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1 Doelst~lling

Do~lstelling: H~t gericht houden van een parabolische
antenne op ~~n niet stationaire satelliet binnen nauwe
grenzen, uitgaande van gegeven baanvoorspellingenl~n

een gegeven antenneconstructie met aandrijfmotor~ri.'

Uiteenzetting: Antennes met een grote richtingsafhanke
lijke gevoeligheid vereisen een nauwkeurige positi~in

stelling. De grootte van de Dauwkeurigheid wordt bepaald
door de grote mate van richtwerking die gepaard gaat
met de ontvangstgevoeligheid en de mate waarin variatie
in signaalsterkte in het ontvagstsignaal ten gevolge van
positionering zijn toegestaan.

Stelt men deze laatste vermogensvariatie 0,1 dB ofweI
2,2 %, dan voIgt uit de rond het maximum geldende relatie

G(e):: G m (1 - 2 (~t)

( waarin C", = de maximale gain
B = hoek met de hoofdas
~ = openingshoek tussen 3 dB punten

zie litt. 9 bIz. 575)

dat de vereiste positienauwkeurigheid 10 %van de 3 dB
bundelbreedt~ bedraagt.

Voor de beschouwde parabolische antenne met een diameter
van 3 meter is de 3 dB bundelbreedte bij een frequentie
van 2,2 GHz (S-band) 4,60 (litt. 9 bIz. 194), de vereiste
positienauwkeurigheid derhalve 0,460 ofweI ca.
1,3 x 2 -10 x 3600 •

Geg~ven deze eis en gegeven het feit dat de baanvoorspel
lingen (positie in 2 coordinaten op discrete tijden) nu
meriek bekend zijn, ligt een digitale dataverwerking voor
de hand.



!
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Beschikbaar moe ten zijn:

a Een positi~ uit1eessyst0em van minimaal 10 bit,
12 bit i.v.m. kwantiseringsfouten.

neem

b Ben digita1e verwerkingseenheid. Hiervoor wordt de
PDP-8 I digita1e rekenmachine gekozen.

c Een telemetriesystgem am de afstand (ca. 300 m.
sen rekenmachine en antenne te overbrugg~n.

tus
I
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2 Inleiding

Bij de oommunicatie met kunstmatige satellieten wordt
1,1

ge bruik gemaakt van antennes met een sterke rich twer-
king. Het is dan noodzakelijk dat de antenne de satel
liet "ziet"in de richt ing van zijn maximale verster
king. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een, door moto
ren aangedreven, beweegbaar onderstel, de "mount".
Voor het gericht houden van een ontvangantenne op een
satelliet, '''tracking'' genoemd, kunnen twee mogelijkhe
den worden aangegeven:

-a. "autotrack" i uit het ontvangen signaal worden fout
signalen afgeleid waarmee de antenne bijgeregeld wordt,

i

-b. "programtrack" i de plaats van de satelliet als funktie
van de tijd is voorspelbaar, dus ook de richting van
de antenne voor optimale ontvangst. \

I

Bij een zendantenne vervalt de eerste mogelijkheid, tenzij
tegelijkertijd of simultaan ook ontvangen wordt.
Hierbi j kan het volgende opgemerkt worden:
ad a: Als een autotraok-systeem zi jn deel eenmaal gevon

den heeft, kan dit verder nauwkeurig gevolgd worden,
maar, naarmate de antennebundel smaller wordt, wordt
het zoeken moeilijker.

ad b: Een programtrack-systeem is afhankelijk van de kwa
liteat van de voorspelling, maar bij betrouwbare
voorspelling is de antenne zo gericht, dat communi
oatie mogelijk is.

De meest universele opstelling is een combinatie van bei
den, waarbij enerzijds autotrack wordt gebruikt als fijn
regeling op de programtrack en anderzijdsde autotrackge
gevens worden benut om de voorspellingen voor de program
track te verbeteren.
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Ret onderhavige ontwerp is een programtrack-systeem.
In vAel programtrack installaties, waaronder zeer grote
(zie b.v. litt.7 en litt.8), wordt gebruik gt'3maaktvan
een gesloten regelsysteem, waarvan het setpoint ges~uurd

wordt door een ponsbandinstallatie. De ponsband met stuur
gegevens wordt van te voren Hoff-line" op een grate reken
machine vervaardigd. Pas de laatste jaren, door het\ver-

I

krijgbaar worden van flexibele, kleine en betrekkelijk
goedkope digltale rekenmachines, is het interessant !gewor
den een derg~lijke machine tevens de regelfuru£tie t~ laten

:"VlItrrichten. i

I

Naast p,n eventueel tijdens het uitvoeren van deze re!gel~

funktie kan namelijk nag een aantal taken door de reken
machine vervuld worden. Tot de mogelijkheden behoren:
verwerken van meetgegevens, bijwerken van de gegevens waar
uit de voorspellingen worden berekend en het bereken~n van

i.deze voorspellingen.
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~Antennemount en aandrijving

3.1 Type
Bij een aantal antennetoepassingen, zoals vliegtuigpadar,
radio-astronomie en satellietcommunicatie wordt veelal ge
eist dat de antenne een object langs het gehele ziuhtbare
deel van de hemelbol kan volgen. Hiertoe is een mount met
twee rotatie-assen noodzakelijk, sorns worden er zelfs drie
assen toegepast. Constructief en regel technisch zijn twee
onderling loodrechte aseen aantrekkelijk, maar ook twee
scheve assen worden weI toegepast, als ook drie orthogo
Dale aseen. De as waaromheen de ophanging van de andere as
roteert, wordt primaire as genoemd, de andere de secundaire

I

as.
Fig. 3.1.1 geeft een veel toegepast systeem.

I

vbor
b~weeg

i

i

Fig.3.1.1. Schematische
stelliDg van eenvoudige
bare antenneopstelling.
az = azimut-as
el = elevatie-as
str = stralingsrichtingaz

~~

De antenne is z.odanig aan een horizontale as bevestigd,
dat zijn stralingsrichting loodrecht op deze as staat.
De hoek tussen de stralingsrichting en het horizontale
vlak wordt elevatie (latijn: elevatio = hoogte) genoemd,
de as ae elevatte-as. De ophanging van deze as is draai
baar om een vertikale as, azimut- (arabisch: samt = op
de reohte weg) as genoemd. De azimutshoek wordt gemeten
t.o.v. de zuidrichting. Dit type mount wordt azimut-ele
vatiemount genoemd. In het zenit (arabisch, punt aan de
hemelbol"loodrecht boven de waarnemer gelegen) treedt
een singulariteit op, het azimut is hier onbepaald eri in
de omgeving van het zenit kan een kleine variatie i~ stra
lingsrichting corresponderen met een grote (max. 1800

) azi
mutvariatie.
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Het volgen van een bewegend object in de omgeving van het
zenit in het bijzonder met een autotrack installatie is
dan ook vrijwel onmogelijk. Algemeen geldt voor orthogo
nale assen dat in de richting van de primaire as een singu
lariteit ligt.
In de radio-astronomie hoeft dit geen bezwaar te zijn.
Door de primaire as evenwijdig aan de schijnbare rotatie
as van de hemelbol, dit is de aardrotatie-as, te leggen,
valt de singulariteit samen met een stilstaand punt, de
hemelpool. Dit heeft tevens het voordeel dat de meeste
interessante objecten, teweten radiosterren, gevolgd kun
nen worden door aIleen de primaire as met een const~nte

snelheid aan te drijven. Men spreekt hier weI van een de
clinatie-inclinatie-mount.
Wordt de primaire as horizontaal gelegd, dan spreekt men
van een x-y-mount. Hier treden twee singuliere punten op
langs de horizon. Wordt de X-Y-mount in zijn geheel draai
baar opgesteld om een verticale as, dan is het mogelijk om
de singuliere punten zo te leggen dat er bij het volgen
geen hinder van ondervonden wordt. Dit drie-assige systeem
wordt X-Y-Z-mount genoemd.
Als voordeel van de orthogonale twee-assige mount kan nog
vermeld worden, dat er geen interactie is tussen de twee
stuurrichtingen, verdraaing van een as leidt niet tot
een reactiekoppel am de andere as.

