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Samenvatt1ng.

Door E.L.M. de lODg 1e in een vorig afetudeerwerk aandacht beeteed

&aD de beetur1Dg van de open "Caeeegrain antenne. T1jdene d1t afetudeer

werk 1e een model van de antenne gebouwd. Voor gegevene over dit model

wordt naar bet betreffende afetudeerverelag verwezen.

K13n opdracbt lu1dde bet verbeteren van de beetur1ng van dit model.

H1ertoe 1e allereeret de geometr1e van de antenne beetudeerd, waarbij

de noodzaak bleek tot konetruct1e van een bestur1Dgseenhe1d, die tot

doel beeft de mecbaDiecbe 1nteract1e tussen de twee antenneassen te
e11 m1neren en voor de gewenste overdracbtsfunct1e van elke as afzonder

l1jk Borg te dragen. Om tot een ju1St ontwerp van de bestur1Dgseenhe1d

te komen is de antenne met de bestur1Dgseenhe1d ges1muleerd op de ana
loge rekenmacb1ne, waarna getracbt is de bestur1Dgseenheid in te bouwen

in bet antenne-odel. Verder zijn verscb1llende mogel1jkheden voor de

noodzakel1jke oo&rd1natentransformat1e bestudeerd en tenslotte is aan

gedu1d boe de beeturiDg met bebulp van een d1gitale computer, kan ge

eob1eden.
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Inleiding.

Sedert het gebruik van sateD1eten voor atmosferische onderzoeken

en telecommUDicatiedoeleinden bestaat er een grote behoefte aan volg
stations. Wegens de kleine signaalsterkten worden er hoge eisen san deze

antennes gesteld, zowel wat betreft de volgnauwkeurigheid als het zend
en ontvanggedeelte.

De tot nu toe gebruikte antennes hebben meestal twee loodrecht op
elkaar staande assen en een parabolische reflector. Dit antennetype

heett eDkele in het oog valleDde bezwaren zoals schaduw in de aperture
ten gevolge van de subreflector en grote windgevoeligheid, waardoor

aeestal een radoae noodzakelijk is.
Een antennetype, dat deze bezwaren in veel mindere mate heeft, is

de open Cassegrain antenne. Hierbij is de subreflector buiten de straal
bUDdel geplaatst. Om bovendien de windgevoeligheid te verminderen,wordt

een konstruotie toegepast zoals in figuur 1 is geschetst.

~V-clS

basis.

fig. 1

reflector.-- --

sub
reflector

- -

-



H1erb1j valt op, dat de twee stur1ngsassen n1et orthogonaal zijn.

Door draa1!ng van de I-as, voor het verkr1jgen van een gewenste elevat1e

hoek I,verandert:~veneens de azimuth A. In f1guur 2 z1jn be1de assenstel

8e18 getekend.
v- s.

I = elevatie.

A = az1Jlluth.
I • incl1nat1e-a8

V • vert1cale as

fig. 2

De reflector 18 een asymmetr1sch deel u1t een parabololde en de

subreflector meestal een gedeelte uit een hyperbololde. Voor de belang

r1jke voordelen van d1t antennetype ten opz1chte van de focuspo1nt en

gesloten Oas8egrain wordt verwezen naar de l1teratuur.

Als nadelen van de open Oassegrain antenne moet aangevoerd worden:

t. Ret verkr1jgen van de juiste vorm van het reflectoroppervlak is

moe1l1jk.

b. De konetruct1e van hetreflect1esysteem en de lagering 18 k08t

baar.
c. De sturing is meer gecompl1ceerd ten gevolge van de n1et-ortho

gonale 8turing8&SSen.



Hoofdatuk I: Verachillende methoden van beaturing.

Voor het richten van een antenne op een satelliet kunnen , me

thoden onderacheiden worden:

a. Autotrack. ( f1guur ,)

---------

I
_.J

satel
liet

antenna
geometrie

omzet
ter

r---
L r----'t

fig.'

Bij deze methode wordt via de satelliet een gesloten lus verkre

gen. Dit heeft het vOOrdeel, dat fouten tussen het electrische en me
chaniache gedeelte van de antenne b.v. als gevolg van windkoppels gro-..
tendeela geel1m1neerd kunnen worden.

De autotraok fout-detector geeft een foutsignaal at voor de ho~i

zontale en verticale richting. Deze foutspanningen moeten worden omgezet

tot £, en ta , de foutspanningen voor de I en V-as van de antenne.

( zie figuur 1 en 2 ). In hoofdstuk IV zal deze omzetting worden bespro
ken.

b. Geprogrammeerde baan ( figuur 4 ).

geprog
meerde
baan.

-Er t--..-.ot cotsrdinaten-~I,;.....~OO----1

transfol'
matie

Ar .............

antenna
geometrie

I

fig. 4
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Het baanprogramma als funotie van de tijd wordt in Eft. enre eren 1.e
Areferentie toegevoerd.

Deze bestur1ngswijze is niet zo flexibel als de autotrack mode,

aangezien de satellietbaan van te voren nauwkeurig bekend moet zijn,

teneinde E en A te kunnen programmeren.
r r

Voor het verkrijgen van de foutspanningen £, en £, moet Er en Ar
eerst getransfor.meerd worden tot I en V • !an de antenneassen is immers

r r
eDkel de I en V aanwezig. Het zou ook mogelijk zijn direot de I en Vr r
te programmeren. Bij handbesturing van de antenne is het echter prettig..
direct de E en A te kunnen instellen, zodat in dat geval de coordinaten-

transfor.matie toch al nodig is. In hoofdstuk III zal deze transformatie
besproken worden.

c. Handbesturing.

Hiervoor geldt hetzelide schema als voor de geprogrammeerde baan.

Deze methode heeft voor het volgen van satellieten geen praktische be

teken1s, maar wordt gebruikt om de antenne snel in een willekeurige

stand te brengen.

Om de volgsnelheid en de nauwkeurigheid van de antenne de gewenste

waarde te geven, is het noodzakelijk een sturingseeDheid te ontwerpen.

Deze heeft een tweeledig doel:

a.Het opheffen van de mechanische.interactie tussen

de twee antenneassen. Indien n.l. een der assen
een rotatieversnelling ondergaat wordt er, t.g.v.

de niet-orthogonaliteit der assen, op de tweede

as een koppel uitgeoefend.

b.Het verkrijgen van de gewenste overdrachtsfunctie

voor elke as afzonderlijk.

Deze sturingseenheid wordt in hoofdstuk II behandeld. Het volle

dige blokschema van de antenne met de verschillende besturingswijzen

komt er nu uit te zien, zoals in figuur 5 is getekend.
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Hoofdstuk II: Besturingseenheid.

Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld, is het noodzakelijk een

besturingseenheid te ontwerpen, die tot doel heeft de interactie tussen

de twee assen te el1mineren en voor de gewenste overdrachtsfunctie te

zorgen. Voordat aan het ontwerp van deze besturingseenheid gedacht kan

worden is het allereerst noodzakelijk de geometrie van de antenne te

bestuderen.

II - 1 : De antennegeometrie.

In deel 1 van de appendix zijn de bewegingsvergelijkingen van de

antenne uitgewerkt. Tevena zijn er enkele vereenvoudigingen ingevoerd.

Voor de vereenvoudigde bewegingsvergelijkingen is gevonden:

waarbij

T':) ,J:a~ ", R) resp. het koppel op, het traagheidsmoment

en wrijvingskonstanten van de reflector voorstellen.

~(t).. 0
11\ , Ja'l' en n., resp. het koppel op, het traagheidsmoment

en wrijvingskonstanten van de basis voorstellen.

a. = sin '" ( zie figuur 2 ).

De vereenvoudigde bewegingsvergelijkingen kunnen in een blokdia

gram worden weergegeven, zoals in figuur 6 is geschetst.



u

..
8.

I

v

fig. 6

90 = ]1L~
q. = A) + extra tachoterugkoppe11ng.

q., = qs =cl. la1
",

C3~ = J'&~.

91 = R., + extra tachoterugkoppeling.

1. = versterkingsfactor v.d. servomotor op

1, = versterkingsfactor v.d. servomotor op

u. en u, = Ingangsspanningen van de servomotoren.

de reflectoras.

de basisas.

De interactie tussen de twee assen worden gerepresenteerd door de, ,
blokken A J q., S en <Is S •



II - 2 I De bestur1ngseenhe1d.

Voor de bereken1ng van de bestur1ngseenhe1d 1s het prett1g van

matrixnotat1e u1t te gaan. D1t 1s weergegeven 1n figuur 1.

bestur1ngseenhe1d servo
motoren

antennegeometr1e

fig. 1

v

De blokken C.Cf)en CtCs)hebben h1erb1j ten doel de interact1e op

te heffen, terw1jl de bl-okken B,U) en B1(s)yoor de gewenste overdrachts

funct1e moe ten zorgen.

We nemen nu de Yolgende matrixnotat1e aan:

CPCs) = (~)

Voor de relat1e tussen 1n- en u1tgang schrijven we:

£pes):: Dls). ~.. cs)

Voor non-1nteract1e moet de matrix 1)'s)d1agonaal z1jn, dus:

(
D'O'S)1)(5) =
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! ,

I ,.I,

\
U1t figuur 7 kunnen de Tolgende'vergelijk1ngen gevonden worden:

GCs). (fh) - f Ucs)

U CS) - tp.. CS) - (CS). 'P(s)

met

_ (, + B,l'l (,ls) )
((s) =

1+ 'BJ (s)(2 (s)

_ (To
~) ( .- gos + q.s

f = ell; )CS)= t
-qss

U1t (1) en (3) volgt nUl
-I -,

((5) =D{s) - T.~(s)
Vullen we (2) en (4) in vergel1j1ng (5) in, dan v1nden we voor de ter

men van de bestur1ngseenhe1d:

B,(5) = I -, - ;, {q.SI+ lloSJ
D,U)

1)2 (s) = - I - t {( 13.+a 13.) 5' + Q.51
Dtcs) (6)

(I (s) - I qat S' ~- -
1;

(1 (5) - ;1 {(alJ. -to q,) s' ... cl. q, 5]-
De termen C ,(s)en C 1(J)liggen nu vast, terwijl de termen B .(s)en B t (s)

nog afhankel1jk z1jn van de gewenste overdrachtsfunct1e. Aangez1en de

vorm van de u1tdrukkingen voor B,C~en B\cs)1demt1ek is, kunnen we alge

mener Toor B schrijven:



Bl (5) ( I ,) - S2 S- -- Di.{S) (. {i.,

tnlt c., = -L... ~. = "f, (7)
q. 9·

steldl

Aan de overdrachtsfunctie

12 = ft

ell

DLls) worden nu de volgende eisen ge-

a. Er mag geen eindfout optreden bij een'sta~-of ramp

functie als ingangssignaal.

b. B i mag enkel signalen bevatten, die evenredig zijn

met de positie, snelheid en versnelling van de assen,

maar geen hogere afgeleideno
c. Er zal een compromis gezocht moeten worden tussen

snelle responsie en kleinde bandbreedte om stoorsig

nalen zoveel mogelijk te onderdrukken.

Eis a. wijst er op, dat voor het niet teruggekoppelde systeem de

graad van de noemer. twee hoger moet zijn dan van de teller. Stel de

overdrachtsfunctie van het niet teruggekoppelde systeem is:

) aj. s + di
tt (. s = Si CS + bi.)

Hierbij is aan eis ao

volda.ano

Voor 1)i(S) , het teruggekoppelde systeem, vinden we dan:

Vullen we dit in uitdrukking(7) voor Bi(~in, dan vinden we:

L
(.

L

--

SiC CL- 0-,,)/.. oJ- Sa ( hi. (L~L - d. ,. - ell t:j.) - S dL C,

(Q.i i + dL) 'i. tL



Om aan eis b. te voldoen, moet de term met S· verdwijnen. Dit is het

geval voor Q." = '" • We vinden dan voor "B" is)

-I (8)

bi, en d" zijn nog vrije systeemparameters. Voor b, en di. willen

we nu zodanige waarden kiezen, dat een goed compromis wordt bereikt

tussen snelle responsie en smalle bandbreedte. Dit laatste in verband

met het ruisniveau. Daartoe bezien we het niet teruggekoppelde systeem.

rU) - (5+ d
SiC S + b)

d
b

(

1+ S d
S'C 1+ -f;)

In figuur 8 op blz. 13 is de Bodekarakteristiek van de amplitude voor

enkele waarden van b en d getekend voor de I-as. Uit de figuur is te

zien dat b II 1.S en d= s.,.S (karakteristiek 3) waarschijnlijk een goed
ocompromis is. Tevens is te zien, dat de fasemarge ruimschoots de 45 te

boven gaat.

Op dezelfde manier zijn de waarden van b en d voor de V-as ge-

kozen en wel b = ".If en .. =IO.S •
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II -3 :Simulatie van de ontworpen besturingseenheid en antenne.

Voor de simulatie is gebruik gemaakt van de Telefunkem RAT 700

analoge rekenmachine.De konstanten zijn zoveel mogelijk aangepast

aan het antennemodel.Het gebruikte schema is weergegeven in figuur 9.
De resultaten van de simulatie z~jn vermeld in deel 2 van de appendix

op blz.A.8 e.v.

