoals voorheen reeds werd aanbevolen, kan worden geprobeerd

de hoornantenne aan te sluiten. Lukt dit niet, dan kan de tot

nu toe gebruikte paraboolantenne vervangen worden door een

groter exemplaar, welke een antennediagram met zeer kleine

zijlussen heeft. om de elevatie-experimenten te kunnen uitvoe

ren zal de antenne draaibaar moeten worden opgesteld.

Hierbij moet erop gelet worden, dat bij het draaien van de

antenne en de golfpijpen tussen feed en cascomobielwand,

de demping van deze golfpijpen niet verandert.

13.2 ENR- en t.-metingen.
-----:~---...;;...--

De meetnauwkeurigheid van de radiometer is sterk afhankelijk

van de nauwkeurigheid bij het meten van de transmissiecoefficienten

van de diverse onderdelen van de golfpijp-opstelling. Bij het

meten wordt bovendien uitgegaan van een veronderstelde juiste

ijking met behulp van de ruisdiode. Dus ook de ENR van deze

ruisbron moet zo nauwkeurig mogelijk vastliggen.

Of schoon de metingen aan ENR en t. zo nauwkeurig mogelijk gedaan
~

zijn, zijn de optredende fouten nog tamelijk groot. Er is getracht

gebruik te maken van de in de vakgroep EC aanwezige ijk-opstelling,

maar deze was slechts te gebruiken voor rechte golfpijpcomponenten.

Misschien zal in de toekomst een betere meetmethode gevonden worden.
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13.3 Referentietemperatuur voor antenne.

Er is een (theoretisch) zeer eenvoudige oplossing voor aIle

ijkproblemen, die de bijmengprocedure overbodig maakt, en de

metingen zeer betrouwbaar en nauwkeurig maakt; vooropgesteld,

dat de temperaturen T , T . en T zeer goed constant te houdeno o~ ou
zijn en/of zeer nauwkeurig te meten zijn.

Deze oplossing bestaat uit het aanbieden van een nauwkeurig

bekende, lage ruistemperatuur aan de gebruikte antenne.

Deze temperatuur zou kunnen liggen tussen de minimum- en

maximum-brightnesstemperatuur, die door de antenne kan worden

gezien. Het minimum ligt bij 30 GHz bij 50 K (clear sky), het

maximum bij 280 K (temperatuur van stortbui). Zie lit. [13.1].

Nog idealer zou een ruisbron zijn, waarvan de temperatuur

willekeurig tussen deze twee grenzen instelbaar is. De schrijver

schaal kan dan rechtstreeks in ontvangen temperatuur worden

geijkt.

In lit. [13.2] tim [13.5] staan een aantal van deze referentie

bronnen en hun toepassingen beschreven, zowel voor gebruik als

een bron v50r de antenne, als ook voor rechtstreekse koeling

van een aangepaste belasting, welke dan zelf een bron vormt.

Deze verbetering, welke gebruik maakt van zogenaamde cryogene

technieken, heeft slechts een nadeel: de hoge kosten.

13.4 Keten van regenmeters.

Bij het cascomobiel staat een regenmeter opgesteld, op ongeveer

15 meter afstand van de antenne. Deze regenmeter kan slechts

bepalen, hoeveel regen er clicht bij de antenne neerkomt. De

radiometer ziet echter ook regen, welke op grote afstand door

de antennebundel valt, en die dus niet in de regenmeter terecht

komt. Deze neerslag zou gemeten kunnen worden door een aantal

extra regenmeters, die op grotere afstand van de antenne staan

opgesteld. In figuur 13.1 is de maximale afstand bepaald,

waarop een regenmeter nog van nut zou zijn.
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De maximale hoogte van een wolk, waaruit regen zou kunnen

vallen, wordt 10 km verondersteld. De elevatie van de antenne

is 30° genomen. De maximale afstand is dan 10 13 ~ 17,32 km.