Van scheefassige mounts, zoals bijvoorbeeld bij open casse
grain antennes worden gebruikt, zij hier alleen vermeld:
a dat hierbij door een juiste keus van de hoeken tussen
primaire en secundaire as en tussen secundaire as enstra
lingsrichting de singulariteiten in een niet interes$ant
gebied (b.v. onder de horizon) gelegd kunnen worden.
b er een sterke interactie is, waardoor gecompliceerde
regelproblemen ontstaan.
£ dat een dergelijk systeem duurder is dan een vergelijkbare
azimut-elevatie- of X-Y-mount.
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Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende
typ~n mounts zij verwezen naar (litt. 5).

De te besturen mount is van het azimut-elevatie type.

2.2 Mechanisch systeemgedrag.
Doordat de assen onderling loodrecht z~Jn mogen de bei
de bewegingsrichtingen als twee afzonderlijke systemen
behandeld worden, die kwalitatief een zelfde gedrag ver
tonen.
Indien zot n systeem nu beschreven mag worden als een
motor, die via spelingsvrije starre tandwielen een last
met een zeker traagheidsmoment aandrijft, waarbij aIle
wrijvingen een viakeus karakter hebben, dan is dit te
beschrijven met de differentiaal vergelijking:

M

Fig. 3.2.1 Schematische weergave van de componenten in
een bewegingsrichting, azimut of elevatie.
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In vergeli.jking (3.2.1) is nu, zie fig. 3.2.1

Dm
Sm
N1
Dt ··
.Jt

••
N

2
Dn
.In
Q

.I =

viskeuze dempings coefficient motoras.
traagheidsmoment motoranker + motoras + tandWiel.
vertraging van motoras naar tus~enas

v1skeuze dempingscoefficient tussenas
traagheidsmoment tussenas + tandwielen
vertrag1ng van tussenas naar hoofdas
viskeuze dempingscoefficient hoofdas
traagheidsmoment tandwiel + hoofdas + last
uitgangshoek hoofdas

2 2
.In + N2 (.It + HI Sm)

In deze beschrijving wordt dus geen rekening gehouden
met
a. tandwielspeling
b. stictie en droge wr1Jvlng
c. torsie en buiging
d. storingsinvloeden (b.v. windkracht)
e. onbalans (dit geeft in elevatie een "inwendige" koppel

Voorts wordt aangenomen dat het traagheidsmoment om de azi
mut-as niet elevatie afhankelijk is. (Hierop kan gebalan
cAerd worden, dit is niet gebeurd.)

..
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4 Theorie

4.1 Statespace theorie
Een systeembeschrijving die zich bijzonder goed le~nt

voor toepassing bij een digita1e rege1aar is de state
space theorie (zie 1itt. 1).
Een lineair ne orde systeem met een ingang en een uit
gang kan gekarakteriseerd worden met de differentia~l

verge1ijking :

met beginvoorwaarden x(O), x(l)(O) (n-l)..... ..x

HiA.ris is x(t) de uitgangsgrootheid, x(i)(t) de i e afge
1A.ide daarvan en f(t) het stuursignaal, (zie fig. 4.1.1)

~ ~(t) ... 1'1'.0 rei£.
~ sysi.eem

• (nJb)X (1:.), )«(-1.) . _. -.. X r~

-'\

Fig. 4.1.1 ttblack box" voorstel1ing nS-orde systeem.

Door te ste1len xo(t) = x(t)

=

•
•

kan de ne_ ords differentiaa1 verge1ijking gescmreven
worden ala n le- orde differentiaa1 verge1ijkingen ~

..
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•
•
•
•

•••••
An 1- --=- x l(t) +A n-

n

(zie oak fig. 4.1.2)

+ 1 • f(t)
An

In een n-dimensionale ruimte R kan een groep bije1kaar
n

behorende waarden van xo' •••••••••• , xn_1 , (dus voor
een bepaalde waarde van t) voorgesteld worden door een

• •
vector x(t), evenzo de afge1eiden x, x 1

- • 0 ~

in de ruimte B' door x(t).n -
We kunnen dan schrijven:

•
~(t) = A ~ (t) + B. f(t)

waarin door verge1ijken van (4.1.4) met (4.1.3) blijkt
te moeten gelden:

° 1 0 • 0

° ° 1 • 0

• • • • •
A= (4.1.52.)

Ao ~ A2
A

n
_
1

- An '- ~'-An • • -~

( 1 . )TB = 0,0, • • .. •
~



I
-->
\Il
I

Fig. 4.1.2 Ana1ogon rekenschema voor verge1ijkingen (4.1.3).
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De vergelijking (4.1.4) is niets anders dan een andere,
kortere schrijfwijze voor (4.1.3).
Daar de vector x(t) de uitgang van het beschouwde systeem
volledig beschrijft ten tijde t en altijd geldt x(t)ER ,- n
wordt R

I1
de toestandruimte of met de engelse benaming

"output space" genoemd, analoog aan de statespace indien
het systeem in de toestandgrootheden beschreven zou zijn.

. 1)
Laplacetransformatie van (4.1.4) geeft:

s.x(s) - ~(O) = A • ~(s) + B/(f(t))

waarin ~(s) =~(x(t))

(4.1.6)

f(t) hoeft niet meegetransformeerd te worden, bij terug
transformeren komt f(t) toch net zo terug, vandaar 1 (f(t)).

In (4.1.6) kan voor s.~(s) geschreven worden s.l.~(s)

waarin 1 de identiteitsmatrix is. Dan is

(sl - A) xes) = x(O) + B.I.. (f(t)), of

.!(s) = (sl - A)-l ~(O) + (sl - A)-l. B.l(f(t))

(4.1.7b)
Terugtransformeren geeft nu:

x(t) = P~t) • .!(O) + (p (t) .B) ~ f(t)
waarin if (t) = '1.-- ((sl - A)-I).

(4.1.8)

1) Waar hier en in het vervolg een niet-vector operator
(1.- , /':', ., J ) op een vector of matrix wordt toege
past is dit een verkorte schrijfwijze voor het toe
passen van die operator op ieder element van die vec
tor of matrix.
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(4.1.8) geeft de responsie van het systeem bij gegeven
beginwoorwaarden (x(O)) op een funktie f(t) aan de in
gang.

Voor een gesampled systeem, met sampleperiode T, waarbij
f(t) = m(O), m(O) constant voor O<t<T, geldt voor t ~ T

T

x(T) "" P (T) • x(O) +IP(t) • B • dt • m(O)
o

Doordat f(t) = m(O) = constant voor O<t<T gaat de convo
lutie uit (4.1.8) over in

T

mCO) .jf Ct) • B. dt

"

(4.1.10)B.d t.

Daar de vector B niet tijdafhankelijk is, mag deze zowel
samengenomen worden met pet) als met m(O).
Door samennemen van p(t) en Bonder het integraalteken
blijven er n integralen over, werd B met m(O) samengeno-

2men, dan n •
Een verdere verkorting in schrijfwijze wordt verkregen
door te definieren

£iCT) -[PCt).
o

Vergelijking (4.1.9) wordt dan:

~(T) = P(T) . ~(O) + E(T) • m(O) (4.1.11)

Voorts geldt voor t ~ nT

~(nT) = f ('1'). x ((n-l)T) + ~(T).m((n-l)T) (4.1.12)
zoals nu met volledige inductie bewezen kan worden.
Met (4.1.12) is de uitgangsvector x(nT) op een moment-t = nT, uitgedrUkt in de uitgangsvector x((n-l)T) een
periode eerder en het stuursignaal gedurende die periode.
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P(T) stelt de invloedsmate van de b8gincondities voor.
geT) stelt de systeemoverdracht voor het ingangssignaal
voor.

4.2 Toepassing van de statespace theorie
Nemen we voor (4.1.1) de beschrijving van het mechanisch
antenne gedrag volgens (3.2.1), waarbij J, D, en Tu op
d8 antenne-as teruggerekend zijn met (3.2.2), (3.2.3) en
(3.2.4).