Allereerst is bij de simulatie door variatie van de tachoterug

koppeling de antenne op kritische demping afgeregeld.Daarna zijn de

konstanten van de besturingseenheid aangepast.In deel 2 van de appen

dix zijn enkele karakteristieken opgenomen,die met behulp van een

schrijver werden geregistreerd.Hieruit blijkt duidelijk het nut van]

de besturingseenheid.

Opgemerkt,dient te worden,dat de instelling van de konstanten

voor de besturingseenheid vrij kritisch is.Tevens is bij da simulatie

uitgegaamvan een~g~lineariseerdmodel van de antenne.In werkelijkheid

zullen'de resultaten,dus minder fraai zijn,omdat dan nog enkele: inter

actietermenoptreden,die niet gecompenseerd worden.
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II - 4 Uitvoering.

16.

Voor de besturingseenheid moeten wij de beschikking hebben over

de snelheid en versnelling der assen. Een signaal evenredig met de

hoeksnelheid is al aanwezig in de vorm van het D.C. tachogeneratorsig

naal. De meest voor de hand liggende Manier om een signaal evenredig

met de versnelling te verkrijgen is differentiatie van het tachosig-..
naal. Hierbij dient opgemerkt te worden dat we slechts geinteresseerd

zijn in differentiatie tot een frequentie van ongeveer D Hz. Stoor

signalen met een hogere frequentie dienen liefst onderdrukt te worden.

Voor de differentiator wordt dus een Bodediagram gewenst, zoals in

figuur 10 is geschetst.

fig. 10

I
I
I
I
I

&0)2

-, d'&/
loct.

""2 moet voldoende••afstand tot cJ. hebben, om de karakteristiek

beneden ~, niet te beinvloeden. Het verkrijgen van een dergelijke

karakteristiek kan in principe op verschillende manieren gebeuren:

a. Door gebruikmaking van de analoge rekenmachine. Hiervoor

kan de schakeling worde~ gebruikt zoals die in de handleiding van de

machine staat aangegeveno Er zijn dan echter in totaal 4 versterkers

en 2 potentiometers nodig. Daarom is het gunstiger gebruik te maken

van een open versterker en 2 RC-netwerken, zoals in figuur 11 is ge

schetst.

Co..

\

~~I-'-'----"--(

fig. 11



Een nadeel van de gebruikmaking van de analoge rekenmaohine is de kana

op oversturing van de versterkers.

b. He-netwerk.

'LK ..
r-j--'V'/'N'Nv
I
I
I

tACo ho - -'
a.n....tor,' "',
~ I''",.'

I
I
I

___I0. 22 ,...T

I
l,2P.T

:fig. 12

Bij gebruikmaking van deze schakeling treedt verzwakking op, maar deze

is toch noodzakelijk en kan door de keuze van de versterkeringangen in

de besturingseenheid bijgeregeld worden. Voor de weerstand van 100 K

wordt een potentiometer van de analoge rekenmachine gebruikt. Deze

schakeling is bij de besturingaeenheid van het antennemodel toegepast.
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Hoofdstuk III: Coordinatentransformatie.
=============

Zoals al in hoofdstuk I is vermeld, is er bij de besturing van

de antenne een coordinatentransformatie van E,A naar I,V noodzake

lijk. In formulevorm luidt deze transformatie:

( a 2 _ sin E )
I = arccos ( b2 )

A= arccos ~

v = A - A

a
b

1-sin E )
cos E )

In het vervolg van dit hoofdstuk zal besproken worden hoe de

ze coordinatentransformatie gerealiseerd kan worden.

111-1: Oorspronkelijke uitvoering.

De coordinatentransformatie kan ook als volgt geschreven wor-

den:

2 sin EI a -cos =
b2

cos l::i. = ~ 1-sin E
b cos E

Bij de uitvoering zoals deze door de Jong gerealiseerd is,

wordt door middel van sin-cos-potentiometers ~p de I-,E- en ~ -as
de grootheden cos I, sin E, cos E en cos ~ gerealiseerd, waarbij

aan de ingangen van de sin-cos-potentiometers + 10V en - 10V als

eenheidsspanning werd toegevoerd o Met behulp van de Telefunken

RAT 700 werden de functies a 2_ sin E en a 1-sin E gevormd en
b2 b cos E

vergeleken met cos I resp. cos ~ 0 De foutspanningen werden dan

aan de servomotoren op de betreffende assen toegevoerd.

Om de asstand A te verkrijgen is het noodzakelijk de asstan

den A en V van elkaar af te trekken. Dit is gerealiseerd met een

400 H» synchro-nastuursysteem. Voor ~erdere details wordt naar het

verslag van de Jong verwezen. 'f
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Een nadeel van deze methode is het feit, dat de rondgaande ver

sterking en dus de gevoeligheid van beide assen afhankelijk is van de

hoekstand I. In de appendix deel 3 is een beschouwing aan deze gevoe

ligheid gewijd. Hieruit blijkt dat de gevoeligheid bij grove benade

ring evenredig is met sin I.

Een methode om deze veranderende gevoeligheid te elimineren,

is het aanbrengen van een versterkerelement 1 • Dit is mogelijk
sin I

met behulp van de RAT 700 en weI op de volgende manier.

si.",. cos- f0t.."tiomel ...

op l.u
II'"

u"
~_......---

fig. 13.

Op de I-as wordt een sin-cos-potentiometer aangebracht. Deze

potentiometer wordt als ingangsweerstand voor een versterker van de

RAT 700 gebruikt. Voor de versterkimgvinden we dan:

Uu = - Ro = - Ro = -1
-~~

Ui Ri Ro sin I sin I

111-2: Realisering met behulp van resolvers.

De co8rdinatentransformatie kan ook uitgevoerd worden met be-
. ( a2_ sin E)

hulp van resolvers. Voor de transformat~e I = arccos( b2 ) kan

de volgende schakeling gebruikt worden:

,,-... /'" ~I/,I

V "-----------------y "--"
'-~ ./', ..........\, .

L_----:~ L_J-------_. V I
/' "'_/

a'_ s"" E

fig. 14.
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sin E moet verkregen worden uit een sin-cos-potentiometer op de E-aso

De motor draait tot, op de ingang van de versterker spanning nul staat,

dus tot

a 2 _ sin E =b2 cosI

of
( a 2 _ sin E )

I = arccos {b2 )

Voor de transformatie van A naar V kan op dezelfde manier te werk

worden gegaan.Alleen is hierbij nog een synchro-nastuursysteem nood-

zakelijk om V = A + A te vormen.

Deze methode heeft hetzelfde bezwaar als de eerstgenoemde n., ,1.

het feit,dat de gevoeligheid evenredig is met sin IoEen voordeel too.v.

de eerste methode zijn de kleinere traagheidsmomenten,zodat de invloed

van de veranderlijke gevoeligheid kleiner zal zijn.Een nadeel van bei

de methoden is de noodzakelijkheid van een synchro-nastuursysteem.Bij

de volgende methode is dit niet noodzakelijk.

