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1. SAMENVATTING.

Zoals de titel van het veralag aangeeft, wordt in d1t

verelae besproken het gebruik van 6ecodeerde signalen b1j

meteoorradar.

In hoofdatuk 2 zullen enkele zaken, betreffende de

meteor~n en hun eigenschappen besproken worden, die van

!undamenteel belangzijn.

Worden meteoren met behulp van radar gedetecteerd, dan

zal het gereflecteerde signaal ons ieta kunnen leren over

bepaalde karakteriatieke grootheden, die met de meteoren

samenhan6en. Welke grootheden dit zijn en noe ze bepaald

kunnen worden zal blijken uit hoofdatuk 2.

In het algemeen zal niet elk zendsignaal geschiki zijn

voor dit doel. Ook zal het signaal zo moeten zijn ontworpen

dat het ontvangen, gereflecteerde signaal (wat ruis zal

bevatten) eff1ciijnt in de ontvan~er verwerkt. kan worden,

Hoe de ontvan6er op~ebouwd zal moeten worden in verband met

het detecteren van het signaal en het winnen van informatie

eruit, zal behandeld wor-den in het eerate gedeelte van hoofd

atuk 3.
Het zal blijken dat ~ecodeerde signalen aantrekkelijke

eigenschappen bezitten; de detectie kan beter plaatsvinden.

dan b1j conventionele si~nalen, terwijl ook het winnen van

in!ormatie beter gedaan kan worden vergeleken bij de conven

tionele signalen. In het tweede e,edeelte van hoofdstuk 3
zal aandacht worden geschonken aQI. deze signalen en hun

e1genschappen.

Tot slot wordt in hoofdstuk 4 het theoretische reeul

taat toegepaat op de meteoren. Er zal eon keuze worden ge

maakt uit de behandelde coaeei6nalen en een zend-ontvang

installatie zal 1n het kort beschreven worden.

I
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2, METEOREN EN HUN EIGEN9CHAPPEN.

2.1. Inleidin...B.

Meteoren ZlJn delltjes afkomst1g uit de ruimte binnen

ons zonnestelsel. Het aantal deeltjes met een bepaalde mas

sa blijkt onbeveer omgekeerd evenredig met die masaa te zijn.

De massa varieert ongeveer van 10-13 tot 104 gram. De groot

ste kan men SOIDS 's nachts zien als vallende sterren. Het

lichtverschijnsel is afkorustig van net verbranden van de

deeltjes door de wrijvintl met debovenste lagen van de atmo

steer. De meeste meteoren verbranden ofverdampen geheel.

Alleen van de allere;rootste valt soms een rest op de aarde.

Deze rest wOl'd t dan een meteoriet genoemd.

Meteoren kunuen globaal verdeeld worden in twee groepen:

d~ sporadische meteoeren en de meteoorregens. Het voorkomen

van de eerste is tameleijk willekeurig verdeeld wat betre!t

de tijd. Meteoorregens ziJn afkowstig van groepen meteoren,

die een baan om de zon beschriJven en welke baan periodiek

die van de aarue snijdt. De sporadische meteoren zijn het

grootst in aantal.

Als een meteoor de dampkrio6 binnenkomt, onderv1ndt h1j

wr1Jving, waarbij een ~anzienlijke hoeveelheid ~armte wo~dt

ontwikkeld. Vanaf ca. 120 km hoogte boven de aarde is deze

warmteontwikkeleing zo groot, dat 108se atomen vrijkomen van

de meteoor. De atomen boteen teoen de luchtdeeltjes, waar

door een ionisatieprocos begint.De meteoor zal in de atmo

sfeer een spoor nalaten van geioniseerde luchtdeeltjes, waaT

in de electronendichtheden sterk afhankelio)k zijn van de

massa en de snelheid van de meteoor. Dit ionisatiespoor

kan langere of kortere tiJd olijven bestaan, afnankelijk van

de recombinatiekans, het voorkomen van winden en turbulenties,

de diffusie van het spoor, e.d.

Beneden ca. '0 km worden bijna geen sporen mear waar-

genomen, omdat hier biJna onmiudelijk na de ionisatie weer

recombinatie optreadt. De vrije weglen6te is hier slechts

klein in v€rgelijkin~ met die op 120 km hoogte.(b.v. 3,8 mm

op 80 km en 5,4 m op 120 km!)



Bij zeer starke ioniaatie (hoge anelheid,grote meteoor)

kan de mateoor ultraviolette atraling gaan uitzenden, die op

ha~r beurt de omringende lucht gaat ioniseren. Er ontataat

dan een alectronenwolk die met de meteoor meebeweegt. Dit

in tegenatelling met het spoor dat atil blijft staan, al

thana als er geen winden en geen diffuaie zouden zijn. Van

de meebewe6ende electronenwolk kunnen radarreflecties ver

kregen worden, de z.g. "kop-echo". De reflecties die van de

sporen ontvangen worden,noemt men "body"-echo'a.Van het

meeate belanb voor ons zijn deze laatste echo's, die van

de aporen.

Het spoor is meeetal cylindervormig. Deze cylinder kan

zich op twee manieren voor een electroma6netische golf ~e

dra6en, afhankelijk van de electronendichtheid, Is de elec

tronendichtheid klein, dan kan de golf in net spoor door

dringen. Elk electron zal dan als een onafhankelijke ver

strooier werken. Is deze beschrijvinb van toepassing, dan

apreken we van een "underdenae" spoor.Ala de electronen

dichtheid zo ~root is, dat de electronen elkaar beinvloeden

dan spreken we van een "overdenae" spoor. De golf kan nu niet

meer in het spoor dringen.Het spoor gearaagt zicn als een

metalen cylinder.

De scheidin6 tussen underdense en overdense sporen trekt

men soms b~j een electronendichtheid van O,75.10l4per meter.

2.2. Underdense spRren.

Wanneer we de reflectie-eieenscbappen van deze sporen

benaderend willen berekenen, llioeten we eerat de meetkundige

configuratie bepalen. Daze blijkt afhankelijk van de golf-.

lan6te van bet radaraibnaal.

Bij lange golflengtea is de effectieve duur van het

spoor groot vergeleken met de tijd die noaig is voor het op

bouwen van het spoor. We m0tsen uf::I.n aEinnamen dat hat spoor

cylindervormig is.

Bij korte golflengtes is de duur veel korter en dan moe

ten ~e een paruboloidale vorm aannemen' (ref.l).



Neem a~n dat het spoor een onelnal~ lange cirkelcylinder

is. De diameter is zeer klein t.o.v. de golflenbte. De elec

tronendichtheid ls zo klein, dat de ci0lf het spoor doordrin~t

zonder 6rote veranderin6en. We nemen aan, dat de zender en

ontvau6er op de zelfde plaats

gelocaliseerd zijn.Zie fig.2.1.

De len6te van de loodl1Jn van

zender-outvanger tot het spoor

ia Ro• Het ontvangen aignaal

kan berekend worden door de ener-

giean, ontvangen van elk electron

r/~. J.~ te Bommeren, met inachtname van

de Juiste fase.Wordt dlt gedaan

dan blljkt de belangrijkate bijdra5e van net ontvautien'signaal

afkoms t16 te zijn van een f):ebled tel.' lengte V.2.R oA (de eerate

Freanelzone) rond punt A.(ref. 2).

Ala het spoor uitzet door diffusle worden de fasever

schillen van de biJdra6en ~an de electronen aan weerszijden

van punt A grater, zodat dan de ontvangen energie kleiner

word t.

De radarvergelijkiucl: (ref.3)

PR tS,r (i,/? A'_ = . rr
PT /6 rr2. J?o~ (2.1)

waarin:PT eu PR:reapectievelijk het gezonden en

ontv&ugen vermogen;

GT en GR:respectievelijk de vermo6enswlnat

van zender- en ontv~n6erantenne;

A de golflenbte;
R afstand zel.der/ontvano er tot het

spoor;

~ : rad~rdoorsnede.

Ala de dikte van het spoor nihil ls, dan 1s

(2.2.)



\IIaarin: r : straal van het electron;e
q electronendichtheid;

D diffuaieco~ffici~nt;

t tiiJd oemeten valla! de tormatie van het spoor.

We kunnen formule (2.2) ala voIgt interpreteren:

De eerste factor is de r~dardo~rsnede van een Qneindi6e r1j

electronen; de tweede factor beE;;ft aan de afname vaner als

de rij electronen diffundeert.De verdeling van de electronen

loodrecht op het spoos' gezien is dan GauBsisch. met een effec

tieve 8tr~al V4Dt.
Ala de atraal van het spoor, direct na vormin5 niet oneindig

klein is, dan veI'krijtien we een extra afnemen van cr.
Deze kan berekend worden onder de aanname, aat de verdeling

van de electronen,awars op het spoor gezien, Gausaisch is.