- .
J9(t) + DQ(t) = Tu(t)

•
m8t beginvoorwaarden Q(O) en Q(O)

Indien de tijdconstanten van de roterende servoverster
ker verwaarloosd mogen worden t.o.v. de mechanische tijd
constante, kan voor het koppel Tu(t) geschreven worden:

Waarin k, constant verondersteld, het produkt is van:
a. de steilheid van de buizen [rnA/V]
b. de versterking Tan de roserende versterker [A/~

c. d8 koppel-stroom constante van de motor [Nm/~

d. de reductie van de tandwieloverbrenging [1]

(k heeft dus de dimensie [Nm/y]).
Voor met) neman we aen stapvormig signaal:

<0 , oZ:t
met) =

m(O) J t>O

(4.1.2) wordt nu:

•
x1(t) == Q(t)
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En (4.1.3) wordt:

•
xo(t) = xI(t)

x1(t) = (O.xo(t)) - ~ xI(t) + ~ mea)

Uit (4.I.5a) en (4.I.5b) voIgt dan:

A G ~ _ ~)

(4.2.4b)

-1) -1
s + ~

1 1- s(s + b}s
. _[-1 j

0 1
"{s + nr

"j

-D
1 ~ (1 - e J"t)

= (4.2.5)
-Dt0 e j

(4.2.5) en (4.2.4b) in (4.1.10)invul1en en de integraal
uitwerken Ievert:
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'I -D

=J(:
~(1 _ e jt»)

(;)geT) -Dt
dt

e j

0

T

Dt~J: (1 -De-j )
dt

-jt
o j e

D
k J -:rr
TI(T - IT(l - e ))

:: D (4.2.6a)
k -~
D(l - e )

en (4.2.5) met t = T :

D
1 ~(l - e-J'f)r(T) = D (4.2.6b) i

-jT
e

Door (4.2.2), (4.2.6a) en (4.2.6b) in te vul1en in (4.1.12)
krijgen we nu'de responsie na de n-de sampleperiode op
het gedurende die periode aanwezige stuursignaal m«n-1)T),

•
vanuit een gegeven begintoestand Q«n-l)T), Q«n-l)T) :

Q(nT) = Q«n-I)T) + ~(l
DT

- e- j
) Q«n-l)T) +

D
k J - 'j'T

+ n-(T - n(l-e )). m( (n-1)T)

(4.2.7)
D D

• -~T. k -'jT
9(nT) = e • Q( (n-1)T) + n(l - e ). m( (n-1)T)
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Dit kan enigstins verkort weergegeven worden als:

•
B(nT) = Q((n-l)T) + Al Q((n-l)T) + A2 m((n-l)T)

•
Q(nt) =

waarin dan dus

(4.2.7) had ook verkregen kunnen worden door (4.2.3) te
integreren, toepass.ing van de omweg via de statespace
geeft eChter (na enige oefening) snel een stelsel verge
lijkingen als (4.2.7), vooral bij een hoger orde syst8em.

Uit (4.2.8) blijkt dat we in ~en sampleperiode (bij vaste
T) ook maar ~en graad van vrijheid, het stuursignaal ill,

hebben. Vanuit een begintoestarui mag aan de eindtoestand
maar een eis gesteld worden, 6f een bepaalde positie 6f
een bepaalde snelheid.
Dat snelheiassturing leidt tot positiefouten, behoeft
geen betoog, optredende snelheidsfouten worden geinte
greerd.
Zuivere positiesturingen (dus de eis dat de positie op
t = nT (n = 1, 2, 3 •••• ) gelijk is aan de gewenste wCJ.ar

de leidt gemakkelijk tot afwijkingen in de tijd tussen
de beschouwde tijdstippen.
Indien twee sampleperioden samengenomen worden ontstaat
weI een voldoende aantal graden van vrijheid, namelijk
m(nT) en m((n+I)T). Indien we nu eisen dat op t = (n + 2)T
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positie en sne1heid ge1ijk zijn aan de gewenste positie
•

p((n+2)T) en de afge1eide p((n+2)T) daarvan dan kunnen
we dit in de vo1gende verge1ijkingen samenvatten:

•
9((n+1)T) = G(nt) + A19(nT)

•
9((n+1)T) =

+ A2m(nT)
(4.2.10)

+ A4m(nT)

eta
p((n+2)T)==

• eis
p( (n+2)T)==

•
9((n+2)T) = G((n+1)T) + A19((n+1)T) +

+ A2m( (n+1)T)
(4.2.11)

• •
9((n+2)T) = A3G((n+1)T) + A4m((n+1)T)

Daze vergelijkingen worden opgeste1d op het moment t = nT •
•

Bekend veronderste1d worden dan G(nT) en Q(nT) •
•

G((n+1)T) en 9((n+1)T) interesseren ons slechts in zoverre
dat ~e in (4.2.11) aoeten leiden tot een op1ossing m((n+1)T),
we mogen ze e1imineren.
Substitutie van de 1inker1eden van (4.2.10) en (4.2.11)
geeft een ste1se1 van twee verge1ijkingen in m(nT) en
m((n+1)T), dat niet afhankelijk is
(bewijs in bij1age 1)

m(nT)

m((n+1)T)
=

= (~ccn+2)T) - 9C~T) - CAl + A1A3) gcnT))

p((n+2)T) - A39(nT)

met op1ossing (zie bij1age 1)

(4.;2.12)
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• •
m(nT) = BI P((n+2)T) + B2Q(nT) + B

3
Q(nT) + B4P((n+2)T)

(4.2.13)
• •

m((n+l)T) = B5P((n+2)T) + B6Q(nT) + B7Q(nT) + B8P((n+2)T)

m(nT) en m((n+l)T) zijn hiermee uitgedrukt in de gegeven
• •

beginvo~rwaarden genT), Q(nT) en de geste1de eisen
•

p((n+2)T), p((n+2)T) (en uiteraard de systeemparameters

in Bl • • • • • .Ba)

Met (4.2.13) hebben we nu de moge1ijkheid verkregen om,
als we op een s~mplemoment t -'nT (n willekeurig geheel)

•
de positie Q(nT) en de snelheid Q(nT) van het systeem
kennen, zodanige stuursignalen te berekenen dat op t =

(n+2)T positie en snelheid een gewenste waarde krijgen.
De hoekstand Q kunnen we meten m.b.v. een digitale as
stand uitlezing (E : shaftencoder, zie hoofdstuk 5),
voor het meten van de hoeksnelheid is geen instrumenta
tie aanwezig. In 4.3 wordt ee~ mogelijkheid ontwikkeld
om de~e hoeksnelheid te schatten.
Indien pet) aIleen frequenties bevat die laag zijn t.o.v. ~,
wordt door de met (4.2.13) berekende stuursignalen een

•
toestand e((n+2)T), g((n+2)T) bereikt die in de periode
(n+2)T t (n+4)T aanleiding geeft tot een veel kleinere
ttintersample ripple" dan met stuursignalen die berekend
zijn uit de eis B(nT) = penT) (n = 1, 2 •••• ) bereikt
wordt. (Zie bijlage 3, simulatie)

4.3 Rege1a1goritme

4.3.1 Schatting hoeksne1heid
In 4.2 is verge1ijking !(4.1.12) in de vorm (4.2.8) ge
bruikt om zodanige stuursignalen te berekenen, dat een
gewenste responsie verkregen kan worden. Passen we ech
ter (4.2.8) achteraf op t = nT nogmaals toe, dan voIgt
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uit de eerste vergelijking ( 9(nT) en ~((n-l)T) zlJn dan
bekend door meting, m((n-l)T) hebben we zelf toegevoerd
en is dus ook bekand) :

• 9(nT) - 9((n-l)T) - A2m((n-l)T)
9((n-l)T) =- -----:----...=...---

Al

IngAvuld in de tweede vergelijking van (4.2.8) geeft dit:

• A3J"\genT) = ~(nT) - 9((n-l)T) - A2m((n-l)T)
, 1

•
of: genT)

A
=~ B(nT) - 9((n-l)T)

1

+ A4m((n-l)T)

(4.3.2)

+(A4- At2)m((n-l)T)
1 (4.3.3)

Van (4.3.3) mogen we in de praktische uitvoering niet
meer verwachten dan dat het een redelijke schatting van
•
B(nT) oplevert, daar geen rekening gehouden is met even-
tuele storing gedurende (n-lY<t(nT, echter weI dat deze
schatting beter is dan de, voor de hand liggende, pena
dering:

B(nT) = ¥(9(nT) - 9( (n-l)T) )

naal.