Tussen 15 meter en 18 km van het cascomobiel kunnen nu een

bepaald aantal regenmeters opgesteld worden. Het aantal kunnen

wij berekenen uit de minimale afmeting, welke een regenwolk

kan aannemen. In lit. [13.6] vinden wij figuur 13.2, waaruit

wij zien, dat de afmetingen van de wolk afnemen met stijgende

regenintensiteit uit deze wolk. De kleinste afmeting van een

wolk is dan 2 km bij 100 mm/h,dus de regenmeters behoeven niet

dichter bij elkaar te staan dan 2 km. Wanneer we nog bedenken,

dat de meeste regen ver beneden de 10 km begint met vallen,

en daarbij de regen zelf het ruissignaal van verder verwijderde

regendruppels verzwakt, kunnen wij stellen, dat op grotere

af stand van het cascomobiel de regenmeter-"dichtheid " niet

even groot behoeft te zijn als dicht bij de antenne.

Uit de figuur 13.1 blijkt nu, dat wij aan 8 regenmeters

ruim voldoende zullen hebben, om elke registratie van de

radiometeriwelke werd veroorzaakt door neerslag, terug te

kunnen vinden in regenmeter-registraties.

13.5 Alarminstallatie.

Hoewel de radiometeropstelling gebouwd ~s voor een continu

bedrijf, kan het voorkomen, dat er een calamiteit optreedt.

Zo viel bij meetexperimenten soms de voeding van de

Local Oscillator/ Mixer/-Preamplifier uit, waarschijn

lijk door een thermische beveiliging of stroombegrenzing

van de Local oscillator. De voeding schakelde zichzelf

echter niet opnieuw in; zij moest met de hand herstart

worden.

Indien nu de microprocessor zou registreren, dat er een

calamiteit optreedt, zou hij alarm kunnen geven, zowel in het

cascomobiel als in het gebouw E-Hoog. Dit laatste omdat er

zich in de toekomst bij continubedrijf vrij zelden iemand in

het cascomobiel zal bevinden.
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13.6 Netontstoring.

Zoals reeds in § 11.4 te lezen was, geeft het in- en uit

schake len van de oven-verwarmingselementen storingspulsen

op de schrijver. Ook het uitschakelen van b.v. een soldeerbout

in het cascomobiel veroorzaakt storingen. Het zou dus nuttig

zijn, de opstelling netstoringsongevoelig te maken.

Het in het verleden toegepaste ontstoringsfilter bleek niet

effektief (en gaf bovendien slechts 180 Volt i.p.v. 220 Volt),

en werd daarom weer verwijderd.

13.7 Terugkoppeling van uitgangssignaal.

In de theorie werd reeds vermeld, dat de radiometer ongevoelig

kan worden gemaakt voor versterkingsvariaties, door het uit

gangssignaal terug te koppelen via een variabele verzwakker.

De stand van deze verzwakker is dan een maat voor het gemeten

ruisvermogen.

Dit systeem zou eenvoudig gerealiseerd kunnen worden door de

sturing van de preciesieverzwakker te veranderen (lit. [13.7]).

Een simpele digitale schakeling zou kunnen detecteren, of de

uitgangsspanning van de radiometer van nul afwijkt, en daarna

de stappenmotor zodanig sturen, dat deze uitgangsspanning nul

wordt (of blijft). De aantallen stuurimpulsen, die aan de

stappenmotor van de verzwakker worden afgegeven, zijn dan een

maat voor het gemeten ruisvermogen.

In lit. [13.8] tim [13.10] zijn nog een aantal(andere)zelf

calibrerende radiometeropstellingen teschreven. Misschien

kan in de verre toekomst een van deze systemen bij de 30 GHz

radiometrie worden toegepast •••

Lit. [13.8] beschouwt een systeem zoals w~J hierboven beschreven,

op een meet- en regeltechnische wijze.
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INDELING VAN DE KANALEN VAN HET WEERSTATION.

Bij bijlage B.4

Kanaal Gemeten grootheid Meetbereik

1 Relatieve vochtigheid 0 - 100 %

2 Neerslag 0 - 10 rom

3 Luchtdruk 710 - 790 rom Hg

4 Buitentemperatuur (T ) -30 - +40 °cu
t: Binnentemperatuur ("-T. ) 0 - +50 °coJ

~

6 Oventemperatuur (T ) 0 - +50 °c
0

7 Windrichting Nog niet aangesloten.

8 Windsnelheid 0 - 35 m/sec
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Handleiding.

d.1
Bij § 4.1 Golfpijpsysteem

In deze handleiding wordt er vanuitgegaan, dat aIle netspannings

schakelaars in de stand "aan" , "in", "on" of "'V" staan, dat al1e

smeltveiligheden in de juiste staat verkeren, en dat aIle netstekers

in wandcontactdozen (of sloffen) zijn gestoken.