Het effect is, also! de tijdschaal verscnoven wordt.Stel da\

de beginstraal van het spoor r 0 is, en de relatie r:::V'tDl is
I :I &

geldig, dan f!ebben we een extra factor exp(- ~..'"o) bij te voe-

gen, zodat (2~2) wordt:

O-:a (\f~ roe tt)2~xf'(- D::reZ )~)Cr(- 32~: D~)

Ingevuld

PR =
Pr

in (2.l) geeft dit uiteindel1jk:

~7 t7R)/ ~2 t~" x (_ O.".I,..Z) .e t (_ J Z TT 'D r)
I. R..J ~ P AI. f ..I J

,52 .". • '1
(2.4)

Het ontvanoen verwogen ala functie van de tijd is uitgezet

Pl in fig. 2.2.

We hadden aangenomen, dat het

spoor een oneindige len8te had,

zodat ieder spoor een eerate

Fresnelzone bezat. In de prac

~ijk zijn de sporen niet'on-

F 11$. J.2 t eindig lang. In sommi~e geval
len kan het zlJn dat de eerate Freanelzone niet in het spoor

ligt, maar op het verlengde ervan.Het ~ereflecteerde vermo

gen is dan slechts klein.



2.2.2. Korte bolf reflecties.

In dit geval moe ten we rekening bouden met de op

bouwfase van het spoor. 20&ls aangegeven in 2.2. bebben we

nu een paraboloidale ~eometrie, ~~nbeeeven in fi6uur 2.3 •

...

(2.6)

We zullen in dit ~eval de berekening niet geheel vol~en, om

dat deze reflecties van minder ~ractiscb belane zijn. we zul

len slechts e~n formule 6even, namelijk de maximale waarde

van het ontvaneen signaal: (ref.5)
;\, z a ~

PJr ",... ~T tSR q t'e V (t9".a r,: )
:: - ~)(P - (

P
T

"'og6".2 R o " /)2. A& 2.'5)

We zien dat hier het ontvaneen vermogen evenredig is met AI •
Dit is een van de redenen dat korte 60lf reflecties minder

belangrijk zijn dan langegolf reflecties. Het verloop van

het ontvan~en vermogen is geachetst in fig.2.4.

2.2.3.Laneegolf reflecties gedurende de opbouw van het spoor.

Onder 2.2.1. hebhen ~e de reflecties berekend met de

aanname dat het spoor reeds 6evo1'md was. We zullen nu het

ontvangen sienaal bepalen tiJdens de opbouwfase. De meet

kundige configuratie worut ~ebeven in iig. 2.5. We ,ien

nieruit direct de relatie:
2. 2. R a l

~2 = R. + .,2 (i -to) = 0 + s

Hierin is dus s =v(t - to)' de afstand lan~s het spoor,

gemeten v~naf het punt (Ro,to~'

Het bereflecteerde si5naal, afkoIDstig van een element ds

langs het spoor, kunnen we uitdrukken als V016t: (ref,6)



Waarin: q: de lijndichtheid van de el~ctronen;

~Aa: de amplitude van het bereflecteerde si~naal,

afkomstig van 1 electron;

w : de hoekfrequentie van het 6ezonden.signaal;

). : de e;olf1ene;te hiervan;

R : de afstand van net element ds tot de ontvanger.

(2.8)

We veronderstellen ~ ~n~ constafit, omdat we slechta een

klein ~e~1 van het spoor bekiJken.De totale si~naa1amplitude

die we ontvangen vanaf punt sl is:
~ .

I} It = f. II Ill( Is;.. (..., ~ -~;:R) etc

s,

(2.10)

(2.ll)

~a

R. o +z R o

Vervolgens, via de substitu

ties:

At. = (.u l _ " rIC'.
'f' )\

vinden we voor het gere!lec-

teerde signaal:

"
q ",,r;If VRoJ:Js~ ( ¢ _ ~a) tJl X

':l:,

Kijken we slecnts in ae omgeving van het punt (Ro.to)' dan
kan (2.6) benaderd wOI'den door:

De integrand van (2.11) kan uitoeschreven worden:

(2.12)

met:
J(

C 1= jeDs "...,¥' elx ~.
'1(1



Vervolgens kan met behulp v~n de goniometrie geschravan

worden:
IJ~ = K V(e'J" +(S ')~' S ~ (c./J - T)

mat:

(2.14)

Formula (~.13) geeft het gereflecteerde si6naal ala ean
Binusvormige spanning met amflli tude J< V~,)a. ...t~ 'Jw

l

en mo-
. dllfJ-!i'J

mentele frequentle w,...o_- dt •

We zullen de ui tdrukkine; voor witt.,.. nog eni~zins verder

uitwerken. M.b.v. (2.10) en (2.13) v1ndt men:

« Sf ,
~ 111 W - - AAC::'t4l.+& - = c...> - .I. "" ,. 0
~.~ at ~'

(2.15)

I

(~').& ol,c
I ~ (e'\'·

wordt voor f n ~evonden:M.b.v. (2.12) en (2.10)

In deze formule staat fn voor de dopplerverschu1ving.

Nu is:

(2.17)

Tot dusver is de uitdrukking voor to nOb exact geldig voor

·bet gaidealiseerde spoor.Om nu ean u1tdrukkin3 te vinden

zonder integraalvormen, moeten we een benadering zoeke~ voor

C' en S', omdat deze niet in 6esloten vorm zijn te integreren.
Nu kunnen C' en Sf uitgedrukt worden in de bekende Fresnel

inte6ralen C(x) en S(x): (ref.7)
11:

C(x)= I ... f,.L,,{X ,
o

Men kan nagaan dat, zo ... el voor x.>O als x<:O, (xl'twordt

verondersteld <x en <0 te zijn) bela t.:

(2.18)



Ala benaderinb voor S en C kunnen we 6ebruik maken van de

benaderinci van Cauchy:

ctx.) R: f .,...1- S'~ .!!')c 2"

J
lT~ z.

.". ~ voar ~>I

Six) =- J. - ...L Cos 'i")e
% tr;ltt:

en (2.19)
C(x) -:::: .J. -1- liN. [>co }-z + v;>c

S" (,e) = I ". I- voor ~ c:-/
-t -- c.,s z)c

Tr"JC

Nu wordt voar 51 enC' met behulp van (2.18) gevonden:

C '(,£)::=. 1: - C('t",J -+ ,; S i- f Jt. a )

" > I
S' '(¥J:;= t - ~ be,) - --L '-as -f>e~"Jc

c '(;It) ~ - 1: - C(z,) -I- ;:; $ k.. ~kJ. }

'S' be) ~ - 1: - S (k,) - --!- CC'5 '[-;rl
"'':II!

JCc:-1

(2.20)

(2.22)

(2.21)

Stel in (2.20):
.J. _ C (~/) -= Il
.t

t - S (.-.,) = .8

Subati tutie van (2.20), waaroij eebruik gemaakt wordt m.&t "'AN

(2.21), in de formule voor de amplitude Vb.n AR: fJ~.:KVC'&-I~·a,

gee!t: li ~Rn = k[b Z+.8'1+ -.!..- +--!- VIJ&+lg'L's;..,..(fJe8-fP)
x > I ." "ol~" 7r~

met r.p =' ~c tdt.,.", :

.... <-I" ~ K rcZ.+p1+ -'- -+-!...... ",.... co Ll
:V1.:lr'."""

met ~ c tt-("~ttL.k. ~

Subatitutie van (2.20), waarbij tiebruik

12.21) in (2.16):
gemaakt wordtvan

:It '7/ :



/tJ

en
)C <,-'.'

(;)

met ~ = dlAc-t-e-. c

We zullen tot slot nog een voorbeela behandelen, waarbij het
traditionele dlffractiepatroon van een underuense meteoor

echo te voorschijn komt.

Hiertoe stellen we: :f:,~ 00

Nu is:

M.b.v. (2.24) vinaen ~e voor de constanten A,B,C en D:

C.: D~ 0

.( 2. 25a)

• (". 1 7T")] 'I...
~ ..... "i'~-~

Vullen we daze constan~en in, dan verkrij~en we voor AR en!D:

Voor x > 1:

Voor x <-1:

""O~= K
I-

(2.25b)

p _ .t"
T/:) - ----. r.ac

.t". V,r(:X



II

A APR ~ A'oA
f}/? -

I,-?r V (t-- llo.)

.2yz. (t-"t~)
(2.26b)

I~ -
~o~

De amplitude van het ontvangen si~naal vertoont een alin

gering na het to-punt, zoals voIgt uit (2.26a).