III-~ :Transformatie met behulp van functiegeneratoren.

Wanneer we de gewenste elevatiehoek Etomzetten in een evenredi

ge spanning,dan lijkt het mogelijk een functiegenerator te creeren

die deze spanning .:: E, tral1sformeert tot een spanning :: I r .Door

eveneens de werkelijke hoekstand I om te zet~en in een evenredige

spanning kan de gewenste I r en de werkelijke I vergeleken worden, en

de foutspanning ~ aan de betreffende servomotor worden toegevoerd.

Voor de azimuthinstelling is een iets andere procedure noodza

kelijk. De gewenste azimuthinstelling Atwordt weer omgezet in een

evenredige spanning. De verandering van V t.g.v. de elevatie E, die

~ genoemd is, kan weer met behulp van een functiegenerator gecreeerd

worden. De gewenste ~=~+ A wordt dan verkregen door sommatie der twee

spanningen. Door vergelijking met de werkelijke V wordt dan weer de

gewenste foutspanning voor de servomotor verkregen.

De gewenste karakteristieken, I (E) en ~(E), z~Jn bekend

(figuur 16, blz. 22). Getracht is deze karakteristieken te realiseren

met behulp van de funotiegeneratoren, aanwezig in de Telefunken'

RAT 100.



Bij deze functiegeneratoren zijn zowel voor negatieve als po

sitieve ingangsspanning 10 equidistante knikpunten aanwezig, waar de

helling van de karakteristiek kan worden ingesteldo De karakteris

tiek wordt dus benaderd door een aaneenschakeling van rechte lijn

stukken.

Probleem is de sterke kromming te realiseren en de verticale

raaklijn. De gebruikte functiegene'ratoren hebben knikpunten op onder

ling gelijke afstand en weI bij ingangsspanningen van -10, -9, •••••

•••• , 0, •••••••• 9.10 Volt. Nu is uit figuur 16 te zien, dat de

"onafhankelijk variabele" varieert van -0,55 Volt tot + 10 Volt.

Kiezen we n.l. voor E = 900 een overeenkomstige spanning van +10 V

en E = 00 ---. OV, dan geldt voor E = _50 een overeenkomstige

spanning van - 0,55 V. In het negatieve gebied van de karakteristiek

ligt dus geen knikpunt, zodat de benadering daar niet goed zal zijn.

Tevens is uit figuur 16 te zien, dat de karakteristieken boven een

ingangsspanning van + 6 Volt praktisch recht zijn, zodat het aantal

knikpunten daar gereduceerd zou kunnen worden. Een verbetering is op

twee manieren mogelijk.

a. Door gebruikmaking van 2 in serie geschakelde funotiegene

ratoren. De eerste functiegenerator krijgt een karakteristiek zoals

in figuur 15 is getekend.
+10'" - - - - _

... ,.v

fig. 15.

De uitgang van deze functiegenerator wordt toegevoerd aan de

ingang van de tweede. Deze geeft men de gewenste karakteristiek, met

dien verstande, dat de karakteristiek in het negatieve gebied uitge

rekt wordt. ( figuur 17)
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fig. 17.

Op deze manier, door kombinatie van twee functiegeneratoren,

heeft men in het negatieve gebied ook 10 knikpunten ter beschikking.

Een nadeel is het feit, dat twee functiegeneratoren per kanaal nodig

zijn, zodat niet meer volstaan kan worden met ~~n ,Telefunken RAT 700.

Het probleem van de verticale raaklijn blijft, hoewel in mindere

mate, bestaan, aangezien de maximale helling tussen 2 knikpunten ge

limiteerd is.

b. De equidistante knikpunten worden vastgelegd door de voor

spanningen van diodes. Voor de volledige schakeling wordt verwezen

naar de handleiding van de Telefunken RAT 700. Door de voorspanningen

der diodes te veranderen kunnen de knikpunten verlegd worden. In het

positieve gebied zijn de voorspanningen zodanig veranderd, dat de

knikpunten naar lagere ingangsspanningen verschoven zijn. In het ne

gatieve gebied is het niet mogelijk om knikpunten beneden 0,6 Volt

te leggen, omdat de diodes deze spanning minimaal nodig hebben om

open te gaan. Teneinde dit gebied nog beter te kunnen benaderen z~u

het noodzakelijk zijn een ander type diodes te gebruiken, die al bij

een kleinere spanning open gaan. Het bestaande systeem is echter waar

schijnlijk voldoende nauwkeurig, mede doordat een aantal diodes bij

een spanning van - 0,6 Volt bedreven worden, zodat daar de maximaal

mogelijke helling vergroot is.
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De karakteristieken, die op deze wijze gerealiseerd zijn, zijn

in tiguur 16 weergegeven. De grootste atwijking in de elevatie van

de gemeten t.o.v. de gewenste karakteristiek treedt op bij E = _ 5°

en bedraagt dan 1° 16'. Beperken we ons tot een elevatie van - 4°

tot + 90°, dan bedraagt de tout minder dan 25:
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Hootdstuk IV : Omzetting vamE" tv naar £, , £,============

Bij de besturing van de antenne met behulp van de autotrack

tout-deteotor ontstaan de toutspanningen t~en £Y,die evenred1g zijn

met de desbetrettende touthoeken zoals deze in tiguur 18 getekend zijn.

tig. 18.

Uit de tiguur is te zien, dat voor kleine afwijkingen geldt:

£" = Kh cos E ( Ar - A)

£y= Kv ( Er - E)

waarbij Kh en Kv de versterkingstactoren van de tout-detector zijn.

Deze toutspanningen £h en £y moeten worden omgezet in de

toutspanningen £, en £, van de I- resp. V-as. Voor deze omzet

ting gelden de uitdrukkingen, zoals deze in de appendix deel 4 bere

kend zijn.
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Om deze amzett1ng exact te kunnen real1seren, zou een zeer u1t

voer1g d1g1taal of analoog rekenprogramma noodzakel1jk z1jn.

De e1sen die aan de nauwkeur1ghe1d van deze omzett1ng gesteld

worden z1jn echter veel ger1nger:dan de e1sen die aan de c08rdinaten

transformat1e gesteld werden. Exacte real1sat1e van de omzett1ng zou

betekenen, dat de gevoel1ghe1d van de bestur1ngsassen voor 1edere

elevat1e-1nstell1ng exact gel1jk is. Het is~echter geen bezwaar 1nd1en

de gevoelighe1d afhankel1jk van de elevat1einstelling b1nnen nauwe

grenzen var1eert. Deze variatie van de gevoel1ghe1d zal afhankelijk

z1jn van de nauwkeur1ghe1d waarmede de amzett1ng benaderd wordt. In

figuur 19 en 20 z1jn de gewenste karakter1st1eken en benader1naen

getekend. U1t deze f1guren is te z1en, dat de maximale afw1jking van

de benader1ngen t. o.v. de gewenste karakter1stieken maximaal 15% be

draagt, hetgeen betekent, dat de gevoel1ghe1d 15% var1eert.

