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Samenvatting.

In dit afstudeerverslag is een berekening gegeven van

diffraktieverschijnselen aan meteoorsporen. Tevens zijn

er een aantal type reflekties in korte paragrafen be

schreven.

Er is een inrichting ontworpen om de diffraktiever

schijnselen automatisch op een fotografische plaat vast

te leggen.

Hoe de snelheid van een meteoor uit een diffraktiepatroon

bepaald kan worden is eveneens vermeld. De fout die

optreedt bij afgetaste signalen, als de reeks die het

werkelijke signaal oplevert afgebroken wordt, wordt in

het kort aangeduid.
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Inleiding.

Elke dag komen millioenen deeltjes de dampkring van de aarde binnen

en vormen, terwijl ze in de atmosfeer verbranden, lange sporen van

geioniseerde deeltjes. Deze sporen hebben de vorm van een koker, ze

diffunderen snel en verdwijnen gewoonlijk in enkele seconden. Gedurende

hun bestaan echter kunnen deze geioniseerde kolommen radiosignalen

reflekteren of verstrooien en geven aldus aanleiding tot wat we noemen

meteoorscatter of meteoorpropagatie.

Voor een goed begrip is het noodzakelijk dat we de term meteoor nader

omschrijven. Het woord meteoor is afgeleid uit het Griekse woord ~c~cwpov

hetgeen "ding in de lucht" betekent. Onder een meteoor verstaan we

dan ook een lichtverschijnsel dat ontstaat bij het binnentreden in de

atmosfeer van een vast deeltje uit de ruimte. In de radio-echo-

theorie verstaan we tegenwoordig onder meteoren ook wel die deeltjes

welke de atmosfeer van de aarde binnendringen en daarin volledig

verbranden tengevolge van de verhitting door wrijving met de lucht.

Deze definitie sluit de meteorieten uit daar dit deeltjes zijn die in

de atmosfeer neerdalen en zonder volledig verbrand te zijn de aarde

bereiken. De micrometeorieten laten we eveneens buiten beschouwing

omdat de mate van ionisatie die zij veroorzaken nog geen duidelijke

zaak is. De zeer grote meteoren zijn, hoewel ze een aanzienlijke ionisa

tie veroorzaken, niet interessant omdat ~e slechts zelden voorkomen.

Voordat meteoren in het 'gravitatieveld van de aarde worden gevangen

bewegen ze zich in banen rond de zon. Hun samenstelling is verschil

lend maar ze zijn meestal afkomstig vim een komeet. Een klein gedeel

te van deze meteoren bestaan niet uit een vast deeltje maar uit een

walk van deeltjes die een zwakke binding met elkaar hebben.

Meteoren kunnen worden verdeeld in twee groepen, de sporadische

meteoren en de meteoren afkomstig uit eenbui. De meteoren tiit een

bui vormen een verzameling van deeltjes welke allen met dezelfde

snelheid in duidelijk gedefinieerde banen om de 'zon bewegen. Hun'

banen doorsnijden de baan van de aarde elk jaar op een zeker tijdstip

en dan kunnen de welbekende meteoorbuien waargenomen worden. In het

geval dat de deeltjes uniform over de baan verdeeld zijn, is het ver

schil in sterkte van de bui van jaar tot jaar klein. Zijil er echter

koncentraties van deeltjes in de baan dan kan de uitgebreidheid van

zulk een meteoorbui gedurende opeenvolgende jaren sterk verschillend

zijn b.v. Leoniden.
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Hoewel de meteoorbuien het 'meest spectaculair zijn bevatten ze slechts

een klein gedeelte van alle meteoren. Het zijn de sporadische meteoren

die bijna alle meteoren omvatten die van intere.sae zijn voor propagatie.

De relatie tussen sporadische meteoren en buienis momenteel nog niet

geheel duidelijk. Het is mogelijk dat de aporadische meteoren als het

ware de laatste faze vormen van het verval van een meteoorstroom.

Andere tekenen wijzen er op dat sporadische meteoren in feite behoren

tot een kleinegroep en dat de aarde in een aantal van deze groepen

"ondergedompeld" is (ref.6).