Bekijken we het ontvan~en vermogen, dan bliJkt de ~omentele

frequentie van de slingering te zijn: ~~·{~-t.J
~D).

Dit is exact de zelfde uitarukking als gevonden wordt voor

de dopplerverschuivinb v66r het to-punt 1

De amplitude van de slint.erint; in het vermogen blijkt een

hyperbolische tijdsafhankelijKheid te hebben.

De amplitude van het ontvant?,en signaal voor het tQ-punt is

eveneens hyperbolisch af!lankelijk van de tijd en vertoont

geen slingeringen.

N.B. Dat de amplitude van het ontvangen aignaal geen al1n

gerin6en ver toont voor to> t, is ~outer en aIleen het ge~

volg van het feit, dat we k,_OO gekozen hebben! Bij elke..
eindige keuze van xl vertoont AR~ slingering~n.

De dopplerverschuiving voor het to-punt is lineair afhanke

lijk van de tiJd. Naarmate t - to stljgt naar to wordt de

ontvangen frequentie kleiner.

De dopplerverscnuiving na het to-pu.tlt wor,dt. gegeven door

een t~melijk onoverzichtelijke formule. We zullen trach

ten daar een benadering voor te vinden. Hiertoe vullen we
in: t-to =Cl. VA"~if met ~ > I •

2v
Er wordt gevonaen:

(2.27)
VI?to. (../ 7T J.t:l, a .,. I - .t 7T" ti"q, S u.. ~ )

7r ' 7r ..,16e -"to)~
lIIaarin: 't = L( - ....

RoA

Voor a voldoende ~root kunnen we stellen:



(2.28)

De dopplerverschuivinb vertooni dus een slingcring.De ampli

tude van de slingerin6 is relatief klein: in de orde van

grootte van 20 Rz.

moe ten we de re

sultaten van 2.2.1

en 2• .2.3. combi

neren.We kriJoen

dan gereflecteerde

aignalen,zoals in

nevenataande fi

guur,curve B.

Bij zeer sterke

diffusie blijkt
9

F/~. 2.6

o .l-5

/'1

0.1

Wat de metin6en van de verschillende parameters betreft, blijkt

de dopplerverschuiving voor het to-punt rechts~reeks de snel

heid van de meteoor te leveren. Uit de dopplerverschuiving

na het t -punt kan weinig informatie gewonnen worden, omdat
°deze moeilijk gemeten kan worden: zo is relatief klein.

De snelheid kan eveneens bepaald worden uit de slingeringen

van het ontvangen vermoGen na het to-punt.

De amplitUde van het ontvangen signaal kan Begevens leveren

betreffende de electronendichtheid q, als we deze beschou

",en voor t < to'
Ret gereflecteerde signaal tijdens de opbouwfase is nu be

rekend met behulp van enibe beperkingen en geidealiseerde

aannamen. Onder 2.2.1. is het gereflecteerde signaal berekend

onder de aanname, dat het spoor reeds gevormd was. Riel' was

gevonden, dat de tijdsafhankelijkheid van het gereflecteerde

vermoben sterk afhankelijk was van de diffusieco~fficient D.
0=

Was D~ 0, dan was er geen tijdsafhankelijkheid in het gere-

flecteerde vermogen.Het signaal, dat uan ontvangen wordt vol

doet aan de resultaten van deze paragraaf (curve A,fig.2.6).

Is D:;I: 0, dan is er

een diffusie en

-0,% •
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de slingering in de ontvan5en amplitude gehe&l te verdw1jnen.

Zie curve C.

2.3. "Overdense" sporan.

2.3.l~ Langegolf reflect1es.

Zoala in de inleidine reeds is gezegd, 1s het in het

geval van overdense Bporen niet meer waar, dat de uitgezonden

golf door het spoor dringt zender op een of andere wijze aan

getast te worden. In dit eeval wordt aaneenomen, dat het 8ig

naal in het spoor drin6t, totdat het een eppervlak bere~.kt

heeft waar de electronend1chtheid groot benoeg is om set 8ig

naal te reflecteren.

mitsu=

Het model voor de berekenin~ van het gereflecteerde signaal

is in dit geval een expanderend cylindrisch oppervlak met

straal r • Dit model kan gebruikt worden totdat het \ijdstip
c

bereikt is, waarop overal

in het spoor de electronen

dichtheid zo klein gewor

den is door diffusie, dat

het underdense model weer

gebruikt kan worden. Ala

dit tijdstip bereikt is,

~ is echter de beginstraal
~/~·.27·

r o zo groot, dat het ge-

reflecteerde vermoben dan nog slechts klein zal zijn.Zie

fOl'mule (2.4).

Een metalen cylinder met straal r c heeft een radardoorsnede:

(ref.8)

.De effect1eve straal, ala het spoor "Gauaaiach" uitzet, is:

(ref.9)

(2.30)
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Deze formule is ge1dig tot i =T: =' l.(7T" b ,daarna moeten
de undcrdenae formules gehanteerd worden.Formule (2.31)

wordt in beeld 5ebracnt in fig.2.8.

We zullen nOb het maximum

ontvangen vermogen bcvcn: P~

(ref.10)

N.B. De q-afhankelijkheid ru;.:J..8.
I

ia hier:q~, in tegenstelling met het underdenae beval, waar
2q gevonden werd.

Het effect van de beginstraal is hier buiten beschouwing

gelaten, maar kan in gevoerd worden door de tijd t te be-ro
rekenen, waarvoor tS,eldt: reo =:"'0 (2.30). VerdeI' moet men

dan in (2.31) t vervan~en door t - tro. Het kan mogelijk zijn
dat t:to:> r' , in di t e;eval moet het spoor behandeld worden ala

onder 2.2. L

2.3.2. Korteeolf ref1ectiea.

Over dit gevbl is slechta weinig

~lechts een vergeliJkin6 geven,n.1. voor

vangen vermoben: (ref.ll)
~.4

1', ~T C:;D A' Vol (re 1)
R .... " ""I----

Voor de duur van de echo ~ordt 6evonden:

.t"..a /) R o, ::.

bekend. We zullen

het maximaal ont-

(2.34)

Zowel in formule (2.6) ala in (2.33) blijkt de A-afnanke

lijkueid A' te zJ.Jn.

2.,.3. Lane;egolfreflecties tijdens de opbouwfase.

In teQenstellin6 met de underdense aporen is hier

geen berekenine; van bekend. wel ia er bekend hoe een deri5e-
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lijke berekenint;; opgezet zou moe ten ~ordenLli ,maa.r ze blijkt

zeer lngewikkeld te zijn. voor het algemene geval iB er dan

ook 6een OploBsing bekend.(ref.12).

2.4.Enkele pra£!ische opmerkingen.
,

2.4.l.Voorkomen.

Meteoren blijken voornamelijk voor tekomen op hoogten

tUBsen 70 en 120 km. De laag ~aarinmeteoren voorkomen heeit

dUB relatief een kleine dikte. Dit is in de eerste pIaatB

een gevolg van de hoogte afhankelijkheid van de vrije weg

lengte.B.v. op 120 km hoogte is de gemiddelde vrije ~egl~ngte

5,4 m, terwijl op 80 km hoogte deze nog slechts 3,8 mm ia.

Zie ref.l3.

' ..
,,

,
,

We zullen nu nog even stilstaan bij het bereik wat de radar

moet hebben om zoveel mogelijk meteoren te kunnen detecteren.

Het minimum bereik is de

hoogte hI: 70 km.
Het maximum wordt gevonden

ala d€ antenne juist over de
horizon kijkt, (Fi5 • 2.9),

naar de bovenkant van de

laag, hoogte h2 •

We vinden dan:

F ICp. 2..g. R~K = (a.'&.+ 1.,4& ,4.t4h .a) -c:L
2

.:t: 24.J.2

(2.35)
met: a: aardstraal.

Vullen we in (2.35) de e-;egevens a =6,38.106m;h2 =1,2.105m,in,

dan krijgen we: Rmax ~ 1240 km.

2.4.2. Snelheden.

De snelheden, waarmee de meteoren de aarde naderen

liggen tuasen 11,3 en 72 krn/sec. De ondere:ens is de ont
snappingssllelheid van een deeltje dat de aarde verlaat.

De bovengrens is de som vall twee snelheden, fil. een component

van 30 km/ sec, zijnde de sr!elheid. van ae aarde in zijn baan

om de zon en een component van 42 km/aec, zijnde de ontsnap

pingasnelheid van een deeltje dat het solaire stelsel verlaat.