A
Immers in (4.3.3) ontstaat de factor? i.p.v. ~ in
(4.3.4) doordat rikening gehouden is I met de demping D,

en de term (A4 - A~2) . m((n-l)T) door het externe sig
1

4,,3.2 Resulterende stullrsignaal-relatie
Met (4.3.3) is het nu mogelijk stuursignalen uit te re-

•
kenen met een formula waarin de snelheid 9 niet meer
expliciet voorkomt.
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Door (4.3.3) in (4.2.13) in te vul1en wordt verkregen:

A3 •m(nT) = B1P((n+2)T) + (B2 + rB3) Q(nT) + B4P((n+2)T) +
1 II

A3. A~3- r B3 Q( (n-l)T) + B3 (A4 - A )m( (n-l)T)
1 1

•
Q(nT) uit (4.2.13) komt hierin niet meer voor, daarvoor
in de plaats zijn de t~rmen met Q((n-l)T) en m((n-l)T)
gekomen en een ander coefficient voor e(nT).

Deze vergelijkingen kunnet nog geschreven worden in een
vorm die in de digitale machine snel rekenen mogelijk
maakt:

•
m(nT) = ((( C1 .p((n+2)T)+ p((n+2)T)) C2 + Q((n-l)T)) C

3
+

+ m((n-l)T)) C4 + C5Q(nT)

(4.3.6)
•

m((o+l)T) = ((( C6ep((n+2)T) + p((n+2)T)) C7 + Q((n-l)T)C8+

+ m((n-l)T) C9 + CIa Q(nT)

In (4.3.6) is de term C5.Q(nT) apart genomen, omdat deze
pas berekend kan worden na het nemen van het sample, de
eerste term kan reeds van te voren uitgewerkt worden.
Hierdoor kan de tijd die verloopt tussen het Demen van
een sample en het terugsturen van het stuursignaal tot
~~n minimum gereduceerd worden.
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Door ook de term C10Q(nT) apart te nemen ontstaat de mo
gelijkheid voor het berekenen van m(nT) en m(n+l)T het
zelfde stuk programma te gebruiken.

Voor de berekening van C1 •••.•.• C10 zij verwezen naar
bijlage 4.
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5 Telemetrie systeem

5.1 Verbinding

5.1.1 Noodzaak van telemetrie
De digitale rekenmachine waarop het systeem gebaseerd is,

I

staat opgesteld in de Electro - Hoogbouw, de te b~sturen

antenne momenteel aan de oostkant van het T.H. - terrein.
Het ligt zelfs in de bedoeling de antenne ca. 20 km. bui
ten Eindhoven op te stellen.

Per samp1eperiode moet tenminste de volgende informatie
overgebracht worden:

a. van antenne naar rekenmachine de beide asstanden, af
hanke1ijk van de gebruikte asstanduitlezing tweemaal
12 a 16 bits

b. van rekenmachine naar antenne twee stuursignalen.

De onder a. genoemde signalen komen in digitale vorm be
schikbaar (zie par. 5.2.2) en worden digitaal verwbrkt
in de rekenmachine. De onder b. genoemde signalen wor
den digitaal aangeboden en moeten via een digitaal-ana
loog convertor (DAC) analoog aan de servoversterkers
worden aangeboden, daar toch al een digitale verbinding
aanwezig moet zijn, kunnen deze signalen ook het best
digitaal overgebracht worden.

Voor deze verbinding kan met vrucht gebruik gemaakt wor
den van een tweetal aanwezige TV-straalzenders met bij
behorende ontvangers. Deze apparatuur, die in de 800MHz
band werkt, heeft een video-bandbreedte van ca. 8 MHz.



Telemetrieverb inding

Fig. 5.1.1 B10kschema van de opste11ing

DAC = Digitaa1-ana1oog convertor
M = Motor
SE = Digita1e asstanduit1ezing (E: Shaft Encoder)

In
er

fa
e

inputbus--..--,

outputbus

input
baangeg

I
I\)
0'\
I



-27-

5.1.2 Telemetrie verbinding
De primaire eis die aan de telemetrie verbinding gesteld
moet worden is (zie 5.1.1): een woord van tenminste 32
bits moet in twee richtingen overgebracht kunnen \worden
in een bandbreedte van 8 MHz.
Worden aan dit aantal van 32 nog een paar bits toegevoegd
dan ontstaat de mogelijkheid om verschillende soorten in
formatie na eikaar over te brengen. In de "extra" bits
kan dan vermeld worden waar de informatie betrekking op
heeft (b.v. hoekstand, tijd). Dit extra aantal kan vrij
ruim genomen worden, toekomstige uitbreidingen worden,
tegen een geringe initiale meerprijs veel eenvoudiger.

De informatie wordt in serie (d.w.z. bit voor bit) ver
zonden en ontvangen m.b.v. een hiertoe speciaal vervaar
digd apparaat (zie litt. 10). Dit bestaat uit een 40 bit
schuifregister met parallel ingangen en uitgangen en een
serie- in- en serie- uitgang, met bijbehorende stuurlogi
ca eh synchronisatie schakelingen, voor synchronisatie
wordt ook een bit van het schuifregister gebruikt. De
overige bits kunnen gebruikt worden voor het overbrengen
van informatie waarbij het hele telemetrie kanaal als een
grote kast opgevat kan worden (zie fig. 5.1.2) met twee
maal negenendertig informatie niveau-ingangen (11 (1 : 39)
en 12 (1 : 39» en tweemaal negenendertig informatie ni~eau

uitgangen (Ul (I,· 39) en U2(1 : 39», alsmede een paar be
sturings(puls)ingangen en signalerings(niveau)uitgangen.

P2(1)
Pi2)____.-----i

Z(02)

" bezigi'
station 1

....
...

station 2

P1(1)
~-P1(2)

Z(Ol)

" bezig;'

Fig. 5.1.2 Telemetriekanaal als "black box".



BAC(Q) BAC(2) - - - - BAC(11)

lOP
IbP

lOP -- - - - - - -- ---
" '. r , ,r

-'- -~ r-'- ----' '-- --''-- ;-,'--

- 1 '--- 2 '-- 3 - 13 '-- 14 - 25

'---- - - '---- - -

Fig. 5.1.3 lnlezen van het schuifregister uit de digitale rekenmachine

De lijnen BACCO) tIm BACCll) zijn de uitgangen van het actieve accumulator register in de
rekenmachine, BACCO) is verbonden met de parallel inputs van de f1ipflops 1, 13, 25 en 37
van het schuifregister, enz. De pulsen lOP kunnen door de rekenmachine gege~nereerd worden
m.b.v. een "divice selector" (zie litt. 6a hfdst. 9).
De lOP waarmee het laatste waord ingelezen wordt, kan tevens gebrulkt worden am het over
zenden te starten.

26
I
I\)
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I



1 2 3 13 14 15 25

EJEJ
lOP
lOP
JOP

--1--01---1-------11---I---I---------r-i----,--~-rl--
---I----!-----I-------------.--I---.-I---,r-j-- - - -

------.--1---.,.--1-----,-1-- - - -

1....-----1-------._.------I--I-~
I
f\J
\D
I

--

,

'-

Ir

--

AC(2) - - - - - - - - - .- - - AC(11)

Fig. 5.1.4 Uit1ezen van l~t schuifregister in de rekenmachine

De 1ijnen AC(O) tim AC)ll) Zaijn verbonden aan de zg. Itdirect set" ingangen van de accumulator
~lipf1ops in de rekenmachine (zie ook onderschrift van fig. 5.1.3).



ca. 80)isca. 80}ls

antennepositie inlezen I
P1(l..J+---l.---------------t-------t-------------

I
begin met zenden

Pl ('-,,.I-f---------l...--'----~---------+-----__+_------------I-~ ca • 50 ,,lJS __I
, I

Z/Qli-------L---------l.-------+------+------------___+__
c~·1.10 ).Is I

I------L------------L-----r------+--- I I LtlbezifJ''1 ~

I
\)ol
o
II I

Z/""":li--.:.-I ---------- -+- -l- ----'---_

~O'ps I
I

f I
"bezig'-"~-~I----L---------L-------------___+------'------------~--

I
I

Int8rrupt~-----------.L__f_-----,____-----___j-----'-----~-=__==__-____:=__----
request inlezen in ~rekenen inlezen in

rekenmachine \~ schuifregister
-1--- tevens begin met zenden

Fig. 5.1.5 Complete cyclus van linkverbinding.