Vervolgens willen we een aantal opmerkingen maken over de vorming,

de lengte, de doorsnede en de radiale expansie v~n een meteoorspoor.

~~~.'ohisee~~/~

qleell./cs

----/1.,. tcoo,.

fuel!

Ala een deeltje de dampkring binnendringt botst het met de lucht

moleculen. De botsingsenergie produceert warmte waarop atomen uit de

meteoor verdampen en deze bewegen dan met een snelheid praktisch ge

lijk aan die van de meteoor. Botsingen tussen deze atomen en de om

ringende lucht hebben tot gevolg dat er warmte, licht, geioniseerde

deeltjes en elektronen ontstaan in de vorm van een lange, dunne para-
,

boloide waarvan de kop gevormd wordt door het deeltje zelf. De elektronen-

lijndichtheid in het spoor is even

redig met de Massa van het deeltje.

Gedurende het ve!dampingsproces

maakt elke bot sing veel atomen

uit de meteoor vrij zodat de totale

Massa van de luchtmoleculen die de

meteoor treffen klein is vergeleken

met de Massa van de meteoor zelf.

h£r£oo,q 5):'0011 Een gevolg hiervan is dat de snel-

heid van de meteoor praktisch

konstant blijft totdat de meteoor bijna geheel is ver~ampt.

Als een meteoor de aarde nadert zal er geen noemenswaardige ionisatie

optreden totd~t de meteoor de relatief dichte luchtlagen op een hoogte

van ongeveer 120 km bereikt heeft. Boven deze hoogte z~n botsingen van

luchtmolecule~ met de meteoor niet frekwent genoeg om enige ionisatie

van belang te veroorzaken.
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Passeert het deeltje het gebied rond de 120 km dan verdampt het snel

en de meeste meteoren zijn dan volledig verdampt voor ze een hoogte

van 80 km bereikt hebben. Dit vrij smalle gebied waarin meteoren ver

dampen is een gevolg van de snelle verandering van de dichtheid der

luchtmoleculen. Op 80 km hoogte is de gemiddelde vrije weglengte nog

slechts 3,8 mm.

De hoogte verdeling van de sporen hangt 9.a~ af van de snelheid van

de deeltjes. De meteoren met grote snelheden vormen sporen op een

hoogte die groter is dan de sporen van deeltjes met lagere snelheden.

Deze snelheden van meteoren varieren van 11,3 km/sec tot 72 km/sec.

De minimum waarde komt overeen met de ontsnappingssnelheid van een

deeltje aan de aarde. De maximum waarde is de som van twee komponenten

nl. de snelheid van de aarde in zijn baan (30 km/sec) en de snelheid

van de meteoor zelf (42 km/sec). Deze laatste snelheid is de ontsnap

pingssnelheid voor een deeltje aan het zonnestelsel.

De lengte van een meteoorspoor hangt voornamelijk af van de massa van

het deeltje en de hoek waarmee de meteoor de dampkring binnenkomt.

De lengte van een meteoorspoor ligt in de orde van 15 km tot 50 km

(ref. 6). De gemiddelde lengte is ongeveer 30 km.

3. De doorsnede van het spoor.--------------------------
Tot voor kort veronderstelde men dat, op het ogenblik waarop het spoor

gevormd werd, de straal van de doorsnede van dit spoor in de orde van

de gemiddelde vrije weglengte was of hooguit tien a veertien maal zo

groote Recente metingen (ref.6) hebben aangetoond dat de straal van

de begindoorsnede van het spoor groter is dan hierboven is vermeld.

Metingen met behulp van radiogolvenhebben aangetoond dat de straal

van de doorsnede van een spoor varieert van 0,55 m tot 4,35m. De straal

van 0,55 m is afkomstig van een spoor op 81 km hoogte, waar de gemid

delde vrije weglengte slechts 5 x 10-3 m is en de waarde 4,35 m van een

spoor op 121 ~, waar de gemiddelde vrije weglengte 5 \m is.

4. g~~~~~~_~~~~~~!~_!~~_~~~_~E~~~.

Onmiddellijk nadat het spoor is gevormd expandeert het, door middel

van diffusie, met een betrekkelijk geringe snelheid. D~_:~_d~i_al__e__~~~---------

tributie is bij benadering een Gaussische.
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•

. 2 i
. r = (4 Dt + r )

t 0

Ter bepaling van de straal van de doorsnede op het tijdstip t

geldt de volgende formule:

2
D is de diffusie-konstante in m / r is de straal van de door-. sec' 0

snede van het spoor op het moment dat het ontstaat. De diffusie-

konstante varieert van 1m~ op 85 km hoogte tot 140m
2

/ op
sec sec

115 km hoogte. Na een seconde ligt de grootte van de straal in de

orde van 2 tot 20 m.

De bestaansduur van een spoor is afhankelijk van de snelheid waarmee

het expandeert. Voor de meeste geldt een bestaansduur van een fraktie

van een seconde.

Met behulp van een radarinstallatie is het mogelijk reflekties van

meteoorsporen te ontvangen, te detekteren en te registreren. In de

groep Radiosystemen is apparatuur voor backscatter radar aanwezig en

kunnen meteoorreflekties op een oscilloscoop zichtbaar worden gemaakt.

De amplitude van het ontvangen signaal is een funktie van de tijd.

Daar dit v~rloop van de amplitude met het blote oog niet waargenomen

kan worden is een installatie gebouwd om deze amplitude als funktie

van de tijd fotografisch vast te leggen.

In de volgende hoofdstukken wordt de registreerinstallatie beschreven

en zijn faktoren vermeld die een rol hebben gespeeld bij het ontwerp

hiervan.
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2. Reflekties van meteoorsporen •.

De verdeling van de energie die gereflekteerd wordt door een meteoor

spoor is een funktie van vele variabelen o.a. de verdeling van de ge

ioniseerde deeltjes in en langs het spoor. de richting van het spoor.

~e gebruikte golflengte. de polarisatie van de invallende golf met

be trekking tot het spoor. de beweging van het spoor ten gevolge van
,

ionosferische winden en de beweging van het spoor als gevolg van zijn

ontstaan. Onder dit laatste verstaan we het feit dat het spoor een

zekere tijd nodig heeft om gevormd te worden. de zogenaamde vormings-

faze.

Tel' nadere beschouwing verdelen we daarom de meteoorsporen in twee

groepen. de zogenaamde underdense sporen en de overdense sporene

Er zijn sporen die een elektronenlijndichtheid hebben die klein genoeg

is om de invallende radiogolf door het spoor heen te laten dringen.

Het spoor kan dan worden beschouwd als een rij van onafhankelijk van

elkaar strooiende elementen en wordt een underdense spoor genoemd.

Overdense sporen zijn die sporen waarin de elektronenlijndichtheid

zo groot is'dat de invallende radiogolf verhinderd wordt in het

spoor door te dringen en er ontstaat dan een zuivere reflektie.

De grenswaarde voor deelektronenlijndichtheid per meter voor overdense

en underdense sporen kan berekend worden (ref.B). Sporen met een

elektronenlijndichtheid grater als

1lt
0,75 a 2,lt x 10 elektronen per meter

worden overdense sporen genoemd en sporen met een dichtheid kleiner'"

dan deze grens underdense sporen.

2.1. ~!!!!~~!!~!~~~~~~~~~!~~_!~~_~~~~~~~~~~~~_~E~!~~_~~_!!~!~S~~

met backscatter,. radar.

In deze paragraaf wordt het ontvangen signaal afgeleid als funktie

van de tijd bij underdense sporen en bij gebruikmaking van in achter

waartserichting verstrooiende radar (backsQatter rada~). De basis

voor deze afleiding is de zogenaamde echodiffraktietheorie die ook

uit de theorie van het licht bekend is. Evenals bij de beschouwing

van licht als golfverschijnsel zullen ook bier in het ontvangen signaal

een aantal maxima en minima optreden (Fresnelzones~.
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Voor de afleiding van het· signaal als funktie van t gaan we uit van

een aantal veronderstellingen die karakteristiek zljn voor het underdense

spoor (zie 'figuur 1) (ref.5).

a. In het kielzog van de meteoor spelen alleen vrije elektronen een

rol die elkaar niet beinvloeden en ze zijn allen in een cylinder

stationair aanwezig.

b. De diameter van de cylinder is klein ten opzichte van de gebruikte

golflengte.

c. De kolom expandeert, gedurende het vervormingsproces, niet radiaal

en de elektronen rekombineren niet, noch diffunderen.

d. Het spoor strekt zich uit van -~ tot +~ en elk punt van het spoor

vormt een deeltje van de weg S. Men mag dit aannemen omdat de bij

dragen ver weg in de richting -~ en +~ praktisch nul zijn en ver

waarloosbaar.

e. De minimum afstand van de zender tot het spoor is R en de tijd
o

waarop dit punt gepasseerd wordt is t •
o

f. Verder is aangenomen dat de meteoor een konstante snelheid v zal

bezitten.

In werkelijkheid is dit laatste punt niet helemaal zo en is de bewaging

in principe versneld. Er treedt echter tegelijkertijd een afreming ten

gevolge van de lucht ~p terwijl de diameter van de meteoor, die hier

een rol bij speelt, steeds kleiner wordt. Een verband tUBsen deze termen

is dan ook'geen eenvoudige zaak.

fig. 1.
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Tengevolge van de radiogolf die de kolom pinnengedrongen is oseilleren

de elktronen onafhankelijk van elkaar met een frekwentie gel~K aan die

van de radiogolf. Zo'n oseillerend elektron is nu te besehouwen als

een kleine zender en het spoor kunnen we dus opgebouwd denken uit een