:1.( J...-Bs),..c, (v-.1.o)

met:

h(km): 85 < h <110 km;

v{km/sec):20<v <70

km/sec;

c,: 1 sec.

(2.36)

,.

Er bestaat een verband tUBS en Snel!leid en hoogte van het

ref1ectiepunt van de meteoren.Uit fig. 2.10 blijkt een na-

~( 6enoeg lineair verband

tussen h en v, n1:

10 oL..---L,.--~.L..-...J,.I.....-_"..L.-..J~L....--7I.--:,""o-~r('""/'.tt J

Flt:+ • .2. '0.
2.4.3. Zendfrequentie.

Zoals we 1n hoofdstuk 2.2. en 2.3. gezien hebben,

1s het geref1ecteerde signaalvermogen sterk afhanke11jk van

de go1flengte A . we vonden bij langegolf reflecties een

;\ J_ afhankelijkheid en bij kortego1f refleet1es een A~-at
hankelijkhe1d. Hieruit vo1gt dus dat langegolf reflecties

aantrekkelijker zullen zijn dan kortego1f reflecties.

Anderzijds mag de golflenbte ook weer niet te laag worden,

want dan ontstaan reflecties tegen de ionosfeer. Ook de

antennewinst is van belang. Ze wordt kleiner biJ afnemende

frequenties, in de prac~ijk althans. Dit laatste verschijn

sel gaat echter mindel' snel dan het toenemen van het gere

flecteerde vermogen bij afnemende bolflen6tes. He~ voordeel..
blijft daarom aan de zijde van de lage frequent1es. Ook de

ruis heeft invloed op de keuze van de ~olflengte. De ruis,

die we in de ontvanber voor de dete~~1e en het informatie

bedeel te aantreffen, is afkomstig van twee .bronnen: ruis

ontvangen op de antenne en ruis uit de ontvanEer zelf. De

ruis van buiten af (kosmische ruis) levert verreweg de

6rootste bijdrage in het frequentie~ebied, dat voor het me

teooronderzoek van belang is. Daze ruis is afhankelijk van

de frequentie: ze is onbeveer evenredig met f- 2/ 3 • Dus
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wat betreft de ruis, zou men hObe frequentie ofwel korie

golflengtes maaten eebruiken.Gaat men aIle eiaen met elkaar

vergelijken, dan blijkt men tenslotte toch op de 1abere golf

len~tes uit te komen.

De meest bebruikte golflengtes voor het meteooronderzoek lig

gen tussen 4 en 10 m.

2_4.4. Dopplereffecten.

Een van de dopplereffecten zlJn we reeds tegen6eko

men in 2.2.3. Dit 'tIas namelijk de dopplerverschuiving in ver

band met de opoouw van het spoor (underuense). Voor t <to

vonden we: (2~26b)
z .....IIJ ~ - (1!-Z!o)
Roll

en voor t > to (benaderd): (2.28)

De dopplerverschuiving v66r to' zouden we ~raag willen meten
omdat deze rechtstreeks de snelheid van de mataoor levert.

We zullen nu de maximale te verwachten f1) bepalen. Dit is

belanl;;.lrijkin verband met het ont'Nerpen van het. zendsignaal

en de ontvan..;er.

Nemen we voar de bepalin6 van fUmax: Ro~h. Vo15 ens (2.36)
bestaat tussen v en h een lineair verband. Voor fn kun-

2 max
llen we nu het maximum van v /h bepalen, met in achtname van

(2.36). Het bliJkt dat v2/h altiJd stiJ~end is met h, voor

het betreffende interval. Neem daarom: h =hmax =110 km; dan

is v = 70 km/ sec. Stel de zena.erfrequen tie 37,5 MHz, d"anmax .
is A = 8 m. Voor (t - to) kunnen 'tie stellen ca. 0,5 sec (dit

is een maximale .aarae voor de underdense sporen) •
.

We komen dan tot een m~ximale dopplerverschuiving:

f Dmax = 5, 5 kHz.

Voor de amplitude van de dopplerverschuiving, die optreedt

voor t > to vinde~ we:
f Dmax :=. 17 Hz.

Deze laatste waarde is dus aanzienlijk kleiner dan de doppler-
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verschuiving voor t < to.Het is in de pract1jk moe11ijk deze

te meten, te meer daar deze ook nog snel fluctueert.

Een tweede dopplereffect, wat niet direct door het spoor op

zichzelf veroorzaakt wordt, is de dopplerverschuiving afkom

stig van vervormingen en verplaatsingen van het spoor door

ionosferische winden. De winden hebben vooral invloed als de

sporen een lan5e levensduur bezitten: in de orde van een sec

en meer (voora1 overdenae sporen).Voor deze aporen is de dopp

lerverschuiving gerelateerd aan de gemiddelde windsnelneid.

B.v. bij een windsnelheia van gemiddeld 25 m/sec.,kan bij

50 MHz een verschuivin~ bemeten worden van ca. 50 Hz.

2.4.5. Fading.

Onder 2.4.4. is betoogd dat ionosferische winden

dopplerverscnuivingen veroarzaken. Ala echter de winden sterk

zijn, kunnen ziJ ook vervormi~g van het spoor te weegbrengen.
Deze vervorming kan zo sterk zijn, dut er verscheidene lokale

Fresnelzones gevormd w0I'den.Zie fig. 2.11. Het ontvangen Si6-

naal zal LlU bes taa.l ui t

bijdragen van al deze Fres

ne1zonea. D~ar deze in het

algemeen verschillende snel

heden hebben, zullen ze

ook verschillende doppler

verschuivingen bezitten.

Het resulterende si6na~l

geeft daardoor een onregel

matige fading te zien ("~lint,.r-theorie). Het meten van deze

fading ge9ft inlichtint.-en over de aldaar aanwezige winden.

Groo~te: 1 - 10 Hz.
Et beataat ech~er nog eon andere theorie, die de fading van

het ontvangen aignaal tracht te verklaren. De oorz~ak van de

fading is dan misBcien, dut het spoor onregelmatig d1ffun

deert ("blob"-theorie).

Het fading effect komt alleen voor bij overdense aporen, met

een lang~ duur.(re!.l4)



2.5. Het meten van_diverse groothed~~.

Ala eerate brootheid kunnen we noemen de afatand van

het spoor tot de zender/ontvanger. Deze ~ordt bepaald door

de tijd te meten, die verloopt tuasen het uitzenden van een

si6naal op het tijdstip t l en het weer ontvan6en hiervan na

reflectie op het tijdstip t,2. De afstand wordt dan bepaald

uit: C{t~-t,)
R=-

.l

met: c: de licntenelheid (3.108 m/e)

Op welke wlJze deze meting verricht ~ordt zullen we hier

buiten beschouwing laten.

Een t~eede ~rootheid is de snelheid. Deze kan op drie ma

nieren bepaald worden uit meti~gen.

De eerate is de diffractiemethode, in gebruik bij underdenae

sporen. Hierbij wordt de snelheid bepaald uit de snelle

fluctuatiea van ae amplitude van het ontvangen signaal.

Deze worden gegeven door (2.26a).De fluctuaties in het ont

vangen vermogen hebuen etill frequentie die gegeven wordt

door:

Volgena McKinley (ref.15) kan de snelheid bepaald worden

ui t : fA - '/h"
V= "R,;;;

n,m:waarin: een willekeurig aantal perioden

na het paaseren'van R ;
, 0

: tiJdsinterval tussen de ne en me

periode.

. Ben twecde methode, te beoruiken biJ underdenae sporen, is

de bepaling van de anelheid uit. de dopplerverachulving

die optreedt voordat het t -punt bereikt wordt. Deze ver-
,0 ,

schuivinb wordt gegeven door (2.26b). Kan fd(t) bepaald

word~n, dan geeft dfD/dt rechtatreeks de snelheid.

Een derde methode beruat, op het waarnemen van de kop-echo.
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Dit zal alleen m05eliJK zijn als de meteoor voldoende broot

is (overdense sporen), anders is er meestal geen head-echo

waar te nemen.Uit (2.6) kunnen we de snelneid bepalen als

R(t) bekend is:

J

{2.40)

(2.41)

Formula {2.6) heeft een vorm, die ons doet denken aan een

hyperbool in bet R-t-vlak. Echter in de messta geva~.len

wordt het R -t -puut niet waartienomen en dan wordt het moei~o 0
lijk om uit de onvolledig geregistreerde hyperoool de snel-

heid te bepalen. Er is dan eehter nog de mogeliJkheid om v

te bepalen nameliJk uit de helling dR/dt van het hyperbool

segment. Differentiijren we (2.6):

I? a R = vl. ("t-"tD)
trt

.Hieruit zien wa, dat de helling van RdR/dt ala lunetie van

t gelijk is aan v2 • Uit de bepaalde waarden van dR/dt uit

R(t) is dan de snelheid v te berekenen.