B1j I = 00 treedt de moeil1jkhe1d op, dat 2 funct1es one1nd1g

worden. Beperken we ons tot I > 100, hetgeen overeenkomt met

]E> - 40 '52: dan is de karakter1st1ek van f1guur 19 beperkt tot

waarden kle1ner dan 10,'5. Een tweede mogel1jkheid is de verander1ng

van de hoek D( • Hemen we ~ = 420, dan komt een elevat1e E :Ii .. 50,

overeen met I = 140 18: De gewenste m1nimale elevat1e E = - 50 is dan

bereikbaar zonder dat I = 00• d1ent te worden.

De karakter1st1ek t, <.t."') wordt one1nd1g voor I = 1800•

D1t punt is n1et te verm1jden, zodat t.g.v. de benader1ng de gevoel1g

he1d voor grote E zal afnemen.

Heeft men de besch1kk1ng over een d1g1tale rekenmach1ne, dan

z1jn betere benader1ngen mogel1jk door de abc1s in enkele stukken

onder te verdelen. Voor 1eder stuk kan dan een goede benadering ge

zooht worden. Door de oomputer te laten besl1ssen in welk stuk van

de abc1s de momentBft,e I z1ch bev1ndt kan dan zonder veel extra reken

t1jd de gewenste benadering aangesproken worden.
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Hoofdstuk V: Digitale sturing.

Gaan'we uit van de nauwkeurigheden, die in de praktijk aan

volgstations gesteld worden (hoekfouten < 0,020 ), dan is het dui

delijk, dat dit niet met analoge componenten haalbaar is. Digitale

sturing is hier de aangewezen methode. Enkele onderdelen van deze

digitale besturing zullen nu besproken worden.

~ De asstanduitlezing. Analoog gebeurt dit met behulp van een

lineaire potentiometer b.v. van het tien slagen type. Digitaal kan

deze uitlezing veel nauwkeuriger geschieden b.v. met behulp van een

optische Gray-shaft-encoder. Hiermee kan een zeer grote nauwkeurig

heid bereikt worden, afhankelijk van de woordlengte. Zo is bij een

woordlengte van 16 bit de nauwkeurigheid van de asuitlezing 29 bgsec.

Bij toevoer aan de digitale computer moet de Gray-code worden omge

zet in de binair~ode, zodat voor iedere sturingsas een omzetter

noodzakelijk is.

b. De coordinatentransformatie. Er zijn twee mogelijkheden om

deze transformatie digitaal uit te voeren:

1) Het is mogelijk de machine voor iedere aangeboden E,A de

transformatieformules te laten uitvoeren om tot l,V te komen. Hier

bij is een subroutine voorarccos noodzakelijk. Deze methode heeft

het voordeel, dat er slechts weinig geheugenruimte nodig is. De be

nodigde rekentijd is echter groot, omdat iedere keer de subroutine

doorlopen moet worden, zowel voor de berekening van I als V. Aange

zien de toelaatbare rekentijd beperkt is, zal deze methode niet van

toepassing zijn.

2) De gewenste karakteristieken kunnen punt voor punt is het

geheugen geplaatst worden. De waarde van I of ~ is een bepaalde

geheugenplaats hoort dus bij een bepaalde E. Door het verschijnen

van deze E moet dan die bepaalde geheugenplaats aangesproken worden.

Bij deze methode is dus veel geheugenruimte noodzakelijk. Voor een

nauwkeurigheid van 1 bgmin. in de elevatie is b.v. een geheugenruim

te van 2 x 95,x 60 = 11.400 plaatsen nodig. De benodigde rekentijd

is echter zeer kort, aangezien hij enkel bepaald wordt door het aan

roepen van een geheugenplaats. Om de benodigde geheugenruimte te
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beperken, is het mogelijk de rechte stukken van de twee karakte

ristieken te interpoleren.

c) De omzetting van £v. E II naar £.,. £a • Voor deze om

zetting heeft het nut de karakteristieken in enkele stukken onder

te verdelen en voor ieder stuk een goede benadering te kiezen. Door

enkele eenvoudige:.logische beslissingen kan de machine dan de ge

wenste benadering aanspreken.

Van belang bij digitale sturing is het aantal malen, dat de

gewenste positie aan de antenne doorgegeven dient te worden. poor

deze eis wordt namelijk de maximaal toelaatbare rekentijd vastgelegd.

Een veel gehanteerde norm voor het aantal positiemeldingen is 20 x

de bandbreedte. Nu voIgt uit fig. 8, dat voor de bandbreedte van het

teruggekoppelde systeem geldt "'=. 6, dus f et 1 Hz. Het aantal posi

tiemeldingen per seconde zou dus 20 moeten bedragen, hetgeen betekent,

dat de maximaal toelaatbare rekentijd 50 msec. bedraagt. De rekentijd

per as mag dus 25 msec. bedragen.

Bij sturing met behulp van de autotrack-mode wordt deze reken

tijd enkel bepaald door de omzetting van tv.~.. naar £'0 (., en de

D/A-omzetting. Nemen we voor een optelling een benodigde tijdsduur

van 5 ~sec. aan, en voor een vermenigvuldiging 30 ~sec., dan voIgt·

voor de omzetting £, (tv) een tijdsduur van ongeveer 40 jUsec. en

voor de omzetting £. ( t.v. til) een tijdsduur van 115 ,"sec.

Bij sturing met een geprogrammeerde baan wordt de rekentijd

bepaald door de ooordinatentransformatie, Gray-binair-omzetting en

D/A-omzetting.



31.

Konklusie.

De besturing van het model blijkt met de gekozen methode goed

te voldoen. Vooral het gebruik van de functiegeneratoren voor de

coordinatentransformatie blijkt een grote verbetering wat betreft de

gevoe~iheid en de nauwkeurigheid van de besturing. De bereikte nauw

keurigheid wordt grotendeels bepaald door de nauwkeurigheid waarmee

op electrische wijze de asuitlezing geschiedt. Bij gebruik van tien

slagen potentiometers met een lineariteit van 0,25% is de nauwkeurig

heid beter dan 24 bgmin.

Zowel bij de coordinatentransformatie als bij de omzetting van

£Y, £h naar £" £1 treden moeilijkheden op bij E = - 50. Door ver

andering van de hoek ~ van 420 30'tot 420 kunnen deze moeilijkheden

grotendeels verholpen worden, terwijl toch een minimale elevatie

E = -50 bereikbaar is, zoals in hoofdstuk IV is aangetoond. Van be

lang bij dit alles is de nauwkeurigheid waarmee de hoek ~=42° 30'in

het model gerealiseerd is. Uit metingen is gebleken, dat de afwijking

in ieder geval minder dan 15 bgmin. bedraagt.