rij van deze kleine zenders die allemaal hun bijdrage aan de ontvanger

leveren.

Het effektieve eeho-oppervlak van een vrij elektron is gelijk aan ore
waarbij

(J"
e =

4
411 e

2 4
m e

e = de lading van het elektron,

m = de Massa van het elektron,

e = de liehtsnelheid,

~ = de hoek tussen de elektrisehe vektor van de op het spoor invallende

elektromagnetisehe golf en de zichtlijn van de ontvangere

2
eVoor de faktor ~ wordt vaak r gesehreven, de klassieke straal vanme e

het elektron genaamd. In het geval van radarontvangst in aehterwaartsi

gestrooide riehting (zender en ontvanger in hetzel~de punt) geldt:

oX= 90 ,

zodat
4,.- e4

= 2 4=a-·
m e e

Op een afstand R van de zender is de vermogensflux van de invallende

golf

Watt/2
m

waarinz PT is he~ uitgezonden vermogen.

G
T

is de winst van de zendantenne ten opziehte van een

isotrope straler.

Nemen we voor d'e ontvangantenne dezelfde als voor de zendantenne

zodat ~ = G
R

~ G dan geldt voor het effektief absorberend oppervlak

van deze antenne (de antenne is aangepast aan de ontvanger)

•
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R
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Het vermogen door een elek~ron aan de ontvanger afgeleverd is dus

2 2
PT G A ue

641T 3 R
4

radarvergel~ing.

Alle elektronen van een lijnelement dls van het spoor stralen in

faze terug. We kunnen dan de veldvektoren bij elkaar optellen. Is

de ingangsimpedantie van de ontvanger gelijk aan r dan is de piek

amplitude van het ontvangen signaal door een elektron veroorzaakt.

t
(2r APR) •

Ter bepaling van de absolute faze van een golf die een zekere af

stand z heeft afgelegd besehouwen we even het volgende; de golf is
(jwt - k' z)

evenredig met e •

¥=cx+ j~

Ol = 0 gesteld
11.- ~
t' - A '

dus de golf is evenredig met e

~ = 2lT' f en in dit geval geldt

z = 2R.

211"
,.j(wt - T z)

De absolute faze van de golf wordt dan:

4VR
sin (21T" ft ... T).

Daar R een funktie is van de tijd ontstaat er fazemodulatie.

Veor de bijdrage van het lijnelement ds Mogen we nu sehrijven:

t 4VR
d ~ = (2rAP

R
) • q • sin (21ift - T) . ds ,

waarin: q is het aantal elektronen per meter,

q ds is dus het aantal elektrenen van het lijnelement de ..

Het veld afkomstig van de weg s1 tot s2 van het spoor is dan gelijk

aan
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(tijdstip t ) terwijl
o

integraal wordt dan
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tot de integraal wordt geleverd rond R
o

dan slechts ~en langzame variatie optreedt. De

na reeksontwikkeling van R rond Ro
s2

f 4'1f R 2lr 2 I
sin{ (21J'ft - . OX 0) - (~ :0) ds. (2.6)

Stel verder:
2s

x = ( R )t
o 41iR

X = (21J'ft - ~)

dan is na enig gereken de integraal om te vormen in
t

(2r~ PR Rol)
~ = 2 • q • (C sin X - s cos oX) ..

De integralen C en S zijn integralen va~ het bekende Fresneltype zoals

die ook voorkomen in de optische diffraktieth~orie. In fig.2 is het

verloop van de amplitude van het ontvangen sig~aa1 als funktie van de

tijd geschetst. Dit diffraktieverschijnsel treedt niet op bij overdense

sporen daar de elektronen van het spoor dan niet zijn te beschouwen

ale onafbankelijk strooiende elementen. Dit laatste is een essentiele

voorwaarde voor het optreden van een diffraktieverschijnsel •

..
fig. 2. ~



(2.8)

-2.6-

De maximale frekwentie waarmee de funkties C en 5 met de tijd

varieren is veel Minder dan de radiofrekwentie f. We mogen n~ een

tijdgemiddelde nemen, over een interval dat kort is ten opzichte

van de kleinste fluktuatieperiode van C of 5 om een uitdrukking te

verkrijgen voor een kwasi-momenteel vermogen PR afkomstig van alle

elektronen van het spoor tussen s1 en s2' We vinden dan:
2

_ AR _ ~PRRoA [c2 + 52] 2
PR - 2r - 2 2 • q

ofwel na invullen van PR

P =R
2

• q •

Doze vorm is een basis uitdrukking voor het echovermogen dat ont

vangen wordt van het model van een underdense spoor gedurende de

vervormingsfaze. De benadering die voor R is gebruikt is alleen

geoorloofd in de omgeving van t maar uit tabellen (Jahnke en Emden)
o

blijkt dat de bijdragen van C en 5 voor verder van t afgelegen deleno
van het spoor verwaarloosbaar zijn. Dit "verder" van t wil zeggen

o
enkele Fresnelzones. .

2.2. ~!!!~~~~!!!!~~~~~~~!!!~_!~~_:~~~!~~!~~!:_~E~~~~_~~_~~~!~~~~

met forwardscatter radar.

Uit metingen vermeld in de literatuur (ref.5) blijkt dat het amplitude

tijd verloop van het ontvangen signaal bij underdense sporen, hetzelfde

patroon vertoont bij in voorwaartse richting als in achterwaartse

richting strooiende radar. In deze beschouwing zijn de verschillen~~

tussen deze twee manieren van ontvangen behandeld en wordt afgeleid

dat het amplitude-tijd verloop in beide gevallen dezelfde vorm heeft.

De aannamen die gedaan zijn, in paragraaf 2.1, voor het underdense

spoor zijn ook hier van toepassing en met behulp van ean drietal
,

veranderingen van het mechanisme kunnen de formules uit deze para-

graaf aangepast worden voor in voorwaartse riohting strooiende radar.

Het eerste verschil met de vorige theorie treedt op in de formule

voor de radar doorsnede van vrij eiektron (formule 2.1). Gold voor

het in paragraaf 2.1 gebruikte type radar dat sin ~ gelijk aan 1

gesteld kan worden, hier echter moet deze goniometrische vorm
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gehandhaafd blijven in de formule. De uitdrukking voor

vermogen van een elektron wordt dan gegeven door:
2 2

. PTGTGRA a; sin l(

fA PR = 641f2(R
1

' )2(R
2

' )2

het ontvangen

!

R1 = de afstand van de zender tot een punt van het spoor.
I

R
2 = de afstand van de ontvanger tot hetzelfde punt van het spoor ..

GT
en G

R
zijn de antennewinsten van reap. zend- en ontvangantenne ..

De amplitude van een elektron, dat atraalt ala een dipool van Herz

is in drie dimenaiea gezien een cirkel die draait. om een tangent.

Er is geen veratrooiend veld in enige rich ting langs de dipoolaa,,

Deze aa valt samen met de elektrische vektor van de invallende golf.

De algemene voorwaarde voor voorwaartae verstrooiing van het aignaal

luidt: de hoek tuasen invallende golf en het spoor is gel~K aan de

hoek tussen de gereflekteerde golf en het apoor (figuur 3).

De teruggeatrooide golven welke hieraan voldoen zullen op een kegel

liggen met dezelfde as als het spoor.

2
Vervolgena merken we op dat in formule 2.8 het echogebied ~q van

het underdense spoor is vermenigvuldigd met de halve eerste Fresnel

zone (zie appendix), voorgesteld door~ • De tweede aanpassing

voor verstrooiing in voorwaartse richting zal dan ook zijn de bere

kening van de eerste halve Fresnelzone die vermenigvuldigd wordt
2 2

met echogebied ~q Bin r .
De halve lengte van de eerste Freanelzone wordt aangeduid door de let

ter F en dient te worden uitgedrukt in de golflengte en de geometrische

parameters (fig.).

Het centrum van de eerste Freanelzone zal het raakpu~t zijn van het

spoor aan een ellipsorde waarvan de brandpunten gevormd worden door

de zender en de; ontvanger. De zender T, de ontvanger H en het raak

punt liggen in 'een vlak dat het vlak van propagatie genoemd wordt.
>

Het meteoorspoor ligt in het raakvlak dat een rechte ho~k maakt met
, :

het vlak van propagatie. De hoek 2 tp tussen R1 en R2 sta~t tengevolge

van de geometrie loodrecht op het raakvlak en wordt de hoek van de

voorwaartse verstrooiing genoe~d.
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Veronderstel dat het meteoorspoor een willekeurige richting heeft

in het raakvlak (hoek,. ). De afstanden R1 en R
2

zijn de verbindings

lijnen van zender, resp. ontvanger met het raakpunt. De hoeko< tussen

het spoor en R1 is het supplement ~an de hoek tussen het spoor en R
2

•

In de driehoek gevormd door R1 , R1 en s geldt

• 2 2 2(R1 ) = R
1 + s - 2R cos 0<

1

ofwel

• 2 2 2 2(R1
) = (R1 - s cos ex ) + s sin ()( •

, 2
Een analoge formule kan opgesteld worden voor (R2 .) • Uit de kombina-

tie van beiden en met de voorwaarde s cosO' « R1 en s cosO«< R
2

voor een reeksontwikkeling is af te leiden:

, 2 2 { 1
coscx!

(2.10), s sin ClC 1R1 + R2 = R1 + R2 + 2 R1
+- s cosO( R2 + s

u • 2 2

{~+R~}
s sin 0(R1 + R2 = R1 + R2 + 2 0 (2.11)

De voorwaarde voor de eerate halve Fresnelzone luidt

•

Uit (2.11) en (2.12) volgt dan:

1
t

De eerste halve,' Fresnelzone was op de vorige pagina aangeduid met F

dus hiervoor (~.13) geldt s =F

F:{R, + R2R;'::i~'l' cosf> ) J t
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2 R ~
In formule (2.8) dient nu ~eq ~ vervangen te worden door:

"

Een derde aanpassing geschiedt door de absolute faze van de in

voorwaartse richting verstrooide golf te bepalen.

Bij dezelfde veronderstellingen als in paragraaf 2.1 is de absolute

faze:

211"
sin (21Tft - T z) •

, ,
Nu is z echter gelijk aan R1 + R2 zodat de faze wordt:

sin \ 211" ft - ¥ (R1 ' + R2 ')I ·
Voor de bijdrage tot het ontvangen signaal van het lijnelement ds