Een secundaire grootheid die soms nog bepaald kan worden ~8

de diffusieconstante D.Bij underdense sporen kan dit zonder

meer. Uit de vorm van het ontvangen signaal, die een e-macht
r- •

laat z1en ala functie van de tijd (zie (2.4», kan de D be-

paald worden.

Als het spoor overdense is, moet bovendien q bekend zijn

(zie (2.3l».Deze electronenlijndichtheid kan gevonden wor

den uit PRmax als de afstand Ro bekend is (zie (2.32».

Uit deze dif!usieoonstante kan de luchtdruk bepaald worden

en daaruit de hoogte.

Zoals onder 2.4.4. is aangegeven, geven ionosferische winden
aanleiding tot dopplerversehuivineen.Uit deze verechuivingen

kan eenvoudig de windanelheidscomponent in de richting van

de zend/ontvanginstallatie bepaald ~orden. Manning geeft

hiervoor de formule: (ref.l6)

~(I-I'')

:lot
waarin:



VR: de gevra~gde windsnelheidscomponent;

fide frequentie die uitgezonden was;

f t : de frequentie die ontvangen wordt.

~I



3.RADARPRINCIPES.

3.l.Algemene beschouwin~.

3.1.1. Inleidi!le.

Hat aignaal, dat de radarontvanger binnenkrijgt, beetaat

in het algemeen uit e~n gereflecteerd eignaal en rUis,als

een reflecterend voor~erp aanwezig was of alleen ruis als

eeen voorwerp aanw~zig was.

E~n handeling, die de ontvan6er moet verrichten beetaat

uit het bepalen (besliasen) of er wel of geen voorwerp was:

detectie.

Een tweede handeling die de ontvan~er dikwijle verricnt is

het onttrekken van ~nformatie uit het ontvangen signaal be

treffende net gedet~cteerde voorwerp.

De twee Yoornaamste infoI'maties betreffende het voorwerp

zijn: de afatand en de snelheid van hat voorwerp. De eerete

manifeateert zich in het ontvangen signaal ala een vertra

ging in de tijd t.o.v. hat uitg~zonden signaal. De tweede

informatie bliJkt onttrokken te kunnen worden uit de doppler

verachuiving, dat het ontvangen ei8naal bezit.

Nauw betrokken bij het begrip:"onttrekken van informatie"

is het begrip: resolutie. Dit geldt zowel.voor de afstands

(afstandsresolutie) als voor de snelheidsinformatie(snel

heidsresolutie). Afatanasresolutie heeft betrekking op het

onderscheiden van twee voorwerpen, die zich dicht bij elkaar

bevinden. Was er geen ruie ~anwezig in het ontvangen signaal

dan beetaat er in principer geen grens voor de minimale af

etand tUBsen twee voorwerpen: ze zijn altijd te (onder)schei

den. In de practijk bev~t eehter elk ontvanben aibnaal ruie.

Hierdoor is er lWel een e;rene aan de minimale afstand tussen

twee voorw~rpen, wat tetreft de mogelijkheid ze afzonderlijk

te "z1en". Deze miniw.ale afstand wordt 6e6even door de af

standsreaolutie-constante.

Een analoce uiteenzetting geldt voor de snelheidsresolutie.

Bier worat het lliillimale verschil in snelheid be~even door

de snelneidsresolutie-eonatdnte.

bovenstaande beachouwing valt dUB in twee delen uiteen:

A) voor de afsLandsinformatie ~n £) voor de enelheidsinfor
matie. In het a16emeen kan men aeze twee zaken niet afzon-
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derliJk behandelen,in zoverre, dat, ala men de snelheids

reaolutie wil bepalen, men de ufstand moet kennen en omge

keerd.

Daarom wordt een ale::,emener bet:!,l'ip ini5evoerd:ambiguity. Het

begrip wordt in h05e mate bepaald door de ambiguity-functie,

die een uitbreidine, is van de functies, noodzukelijk voor

de bepaling van de afstands- en snelheidsresolutie.

Boven~enoemde begrippen, nl.:

a) detectie;

b) informatie;

c) resolutie;

d) ambiguity;

hangen sterk samen met de aignaalvorm die uitgezonden wordt.

BiJ de aignaalsynthese moeten deze punten dus betrokken

wordell.

In volgende para5rafen zullen deze begrippen nader uitge

werkt worden.

'.1.2. Detectie.

Om de detectie zo goed mogelijk te doen plaats

vinden, zal men allereerst moeten zoeken naar methoaes, die

het signaal zodanij verwerken, dat een goede beslissing mo

gelijk wordt.

Men kan uitgaan van een drietal ~edacnten:

1) De signaal-ruisverhouding wordt zo groot mogelijk ge

maakt v66r de detector. Het is aannemelijk, dat de beslis

sing: weI of geen signaal beter genomen kan worden biJ gro

te dan bij Kleine si6naal-ruisverhoudingen.

2) Men gaat het ontvangen signaal vergelijken met net uit-
r

gezonden signaal. Ala de overeenkomst groot is, kan de

-beslissing: weI signaal genomen worden. Deze gedachte gaat

uit van het correleroll van ontvangen en uitgezonden signaal.

,) In de derde pla~ts kan men het ontvangen aignaal statia

tisch Badon beschouwen. Er kan uit.gegaan worden van directe

of indirecte (inverse) kansverdelin~en van signaal plua

ruis en rais. Onder directe kansen worden dan verstaan de

kansen op het ontvanoen van het signaal y(t), gegeven dat



het ontvane;en ai~naal bestaat uit informatie-aibnaal plua

ruia en ruia alle~n. Ondel" indirecte of inverse k~naen ~or

den verstaan de kansen op informatiesignaal plus ruia en

ruis alleen, t;;egeven dat net ontvangen aie;naal Yet) waa.

Bovenbenoemde drie uit~ang6punten Iiggen ten grondalag aan de

voloende drie kriteria, wa~rop het predetectie-sienaalver

~~rkingssysteem kan berusten. Het eerate kriterium zal vol

gen uit de punten 1 en 2:maximale signaal-ruisverhouding

bereiken en het correleren van ontvan6en en uitbezonden

aignaal. Het tweede en derde kri terium gaan ui t van de e:,e

dachte het aignaal statistiach te verweI'ken.

A) Si6naal-ruiaverhoudineskriterium: Het si6naalverwerkende

gedeelte moet a~l de ui~clang een aignaal leveren, dat een

maximale aignaal-ruisverhouding heeft.

B) Likelihood-kriterium: De predetectie-aibnaalverwerking

moet ala output van het syateem leveren de likeI1nood-ratio:

p(y!3N)1p(y /.N), ala p (y/SN): de dir'ec te kana op een on tvan

gen sionaal yet) ala be6even ia dat het ontvanecn aigna~l

een in:t'ormatiegedeelte bevatte.En p(Y/N): de kana op een

ontvan6en aignaal yet) ala 6ebeven is dat het ontvanben aig
naal bestond uit ruie allebn.

C) Inverse Prob~bility-kriterium:Het ayateem-moet ala out

put leveren eE:.:O inuil'ecte kana: p(SN/Y), d.w.z. de kana

op een gereflecteerd aignaal plua ruia ala het ontvangen

Bignaal yet) ia; ook de k~ua p(N/y) moel, beschikbaar zijn:

dit ia de kans op ruia, gegeven dat het ontvangen aignaC;il

weer yet) was.

Zoala boven reeds bezegd, 6elaen daze kriteria voor het

algnaalver~erkingBaysteem,voordat dat~ctie plaata neeft.

Voor de detectie zeIt gelden weer detectiekriteria, uie

voor elk van bo"enata<.a.ii.de kri teria verachillend zijn. De

toepQ.Baing van de detec;tiekriteria h<.a.ntil, af van de eisen.

die men a tel t. Deze eisen ku.nnen teachreveli 'Worden in termen

van de ,ie~£nste foutenk~nsen op loos alarm en 6elliiste re

flactie.

BiJ het aibnaal-ruisverhoudingskriLerium is de detector een



De andere detectie kriteria kunnen gevonden 'Worden in de

literatuur.

Het inverse probability kriterium 5eeft zelf de methode van

detecteren:

<:~.l)

,.el signaal

weI signaal

op aignaal;

op geen si~naal.