Van de antennekant (index 1) wordt de positie gemeld, de stuursignalen worden in de
rekenmachine berekend en naar de antenne gestuurd.
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Informatie aangeboden op de ingangen I 1 (1 : 39) wordt
op een puls P1 (1) ingelezen in het schuifregister via
I l en op een puls P2 (2) overgezonden.Z/01 geeft n~,de

toestand ttzendentt aan. Itbezig1tt geeft gedurende ca.
50 s aan dat het kanaal geen nieuwe informatie op kan
nemen. Na ca. 10 }'sec. geeft Ilbezig2" dit ook aan.
Z/02 geeft da toestand It~ntvangen" aan. Ca. 50 )Asec. na
Pl (2) komen ,tbezigltt en ltbezig2" terug in de rusttoe
stand. Het terugkomen van "bezig2

1t met de conditie Z/02
in toestand Tl6ntvangen" geeft aan zijde 2 aan dat op
U2(1 : 39) nieuwe informatie is gearriveerd. Zenden van
2 naar 1 gaat analoog. de indices dienen dan verwisseld
te worden.

Bij gebruik van het kanaal voor meer soorten informatie
dient een aantal bits (b.v. de laatste drie) gebruikt te
worden om het soort informatie te identificeren en wor
den eerst gedacodeard om te bapalen hoe of waar de overige
36 bits geinterpreteerd moeten worden.

Daar de rekenmachine slechts twaalf informatie in- en
uitgangslijnan heaft, dient aan de rekenmachine zijde
het schuifregister in vieren verdeeld te worden. In- en
uitlezen van de informatie dient dan te gebeuren zoals
aangegeven in fig. 5.1.3 en 5.1.4.

5.2. Digitale asstand uitlezing

5.2.1 Mogelijke uitvoeringen
Een asstand kant in digitale vorm t op drie manieren nauw
kaurig uitgelezen worden:

a. met een synchro en een synchro-naar-digitaal-convertor.
De nauwkeurigheid wordt begrensd door die van de ~e

bruikte synchro. Een dergelijk systeem vereist een
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zekere conversie tij d (tot max. 10 a 20 mse c.) en is
duurder dan beide volgende

b. d.m.v. een schijf met een groot aantalsegmentjes
langs de omtrek. Het aantal segmentjes dat eeniopne
mer (borstel, lichttaster, magneetspoeltje) passeert
wordt geteld in een heen- en- terugteller. Passeert
sen merkteken een tweede opnemer, dan wordt de teller
op nul gezet, een absolute uitlezing wordt na inscha
kelen dUB pas verkregen nadat dit merkteken gepasseerd
is.

c. met een codeschijf waarop een aantal concentrische
ringen die zodanig binair verdeeld zijn, dat langs e~n

straal vande schijf steeds (tussen twee overgangen)
een unieka code gelezen wordt. Afgezien van de tijds
duur van de overgangen is hier continue de momentane
boekstand bekend. De wijze van verdelen van de schijf
bepaalt de code waarin de asstand gemeld wordt.
(b.v. BCD, puur-binair, Gray code)

Met elk van deze methoden kan een zeer nauwkeurige luit
lezing verkregen worden, zij het dat bij de onder a ge
noemde methode voor nauwkeurigheden beter 0,10 a 0,010

~~n grof-fijn-synchrosysteem noodzakelijk is.

Een vierde, minder nauwke~ige methode kan gerealiseerd
worden met een lineaire potentiometer en een analoog
digitaal convertor. Van deze methode kan gebruikt ge
maakt worden tot de in 5.2.2 besproken schijf gereed is.

Van de drie gegeven mogelijkheden is de onder c. genoemde
de meest aantrekkelijke. Dit systeem geeft direkt na in
schakelen een absolute uitlezing (vergelijk b.) en heeft
geen conversietijd (vergelijk a.), het hoeft niet veel
duurder te zijn dan. het onder b. genoemde systeem e~ is
veel goedkoper dan het onder a. genoemde.
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5.2.2 Codeschijf
Roewel codeschijf-asstanduitlezingen commercieel verkrijg
baar z.ijn, wordt de mogelijkheid onaerzocht een cqdeschijf

i

met bijbehorende uitlezing binnen de TH te vervaardigen.
Reden hiervoor is de hoge prijs van deze componenten (12
bit ca. f 4.200,- tot 16 bit ca. f 16.000). Deze hoge
prijzen zijn mede een gevolg van de, voor ons doel niet
vereiste, specificaties betreffende afmetingen, gewicht
en gering aandrijfkoppel, t.b.v. toepassing in vliegtui
gen en ruimtevaartuigen.
Daar het in de bedoeling ligt meerdere antennes van een
digitale uitlezing te voorzien en de technologische mo
gelijkheden binnen de Til toereikend lijken, is besloten
sen proef te nemen met het zelf vervaardigen hiervan.

De meest voor de hand liggende opbouw van een codeschijf
is als voIgt:
van een ring, poncentrisch met de draaingsas, wordt een
booglengte van 1800 zodanig bewerkt dat deze ringsector
met ~en opnemer onderscheiden kan worden van het reste
rende deel (zie fig. 5.2.1).

Voor aftasting d.m.v. een bor
stel moet het ene deel als gelei
dende laag uitgevoerd worden
(het terugvoer kontakt kan via
een sleepring of de as), voor
aftasting met een lichtstraal
en een lichtgevoelig element
dienen beide delen een verschil-
lende lichtdoorlatendheid te

Fig. 5.2.1 Asstand
uitlezing met een
nauwkeurigheid van
± 900

bezitten, bij voorkeur sen deel
geheel doorzichtig en het ande
re deel in het geheel niet.
Door aftasten van de band met
e~n aftaster is nu bekend welke



Fig. 5.2.2 Asstand uitlezing
met een nauwkeurigheid van

1: 450
•
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helft zich daar bevindt, indien we zeggen dat dan het
midden van dit stuk ter plaatse van de aftaster is, is
de maximale fout hierbij ~ 900

•

Een nauwkeuriger indicatie van de asstand kan verkregen
worden door om de band van fig. 5.2.1 een in vieren ver
deeld spoor te leggen waarvan de delen afwisselend wel
en niet "gemerkt" zijn (zie fig. 5.2.2).

Twee stilstaande, radi
aal opgestelde aftasters
op C zullen bij links
om draaien van de schijf
op de sporen 1 en 2
achtereenvolgens detec
teren (z = zwart, w =
wit) ZZ, ZW, WZ, WW,
ZZ enz.
In de praktijk blijkt
het onmogelijk te zijn
er voor te zorgen dat
bij de overgang \VW ZZ
(of ZZ WW) bij a en
ZW WZ (of WZ ZW) bij b

de beide overgangen precies gelijktijdig geschieden.
Zo zal b.v. de overgang bij a of via ZW of WZ gaan.
Dit kan ondervangen worden door het binnenste (grofst
verdeelde spoor) op twee plaatsen af te tasten, een aan
tal graden v66r de lijn door C en een aantal graden er na
en afharikelijk van de toestand van de aftaster van spoor

twee.

In fig. 5.2.3 is de situatie weergeg"lven die ontstaat
in de omgeving van punt a uit fig. 5.2.2. We zijn er nu
zeker van dat de opnemer op spoor 1, die voor uitlezing
gebruikt wordt, de overgang in spoor 1 al gepasseerd is,
als de opnemer op spoor 2 de grens tussen zwart en wit
passeert.
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W '1.a
p2 --------
w~b

p1 -------

dan wordt spoor latgetast

Fig. 5.2.3 Aftasting code
schijf ter vermijding van
ongewenste tussentoestand
en bij meervoudige over
gang.
x = plaats van opnemer.
Zolang opnemer a zwart de
tecteert op spoor 2 wordt
spoor 1 afgetast met opne
mer c, detecteert a wit,

met opnemer b.