mogen we dus schrijven:

Voor verdere berekeningen moeten we nu twee gevallen onderscheiden.

a s « R1 Analoog aan voorgaande berekeningen volgt hieruit
8 « R2

G • 2 2 R1 + R
2R1 + R2 = R1 + R2 + s sin ol (2.1,5)2 • R1 • R2

•

De absolute faze wordt nus

[

22
i 211ft _ ~(R +R _ 21rs sino<

sn I A 12 2 " (2.16 )

Stel vervolgens: 1 2 r2 .1 sin 0( (R1+R
2

)
x = 2 XR1·R2

en

;'X ={2'l1 ft
211" ( R

2
)}- T R1 + "
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De vorm achter het integraalteken kan nog omgevormd worden en we vinden'

dan een funktie

lt [ C sin X - s cos xl

Na optellen ontstaat dan:

welke analoog is aan formule (2.7).

De konklusie is dat voor dit geval de amplitude van het ontvangen

signaal hetzelfde verloop heeft als funktie van de tljd als blj backscatter

radar.

We gaan uit van de formules

• 2 2 2(R1 ) = (8 - R1 cos 0<. ) + R1 sin 0(

, 2 2 . 2
(R2

) = (8 + R2 cos oc) +' R2 sin 0( ..
\

Hieruit volgt na worteltrekken en reeksontwikkelenl

[1
2 2

• R1sin c< z]
R1 = (s - R1 cosO( ) +

2(s-R1
cosO()

2 2,
[1

RZsin 0( ]
R2 = (s + R2

cosO( ) +
2(s+R

2
cosoc)2 •

2 2 2 2
, , I R1 sin 0< ,>.. ,R2 sin OC

R1 + R2 =' 2 s + (R2-R1 ) cosO( + '="""'(~~--~) + '( < •2 s-R1 cosO( 2;S+R2 cosClCJ

Verwaarloos R1 coso{ en R
2

cosO( t.o.v. s en verwaarlods eveneens

(R2-R1 ) cos 0( t.o.v. s.

= 2



-2.12-

De integraal van de veldvektor is dan van de gedaante:

• q •
'- 24" s 2 " sin 0(- T + 2A s ds.

De oplossing van deze integraal als funktie van s en dus als

funktie van t is niet eenvoudig en voor praktische toepassing van
,

weinig nut daar een meteoorspoor in de regel'niet langer is als

30 a 50 km en de voorwaarden s » R1 en is >'> R2 dus niet van

toepassing zijn.

In paragraaf 2.1 is een model van een meteoorspoor beschouwd waarbij

de,expansie van dit spoor is verwaarloosd. In deze paragraaf wordt

het ontvangen vermogen met inbegrip van deze diffusie aan een nader

onderzoek onderworpen.

Wederom wordt er verondersteld dat het spoor uit een oneindige lange

rechte cylinder van elektronen bestaat en waarvan de diameter erg

klein is vergeleken met de golflengte. Het spoor is een underdense

spoor. Zodra het spoor begint te expanderen kunnen de bijdragen van

een doorsnede van het spoor niet meer in faze bij elkaar opgeteld

worden waardoor het ontvangen vermogen afneemt met de tijd. De hoofd

bijdrage van het ontvangen vermogen is afkomstig van de eerste

Fresnelzone met een lengte van V2R A\ (zie appendix). De radarver-
o

gelijking voor backscatter ,radar kan nu wordenjgeschreven in termen
I

van antennewinsten, loodrechte afstand tot het spoor, golflengte,

uitgezonden vermogen en de radardoorsnede van het spoor (ref.17).
I

() = de radardoorsnede van het spoor.
2

Dt) :;q( (~~~ (ref.10)

=lV¥ 2 A \

<s- e E2
IIlC

(2.20)

(2.21)
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de klassieke straal r van het elektron is,
e

de diffusiekonstante,

de tijd gemeten vanaf het moment dathet spoor is gevormd.

de elektronenlijndiehtheid.

•

veld evenredig is met

Bet aantal elektronen

De eerste faktor in de bovenstaande formule stelt de radardoorsnede

van het spoor voor op het moment dat het gevormd is. Bet bestaat d~n

in vergelijking met de golflengte uit een lijn van·elektronen. De tweede

faktor vertegenwoordigt de verzwakking, tengevolge van de expansie van

het spoor als funktie van de tijd.

De eerste faktor kan als voIgt geinterpreteerd worden.

De effektieve radardoorsnede van het spoor is dezelfde die wordt ver

kregen als bij in faze optelling van aIle strooivelden der afzonderlijke

elektronen uit de halve eerste Fresnelzone. Bet vermogen dat door een
2elektron verstrooid wordt is evenredig met r e waardoor het verstrooide

::·de eerste halve Fresnelzone is q~R20A', zodat

\j R A'het veld evenredig is met re.q. ~. De totale radardoorsnede is dan

evenredig met het kwadraat hiervan.

De tweede faktor is het resultaat van de optelling der velden over een

doorsnede van het spoor. Deze elektronen hebben over de doorsnede van

het spoor een Gauss verdeling. waarvan de effektieve straal~ is

(ref.13). Uit formule 2.20 en 2.21 is dan af te leiden dat de amplitude

van het signaal tot de waarde evenredig met l gedaald is als de effek

tieve straal gelijk aan ~geWOrden is. De tijd die hiervoor nodig is

noemen we afvaltijd.

In het bovenstaande is verondersteld dat op het tijdstip t = 0 het spoor

een doorsnede m~t straal 0 heeft. In werkelijkheid is de straal echter

r waardoor nog! een extra verzwakkingsfaktor in de radardoorsnede op-
o i

treedt. Met behulp van de formule

r = Y;;;;;
wordt de faktor

321T 2Dt

it 2

op het tijdstip t = 0 waa~ r =
2 ~

alf r .
---:rt~ - •1 .

r :o
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Formule (2.20) en (2.21) gaan dan over in

[8 2 2] -[~r -~;o
~={V¥ r q E. .E.

e

_[8,fro2J [32~D~
3 2 2 i\2

E
A2 .

PT·GTGR A q r .E •PR
e

=
321f R 3

•
0

(2.22)

Het ontvangen vermogen als funktie van de tljd is in fig. 4 weerge-

geven.

fig. 4.

'I ,

In het voorgaande is verondersteld dat de sporen zich van - ~ tot +~

uitstrekken" zodat blj elk spoor een eerste Fresnelzone aanwezig is,

waardoor hiervan een bijdrage aan het ontvangen signaal geleverd wordt.

Als de sporen echter van een eindige lengte zijn is het mogelijk dat

deze eerste ji'resnelzone niet in het spoor ligt doch in het verlengde

daarvan.(de kortste afstand tot het spoor is dan niet de loodlijn op

het spoor). In dat geval zal het ontvangen signaal, wegens het ont

breken van deze lthoofdlt-bijdrage relatief zwak zijn en van weinig be-

lang.
!

.I
;

We meten dus niet aIle meteoren die de dampkring binnen,komen, omdat
•• i

het spoor vaak niet de goede orientatie heeft. Bier zij v;erwezen voor

nadere informatie naar een nog te pUbliceren rapport vanJ.Aarts,

waarin dieper op dit hierboven genoemde probleem wordt ingegaan. Om

een maximaal signaal (body echo genaamd) van een spoor te ontvangen
I

moeten we eisen dat het spoor de raaklijnls aan een bol waarvan de
'.
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plaats van de zender (ontvanger) het middelpunt is •.

Indien zender en ontvanger niet op dezelfde plaats staan (forward

scatter) geldt voor maximale ontvangst de voorwaarde die reeds in

paragraaf 2.2 genoemd werd, namelljk:'invallende en gereflekteerde

golf moeten gelljke hoeken maken met het spoor.

Willen we nu voor dit geval van forward scatter rad~r het ontvangen

vermogen in een formule opschrljven dan gaan we ~it van formule (2.23)

waarin de uitdrukking v~het kwadraat van de eerste halve Fresnel-
I

zone nu vervangen wordt door'het kwadraat v~n de eerste halve Fresnel-

zone voor forward scatter radar.

Deze halve Fresnelzone is van de gedaante:

waardoor na invoering van de hoeken~

vangen vermogen wordt (ref.6):

2.4. Reflekties van lange golven aan sporen met een grote dichtheid.

Bij meteoorsporen, waarvan de elektronendichtheid groot is geldt niet

meer dat de invallende golf onvervormd door het spoor kan dringen.

Onder grote dichtheden verstaan we elektronendichtheden groter dan

t Ii 2,4 x 1014 elektronen per meter. In dat geval dringt de golf

zover het spoor binnen totdat de elektronendichtheid ~groot genoeg

is geworden om de golf te reflekteren. Het spoor gedraagt zich dan

als een ~etalen cylinder waartegen de golf reflekteert, echter de

straal van deze!cylinder wordt met de tijd groter tengevolge van de

expansie van het spoor (fig.5).

Na enige tijd is de dichtheiddoor deze expansie zover gedaald dat deze
14 .

onder de waarde van 10 elektronen per meter komt, waarna de formules

voor het underdense spoor gehanteerd kunnen worden.
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De doorsnede is dan echter zo groot dat de bljdrage tot het ontvangen

signaal van de elektronen in een doorsnede van het spoor niet in faze

optellen, waardoor het totale ontvangen signaal klein is.

fig. 5.

De radardoorsnede van een metalen cylinder met een straal r is (ref.10):
c

R.ro c
~ voor R >'> ro c

Voor de effektieve straal van bet expanderende spoor, waarin een

Gausse verdeling heerst, geldt (ref.11):

r = [4Dt In r$l Jt . (2.26)
c 4 Dt .

Uit de formules (2,20), (2.25) 2n (2.26) volgt voor het ontvangen

•

•

Deze formule

nul geworden

onder
kan ,nu gebruikt w()rden totdat de faktor het wortelteken

is en dit komt overeen met het tljdstipi '

r q l,2
to = .......;"e--=-__

411'"2 D

Hierna is dus formule (2.23) van toepassing. Het ontvangen vermogen

als funktie van de tljd is gegev~n in fig.6. Door de afgeleide naar

de tljd nul te stellen kan bere~~nd worden dat dit maximum valt op het

tijdstip
t:. = ,'I:----= -

4112 D t ! £
(zie appendix).
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(2.28)

fig. 6.

Bet maximaal ,ontvangen vermogen voor overdense 5poren is evenredig

met ~tin tegenstelling met underde~se sporen waar dit evenredig is