: geen eignaal.
t,

: gee.n aignaal.(. P,
Po

f (~/<.5N) > ~

p (~ /1'1) P,

p(~/~N)

JO ('lIN)
met: PI: a priori kana

P : a priori kana
o

en: Po + P, =I

spannin6surempel: komt de signaalspanning er boven dan wordt

d~ beslis6ing:wel sibnaa1 genomen; blijft de spanning er

beneden d~n is ae beslissiag: geen signaal. Hoe men deze

drempel legt, hangt af van bovengenoemde foutenkansen op

loos alarm en gemiste reflectie.

Bij het likelihood-kriterium behoI'en verachillende detectie

kriteria. Enkele hiervan zijn: Bayes decision rule; Neyman

Pierson kriterium;Minimax kriterium; Ideal Observer.

Enkele van deze detectiekriteria zullen hier nader toege

licht worden.
Aller~erst de Bayes decision rule.Deze wordt uitgedrukt

door de formules:

Dit kriterium gaat ar dus van uit, dat de a priori kanaen

bekend zijn. In geval van de radar is dit meestal niet het

geval. Vaarom voldoet beter het ~eyman-Fierson kriterium.

(ref.11). Het kriteium gaat uit van een vaste kans op looa

alarm. Met dit ge~even ~ordt de constante K berekend, die

de kleinste kana geeft op een gemiste reflectie. De constan

te K fungeert dan ala dI'empel:



De pract1ache uitvoering van de drie signaalverwerkinga

kr1teria bestaat voor alle uit een matched of a~ngepast

filter:
r rf- -/'w t I

H{C;.» = ;;> (w) ~

oiwel "'It) = $' (tl -t)

ala: f{(~) :filterkarakter1st1ek;

I.. tt) : impulsresponsie van het iil ter;

~(~): geconjugeerdA van het signaalapectrum;

sit) :uitgezonden signaalvorm.

Wat het s1gnaal-ruisverhoudingakriterium aangaat, het is

genoe~zaam bakena, dat een matched filter designaal-ruis

verhoudin~ maximal1seert op een ge6evn tijdstip t 1 (ref.la).
"Op deze afleiding zal thana niet verdeI' in gegaan worden.

Bovendien zij bekend, dat het uitgangssibnaal van het matched

filter de correlatie ia tuasen het bezonden aignaal en het

ontvangen signaal.Dit ia ook de reden, dat de~ beide eerate

uitgangspunten beschreven op biz. ~S beide onder het kriterium

vallen.

De beide andere kriteria, likelihood- en inverse probab11ity

kr-iterium, ook hiervan is de practische ver1r/ezenlijking een

matched filter. Hierop zal in de beide volbende paragraien

nader worden inclegaan.

3".1.2.1. Likelihood-kri terium.

Zoals reeds werd opgemerkt, vereiat het kriterium

een signaalverwerkingsgedeelte dat ala output geeft:

- Lt'!) de likelihood-ratid



met: y: het ontvane)en siti!>naal; , ft )= S{~)"'h~~) (SN)

of: ~/i) =}\/ /i-J (N)

In het geval van additieve ruis wordt de verdeling van het

signaal yet) gegeven door: de ~urdeling van de ruie: net):

(3.6)

met: G(n): de veraeling van de ruie net).

Om deze verdeling te berekenen gaan we uit van de veronder

stellin6' dat het ontvanben signaal bemonsterd wordt.

Algemeen bemonsteringstheorema: ( ref, '1)
lie~ signaal f(t) heaft als noogste frequentie W. De bemon

steringsfrequentie moet dan ~ 2w zijn. Nemen we de bemon

eteringsfrequentie 2W, dan worden de monsters ~e~even dooR:

I (~{;) .Nu e;eldt:

S· ".(zWl-,..)
Iff) '=' L rt-!w) - )(3.7)

I- ."(2. Wi- -/""

Neem aan dat de ruis net) Gaussisch en wit is. Het ontvan

6en si~naal wordt door e€n laagdoorlaatfilter met grens

frequentie Wgestuurd. Deze grensfrequentie kan ~en eventu

eel zo hoog kiezen, dat l!et sienaal s( t) niet of nauwelijks

beinvloed wordt.Omdat het ruissi6na~1 net) ook doot het

filter gestuurd wordt, kunnen we de ruis ook bemonsteren

met frequentie 2W.De ruismonstars wO.rden gegeven d oor:Jr~).

De monsters hebben een amplitudeverdeling die normaal is:

C~.8)

~lB N: het 6emiddelde ruievermogen.

AIle monsters zijn statistisch onafhankelijk. Dienten5evolge

1s de verdeling van het ruiasignaal net):

Deze formula kan uitgewerkt worden m.b.v. (3.7)(nu is uus

n(t)= f(t»:
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t$(n.) == K'./!Xp [- to J' h
l
/tJ4ft I

o

AI
me t: No. W : hel.. oemiCi.dblde ruisvermo6en per een-

hcid van bandbreedte;

To : ae obaervatie-tijd van net signaa1.

nu:
r.

I' ('1 !SN) = Ie '~)(P {- i: I ",&tt)dt}
o

~.b.v. (3.6) geldt dUB

De exponent van (3,11) kan 6eschreven ~orden als:
7.

-t JI'1(t)-f/")~&tft =
o 0

T..

= - -}:;: II'Il/()-..t't{f)st~)+$I.I"")JC(t
o c)

Ingevuld 1evert dit:
h

p('1JSN)c: ~'~)(pj - ~ J1.,1/'1) -2. c(.0r l {} ~~ll-()~ at:
o To;

Van de integrand is y2(t) -beKend,js 2(t) dt constant (dit

is de signaa1energie, mits het aignaal geheel ver100pt tus

sen de tijCi.en 0 en To. Dit zal in net vervolg ook steeds

aanbenomen ~orden). Deze termen kunnen na integratie op

genomen worden in de constante k':
To

P ('I /SN) == k "eJCf' { ~ JOS /~J '1'I)df }
(>

Op ana10ge ~ijze wordt bevonden:
~

? ('lIN) = Ie P~)t',b j - ~ j ; l/~)dt ~
o

Ook hier is y(t) bekend, dus p(Y/N) is constant.

De formulas (3.14) en (3.1,) worden gesubstitueerd in (3.,):

~

i.e,;) = Ic'"~)(p f ;0 j ,/(iJ s(t.) et1 }
o



Nu is in het beval van radar meestal: ./tJ=:1': (i-i«J als

s. (t) het signaal is wat uitgezonden was, en wat een vertra
~

gini t d heeft t.o.v. het uitgezonden signaal.

Hiermee wordt (3.16):
7;,

L/~)= J<""ex? l~o)"(I')St'{~-t.Jd.-t}
I)

De berekening van de exponent is een bewerking, die bekend

staat ala een correlatie, en dua oebeuren kan met een

matched filter!

3.1.2.2. Inverse Proba:oili ty-kri terium.

Eij de globale bespreking van dit kriterium onder

3.1.2. 1II1erd reeds aan~egeven, hoe net predetectiesyateem

moest werken: het moest als output leveren de kanaen p(SN/y)

en p{N/y).
Om deze kansen te berekenen 6aan we uit van:

Stel: x: aibnaal + ru~s: SN;

y: het ontvangen sibnaal yet).
Dan geldt volgens (3.18):

p (5N) 10 (y /SN)
f (SN /'1) =

P ('I)

Formule (3.19) in woorden:

De kana, dat het ontvan6en ai~naal y si~naal a(t)· bevat,

wordt ~egeven door het product van de kana op si60aal plus

ruia en de kana, dat het ontvanoen signa;;..l y was, gegeven

dat het bestond uit sienaal plus rUis; gedeeld door de kans

dat Uberhaupt het ontvangen signaal de waarde y heeft.

p(SN/y) wordt een a posteriori kana genoemd; p(SN) en p(y)

zijn a priori kanaen.

De kana, dat het ontvanben signaal lie waarde y heeft kan

nog als'volgt geschreven worden:
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Substitutie van (3.20) in (3.19) gee!t:

pt~ SN}/) = jO (SN) pi~/SN) (3.21)
p(~/SN)JO(SN)+~/~/N)p(N}

Met behulp van (3.,) bren~en we de likelihood-ratio in (3.21):

(.
l J J..(~) pt'S/V)

I' SNI, =
L(;) "tSN.J -,JOtSN) +1 (:'.~2)

Hierbij is georuik ~emaakt van de relatie:

PCSNj + ptNJ:I&/

I _ P (S/V)

Op analo6e wanier kan p(N/y) berekend word.en:

,D (N/'1) =
P (SNJ LI;) - p,SN) + I (3.24)

Uit (3.22) en (3.24) kunnen we eoneluderen, dat een ontvan

ger, die de likelihood-ratio kan bepalen, ook in6erieht

kan word~n voor de bepaling van p(dN/y) en p{N/y), mite

de a priori kansen p(SN) en p{N) bekend zijn.