Gray code en wordt de
naire schijf.

Fig. 5.2.4 Codeschijf
met univariante code.

Een andere mogelijkheid is het toepassen van een ttuniva_
riante code lt , ook weI ttGray code lt genoemd, waarbij slechts
een aftaster tegelijk verandert. Fig. 5.2.4 illustreert
dit voor twee sporen. Bij een groot aantal sporen is dit

ook nog mogelijk. De opne
mers moeten dan allemaal
nauwkeurig gepositioneerd
worden en het uitlezen
i.v.m. het decoderen wordt

~ moeilijk. Bij een Gray co
de kan namelijk niet aan
ieder bit een vaste waarde
toegekend worden. Deze pro
blemen bestaan veel minder
bij de zuiver binaire code
ring met twee opnemers per

spoor. Om deze redenen is
afgezien van een schijf met

voorkeur gegeven aan een zuiver bi-

Theoretisch kan hat aantal sporen nu onbeperkt uitgebreid
worden, op ieder spoor wordt de verdeling tweemaal zo fijn,
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aIle sporen hebben twee opnemers, behalve de buitenste
(fijnst verdeelde). De keus welke opnemer gebruikt wordt
hangt af van de waarde (Z of W) van het direkt er buiten ~0

gelegen spoor. Met N sporen wordt een oplossend vermogen
360°

van 7" bereikt.

Praktisch wordt het aantal sporen beperkt door:

a. de nauwkeurigheid waarmee de sporen onderverdeeld kun
nen worden

b. het scheidend vermogen van de gebruikte opnemer.

ad a. In de Nde ring van binnenuit is de afstand tussen

2 R waarin R de straal van de ring is. De 0-7'
vergang zelf moet relatief t.o.v. zlJn theoreti-
sche positie, niet cumulatief, binnen b.v. 107~

van deze afstand gepositioneerd kunnen worden.
ad b. De breedte van de opnemer in de omtreksrichting

moet van eenzelfde orde van grootte zijn als de
tolerantie in de plaats van de overgang. Mechanische
aftasting (borstel) is nauwelijks mogelijk voor
nauwkeuriger uitlezing dan ca. I mm. In dat geval
dient gebruik gemaakt te worden van een dunne
lichtstraal en b.v. een fototransistor, hierbij
treedt bovendien geen slijtage van de schijf meer
Ope

Voor het vervaardigen van de schijf wordt gebruik gemaakt
van een foto-ets procede. Op het te etsen materiaal wordt
een lichtgevoelige laag aangebracht, die op de belichte
plaatsen minder oplosbaar wordt, zodat het materiaal hier
niet door het etsmiddel aangetast wordt. De schijf be
staat uit een glazen plaat, waarop een laagje koper is
opgedampt dat net niet lichtdoorlatend is (ca. 2jU). Hoe
dunner de laag is, hoe scherper de randen worden (zie
fig. 5.2.5).
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d

Er---------'-----=---->-5tI\-c--L.--~-.--a-",<---b--==:}

Fig. 5.2.5 "0nderetsingtt

Ter plaatse van een onderbreking in de deklaag (a) wordt
de koperlaag (b) wagge~tst door het etsmiddel (d) tot op
de glasplaat (c). De "wand" van (b) wordt oak uitgehold
onder (a). Naarmate (b) dunner is treedt dit effekt min
der op omdat korter ge~tst kan worden.

c

Ret voordeal van daze foto-ets methode is dat als een
maal een goed negatief beschikbaar is, hiervan met be
trAkkelijk geringe kosten het gewenste aantal schijven
gemaakt kan worden.
Voor het tekenen van ,qen "moederplaat" op v~rgrote

sohaal kan gebruik gemaakt worden van de "Cora" digitaal
gestuurde tekenmachine van de groep Mecbanische Techno
logie en Werkplaatstechniek (Bdk). Met deze machine kun
nen uitsluitend lijnen getrokken worden (dus geen vlak
ken opgevuld). Behalve met een normals tekenpen op pa
pier kunnen oak sporen getrokken worden met een verwarm
de diamantpunt in een tweelaags plas~icfolie (zg. sta
bileen) (zie fig. 5.2.6).

--.--------511--
Fig. 5.2.6 Tekenen met diamant in stabileen.
a = diamantnaald (ca. 1500 C , afrondingsstraal ca. 0,1 mm.
b = zachte deklaag (rood) v.h. stabileen
c = harde onderlaag (transparant) v.h. stabileen

Op deze wlJze kunnen oak vlakken verkregen warden, een
volledig omlijnd stuk deklaag kan m.b.v. een mesje van



de onderlaag verwijderd worden.
Deze tekenmachioe heeft een tafel van 500 x 700 mm. ,
zodat de buitenste cirkel een straal R van ca~ 245 mm.
kan hebben. Langs de (onderling loodrech te) co'ordinaat
assen is een positienauwkeurigheid van 0,01 mm. mogelijk,
dit is de lengte eenheid van de machine.
In de programmabibliotheek van deze machine bevand zich
een programma dat langs de amtrek van een cirkel een ap
te geven aantal congruente trapezia trekt, waarvan de
schuine zijden langs de straal van de cirkel liggen, de
lengte van de schuine zijde en het percentage, dat de
breedte van een trapezium beslaat van de breedte van
het trapezium zelf en de ruimte tot het volgende (zie

fig. 5.2.7).

/

/

/ /'
/ ./

/ /'
/ /'

/ .......-- --
r

Fig. 5.2.7 Te specificeren grootheden bij het gebruikte
standaard-tekenprogramma.
r = grootste radius
N = aantal trapezia
b = beginhoek (t.o.v. x-as)
1 = lengte schuine zijde
;100 = percentage trapezium

Waar de lijndikte nog s~echts een orde van grootte ver
schilt van de trapeziumbreedte (buitenste, nauwkeurigste
ringen) kan met de beginhoek en het percentage nag gecor
rigeerd worden voor de lijndikte.
De verwachting is dat hiermee, en door de diamant spitser
te laten slijpen een trapezium met een breedte van ca.
0,01 mm. verkregen kan worden.
Bij een straal van 245 mm. (zie voren) betekent dit dat

!
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langs de omtrek van de buitenste cirkel 21l.245~2130,1.2 ,.....
trapezia gelegd kunnen worden. (De 2 in de noemer is
het gevolg van de tussenruimten die net zo breed zijn
als de trapezia) Met de 213 tussenruimten ontstaan dus
214 mogelijke standen, zodat een nauwkeurigheid van 14
bit haalbaar moet zijn.

"

Voor de binnenste 7 cirkels bleek bij proefneming de
trapeziumbenadering te grof, hier moeten de binnen- en
buitenbegrenzing uit de cirkelsegmenten bestaan. De
hiervoor benodigde instructieponsband werd met eenalgol
programma (bijlage 4) vervaardigd. In deze ponsband zijn
ook de instructies opgenomen, waarmee door het middel
punt twee centreerlijnen (eigenlijk: -strepen) getrokken
worden t.b.v. de montage op een as.

Bij het tekenen van de moederplaat werden eerst de binnen
ste 7 cirkels m.b.v. de speciale ponsband getekend, waar
na van binnen naar buiten de volgende cirkels getekend
werden. Deze volgorde werd aangehouden om in geval van
een storing tach tenminste over een (minder nauwkeurig)
proefmodel te beschikken. Deze storing trad op in de der
tiende cirkel t.g.v. een overflow (getal te groot voor
de capaciteit van de rekenmachine) in een door de fabri
kant geleverde subroutine.

lIet met de hand verwijderen van de omlijnde gedeelten
van de delLLaag van het stabileen bleek in de twaalfde

ring nog weI te doen (ruim tweeduizend streepjes van
7 x 0,4 mm.) zonder de tussenruimten te beschadigen. In
de dertiende ring is dit niet meer uitvoerbaar.