Teneinde de tandwielspeling op te heffen z~Jn gedeelde tandwie

len met voorspanning toegepast. In de overbrengkastjes is echter nog

enige speling aanwezig, die hierdoor niet geelimineerd is.

Het bleek tenslotte geen nut te hebben bij het model de bestu

ringseenheid aan te brengen teneinde de interactie op te heffen, om

dat de interactie practisch niet tot uitdrukking komt. Dit moet ge

weten worden aan het feit, dat er tussen servomotor en antenneas

een overbrengverhouding van 1000 op 1 aanwezig is. Vanuit de antenne

gezien wordt het traagheidsmoment van de motor met 106 vermenigvul

digd, zodat de antenne een traagh~moment ziet van 17,5 kgm2. Dit

is groot t.o.v. het traagheidsmoment van de antenne zelf, dat 1,5

kgm2 bedraagt. Door in plaats van 1000 op 1 een overbrenging van

250 op 1 toe te passen zou de interactie weI merkbaar moeten zijn.

In de praktijk worden meestal 3600 motoren gebruikt, zodat daar de

interactie ook tot uitdrukking zal komen.
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A. 1

A P PEN D I X •

Deel 1: De beweg1ngsvergelijkingen van de open Cassegrain antenne.

Voor bereken1ng van de beweg1ngsverge11jkingen wordt u1tgegaan

van de volgende f1guur.

J =
R =
L =
T,,=

traaghe1dsmoment.

wr1jvingsoonstante.

veeroonstante.

koppel.

Voor de berekening van de beweg1ngsverge11jkingen wordt uitge

gaan van de vergelijk1ng van Lagrange. Voor de refleotor wordt u1tge.

gaan van de volgende oont1gurat1e.
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A. 2

fig A. 2

'x

...
Er heeft een coordinatentransformatie plaats van (X••y•. 1..)naar

. 0
( )( .'J. 2.) . Eerst draaiing om y. -as over een hoek (90 - 0( ) , daarna

draaiing om s-as over een hoek I. We kunnen gebruikmaken van gegenera-..
liseerde ooordinaten, omdat de volgorde van draaiing geen rol speelt.

De functie van Lagrange L = kinetische energie !I!, omdat wrijvings

termen en veerkrachten bij de bepaling van de momenten M sijn meegeno

men ( figuur A. 2) De vergelijkingen van Lagrange worden nUl



. A. 3

L1chaam II:

L1chaam I • d~ Hf)- ~f = t1x

*(~f)- ~r. = Me,

. (1)

Het assenkru1s xyz is vast aan de reflector ( 11chaam I ) verbon-
o

den en draa1t dus mee met 1 0 Bovend1en veranderstellen we, dat het xz-

vlak een symmetr1evlak van de reflector 1s o Voorde traaghe1dstensor van

11chaam I t.o.v. het xyz-stelsel kunnen we dan schr1jven:

J: 0 J~~ "'It. ]ll: =ff cJV (l+ ~')

-r= ]l~ "D 0

:s: 1: .]J(~ =Jr ,JV (;t.'f)] ... 1t 0 J,-, en"&,.

V

~

~ De rotat1evector ~ , die de som is van de rotat1evectoren 1
en V ,11gt in vlak z. - z.

•
cJx = b V cos I

o

c-)y = - b V SLh I
• •

.\ _ 1,\(1) , ..{Z)_ 1 '!>V
""1. - ~a. + .....1. - - ..

""'. t. 4. = s i.., "

b : c.o. lit

Voor de k1net1sche energ1e van 11chaam I v1nden we nu:

.. tol 1 1.' t I • .)1_ t ] ... I:) V co. I + t ]:t b V Jit'l 1 + 'f ] x. (I - a. V
III '/"1 u.

Voor 11chaam II z1jn b en xy symm.etr1evlakken, dus de traag

he1dstensor wordt:

o 0

o

o
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Voor de rotat1evector vinden we:
•

c..>x =. b V Cos 1
,
•

IJ r =-bVsinl
• •

cJ'Z = a, - a V

De uitdrukk1ngvoor de k1net1sche energ1e wordt nUl

I lJ: (0 •)2 ,]'X I • IT.J: = "i J~'1. e, - a V + T ... b V

waarb1j

Voor het bas1al1chaam is het assenkru1s van f1guur A. 3 van toe

passing.

•rotat1e t.g.v. V

x.

M Mlt) nU)
y= y .... c\ v/

,,~/ .
,;'1
~~ MU) - P"f"t,) {} 9I" I'v - 'A - I"\J I

I·••
I

•·

I
I

45L
I

,
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De verge11jkingen van Lagrange worden nUl

d (c>'T) 1)T - MLichaam IIII dt ~ -"i"V - v

Lichaem IV: ..L (..:aT.) - ()T = Ma_
d t 'b ~ b 8, VJ

Voor de kinet1sche energ1e geldt:

.., ']JIC .,
1][. = T 'Ze~ V

U1t de u1tdrukkingen voor de k1net1sche energ1e VOIgtl

~1i _ j) 11: _ '()Tit _ "2111--.-- - -
l> I ) 1 a 8, b V

De verge11jk1ngen van Lagrange worden nUl

(3)

(~)

(8)
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A. 6

verwaarloosbaar t.o.v.

Uitwerking van de vergelijkingen (5), (6), (7) en (8) levert:

.. ~.. :t.. :t ••

( 5)~ L, (9. - I) + R. ( ~ - I)=] I - a.] V + b] V co. I +
--y Z~ a1 aa.

.,-.(.) J[ •• ( ) R(. I· ) • 1t ••
(6)~ IA :=. J'a2. 9. +L. 9.-1 - • 8.- ... R.8.-i J'll V (10)

a % •• • • )+ b] sL.-I (VsinI +lVI cos! of
yy

+ ~]1 ,os I (Vco.lI- tV i SLt\ I)- bcos 1 ]1 (2aV- ·i)+
~lC .(1.

_ c1 J1: (i _c\ V) _]:t b s t t\ 1 ( it_1 a. vi) ....
n )(2

- 4 J][ (9, - a.\i) + J~ b' V+ R1 8. (11)
"''1. a.

Om te antenne te kunnen simuleren met de beschikbare analoge re

kenmachine is het nodig deze bewegingsvergelijkingen te vereenvoudigen:

10 We veronderstellen]J: verwaarloosbaar klein t.o.v. J1:
:I: ] X. xz. 'I. 'L

2•.Ju.« u.