2met q •

Formule 2.27 dientt evenals bij 2.23 geschied is, gekorrigeerd te

worden. De tijd t'in de formules is namelijk de tijd vanaf het moment

dat het spoor gevormd is. Op het tijdstip t = 0 heeft het spoor in

werkelijkheid geen straal 0 doch r waardoor het maximum in fig. 6
o

in werkelijkheid dus eerder bereikt wordt en ook het tijd5tip~. Men

kan nu deze beginstraal van het spoor als voIgt in de formule 2.28

onderbrengen. Bereken met formule 2.26 het tijdstip waarop de straal

van het spoor gelijk is aan de beginstraal van de doorsnede. Noem

di t tijdstip t • ,Neem deze tijd dan als de begintijd van het spoor en
o :

trek deze af van de tijd t die gebruikt wordt in de berekening als

de beginstraalvan het spoor nul zou zijn. Bij deze methode is echter

weI de veronderstelling gemaakt, dat de tijd t kleiner is dant , de
o

duur dat het spoor als een overdense spoor beschouwd wordt. Geldt de-

ze veronde~stellingniet dan mOeil!n de formules voor het underdenae

spoor toegepast worden.



•

-2.18-

Vervolgens kunnen we weer het geval van forward scatter radar be

scho~wen~ De afleiding bij backscatter radar was gebaseerd op een

reflekterende cylinder waarbij brekende effekten van elektronen,

die zich op een grotere afstand dan de effektieve straal, uit het

midden van de cylinder bevinden, zijn verwaarloosd (ref.11). Voor

forward scatter radar wordt de effektieve straal van het spoor ge

geven door de formule (ref.12): t

rc=( 4Dt 10 {r.4~A::.c2~ 11
De grootte van het ontvangen vermogen wordt uitgedrukt in (ref.12):

[
4Dt

• 2sec tp

Deze formule geldt totdat de tweede faktor nul is geworden en dit

geschiedt 9P

'( =
2 2

r e q A sec sP

41f2 D

Het maximum wordt equivalent met backscatter radar op het tijdstip

't
t = r

gevonden en heeft de grootte van

3 2 t
"C PT GT GR A sin ~ {rll (2.31)PR(T) =

32-n2R1R
2

(R1+R2 )( 1-~in~cos~ )
•

Zoals reeds hierboven vermeld is hebben we de brekingseffekten van

dat deel van hetj spoor wat underdense is, verwaarlooe~. Een betere
. .

benadering voor,het ontvangen signaal kan men verkrljgen door in de
, 2 2

formules (2.29); 2n (2.30) de goniometrische termen sin V en sec 'I'
'm m I

te vervangen door sin ~ en sec, waarbij dan voor m geldt:
\

a) Voor sporen: in het vlak van propagatie (~ = 0
0

) m =\ 2.
[

b) Voor sporen loodrecht op he; vlak van propagatie (fJ =' 900
) m = 0,3.

c) Voor willekeurig georientee;· ie sporen geldt de gemiddelde waarde m = 0,85.

Ter nadere bestudering van de l')paling van m wijzen we naar ref. 18.
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2.5. Reflekties van korte golven aan sporen met kleine dichtheid.

In de paragrafen 2.3 en 2.4 is verondersteld dat de tijd die nodig

is om het spoor te vormen klein is in vergelijking met de tijd die een

radiogolf door het spoor verstrooid of gereflekteerd wordt en een

ontvangen signaal ·van voldoende sterkte verkregen wordt. Deze laatst

genoemde tijd is de afvaltijd en is gekenmerkt door het feit dat het

ontvangen vermogen na deze afvaltijd tot de waarde Evan het maximale

ontvangen vermogen is gedaald. Uit formule (2.23) blijkt dat bij ver

mindering van de golflengte de afvaltijd eveneens kleiner wordt en

deze laatste komt dan bij voldoende kleine golflengte in de orde groot

te van de tijd die nodig is om het hele spoor op te bouwen.

We beschouwen nu het geval van sporen met kleine dichtheid (under

dense). Om een schatting te maken van de kortste golflengte waarop

de resultaten van paragraaf 2.3 nog van toepassing zijn maken we ge

bruik van het volgende:

De tijd die nodig is om het spoor op te bouwen' kan, bij backscatter radar,

gelijk gesteld worden aan de tijd die nodig is om de meteoor de eerste

halve Fresnelzone te laten doorlopen (ref.14).

Als de snelheid van de meteoor v is dan is de tijd nodig om de halve

Fresnelzone te doorlopen gelijk aan:

•v

Uit formule (2.23) voIgt dat de tijd die nodig is opdat de ontvangen

signaalamplitude gedaald is tot f van de maximum waarde gelijk is au..

) I

•

Door deze twee hierboven genoemde tijden aan elkaar gelijk te stellen

vinden we voor de zogenaamde ''-overgangsgolflengte'' A*=

•
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Nemen we b~v. de loodrecht afstand R tot het spoor gelijk aan 200 km.
2 0

de snelhei4 40 km/sec en D = 3m / sec' dan volgt hieruit voor ~ T:

Deze golflengte AT is afhankelljk van de snelheid van de meteoor en de

parameters D en R steeds verschi11end. Uit metingen door V.R.Eshleman
o .

in 1956 aan de Stanford Universiteit, California, verricht (hiervan is

geen rapport gepubliceerd) blijkt dat de gOlflengte A
T voor het geval

van backscatter radar varieert van 0,1 tot 2,9 m en blj forward scatter

radar van 0,5 tot 1,6 m.

Blj deze beschouwing over de reflekties van korte golven zij opgemerkt

dat elk gedeelte van het spoor begint te diffunderen zodrahet is ge

vormd, waardoor de effektieve straal van een deel van het spoor dicht

bij de meteoor kleiner is als van een deel da~ zich op een afstand

verder terug langs het spoor bevindt. De effektieve straal van een

stukje van het spoor wordt dan gegeven door de formule

dezelfde waarde die voorheen voor het hele spoor gebruikt werd. De

atraal van een stukje van het spoor is evenredig met t en heeft de

kleinste waarde dicht bij de meteoor zelf. Het spoor van de meteoor

heeft tengevolge van de diffusie van al deze stukjes, langs het spoor,

de vorm van een omwentelingsparaboloIde. De reflektiegeometrie en het

model van het spoor dat voldoet aan de voorwaarden voor de formules

(2.20) en (2.21) is in figuur 7 gegeven.

fig. 7.
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De effektieve lengte van het spoor voor backscatter radar kunnen we

als volgt schatten. Veronderstel dat, nadat de amplitude van ver

strooide signaal van een stukje van het spoor gedaald is tot; van

de maximum waarde, dit stukje van het spoor geen belangr~ke b~drage

geeft tot het totale signaal. Dit is het geval als de straal van de

doorsnede van dit stukje gel~ geworden is aan ;~ (blz. 2.13).

Met behulp van dit resultaat en de formule r =V4Dt vinden we voor

de t~d, waarna de b~drage van dit stukje van het spoor verwaarloosd

mag worden.

•

Deze t~d wordt dan gerekend vanaf het moment dat het stukje spoor

gevormd is. Voor een deeltje dat een snelheid v heeft is de afstand

van dit stukje tot de kop van het spoor gel~k aan v.t. De effektieve

lengte van het spoor wordt dan gegeven door:

Voor berekeningen en suggesties in het geval van forwardB scatter

radar ~ verwezen naar ref. 6 en 14.

2.6. Reflekties van korte golven aansporen met grote dichtheid.

Van dit versch~nsel is op het ogenblik nog weinig bekend en gepubli

ceerd. Zoals in paragraaf 2.5 is ook verondersteld dat de t~d nodig

om een spoor te vormen en de vervalt~d van het spoor van primair be

lang z~n voor het mechanisme van dit soort reflekties. In dit geval

l~kt het reflekterend oppervlak, in plaats van een oneindige metalen

cylinder (fig. 5), meer op een bolvorm (ref.15).

p .
R(max)

b~ backscatter

De benaderde vor. van de maximum waarde voor het ontvangen vermogen
\

•

en de t~d dat de echo duurt door(ref.14):

2,f- D ~'t = ;:-:-w.

AV2q r
e
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De variatie van het signaal met de t~d is volgens ref.14 van gelijke

vorm als het geval is voor reflekties van golven aan sporen met kleine

dichtheid. Voor de situatie van forward scatter radar z~n enkele

suggesties in ref. 14 gegeven, echter hierover gepubliceerd is nog

niets, voor zover bekend.

2.7. Appendix.

ad. bIz. 2.7 en 2.12.
-------------------~

Berekening van de eerste Fresnelzone bij radar vOOr. achterwaartse ver

strooiing (zie fig. 1).

Voor berekening van de eerste Fresnelzone stellen we de voorwaarde

dat de b~dragen van punt K en van punt L, tot het ontvangen signaal,

een wegverschil van tA vertonen. De golf heeft voor deze twee situ

aties een weg 2R resp. 2Ro afgelegd.

Er geldt:

2 R = 2R + t A
0

R = R + i). t>
0

Eveneens geldt:

R2 R 2 2= + s •0

Uit (a) en (b):
2

R 2 + 2(R + iA) = s
0

s =VtR A. 1 ,A2
0 +16

(a)

A ~~R dus verwaarlooso

1e halve Fresnelzone.

Eerste Fresnelzone is:

2\JtRA
o

ofwal:

•
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Voor Ro = 200 km en A= 7,5 m heeft de eerate Freanelzone een breedte

van ~1.7 km.

ad blz. 2.16.

dP
R

ala dt = O.P
R

maximaal

r q A2

S tel ~e-:::-_ = "(
4lf2 D

t

..

t
~: = constante :t [4 Dt ln t] I

-t
Constant•• t [4Dt In i] [4D In ~ - 4Dt. ~. f]- 0 •

, , \
v -----....v ,
'I 'J[

De faktor I is 0 op het t~dstip t = 0 en vervalt dus hier.

De faktor II ia 0 op het t~dstip

~
ln t = 1

ofwel

!
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3. Snelheidsbepaling van meteoren.

3.1. Berekening van de snelheid van een meteoor uit het diffraktie

verschijnsel.