De aldus verkregen stabileentekening met 12 goede ringen
is fotografisch verkleind. De verkleiningsfactor is
hierbij zodanig gekozen dat de afstand tussen de middens
van de sporen (radiaal gemeten) 0,1 inch werd. Hierdoor
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ontstaat de mogelijkheid voor de uitlezing gebruik te
maken van fototransistor arrays (de FP 700 "photo
transistor tapereader arraytt van Fairchild bevat 9 fo
totransistoren waarvan de lichtgevoelige op~ervlakjes

op een lijn liggen in verband met het optisch uitlezen
van ponsband, de onderlinge afstand is 0,1 inch). Het
vervaardigen van deze opname is de enige produktiestap
waarbij gebruik gemaakt moest worden van apparatuur
buiten de TH.

Voor de schijf is uitgegaan van 2 mm. dik spiegelglas
waarop een ca. 1 ttdi..kke" koperlaag opgedampt was,
waarop de eerder genoemde fotogevoelige laag (foto
resist) door dompelen was aangebracht.
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6 Programmering

6.1 Invoer 5egevens
Per overkomst van een satelliet dienen de volgende gege
vens bekend te zijn:

a. Het tijdstip (absoluut, "time of day") waarop met volgen
moet worden begormen

b. per sampletijdstip de op dat moment gewenste azimut
en elevatie

c. het tijdstip waarop met volgen gestopt moet worden.

Deze gegevens kunnen gecomprimeerd worden door in plaats
van voor ieder sampletijdstip azimut en elevatie op te
geven, deze te ontwikkelen in een machtreeks naar t vol
gens:

elevatie

azimut

= Eo + El t

= Ao + Alt

Voor de snelheid voIgt dan direkt:

Per overkomst zal het in het algemeen noodzakelijk zlJn
meerdere van deze reeksen op te geven, die dan gebruikt
dienen te worden in verschillende perioden. Per periode
dient dan vermeld te worden hoe lang deze duurt. Toch
lijkt dit aantrekkelijker dan een machtreeks van hoge
orde, daar per sampleperiode minder rekenwerk verricht

hoeft te worden en de benaderende reeks eenvoudiger te
berekenen is.
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De baangegevens kunnen langs twee wegen verkregen worden.
Er is een algol programma beschikbaar dat voorspellingen
berekent uit door de NASA verstrekte bulletins. Deze bul
letins worden echter steeds schaarser. Ben tweede moge
lijkheid vormen dagelijkse radio-telex berichten. Deze
worden momenteel als betrouwbaar ontvangen , er wordt ge
werkt aan een mogelijkheid om deze berichten door een
digitale rekenmachine om te laten zetten in voorspel
lingen.

6.2 Synchronisatie
Daar de gewenste antennepositie aan de tijd gerelateerd
is, moet de besturing gesynchroniseerd worden.
De eenvoudigste oplossing is een klok bij de antenne.
Op commando van deze klok wordt dan de antennepositie
op de sampletijdstippen doorgeseind naar de rekenmachi
ne. Hier wordt het ontvangen van positie informatie te
vens geinterpreteerd als het verstreken zijn van een
sampleperiode. Dit vormt een direkter benadering dan
wanneer de klok bij de rekenmachine staat opgesteld. In
dat geval moeten eerst over de telemetrie verbinding de
asstanden opgevraagd worden, de tijd tussen opvragen en
ontvangen van de informatie staat de machine werkeloos
te wachten.
Anderzijds moet, als de klok bij de antenne wordt opge
steld, de klok uitgebreid worden met een geheugenregis
ter voor de starttijd en een vergelijkingsorgaan (een
soort ttelektronische wekker ll ). De starttijd kan vanuit
de machine in het register gebracht worden. Door middel
van de extra identificatie bits kan deze tijdinformatie
onderscheiden worden van de stuursignalen.

6.3 Flowdiagrammen

In zeer gecomprimeerde vorm kan het flowdiagram er uit
zien volgens fig. 6.3.1.
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Invoer
gegevens

wachten op
starttijd

sample nemen
stuursignalen
uitrekenen en
stuursignaal
verzend n

sample nemen
stuursignaal
verzenden

nee

(1)

(2)

(3)

(4)

Fig. 6.3.1 EenvoUdi& flowdiagram

(6)

(7)
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In blok (3) van fig. 6.3.1 worden de stuursignalen voor
twee opeenvolgende sampletijden berekend en het eerste
hiervan verzonden, in blok (5) wordt niet gerekend, het
stuursignaal dat hier verzonden wordt is op "verouderde"
gegevens van de vorige periode gebaseerd. Dit houdt in dat
op een intussen opgetreden storing niet gereageerd wordt
voordat blok (3) weer gepasseerd wordt.

Bij de uitgevoerde simulaties (zie bijlage 2) is naar
voren gekomen dat, als positie en snelheid dicht bij de
gewenste waarden liggan, stuursignalan, die volgens het
behandelde algoritme berekend zijn en die voor zuivere
positiesturing, slechts weinig verschillen.
Indian we nu op ieder samplemoment twee stuursignalen
uitrekenen volgens het beschreven algoritme, en als stuur
signaal voor de nie.tiWe· periode nemen het gemiddelde van
het tweede signaal van de vorige berekening en het eerste
signaal van de nieuwe, dan krijgen we een regelalgoritme
waarvan verwacht mag worden:

als voordelen: a •. sneller reageren op storingen, waardoor
I

de amplitude beperkt blijft, I

b. eenvoudiger programmering (geen onder
scheid meer tussen even en oneven sample
tijden,

c. minder gevoelig voor meet- en transmis
siefouten (t.g.v. het middelen),

d. per sampleperiode een ongeveer even
grote vertraging tussen samplen en stu
ren (duur v.d. berekeningen),

als nadelen: e. wegregelen van een storing duurt ~anger,

f. tweemaal zoveel rekentijd.

In hoeverre de voordelen tegen de nadelen
opwegen kan in feite aIleen uitgetest worden
als de instrumentatie (die voor beide algo
ritmen dezelfde is) in bedrijf is.

" .~~.
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Invoer
gegevens

Wachten op
starttijd

sample name
stuursigna
len bereken

stuursignale

middelen

stuursignaal
oversturen

nee

nee

! I

Fig. 6.3.2
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8 Bijlagen

~.1 Uitwerking vergelijking (4.2.12)

Substitutie van (4.2.10) in (4.2.11) levert:
I I

•
p«n+2)T) :: 9(nT) + (A1+A1A

3
)g(nT) + (A2+A1A4)m(nT) +

A2m( (n+l)T)
, I

Voldoende voorwaarde voor oplosbaarheid is:

Det. = (A2+A1A4)A4 - AzA-3A4 I- 0

2of A1A4 + A~4 (1-A3) ~ 0

Wordt het in beweging zijnde systeem op t = nT aan zich
zelf overge1aten, dus m(nT) = 0, dan geldt:

•
A· = ~ (n+1)T) / 1 (t d·)

3
~ .g. v. emp~ng

~(nT)

A :: g«nt1)T) - genT) >0
1 genT)

A2 A
4

voor k ~ 0 fA21:: IA4I A-;f4> 0

derhalve is A1Ai+2 + A~4(1-A3»0 voor k,f 0 en dus

(4.2.12) op1osbaar.
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De oplossing wordt:

•
A4 (p(n+2)T - Q(nT) - (A1+A1A

3
)Q(nT))

m(nT) = - iii
Det.

A2(p((n+2)T) - A3
2Q(nT))

Det.

m( (n+l)T)
= (A2+AIA4)(~((n+2)T) - A3

29(nT)) +

Det.

waarin

•
+ -A3A4 (p((n+2)T) - Q(nT) - (A1+A1A3)Q(nT)

Det.

Dit is van de vorm:

• •
m(nT) = B1P((n+2)T) + B2Q(nT) + B3Q(nT) + B4P((n+2)T)

• •
m((n+l)T) = B5P((n+2)T) + B6Q(nT) + B7Q(nT) + B8P((n+2)T)

A4 A4
R.-~ ,B--~,-.1 - lJet. 2 - lJe\:o.

-A4 (A1+A1A3) + A2!'-3
2

B3 = Det. '



-49-

8.2Simulatie

Bij de simulaties is gebruik gemaakt van een analoge
I

rekenmachine RAT 700 van het fabrikaat Telefunken.
De antenne werd hierop (voor een richting) voorgesteld
met een analogQn volgens onderstaande figuur:

m X,

Schema rekenschakeling ter simulatie van de antenne met
D/J = 1 sec., k = 1.