,. JII.~ ~ ]y~
I] 1 Lt ] .Eo4. a; aa et\ g ~A

5. J'l~.« Jz~.
6. A, 9. verwaarloosd in vergelijking 11.

7. Tenalotte veronderstellen we, dat de veerkrachten zo groot

zijn, dat 1=9. en V=9J •
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We vinden voor de antenne de volgende twee beweg1ngsvergel1j

k1ngen.

Van deze vergel1jk1ngen is gebruik gemaakt b1j de s1.mulat1e van

de antenne.
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Deel 2: Enkele karakteriatieken van de geaimuleerde antenne.

Ter verificatie van de termen C ( fig. 7 ) ia een contrale op de

interactie uitgevoerd.

Voor de antennegrootheden, zoala deze genoemd zijn in het simula

tieachema van figuur 6 zijn de volgende waarden gekozenl

De taohoterugkoppeling op beide aaaen is zodanig ingeateld, dat

de antenne zopder beaturingaeenheid op kritische demping ia ingeateld.

Met behulp van een achrijver zijn enkele karakteriatieken opgeno

men, zowel van de antenne zonder ala met beaturingaeenheid. Deze karak

teriatieken zijn op de volgende paginats weergegeven.
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o
I (500 mY/em)

t = 2 seo/em

•v (500 mY/em)

fig. A.4 a. fig. A.4 b.

~
0

figuur A.4 a.: en V, indien op de ingang van de I-as een stapfunetie

wordt gezet.
0 0

figuur A.4 b. : I en V, indien op de ingang van de V-as een stapfunetie

wordt gezeto

De besturingseenheid is nog niet aangebraeht. Duidelijk is de in

teraetie te konstateren.
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t = 2 seo/om

50 mY/om
•
I

•
V

5<hnV/om 500 mY/om t' mr m~'1*ij~

500 mY/om

fig. A. 5 a. fig. A.5 b.

o 0
figuur A. 5 a.: I en V, indien op de ingang van de I-as een stapfunctie

wordt gezet.

o 0
figuur A. 5 b.: I en V, indien op de ingang van de V-as een stapfunctie

wordt gezet.

De besturingseenheid is nu wel aangebracht. De interactie is nu

praktisch geheel verdwenen.
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Om na te gaan of de termen B (fig. 7) voor een gewenst dynamisch

gedrag zorgen, is de stapresponsie bekeken.

Voor de ovderdrachtsfunctie der twee assen vindenwe, met de waar

den van de antennenkonstanten zoa1s deze a1; genoemd zijn, de vo1gende

uitdrukk:ingen:

Dr (s) =

1"15 + IO.S I

Uit de overdrachtsfunctie is te zien, dat de demping onderkritisch is

( 2 toegevoegd komp1exe __polen). Brengen we een eenheidsstapfunctie op

de ingangen aan, dan vinden we voor het uitgangssignaa1:

-2.29t _2.bl't
I.rlt)= 1+0.12 e ... I.qe CO.s(Lf.'t .... O.81 Tt ).

In figuur A.6 is zowe1 de berekende a1s de gemeten stapresponsie van

de beide assen weergegeven. De afwijkingen tussen de twee karakteris

tieken moeten geweten worden aan de onnauwkeurigheid in de af1ezing

van de gemeten karakteristiek en de onnauwkeurigheid in de potentio

meterinste11ing van de besturingseenheid.
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Om de snelheidafout te kunnen meten is ala ingangssignaal een

driehoekvormige spanning gekozen met een periodetijd van 100 seeonden.

Gemeten wordt dus de mate waarin de ante~e aehter blijft indien hij

op een eenparig bewegende satelliet gerieht moet blijven (fig. A.7).

fig. A.7

De opgenomen karakteristiek is weergegeven in figuur A.8. Enkel

in het knikpunt van de driehoeksspanning treedt een merkbare fout Ope

Afgezien van dit kinkpunt bedraagt de fout minder dan 4 mV.
--_.=-,

Vi sehaal:2.5 V/em

Vi'" 0.2 V/om

~-. ; .

.0+

t :; 5 sec/em

fig. A. 8
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Deel 3: Gevoeligheidsbeschouwing.

In hoofdstuk III-' is vermeld, dat de gevoeligheid van beide

assen evenredig is met sin I.

Om dit aan te tonen voo~elevatie gaan we uit van een gewenste

E, en I,. Hiervoor geldt sin E, = a2 - b2 cos I,. Tengevolge van

Coulombwrijving e.d. zal deze gelijkheid nooit volledig bereikt wor

den. Noemen we de afwijking die in I optreedt dI, dan kunnen we na

gaan hoe groot de foutspanning is, die hierdoor ontstaat. Deze fout

spanning bedraagt:

8, = sin E, - {a2 - b2 cos ( I, + dI)}

= sin E, - a 2 + b2 cos I, cos dI +

- b2 sin I, sin dI.

We veronderstellen de afwijking dI zeer klein, waardoor geldt

cos dI :::., en sin dI -= dI. Dus:

e, e sin E, - a 2 + b2 cos I, - b2 sin I,. dI

= - b2 sin I,. dI.

want sin E, = a2 - b2 cos I,.

De foutspanning e, is dus evenredig met sin I,. Voor I ~ 00

of '800
( resp. E =- 50 of 900 ) kan een relatief grote dI toch een

geringe foutspanning e, tot gevolg hebben.

Voor de azimuthinstelling gaan we op dezelfde manier te werk.

Voor een juiste instelling geldt:

cos A, = :{ J
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Nemen we wederom aan, dat er een kleine afwijking dI blijft be

staan, dan treedt er eveneens een afwijking dE Ope De foutspanning

die dan ontstaat, bedraagt:

a {1 - sin (E1 + dE) 1
e2 = oos ~I - b oos (E1 + dE) 5

__a {1 - sin E1 oos dE - cos E1 sin
= cos ~,

b cos E1 cos dE - sin E1 sin dE

dE klein __-'!.~ cos dE -== 1.

dE ~

a f- sin E1 - cos E1 sin dE 1e2 ::::l cos AI
- b cos E1 - sin E1 sin dE

a 1 rl -sin E1 - cos E1 Bin ~1= cos A, - D
'1 sin E1cos

oos E1
sin dE

Indien we E1 = 90° buiten beschouwing laten en dE voldoende

klein veronderstellen geldt

sin E1 sin dE <: 1

cos E1

We mogen dan de volgende reeksontwikkeling toepassen :

-(1 + X )m =~ ( ~ ) Xr waarbij we sleohts de eerste

twee termen meeneme~:We vinden dan

e2 = cos~, - ~ co~ E
1

( 1 - sin E1- cos E1 sin dE) x

(1 + sin E1 sin dE)
oos E1

= cos AI a (1 - sin E1 )
- b cos E1

a (1 - sin E1) sin E1 sin dE
- b cos2 E1

a i dE + ~ sin E1 sin 2 dE.
+ b s n boos E

1
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De eerste twee termen leveren samen 0 op, terwijl de laatste

te~ verwaarloosd wordt wegens sin2 dE. Voor e2 vinden we dan I

a sin a sin E, sin dE= dE --b b 1 + sin E1

a dE 11 -sin E1 1= - sinb 1 + sin E1

.a sin dE 1
:=-• b

1 + sin E1

We willen e2 weer uitdrukken in I en dIe Daartoe moeten we na

gaan welke dI hoort bij dE.