Dit omdat p(SN/y) en p{N/y) monotone funeties van L(y) zijn.

Hier~oor b1ijkt ook de inverse probability ontv~nger een

matched filter ontvan6er te zijn.

3.1.3. Onttrekken van informatie.

In de inleininb is reeds kort besproken, dat een

taak van de ontvanger is, het bep~len van de informatie,

die het geref1ecte~rde signaa1 bevat. In het a1gemeen zijn

dit drie grootheden:

a) de vertragin6 t d t.o.v. het uitgezonden ai5naa1 (afstand);

b) de dopp1erversehuiving ~ t.o.v. de uit~ezonden frequentie

(snelheid);

c-) de amplitude A van het ontv....nt;;en aignaa1 (radardoorsnede).

·O&dat het ontvangen si~naa1 ruis bevut, zal het niet moge

1ijk zijn de parameters td.;? en A exaet te bepa1en. De fou

ten die 6eintroaueeerd worden door de ruis, zullen gemeten

worden in standaarddeviaties. Deze atandaarddeviaties zul1en

nu berekend ~orden. voorop zij 6estelo, dat de berekeninoen
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onafhankeliJkzijn van de basis, waarop de ontvantier ia op

geoouwd.

Allerebrst de standaarddeviatie in de td-meting.Uitgeg~an

zal worden van een inverse probability ontvanger.

i.et ontvangen signaal is y( t). Di t signaal veronderstellen

we aanwezig, zodat p(y) constant is. Dientengevolge wordt

(3,19):

Volgens (3.14) wordt p(SN/y) gegeven door:
7;,

p{lf/SNJ= 1::.'';'><,0 { i JS t-/.) y/r)«-I <
o

Zodat: 70

P{SN/,/) = k. ~tSN) .f!'ifp I~ j S (ofJ ~l-i)p(,tl
o (3.27)

Bij radax' is:

met: s.(t): L.~t. uitgezonden signaa1i
J.

t . een vertrabine'., die op zou kunnenr·
tredt:n.

De kana om~ voorwerp te detecteren wordt gegeven door:

, / To

p(SN!'1)= j(J ;o(5N)~YP f k. j rtl)SI·lc-"f")~Jd..~r
AlIef... 0 (3.29)

Men ia echter in de meeste 6evallen niet 6einteresseerd in

alle voorw~rpen die e'.edetecteerd zouden kunnen worden, maar

slechts.in een voor_erp, met een bepaalde vertraging tr=tJ.

Dan is: ~•
I'tSN/~)::: /( p(SNJ (Ix/=, f ~ /t;lll)'S. ti-t. 'J C/ofl

No j: 1« (3.30)

Hierin is: y(t)-:::.s (t)+n(t)=si(t - td)'f'n(t),wet t d :

d~ juiste waarde van de geschatte parameter td.
De ontvanber zal die vertra6inb t d kiezen, die een maximum

6geft voor p(SN/y). Doordat n(t) aanwezig is, zal het

maximum niet scherp gedefinieerd zijn. Dit veroorzaakt de

tout in het vaststellen van t d • Men kan nu de kanaverdeling



van tJ ala voIgt bepaleu. llaar ~aar p(SN/y) een maximum

hecft, ~ordt veronders~eld dat p(SN) langzaam varieert.

Dit betekent dut in dit gebied p(SN) conatant verondersteld

mag worden, als dit gebied maar klein genoeg is.

Dientengevolge betekent het maximaliseren van p(SN/y) het

zelfde als het maximaliseren van:
7;

~::. ~ j 't tt!) Se' (i:- t; J dt- C~.31)
o

Nu heaft yet) twee componenten: si( t - t d ) en net).

Formule (3.31) 6eeft na substitutie twee convoluties: ~~n

van twee signalen: si(t-td) en Si(t-td) en een ander van

een signaal en ruis: Si(t-tJ) en net). Als aangenomen wordt

dat de signaal-ruisverhoudin~ groot is (S/N~l), dan kan

worden volstaanmet slechts de convolutie van de twee sig

nalen te gebruiken voor de bepaling van d~ meetnauwkeurig

heid. Op de redenen hiervoor zullen ~e nu niet verder in

gaan. Ze worden ~egeven door wood~ard ( ref.~o).

Voor het maximaliseren van p(SN/Y) kan dua ~orden volataan

met te beachouwen:
1;

of tt61')== ~ j s,: (i--'td ) 5t:'(T-~tJ€')et-t
o 0

Ontwikkelen we z(td) in een reeks rond t d :

Nu is dus: T.

t U:",) =;: j s..(~ -~«Y&clt=
•

7;

!(.'(tIiJ =~ j~'I""-td)Sc.'tt-"f~'JN~=
o

"'10

~ / /.1 711 Js (IJl"«( =0

-00

met: S(f) de Fouriertranaformatie van ai(t-td).

(Bovenataande z'(td ) moet reeel zijn, dienten6evolge is

z' (td) = 0) 7; ANIo
1/ 1. j .,. -l I 1.Il 2.'2

.2 IZItJ =~ S.'(-(-'td)S,: {t-tlJl)dt =~ (zh/J JS(.(J) d{:l -)vi> f
o _~

Het laatste gelijkteken geeft een definit1e van de effec-

tieve bandbreed te f': (< ,- o~It:" JltSF. Z9 /)



Substitueren we de eebevens in

J

De verdeling van t d is dan:

p (SNit,) ;: 1<. I t!;t;b[_ r& It:':';~d J2l:]

Uit formula (3.36) blijkt dat p(SN!y) maximaal wordt voor

tci c t d • De verdeling blijkt Gaussisch te zijn en hierui t

wordt de standaarddeviatie gevonden:

2-

0-. -
t#l_,·... - fd'l (2&IN.)

Deze standaarudeviatie ~1 wordt ala maat genomen voor de

meetnauwkeurigheid.

Evenzo kan een dert,Selijke formule afgeleid worden voor het

meten van de dopplerverschuiving (ref. ~I ):

2 I
<r:
ep~ - (3.38)

,,('l (2. E /No )

met: "'I/G

2 -l (t,,-t) & s z /-r)4!-t
0( - ;+-fS Z ~-t:) of. r (3.39)

--Het is b1j de afleiding van~~iet rechtatreeks tar aprake

gekomen, maar daze deviatie geldt slechta ala de doppler

verschuiving a priori bekend is. Evenzo geldt ~~slechta

~la de vertraging t d a priori bekend is.Vandaar de toevoe

ging umin"; want is de a priori wetenschap van de andere

grootheid niet bekend dan moet oen correlatiecoefficient

ingevoerd worden. we kriJcien dan (ref. ~ ):

(3.40)



En:

(3.41)

Waarbij:
+AtJ

j 1. ~ ~i) J"P (-6J )'dt--
In (}.42) ia 'PN)de complexe repreaentatie van a( t):

We kunnen.l'enra'l uitdrukken met behulp van de complexe lf t -!-)

(re"f. 21 ):

en

(J.46)

ala ~ tid zich tranaformeert ala Y: (~) en

U (-1-) zicn transformeert als £1.11).

Ter ~111e van de volledigneid willen ~e nu nog een uitdruk

king geven voor de meetfout veroorzaakt door de ruiain de

ampli tude-meting van het gereflecteerde signaal. (~/· ~I()

Het ontvan5en signaal stellen we in dit geva1 voor door:

yet) = As(t) ~ net). De amplitude A moet gemeten worden.

De beste schatting voor A: A , wordt gegeven door:
. s

T,.

J !J.t~) 1(t)~t
/}s = .._0 -

I T..
!l1.~-I)dt

c,)

met: T: obaervbtie-Lijd; ~

q(t): oplossing van: SIrl)=!CfJt-l-ICJ~/U.)ott.LJ

~(~): de autocovariantie van de Gaussische ruis.

Dat deze A de beste schatting is, kan bepaald worden mets
de methode van maximum likelihood.



Is de ruis bovendien wit, dan mag voar A geschreven worden:a

I)'l JT..
Bs,.,..,t = "iii st~) ?'''Ja.r

o T.. (3.47)

met: E: de tmerdie: tl JSl/~) d."t ; het signaal v6rloopt
o

dUB ~eheel binnen de observatie-tijd.

We hebben:

Nu is: YTtT = As( t), zodat As \oIi t =A.

Ui tgaande lliervan blijkt:

, p' -
on = ze/No (3.49)

Daze standaarddeviatie is onafh~nkel1jk van de signaalvorm,

aIleen afnankelijk van ue si6 ndalenerb ie.

3.1.3.1. De effecLieve bandbreedte voor discontinue ampli

tude en faso-karakieristieK~n.