Met programmafs in FOCAL (litt. 6) werden voor 0 t 10
en T = 1 sec. zodanige reeksen stuursignalen uitgerekend
dat:

(n = 1,2, ••• 5)

3,4, ••••• 10)

(n = 1,2, •••.•10)
20,320 + 3,2n= -5,12

< 2
= - 0,32n + 3,2n8.. xl(nT)

b. X1 (2T) =

x 2 (2T) = 1,94 (n =

c. Xl (2nT) c - 0,32(2n)2 + 3,2(2n)

x2 (2nT) = - 0,64(2n) + 3,2(2n)

De parabool - O,32t2 + 3,2t werd zo gekozen om een gro-
•

te pet) te krijgen voor kleine t zonder dat de analoge
machine overstuurd wordt bij grotere t.
De reeks 11 is berekend met programma 1, de reeks c met
programma 2, de eerste twee signalen van reeks b zijn
gel;ijk aan die van reeks c, de overige zijn berekend
met programma 1 door in regel 1.3 de ondergrens van N2
te maken en andere beginvoorwaarden op te geven. De
reeksen a, b en c zijn gegeven in de tabellen 1,2 en 3.
Hierin worden tevens positie en snelheid op de sample
momenten gegeven. Met programma 3 (machinetaal) is de
analoge machine met deze reeksen gestuurd. Stuursignaal
en uitgangssignaal zijn geregistreerd in de figuren
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8.2.1, 8.2.2 en 8.2.3. De eerste berekeningswijze blijkt
weI bruikbaar bij afwezigheid van storingen (geval b,
t 2), met storing niet (geval a), het laatste algoritme
voldoet weI ingeval een storing aanwezig is (geval 'e,
snelheidsfout op t = 0).

8.3 Berekening van de constanten Cl •••• C10 uit verg~l.

(4.3.6).
Vergelijken van 4.3.6 met 4.3.5 geeft:

A
C5 = B2 of ~B3

A(3C4 = B3(A4 - 1)

03 = ~ (- "A3 • B3) = A A -A2A;}'
1.14 II 1 4 - 3

1 B4Al
C2 = ~ B4 = B I

""3""4 -3 3

1 B1
C1 = °203C4 .~ = ~

I

1C7 =~ B8 =
8 9

1 B5
C6 = 0 C C B5 = E:"

789 8



-51-

C-8K FOCAL liil1969
PROGRAMMA 1

01.20 SET R=0J SET X=0J SET M=0J SET P=0J SET C2=1/2. 71828
01.21 SET Cl=I-C2J SET N=0
01.22 ASK "A"AJ ASK "8"SJ ASK "C"C
12} 1• 24 TY P E !,"TA8 EL I",!
01 • 25 TY P E .. T X1 X2 M t1, !
131.30 FOR N=0,1t21J DO 2.0
01 • 35 DO 2 dl1 J 00 2. 1J DO 2.2
01 • 37 TY P E" = 113 " , R, " .. , X, !
01.40 QUI T

02.01 SET P=A*(N+l)t2+8*(N+I)+C
02. 10 SET M0=MJ SET X13=XJ SET M=(P-R-Cl*X)/C2
02.20 SET X=C2*X+Cl*M
02.313 SET R0=RJ SET R=P
02.40 TYPE %2.0," ",N,%6.4," ",R13," ",X0,"
*00
A:-.32 8:3.2 C:0

TASEL 1
T XI X2 M

= 12} = 0.00000 = 0.000013 = 7.82865
= 1 = 2.88000 = 4.94865 =-2.41421
:;: 2 = 5.12000 = 0.29444 = 3.84333
= 3 = 6. 721300 = 2.53776 =-1.75104
= 4 = 7.680130 =-13.17328 = 1-16758
= 5 = 8.00000 = 0.67431 =-2.132851
= 6 = 7.67999 =-1.034213 =-0.83253
= 7 = 6. 71998 =-0.90672 =-2.79128
= 8 = 5-11998 =-2.09799 =-2.48405
= 9 = 2.87997 =-2.34202 =-3·80443
= 10 =-0.000134 =-3.70215

*

TABEL 2
T Xl X2 M

= 0= 0.00000= 0.l2l0000= 6.33203
= 1= 2.32943= 4.00260= 0.70797
= 2= 5. 12000= 1.92000= 1.05015
= 3= 6.72000= 1.37015= 0.25525
= 4= 7.68000= 0.66540=-0.27349
= 5::: 8.00000= 0.07191=-0.99341
= 6= 7.68000=-0.60150=-1.57600
= 7= 6.72000=-1.21750=-2.25724
= B= 5.12000=-1.87474=-2.86762
= 9= 2.88000=-2.50236=-3.52889
= 10= 0.00000=-3.15125

*
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PROGRAMMA 2

C-BK FOCAL @1969

'~1. 10 C-PRO GRAMMA VOOR DE BEREKENING VAN STUUHSI GNALEN
01.11 C-VOLGENS HET GEKOZEN ALGORITME T.8.V. SIMULATIE
01.14 SET M=IE-6
01.16 FOR J=0,NJ FOR K=0,NJ DO 4
01.17 SET R(P)=0
01.18 FOR K=0,LJ SET A[P+L*K]=A[P+L*KJ/M
01.20 FOR J=0,NJ DO 5
01.22 SET I =1+ 1
01.23 IF <I-N) 1,,4,1.26,1.14
01.26 FOR J=0,NJ FOR K=0,NJ 00 7
01.29 RETURN

04.05 IF (R<J» 0, 4.3, 4. 1
04.10 IF (FABS(A(J+K*L»-I'ABS[M]) 4.3;
04.20 SET M=A(J+L*K)
04.22 SET P=JJ SET Q=K
~J4. 30 RETURN

05.10 IF (J-P) 5.2,5.4,5.2
05.20 SET D=A(J+L*Q)
05.30 FOR K=0,LJ SET A<J+L*K>=A<J+L*K>-A<P+L*K>*D
05.40 RETURN

07.10 II' (IE-6-FABS[AeJ+L*K)]) 7.2; RETURN
07.20 SET X(K)=A(J+L*L)

10.10 SET X0=0JSET Y0=0
10.15 SET C2=1/2.71828J SET Cl=I-C2
10.20 ASK "A If ,SIJ ASK "8",82J ASK "C",83
10.25 T !!," T XC!) YeT) MeT)",!!
10.30 FOR T=2,2,10J DO 12.0
10.35 T !,%2.0,10,%6.4,X0,Y0,!
10.40 TYPE !;QUIT

12.10 SET X2=Bl*Tt2+B2*T+83J SET Y2=2*Bl*T+B2
12.20 SET L=2JSET N=IJ SE'f 1=-1
12.30 FOR K=0,NJ SET R(K)=K+l
12.50 SET A(0)=Cl*Cl+C2J SET A(2)=C2
12.51 SET A(4)=X2-X0-eCl+Ct*C2)*Y0
12.52 SET A(5)=Y2-C2*C2*Y0
12.60 SET Ae 1> =C2*C 1J SET A( 3)=C 1
12.66
12.70 DOl.0
12.81 SET Xl=X0+Cl*Y0+C2*X(0)
12.83 SET Yl=C2*Y0+Cl*x(0)
12.86 TYPE !,%2.0,T-2,%6.4,X0,Yli'hX(0), !,%2.0,T-l,%6.4,Xl,Yl,Xel)
12.89 SET X0=X2J SET Y0=Y2
12.90 RETURN

*
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TABEL 3
T Xl X2 M

= 0= 10. liHZI liJ 00= 0.00000:: 6.33203
= 1= 2.32943= 4.00260= 10.70797 II ,
= 2= 5. 121000= 1.92000= 1.07353
= 3= 6.72860= 1.38493= 0.20647
= 4= 7. 68f2!00= 0.64000=-0.20647
= 5= 8.00860= 0.10493=-1.07353
= 6= 7.68000=-0.64000=-1.48647
= 7= 6.72860=-1.17507=-2.35353
= 8= 5.12000=-1.9201010=-2.76647
= 9= 2.88860=-2.45507=-3.63353
= 10= 10.000010=-3.200010
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