3.1.1. Berekening met behulp van maxima of minima.

Uit het verloop van het ontvangen signaal als funktie van de tijd,

tijdens de vormingsfaze van het spoor, is de snelheid van de meteoor

die het spoor veroorzaakt. te bepalen (zie ook fig. 2).

In het geval van backscatter radar geldt:

R2 R 2 ' 2= + so
(fig.1) •

Voar het me maximum of minimum geldt:

2R = 2Ro + ~A t

afwel

R 2 + S 2 = (R
o m 0

2
+ ~A), •

=Vt ~ RoA.'
2 '

S waa~bij m1t verwaarloosd is t.o.v.m

tmR~ , omdat 4 « R It
, 0 0
\

Een analoge berekening ~an opgesteld worden voor het ne maximum of

minimum

S
n

e eDe afstand tussen het m en n maximum is

Sn ~ ,8
m

=VR~r (v:: -I{;J.
I

Een meteoor met! snelheid v heeft voor deze afstand een' t1jd A"t seo nodig.,
Hieruit volgt::

_\~' ~-v-:
v - V-F A1: •

,



Door nu het signaal zoals in fig. 1 weergegeven te registreren en

de afstand R te bepalen kan men de snelheid van de meteoor berekenen.o
Hierb~ is weI opgemerkt dat de periode van de amplitude-variatie

konstant is verondersteld. In werkel~kheid vertoont deze periode een

kleine variatie.

Ter orientatie welke orde grootte een periodeduur heeft enkele

voorbeelden;

a .. Snelle meteoren; v~ 70 km/sec en R = 200 km ..o
}.feten we tussen het negende en eerste minimum dan is A"t:. bij een

I\. van 7.5 m :

\ I 5 ..
70.000 =v .10 2· 7.5

4t = 25 msec.

de periodetijd is dan ongeveer 3msec.

b. Langzame meteoren; v = 12 km/sec en R = 200 km.o

Voor een A van 7.5 m voIgt dan voor de tijd A7:' tussen het eerste

en negende maximum

~T. ';::f 150 msec~ periodeduur ~ 19 msec.

c .. De snelheid van de meeste meteoren ligt echter rond de 35 km/sec.

Onder dezelfde omstandigheden genoemd onder a en b geldt hier voor

£1't':= 50 msec --. periodeduur ~ 6 msec.

3.1.2. Berekening met behulp van de momenteie trekwentie.

In de uitdrukking 2.7 wordt de langzame ~ariatie. die op de hoogfre

kwente komponent gesuperponeerd is veroorzaakt door:

s = v(t-t). Stel (t-t ) =~o 0

dan geldt:

•
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Als f
i

nu de momentele frekwentie van de langzame variatie is dan

kunnen we schrijven:

2
i ( 21T f "") ::; sin (2"" v '1:)

s n i"" XR
o

Differentieren naar ~ levert de momentele frekwentie op ter grootte

Wordt nu de momentele frekwentie f i geregistreerd als funktie van

de tijd dan is de helling van de kromme die ontstaat evenredig met

het kwadraat van de snelheid van de meteoor.

3.2. Fout die optreedt bij afgetaste signalen als de reeks, die het

wer~elijke signaal oplevert, afgebroken wordt.

Stel een signaal f(t) strekt zich u~t in het tijdgebied van

- 'V tot +N. Dit signaal

wordt afgetast door pulsen

die een tijd T uit elkaar

liggen. We krijgen dan een

signaal opgebouwd uit pulsen

dienaar de hoogte gemoduleerd

zijn en waarvan de omhullende

gevormd wordt door f(t). Op het tijdstip t ::; n T wordt de amplitude

van het signaal gegeven door f(nT) en voorgesteld door de ne puIs.

De Fouriertransformatie van de funktie f(t) is:

dt •
- j~

+~

F(W) ::; / f(t) e

-~

Is nu de hoogste. frekwentie van f( t) gelijk aan W
1

da:n is

F(w) ::; 0 voor \U,)l ~ wI

De volgende algemene vorm van het aftasttheorema kan nu worden ge

bruikt. Indien T is konstant en f is de hoogste frekwentie in het
g

signaal f{t) ~an geldt volgens het aftast-theorema:

f
1

::;
2Tg

-rr
w ::; - •g T
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Is nu

dan kan f(t) uit de afgetaste waarden f(nT) terug worden verkregen

als (ref.9):

N

f(t) = ~ f(nT)
n=-cv

sinw (t-nT)
o

w (t-nT)
g

waarin~ een willekeurige konstante is tussen~1 en 2~'-~
o g 1

2W
g

W
1 ..

Doorc.uo gelijk aanw
g

te kiezen wordt de formule

C'f'

f(t) = L f(nT)
n=-f'121

sinw (t-nT)
g I•

n •

sin W (t-nT)
De faktor --~--~(~~~--n~T~)-- is in dit geval gelijk aan nul in de punten

t = mT, g

waarbij m J=

In de appendix van dit hoofdstuk is formule (3.3) plausibel gemaakt ..

In het bovenstaande is verondersteld dat n loopt van - N tot + N

waardoor het gehele signaal f(t) terug verkregen kan worden. In

werkelijkheid meten we echter slechts. een eindig aantal pulsen en

ligt n in de berekening tussen - N en + N. Deze numerieke bepaling

van f(t) noemen we fN(t) en wordt gegeven door (ref.9):

sin w (t-nT)
g

•

Tengevolge van het afbreken van de reeks voor f(t) orltstaat er een

fout eN(t) welke bepaald wordt door:

,
We zullen nu de grootte van deze fout bepalen.
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Vul (3.3) en (3.4) in in (3.5):

•w (t-nT)g

sin w (t-nT)
gf(nT)

DaarW T = 1T' kan deze formule geschreven wordenals:g

oinw t ~ -(N+1)
N

(-1 )nf(nT) L (_1l
n
c(nTl]eN(t) = gL:

(t-nT) + ( t-nT) (3.6)
w g n=- n=N+1

Hieruit volgt dat:

I I \
Sin\.43 t \ 'e (t) g L-

N " lUg Inl>N
•

-(N+1)
2:
n=-N

N

L
n=N+1

Het bewijs van deze laatste formule is in de appendix van dit hoofdstuk

opgenomen.

3.3. Appendix. ad blz. 3.4, formule 3.3.------------------------,
Hebben we een signaal let) en wordt dit elke Tsec afgetast door een

korte puls (Diracstoot) dan kunnen we een meting op het tijdstip t=nT

weergeven als:

,'f(nT) • c!(t-nT)ll,

waarbij f(nT) de waarde van f(t) is op t=nT en

e5(t-nT) = 1 voor t = nT

o(t-nT) = 0 voor t F nT • ,
"
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Meten we f(t) nu oneindig veel keer dan wordt f(t) gegeven door:

N

f(t) =~ f(nT) d(t-nT).
n=-~

Wordt signaal nu door een laagdoorlaatfilter met afsnljfrekwentieuJg
gestuurd dan wordt f(t)

f( t) = i f(nT)
n=-e-a

sin w (t-nT)
g

1T (t-nT)
..

f(t)
f(nT)

T
n=-~

sin w (t-nT)

w ft-nT)
g

•

ad blz. 3.5 formule 3.7 (ref. 9).---------------------------------
Bewljs van formule (3.7).

Uit de ongelljkheid van Schwarz vplgt:

..

!
Pas deze ongelljkheid toe op elke term van de som uit formula (3.6).

=
1

NT-t
!

•

Hieruit volgt:

\1+1 (~:):f~;~~ k [(nT 1_ tl f
n=N+1

r2(nT) ] •

Analoog kan de formule voor de andere somterm gevonden worden waarna;.,·

door optelling van beide somtermen formule (3.7) kan ontstaan.
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4. Beschryving 'van de apparatuur.

In dit verslag is de beschrijving opgenomen van een installatie, die

tot doel heeft het diffraktie verschijnsel, zoals dit in paragraaf 2.1

is beschreven, automatisch te registreren op een fotografische plaat.

Na elke registratie heeft er dan een transport van de film plaats

waarna de installatie gereed is voor een volgende waarneming.

De gebruikte inrichting bestaat uit de volgende gedeelten:

Een pulszender, een triggerinstallatie voor de zender, een ontvanger

en een inrichting die dient om het binnenkomend signaal te detekteren,

te registreren en de waarneming te transporteren. Deze laatste in

richting berust op digitale technieken. In figuur 8 is de opstel

ling van de apparatuur zoals deze in het laboratorium staat opge

steld te Luycksgestel weergegeven.

4.1. De pulszender.

De zender zendt pulsen uit die de vorm van een cosinus-kwadraat hebben,

5jUsec breed zijn aan de voet en 2,5J1sec op de halve hoogte. Het piek

vermogen is 25 kW. Het pulspatroon van de zender wordt van buitenaf

door de triggerinstallatie bepaald. De zendantenne is een 4 elements

Yagi, die op een halve golflengte boven de grond is geplaatst. Het

antennediagram van deze antenne is bekend en beschreven (ref. 16). De

gebruikte zenderfrekwentie is in de orde van 40 MHz. Voor verdere

detaillering zij verwezen naar de zenderhandleiding en de afstudeerver

slagen van L.J. Backerra en J.S. Duisterhout.

4.2. Triggering van de zender.

Deze triggering kan geschieden met behulp van een pulsgenerator. ~

reflektie van een puls door een meteoorspoor is de tijd tussen het tijd

stip van uitzenden en van ontvangen een maat voor de afstand waarop de

reflektie heeft plaats gehad.

Een tijdsduur van 1 milliseconde komt overeen met een~afstand van 150 km.

De zend- en ontvangantennes zijn zodanig opgesteld dat de meeste meteoor

reflekties afkomstig zijn van een afstand van rond 200km.
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Bij gebruik van een pulsherhalingsfrekwentie van bijv. 1000 Hz zien we

dUB dat bij uitzending yan een gewone rij pulsen er geen eenduidigheid

meer bestaat in de registratie van een zendpuls of een gereflekteerde

puls. Voor pulsherhalingsfrekwenties groter dan 750 Hz is het dan ook

noodzakelijk om een pulspatroon uit te zenden wil men de eenduidigheid

tussen zend- en ontvangpuis handhaven. De zender die voorhanden is

heeit een maximale pUIsherhalingsfrekwentie van 500 Hz zodat bij metingen

over 200 km geen extra pulspatroon nodig is. De trigger~inrichting

voor een pulspatroon is echter weI gebouwd en wordt in het volgende

boofdstuk uitvoerig aan de hand van een schema behandeld. Bij gebruik

van een andere pulszender kan deze trigger-inrichting dan van nut zijn

voor de registratie van reflekties.

1".3. Ontvanger.