Verder wordt aangenomen, dat bij aIle apparaten, welke op een

gelijkspanningsvoeding zijn aangesloten, deze spanning inderdaad

aanwezig is.

Voor de aansluitingen van de diverse componenten op elkaar, wordt

verwezen naar de figuren 4.4, 4.6 en 5.1.

Hierna voIgt een overzicht van de stand van de schakelaars, wijzers,

potentiometers en lampjes aan de voorzijde van de apparatuur in het

rek van de radiometer. Voor aIle andere aansluitingen en schakelstanden

wordt verwezen naar de rest van deze GARD.

Normaal gebruik.

Latching Switch Driver

Irrelevant zijn: 33 Hz; 66 Hz; Var. Freq; Fixed/Man; CW/CCW.

133 Hz: non-invert;

Aut/Man: Aut.

Ext/lnt: Ext.

'VI WJ1aansluiting van AIL-Unit op ruuL
Type 2392C Radiometer-Unit

RF Switch: switched

Gain Mod: switched

Detector Current: op 70 a 200 ~A regelen m.b.v. IF Attenuation.

IF Attenuation: circa 5+3+2+1 IN (t)

Balance Sensivity: 1 Volt (evt. 0,1 Volt)

Balance: afregelen op 0,0 Volt m.b.v. GAIN MOD

GAIN MOD: circa 7(course) en 10 (fine).

Integration time constant: switched: 10 sec.

total power: irrelevant

Video Gain: afhankelijk van gewenste gevoeligheid (Volt/K): ca.7

Speaker volume: irrelevant
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Sturing precisieverzwakker:

Hand/Aut: Hand

A / . h' {V: a stijgt• V.: ~n gewenste r~c t~ng: A d 1: a aa t

/ t d .{Stap: pulsen m.b.v. "single step"Stap Cant: ~n gewenste s an . l'Cont: stappenmotor oopt cont~nu

Single Step: indrukken voor een enkele stap van de motor

Din-plug aansluiting voor stappenmotor

Voeding Mixer-Preamplifier

LED's voor +13,3 V; -15,7 V continu aan.

LED voor + 5,3 V aan na starten van voeding m.b.v. drukknop.

Schakelaar: keuze voor V uit de drie spanningen; irrelevant
m

Temperatuurregeling

Lampjes in netschakelaars branden zodra betreffende verwarmings

draad ingeschakeld is.

Bediening Golfpijpschakelaar

Omschakelen door druk op witte knop.

L~mpje van momentele stand van schakelaar brandt.

Volgorde van schakelen: T + T + T. + T
o A ~ 0

(Op kast: ~ )

Schrijver Gecalibreerd op 5 Volt bereik

Minimale ui tslag (WGS op "int. load") : T op ~ 10 %.
o

Maximale uitslag (WGS op"parabool"): TA op ~ 85 % (bij clear sky)

papiersnelheid: 120 mm/uur.

Uitgang van AIL unit op + en - (evt. m.b.v. offsetspanning).
t
-} op -}

Offsetspanning 12 Volt/op potentiometer (instellen: z~e "IJkprocedure")

Multimeter voor controle schrijverspanning; bereik 10 of 2,5 Volt.

Ruisdiodeschakelaar aan bij gedeelten van ijkprocedure.

Meetpunten: V+_ voor spanning,op stand "aan"

I voor stroomsterkte, op stand "uit".+-
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Temperatuurmeetkastje

Keuzeschakelaar op te meten temperatuur: T,T , T . of T..
o ou o~ ~

"uit": meetpunt voor aansluiting van digitale voltmeter.

uitgangen: -12 V, 0 en +12 V: vrij beschikbaar als voeding.

Voeding (Oltronix)

voeding voor Local Oscillator

20 V; 1,6 A Push: 40 V; 0,8 A: ingedrukt

wijzer: op 15 Volt afgeregeld m.b.v. potentiometerwiel

Digitale voltmeter

op bereik 2 Volt

direkte aflezing van temperatuur ~n Kelvin.

Oven Lampen "IN" en "UIT" voor ~n- of uitgeschakeld zijn van de

verwarmingselementen.

Temperatuur instellen m.b.v. schijf: 36°C.

(Aan-uit schakelaar voor netspanning: drukknop in rek,

direkt onder de oven.
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