We brengen een variatie dE aan en bepalen welke dI hierbij

hoort.

( ) 2 2 ( )~in E1 + dE = a - b cos 11 + dI

sin E
1

cos dE + cos E1 sin dE =
a 2 _ b2 cos 1

1
cos dI + b2 sin 1

1
sin dI

dE en dI zijn weer klein verondersteld, dus

2 2Nu geldt sin E1 = a - b cos 11 , dus

2cos E1 sin dE = b sin 11 sin dI

Ook geldt oOS E1 = 2
- sin E1 = ( 2 2 )2- a - b cos 11
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Dit ingevuld levert:

2
sin dE = b sin 11 sin d1

V1 - (a2 - b2 cos 11)2:

o 2 2 <Voor 11 ~180 geldt a - b cos 11 1. We kunnen nu weer de

eerder genoemde reeksontwikkeling toepassen en vinden dan

sin dE = b
2

sin I, sin d1 {I + t ( .2 - b
2

••s i1)2•••••••1
= sin d1 {b2 sin 11 + i b2 sin 11 ( a 2 _ b2 cos 11)2 •••••• }

2 4De tweede term tussen accolades bevat componenten met b a ,

b6, b4a 2• Aangezien zowel a als b kleiner zijn dan 1 wordt deze term

verwaarloosd. We vinden dan

sin dE

sin :Ill

Deze termen ingevuld in de uit
drukking v.oor e2 geeftl

a b2 sin 11 sin df
e2 = b 1 + a 2 _ b2 cos 11

Hierop kan weer de genoemde reeksontwikkeling worden toegepast,

waarbij termen met a3b en ab3 verwaarloosd worden. We vinden dan

e2 = ab sin 11 sin d1 = ab sin 11 d1

De foutspanning e2 is dus eveneens evenredig met sin 11• Hier

bij dient opgemerkt te worden, dat de uitdrukking voor e2 een grove

benadering is.
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Deel 4: Afleiding dar uitdrukkingen voor £, en r, .

We wensen een uitdrukking te vinden voor

£. = I r - I

en £, = V - Vr

We veronderstellen dat de afwijkingen klein zijn, dus

sin i ( I - I ) = i (I - I ) = t,
r r""2

sin t (I + I ) d sin Ir

Hieruit voIgt

sin t ( I r - I ) sin t ( I r + I ) = - i (oos I r - cos I>-~ sin I

of cos I - cos I r£. cr
sin I

Nu geldt voor de antenne:

a 2 _ sin E
oos I =

b2

Dus

a 2 _ sin E

b2

sin I
=

sin E - sin Er
=

sin (E - E + E ) - sin E
r =

sin ( E - E ) cos E+cos (E -E)slnE-sinEr r

Aangezien E - E weer"klein verondersteld wordt, geldt
r

( E - E) cos E + sin E - sin E£•• _....;;;.r _

b
2

sin I
=

( Er - E ) cos E

2b sin I
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Zoals in hoofdstuk IV vermeld is geldt

£, = Ky ( Er - E ), dus

£v cos E

Ky b2 sin I

We willen echter £, uitdrukken in £y en I.

2 2sin E = a - b cos II •

cos E =

Dit ingevuld in de uitdrukking vaor £1 geefta

2b I V1 _ b2 2 Icos - cos
t., 2 "2'

£,=
K b sin Iv

2bVi ~
2 I

£y 2 cos 2'
= I - b 2 IK b s nv 2 sin "2"

- -.&.
- K b

v

2 I
cos 2

2 2 I
+ a cot 2'



i
A. 20 I

\, ,

Voor £2 geldt :

E. • :: V - V = A -A + A(I) - I A ( I r )
• r. r

'.
i ,
In hoofdstuk IV is vermeld

£h = K
h

( A -A ) cos E ,dus
, r

£. = ~ t.h E + ~ ( I ) ... 6 ( I )cos r

sin { ~(I ) -A(I)}
Nu is tanA(I ) _ tan·.~(I) = r

r cos ~(I ) cos A(I)
r

Nemen we weer aan,dat ~(Ir) - 6(1) 'klein is,dan geldt &

A(lr ) - A(I) =i( tan.o.(lr ) -tan A(I)1x

[ C08 { .A. (1)+6(1)} +008 {A (Ir )- .0.(1») )

Nu geldt 1
tan~(I) = --a

I
tan 2

Voor de eerste term van ( 13 ) vinden we dans

[ tan (~r}_ tan ( *)] . (Ir- I) t.,

1 1
sm 2

1 "2-- - =40- 1: I - - - 2 Ia a a
cos 2 cos 2' cos -2

1 L. ( )=- a cos I + 1 14

Verder stellen we:

cos lA( IF ) - Li(I») ~ 1

cos [A( I r ) + A(I) 1=cos 2 6(1)
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(14). (15) en (16) ingevuld in (13) levert dan:

~(Ir) - .6(:1)
- £.. [1 + cbs 2 ~(I)] - £., cos

2
8(1)

= [ 1
I

I) = i'L 1 + cos I r2a + cos

a 1 - sin E
,'! 2 sin Ecos A(I) en cos I a - invullen geeftl= b cos E = b2

A(I ) - ~ (I)
r = -

( 1 - sin E)2
2cos E

1

a [1 + a
2
_ sin E1

b
2

=
£,a2(1 _ sin E)2 - a L.

(1 + sin E}(1 - sin E}a (1- sin E)' = 1 + sin E

De uitdrukking voor £, is bekend. We moeten dus nog uitwerken:

__--..;;;a;......_ = - a =
1 + sin E 1 + a 2_b2 cos I 2 ( 1 _ b2 oos 2 ~ )

Dit ingevuld in (17) geeft:

1

Dit ingevuld in de uitdrukking voor £, op blz. A. 20lever'b:

c. = £h1 ~ ....
~ cos E

+ a £y

2K b
v

1
2 2 I

~:b cos 2

V i2211 ... a cot 2'

= + aCy

2K b
v

t

221
1-b oos 2"

V 2 2 I1+a cot 2

waarbij de uitdrukking voor cos E op blz. A.19 ingevuld is.

Uitwerking van deze laatste uitdrukking levert op

-2'-b"""'7"\A""'i1=~=b=2=O=0=S=2=~=" { ~ ::. ~
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