De gebruikte ontvanger is afkomstig van het Astro Communication Lab.Inc ••

en van het type SR 209. Deze ontvanger is ontworpen voor ontvangst van

F.M., A.M •• C.W. en P.A.M.~signalen in een frekwentiegebied van 30 tot

2000 MHz. Het apparaat is volledig getransistoriseerd en bevat een aan

tal eenheden die bestaan uit gedrukte bedradingen en uitwisselbaar zijn.

Om signaleD uit het U.H.F. gebied te ontvangen kan men gebruik maken

van een drietal afstemeenheden voor radiofrekwentie, die elk een gebied

van een oktaaf bestrijken. V.H.F.-signalen kunnen worden ontvangen door

gebruik te maken van twee afstemeenheden, voor radiofrekwentie, die bij

,'" benadering anderhalf oktaaf bestrijken. De ontvanger is voor metingen.

~oals in dit verslag zijn beschreven, ingesteld voor ontvangst van C.W.

signalen omdat dan de pulsvorm van het ontvangen signaal zo goed moge

lijk behouden blijft. De frekwentie is 39.5 MHz en de bandbreedte 300 kHz.

De antenne is van hetzelfde type als bij de zender gebruikt is en zit op

dezelfde mast gemonteerd. Zie voor verdere gegevens, de handleiding be

horendo bij deze ontvanger.

4.4. Registree~inrichtinK (fig. 9).

De registreerinrichting dient om de ontvangen signalen te detekteren., '<
~...'-,

fot'ografische plaat automatisch te registreren. In het blok- ,: .en op een
l

schema is e1~ktrisch ontwerp weergegevenf de gestippelde blokjes 1 en 2

werden later ter korrektie aan de schakeling toegevoegd.
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Een signaa1 dat aan de ontvanger binnenkomt wordt in een diskriminator

op pu1shoogte en pu1sduur gedetekteerd. Deze diskriminator is zo afge

rege1d dat signaal met een hoogte k1einer dan 10 Volt en/of een duur

k1einer dan 4)Usec onderdrukt wordt. Dit systeem van detektie is ge

baseerd op het feit dat de bandbreedte van de ontvanger (300 kHz)

tweemaa1 de benodigde bandbreedte van een zendpu1s (150 kHz) iso Deze

methode van diskrimineren houdt echter in dat stoorpulsen die een

hoogte.van 10 Volt en een duur van 4)Usec of groter hebben, eveneens

als signaal geregistreerd zu11en worden. Zodra een pu1s aan de ingang

van de diskriminator aan de geste1de eisen heeft vo1daan verschijnt

aan de uitgang een korte pu1s die via een Schmitt-trigger in een

krachtige standaardpu1s wordt omgezet (punt A). Deze pu1s heeft een

drieta1 doe1einden.

Ten eerste: de monostabie1e wip K wordt aangestoten en deze zorgt er

voor dat de oscillator ( 60 kHz) gedurende 0,2 seconden een pu1s,

die opgevu1d is met een 60 kHz wisselspanning, naar de bee1dintensi

teitsrege1ing van de osci11oscoop stuurt, waardoor de normaa1 inge

ste1de onderdrukte toestand wordt opgeheven gedurende deze 0,2 seconden.

Ten tweede: ontvangen ge1ijktijdig met de monostabie1e wip K, de monosta

bie1e wip M en de bistabie1e wip L de uitgangspu1s van de Schmitt-trig

ger. De bistabie1e wip gaat van toestand "0" over in toestand "1" waar

door de pu1s aan de uitgang de tijdbasis van de osci11oscoop eenmaa1

start. Deze tijdbasis is ingeste1d op 0,1 seconde omdat het diffraktie

verschijnse1 zoa1s uit paragraaf 3.1 is af te leiden ongeveer 0,1 sec.

duurt. De monowip M dient ertoe om het transportmechanisme van de

kamera te sturen en dit mag pas geschieden a1s de foto vastge1egd is.

Daartoe is een differentiator achter deze monowip gebouwd zodat a11een

de achterf1ank van de pu1s van 0,2 sec., afkomstig van M, op punt B

verschijnt. Nadat nu de mu1tivibratoren K en L zijn aangesloten wordt

het ontvangen signaa1, afkomstig van punt C en datop de y-as van de

osci11oscoop staat, gedurende 0,1 sec. op het scherm zichtbaar. De
~

kamera waarvan, de lens voortdurend geopend is 1egt di t signaa1 op een

film vast. Op 0,2 sec. na begin van deze registratie verschijnt de pu1s

op punt B.

Deze reset b~stabie1e wip L en gedurende 2 sec. wordt:via monostabie1e
i ,

wip N een re1ais ges10ten waardoor de kameramotor loo~t en de film een



plaatje wordt getransporteerd. Gedurende dit transport is de ingang

van de registreerinstallatie dichtgedrukt om de kamera van registratie

op dat moment te vr~waren. Deze onderdrukking (no. 2) is 3 seconden

gekozen om de registreerinrichting te behoeden' voor oscillatieversch~n

selen tengevolge van schakelpieken afkomstig van de kameramotor. Om

eveneens oscillatieversch~nselentengevolge van de zendpuls en registra

tie van vliegtuigreflekties te voorkomen is een tweede onderdrukking

(no. 1) ingebouwd. Het ontvangersignaal wordt onderdrukt op het moment

dat een puls door de zender wordt uitgezonden en 500jUsec daarna. Een

t~dsduur van 500jUsec komt b~ backscatterradar overeen met een afstand

van 75 km waardoor reflekties van vliegtuigen worden geelimineerd.

De stuurpuls van onderdrukking 1 is afkomstig van de triggering van

de zender. De stuurpuls van onderdrukking 2 is afkomstig van punt B en

wordt afgegeven op het moment dat de kameramotor met het transport

begint.

,
\
7
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5. Gedetailleerde beschrijving van de werking.

In dit hoofdstuk wordt de werking van de diverse delen van de

registreerapparatuur beschreven aan de hand van schema's. Fig. 10

geeft een tekening van de mechanische konstruktie van het front

paneel met de diverse in- en uitgangen en de twee rekken waarin de

elektrische installatie is ondergebracht. Voor de gebruikte symbolen

en tekens wordt verwezen naar paragraaf 5.1.

5.1. Verklaring van tekens en symbolen.

Kontakt no. 3 op de print.

•

1P2

Een op de frontplaat gemonteerde stekerbus•

Een op de frontplaat gemonteerde coaxiale plug.

\ Rangnummer van een print.

Het cljfer voor de letter ~ geeft het rek aan waarin de print,
i

waar de betreffende schakeling op gemonteerd is, zich bevindt.

Het cijter achter de letter , geeft het rangnhmmer van de print

aan in het rek.

1B( 'P2~ ,Symbool voor een punt dat verbonden is met een ander punt met

dezelfde letter aanduiding. Het nummer tussen haakjes geeft

aan waar het betreffende overeenkomstige punt te vinden is.
l

Voor de diver~e schakelingen waa het mogelljk om ~~daard printa t. ;.~
gebruiken waa~\an in het onderstaande de gebruikd~e symbolen en

specifikaties ~n gegeven. Voor een meer gedetailleerde beschrijving
~

hiervan zij vervtezen naar de "Dokumentatie Bouwstenen map van de

groep E.C.B.".r
i

Bij deze standa':ard pulsen wordt het niveau "1" weergegeven door -3V
en niveau "on/door -11V. Alle gebruikte schakelingen reageren op

positieve pulsen van tenminste 1t v.



Bistabiele multivibrator (250 kc)

herstel-ingang lt1" zetten

capacitieve ingang "1tt zetten 3
13

5
15

11/21

19

9

tto" zetten

"0" zetten

(2 op een print)

tt

"

B.W. c040

deelingangen

tt1" uitgang

"0" uitgang

/1IS

5

3 ....--......

,~, f-----+-4IlK.

I$I----r

(2 1111 )op een print

S ___.--10...

M.W. C020

Monostabiele multivibrator

capacitieve ingangen

gelijkstroom-ingang

basis ingan Ed·

"1" uitgang

"0" uitgang

(250 kc)

3/13

5/15

7/17

11/21

9/19

Bepaling van de tijdkonstante~ met behulp van C •x

c = 50(t-2) waarb~ C in pF, t in sec.x . x

tminimaal = 2Jlsec. (Cx = 0)

t . I = 1 seconde (Cx = 50MF).
max~maa I

!!:.E:._2~~2 (2 op II , print)een
}

~.9 Hersteldrijver (~50 kc)

gelijkstroomingang \ 5/15
.\

capacitieve ingang 3/,13

uitgang 9/19

~:.~:._2~~~ (2 op
, ,

print)een

PuIs en poort (250,kc)

regelingangen 5/7/9 15/17/19

pulsingangen 3 13

basisingangen 4 14

uitgangen 11 21

•"B E.

J

oJ oJ

I~
,

:j

l~ H.D. f, I'

J ·r,
(

:'l
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(2 opeen print)P.V. 0100

P.O. 0404 (2 ,i> print)op een---------
Puls of poort (250 kc)

~ pulsingangen 3/5/7/9 13/15/17/19'II
basisingangen 10 20

uitgangen 11 21

10

J
r

.J

+ J
j T

r
~O.

.J,

l'

j~z loA

(250 i kc)

3/5/7

4/6/8

"13/15/17-

3/5/11-.1-----1

It/6/8 ,I1-
J

_----I

Pulsversterker

pulsingangen

gelijkstroomingang

uitgangen

5.2. Werking van de zendertriggering. (fig. 11) ..

In paragraaf 3.1 is berekend dat het slingerverschijnsel tengevolge van

diffraktie in meteoorsporen voor snelle meteoren een periodetijd van on

geveer 3 milliseconde heeft. Volgens het aftasttheorema hebben we om

een goede reproduktie van het signaal te verkrijgen dan een pulsherhalings

frekwentie van minstens 600 Hz nodig. Om hieraan te voldoen is een

pulsherhalingsfrekwentie van 1000 Hz gekozen (ref.3). Later bleek dat

de zender die in gebruik is deze pulsherhalingsfrekwentie niet kan

verwerken en deze triggerinrichting is dan ook uitgewerkt voor gebruik

met een andere eventueel nieuwe zender.

Daar zoals reeds vermeld de meeste meteoren op een afstand van rond

200 km voorkomen is bij gebruik van een pulsherhalingsfrekwentie van

1000 Hz niet meer eenduidig bepaald bij welke zendpuls een bepaalde

gereflekteerde puls hoort, Daarom wordt er een pulssignaal van 3 gewone

pulsen en een dubbelpuls uitge

zonden. De in~ta1latie ter ver-

wezelijking van dit signaal is in

figuur 11 geschetst. De schakeling

is opgebouwd uit een aantal bista-
>£".

biele multivibratoren (print 1P1"

tim 1P3 en 1P6 tim 1P8). enkele

poorten, herateldrijvers en pulsversterkers. Op het tijdstip t = 0 zijn

alle bi-wips in de "0" stand ..



De pulsgenerator geeft pulsen af van 1JUsec breed en een pulsherhalings

frekwentie van 5000 Hz. Via de binaire teller (1P1t/m 1P3) bereikt

elke 4e puIs de regelingang 5 van 1P4. De 5e puIs kan dan de poort

passeren en bereikt via 1P5, 1P10 en 1P9 de uitgang. Tevens herstelt

de 5e puIs de begintoestand en verschijnt aan de ingang van de binaire

teller 1P6 tim 1P8. Deze laatste zorgt er dan voor dat de regelingang

19 bij de 20e puIs geopend wordt en de 21 e puIs via 1P4, 1P5, 1P11 en

1P9 de uitgang bereikt. Aan de uitgang van de schakeling verschijnt nu
. e e e e eeen pulstrein d~e gevormd wordt door de 5 , 10 , 15 ,20 en de 21

puIs van de pulsgenerator. Hierna start de cyclus opnieuw. Deze pulsen

worden als triggerpulsen aan de zender toegevoerd.

5.3. Discriminator (fig. 12 en fig. 13).

De discriminator is opgebouwd uit twee gedeelten, het eigenlijke

discriminerende deel (2P1) en een Schmitt-trigger die een standaard

puIs van het signaal maakt van 6,5 Volt hoogte (2P2).

De schakeling in fig. 12 produceert een uitgangspuls als een puIs van

een zekere grootte of groter en van zekere duur of meer, aan de ingang

gepresenteerd wordt. De discriminator is dan zo afgeregeld dat de puls

hoogte minstens 10 Volt en de pulsbreedte minstens 4jUsec moet zijn, dit

in verband met de uitgezonden puIs. De waarde van C en de stand van de

potentiometer van 5 k!1 bepalen demin1mum pulsbreedte van de toelaat

bare puIs. De zenerdiode ECO 9605 bepaalt de pulshoogte. Een puIs

(positieve) die aan de ingang verschijnt, verschijnt ook op punt A en de

diode D is gesperd daar punt B in de rusttoestand praktisch aan aardG

ligt. Is de puIs voldoende hoog dan wordt de stroombron T
3

gestart en

condensator C wordt lineair opgeladen volgens Q = I.t. Dit opladen

geschiedt zolang de originele puIs aan de ingang v;an de schakeling

aanwezig is. Dobr de juiste instelling van de potentiometer en keuze

van C is het mogelijk dat de

condensator de ontsteekspanning

van de uni-junction transistor
!

T4 bereikt. T4 gaat gedurende

korte tijd ope~ en aan de uit

gang ontstaat een puIs die ge

lijk is aan de tijdsduur die C

U;I.?Jh! '- }...._--
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nodig heeft om een potentiaal te bereiken, via ontlading over T4 en

de weerstand van 560!l, die onder de ontsteekspanning ligt van T4•
Is de puls aan de ingang van de schakeling te smal om er voor te

zorgen dat C de ontsteekspanning bereikt, voor T4, dan zal C zich

via de diode D en T2 ontladen daar punt A naar ongeveer aardpotenti

aal teruggekeerd is na verdwijning van de ingangspuls.

De uitgangspuls bij de discriminator heeft ongeveer een hoogte van

0,6 Volt en wordt toegevoerd aan een Schmitttrigger, met een

hysteresis van 0,5 Volt, zodat een krachtige puls aan de uitgang

hiervan verschijnt, die voor verdere sturing gebruikt kan worden.

5.4. Sturing van de oscilloscoop (fig. 9 en fig. 16).

De puls afkomstig van de Schmitttrigger wordt voor het maken van

een foto aan een tweetal schakelingen toegevoerd, n.l. een bistabiele

wip, die na omklappen, een puls aan de tijdbasisingang afgeeft en deze

een keer star~n aan een intehsiteitsregeling.die de helderheid van

het gemeten signaal op het scherm regelt. Voor deze regeling is ge

bruik gemaakt van een monostabiele wip die een vertragingstijd van

0,2 sec. heeft en verkregen is door keuze van de weerstand van 500 k!l..
en de condensator van 0,68)UF. Gedurende deze 0,2 sec. is het niveau

van punt A van +20 Volt naar +40 Volt verschoven waardoor de oscilla

tor (2P7) gestart is. Aan de uitgan'g van de oscillator verschijnt dus

een puls, die opgevuld is met een wisselspanning van een vrij wille

keurige frekwentie, (in ons geval 60 kHz) van 0,2 sec. Deze puls

doet het beeld op het scherm van de oscilloscoop helder oplichten

gedurende 0,2 sec. Deze waarde is genomen omdat het diffraktiever

schijnsel wat we willen registreren een'tijdsduur heeft van ongeveer

0,1 sec. en we Jr zeker van w~llen zijn dat het hei~ verschijnsel zicht~

baar wordt op hi!t scherm.

l
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5.5. Sturing van de kamera. (fig. 14 en fig. 15)

De puls uit de Schmitt-trigger wordt eveneens benut om de sturing

van de kamera te starten. Via een monostabiele wip (2P4) en een

differentiator wordt de puls 0,2 sec. vertraagd zodat het diffrak

tieverschijnsel reeds afgelopen is als deze puls de differentiator

verlaat en de monostabiele wip 2P5 aanstoot. Tevens dient de puls

uit de differentiator om de bi-stabiele wip te herstellen en de

onderdrukking voor de schakelpiek te triggeren. De monowip heeft

een~ van 2 sec. bepaald door de weerstand van 120 kOen de conden

sator van 64;uF. Deze t~d is de t~d die de kamera moet lopen om een

plaatje te transporteren. Het relais Re1 wordt bekrachtigd, verbreekt

op z~n beurt het kontakt van de intensiteitsregeling en bekrachtigt

een tweede relais Re2. Dit relais Re2 is buiten de kast gebracht,

zoals die geschetst is in fig. 10, om reden dat het kontakt van

dit relais verbonden is met de kamera en grote piekstromen voert

t~dens het schakelen. Hierdoor kan de schakeling 2P5 gestoord

worden en gaa~ oscilleren. De beide diodes over de relais z~n aan

gebracht om het relais snel te laten afvallen en vonkdemping tegen

te gaan.

5.6. Onderdrukking units. (fig. 17 en fig. 15)

Gedurende de t~d dat de zender een pUls uitzendt dient de ontvanger

dichtgedrukt te z~n, daar er anders registratie van de zendpuls op

treedt en niet van de reflektie. De ontvanger zelf heeft geen inge

bouwde schakeling hiervoor, vandaar dat er een schakeling voor ge

bouwd is.(fig. 17). Dezelfde puls die de zender triggert stoot een

monostabiele wip aan waarvan 1: = 500 flsec.'
,

Het uitgangsniv~au van de mono-wip (in A) gaat van '-11 Volt naar

-3 Volt. Dit resulteert in' B in een niveau verhoging van ongeveer

-0,7 Volt naar .~ 0,2 Volt, waardoor transistor T2 volledig dichtge-

drukt wordt entengevolge hiervan T1 eveneens niet meer geleidt.

Het ingangssignaal kan dan T1 , die als emittervolger is geschakeld,

niet meer passeren en wordt dus onderdrukt. Deze onder~rukking werkt

van ° tot 75 km om de reflekties in de direkte omgeving van registratie
. I

uit te sluiten.
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Een tweede onderdrukking van het ingangssignaal heeft'plaats tijdens

het schakelen van de kamera. Door grote stromen en magnetische kop~

pelingen in de kamera treden er stoorpieken op die via de ontvanger

de registreerapparatuur bereiken. Door nu eenzelfde schakeling te

gebruiken als in fig. 15 is weergegeven, kunnen deze pieken onder

drukt worden. Daar de kameramotor, gedurende het filmtransport,

2 seconden loopt is de tijd ~ van de monostabiele wip 3seconden

gekozen. Tijdens deze 3 seconden is het kontakt tussen ontvanger en

diskriminator door middel van relais Re1 verbroken. De schakelingen

om de diverse signalen te onderdrukken zijn in twee afzonderlijke

metalen bakjes gebouwd.

.' -...... \
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Konklusie.

Hoewel in hoofdstuk 2 afgeleid is dat blj verstrooiing van radio

golven door underdense sporen, een slingering in het ontvangen

signaal optreedt, blijkt uit metingen dat dit beslist niet altijd

het geval is.

Allereerst treedt ergeen diffraktiepatroon van een "body-echo"

op indien de meteoor een zodanige baan beschrijft dat de kortste

afstand van de zender (ontvanger) tot de baan geen loodrechte

afstand is. Er wordt dan niet meer aan het in hoofdstuk 2 beschre

ven model van een meteoorspoor voldaan zodat niet aIle berekeningen

uit paragraaf 2.1 mogen worden toegepast.

In het boek van McKinley (ref. 5) vinden we vermeld dat indien aan

de voorwaarden van het hierboven genoemde model voldaan is behoeft

er nog geen slingering in het ontvangen signaal op te treden. Een

bevredigende verklaring of bewijs is tot op heden nog niet gegeven.

Uit metingen van J.G. Davies en C.D. Ellyett (ref. 3) blijkt dat na

analyse van reflekties van meteoren afkomstig uit een drietal buien

ongeveer 50 procent geen amplitude variatie vertoont en 50 procent

weI. Omstreeks 6 procent vertoont een duidelijk diffraktiepatroon.

Metingen met behulp van de gebouwde apparatuur hebben tot nu toe

nog geen duidelijke slingering volgens een Fresnel diffraktiepatroon

opgeleverd. WeI zijn er foto's gemaakt die op een dergelijk patroon

wijzen, echter een duidelijk bewijs is met de gebouwde apparatuur nog

niet geleverd.
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