We hadden:

--
Met behulp van het. theon:ma VCt!l Parseval:

-1.11<1

fa.: I I l.t. '* U 1/t:t!t--z.e
-DC (3.50)

Hat ultlNerken yan de intee;rand m.b.v. (3.43) leveri:

Lt sfU /I:: (a. '~ , _ '" I..(,J ')') .,.. / [ e".
1
,," -I- ~ A. CI. I .J 'J

Nu moet f3 reElel zijn, dus: ~~ JJ" + za. A '.J '=0
Di t ge~ ft : .".~

~ a = _ L j (a. 'a. I _ e:t 1() ') I) tXt:
ze

-0-. (3.52)

Uit deze uitdrukkin5 zien we, dat signalen met discontinue

amplitude aen effectieve bandbreedte geven die tot ronadert.

Evenzo voor si6nalen ~aar de fase spronben vertoont.

Willen we tach bovenstaande formule gebruiken, dan dienen

we e1' zorg vaal' teurac;en, aa t f nie t 00 ,,",ord t.
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Dit Kan b.v. op twee manieren:

1) H~t sp~ctrum U(f) kunn8n ~e zo modificeren dat de inte

graal eindig blijft. Dit modificeren houdt in: daar waar

net amplituricspectrum )U(f)~nob slechta kleine waarden

hetft, IU(f)1 'Jervaneen door een benC:i.der~ng, die aanleiding

geeft tot ~eL einai6 olijven van F (b.v. een e-macht ale

benaaering bebruiken).

2) De tweede manier berust op practische bronden: geen

enkele ontvanoer heeft een bandbreedte, die oneinuig groot

is.Ue grenzen van de integrC:i.al kunnen dan vervangen worden

door de grenzen -B/2 en B/2.Hierbij is .B de bandbreedte van

de ontvo.n6er. Deze moet ui"Leraard weI zo clroot mOeelijk z1.Jn

..ant hoe kleiner B, hoe Kleiner ,,2. en dus noe groter (J'J'I. •

, E"d. '""~

Voor het berekenen van de standaarddaviaties van enkele

signalen verwijzen we nabr para~rbaf a.~

Hierb~j zal de tweede manier, zoals boven beschreven, ge

bruikt worden.

3.1.3.2. De onzekerheidsrelatie.

Ean laatate opmerking betreft de relatie, bekend

in de radartechniek ala de onzekerheidsrelatie. Deze werd

het eerst ~egeven door Gabor (ref.~~):

De relatie kan afbeleid worden m.L.v. de definities van

.( en fd en de onbeliJkneid vail Schwartz.

Met behulp van (3.37j en (3.38) kan (3.53) omgevormd wor

den in:

In woorden: de vertr~~ing t d en de dopplerverschuiving ~

kunnen net zo nauwkeurig bemeten ~orden ala men wil,

door met e6n voldoend grote ai6naalenergie, c.q. signaal

ruisverhouding te werken. Of alternatief: de nauwkeurigneid

kan zo e,root c;;ema"",kt worden ala men zelf wil, door maar

aignalen te kiezen, die een zo groot mObelijke K en ~

en een zo klein mobeliJke rhebben.



3.1.4. Resolutie.

3.1.4.1. Af~tandsresolutie.

Veronderste1 t~ee voorwerpen dieht bij elkaar,

wat de a(atand betreft en stationair, d.w.z. geen dopp1er
versehuiving. De ontvangen sibnalen zijn respeetieve1ijk:

( in eomplexe notE:l.tie) 'of (6. -~) 'en If (I-t«. -"t") •
Hierin is dus 7: het verseni1 in vertraging.

Als maat voor het versehll wordt ~ellomen: het geintegreerde

kwadraat van het versehil van '" fiJi",) en 'f ll-'ttJl-r) :
0#6(1

c: 1 = JJ cp ( i) - ~ t. t - T:)I 2.0( r
-.0

Hierbij is t d = 0 6esteld.

Na uitwerken blijkt (3.55) te beven:
+~ t~

£ 2= JI t.c. (i-JJZ- 2 ~ f e-/4J~L u"" (i-) t.< /J!-'C Jd. t I
-/1'0

De belangrijke term hiervan is:
+'0'

C (r) = Iu*tf)u..lf-"tj tX(t) (c.o,.,.e Io..+':e+ (..e)

C~.56)

De reso1utie wordt bemeten in termen van Jc(~)J~

Het maximum van JclrJlligt bij 7:'=0.

Heeft }clr}!ergens een piek gelijk aca.n/c(6)1, dan zijn twae

voorwerpen. die een vertrabingsversehll van r hebben, vol

1edig ononderseheidba~r.

Heeft 'c(c)1 ergens pieken die slechta weinig kleiner zijn

dan IdD)'. dan word t het ouderseheiden van voor-werpen die eor

responderen met d~ze vertragintien reeds moeilijk.

De afstandsreao1utieeonatante wordt e:,edefinieerd ala:

C C /01--. It:. ('C) ! 20t T

AR=2~~=~ ~-=~~--~-
c:.~ (0) (3.58)

met e: de propagatiesne1beid.

Nu is: c,1.(c.} =C2.E)2.='te:Z, zodat:
.,.~

AR = ~ c: z. j /c.l.r J j1.ct -r
G _ f# (3.59)

De resolutieconatante is dus zeer sterk afhankelijk van

het zij1usniveau dat Jc{r)! heeft. Zie fig. 3.1.
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3.1.4.2. Sne1heidsreaolutie.

Op ana10ge wijze kan een snelheidsresolutieconstante

gedefinieerd worden. Het blijkt de zelfde procedure te zijn

echter dan iLl net frequentiegebled.

Stel: 'foot"') 0-0 Y!(.f) t dan wordt een maat voor

de dopplerresolutie:
+60

€~= J l;;ttIJ-;/((I-t:/d/J.ttl (3.60)
-oW'

met ¢ :dopplerverschuivinb t.g.v. snelheid v:

t$ = 2. :-10

Na uitwerken levert (3.60):
~~ ~

€~ = -:1 JI "1!ll)Jld / -~ Re.!I ':Elf-tIJ Y:fl-¢) efl]
-~ -~

(3.62) kan nog geschreven worden ala:
-1-64

d(~)= J /ll.{4-JJ2.~xp(-2."'/¢tJol+--

De be1angrijke term is:
-1-114

d t tP) -= j~*(1J1: (-1- cf» rX -I
_ C>fI

( dopplerfunctie)

(3.62)

De snelheidsreaolutieconstante wordt nu 6edeflnieerd ala::

1#4 +Id
/d.(9J/"2ot¢ C J

C -HI _ = 1. Jd(rP))~r;J=z~ Ll¢
tlv,= 2./0 ,(. ~(o) lr/oG -CoO (3.64)



Deze 4v is analoog aan AR, zoals ge~even in (3.59). Er

kunnen dan ook analoge opmerkingen a~n verbonden worden.

De IJtP \t'ordt in beeld e>ebracht in fig. 3.2.

3.1.5. Ambiguity.

J ,. r .¢

Onder 3.1.4. hebben we twee voor\t'erpen beschouwd,

die of geen dopplerverschuiving hadden, of zich op de zelfde

afst~d bevonden. We zullen nu combin~tie8 beschouwen, nl.

twee voorwerpen met verschillende afstand en snelheid.

We zullen nu komen tot abn twee dimensionale correlatie

functie. ~e functie behorende bij voorwerp 1 is:

Het aignac.l bel.o.L ende bij vOQr\ierp 2 ia:

we weer:

Met behoud van de algemeenheid van de afleiding kunnen we

s tellen: ~tL Cia <;0 =0 •

Ala maat voor de"afstand" van daze twee voorwerpen nomen

.J.~

E~tJ-=J Jrrtf:,.f.)- y..;t:-r)~(I-¢JIJldt-
-DoOI

De gecombineerde correlatiefunctie:
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lll;r/)= J tt. t~J u.:*tc-e.)-e>f."{-2..,,./t/Ji) alt
-w

Deze functie wordt genoemd de ambibuity-functie.

Vergelijken van (3.57) en (3.62) met (3.69) levert:

.
~

(3.71)

De ambiguity-functie bezit een reeks e~genschappen, waarv~

er enkele genoemd zullen worden ( ref.~'):

a) Volume-invariantie:
~PI .,..,

/ I / ~ tZOJ ~)J~r:a? ::: /~(", DJJ~ 't'e
z

-H -".

b) Symmetrie I'ond de oorsprong:

c) De maximale waarde van/ttr;"J!ligt bij (0,0):

Voor roeerdere eigenschappen wordt ver~~zen naar de litera-

tuur.

Deze ambiguity-functie is een zeer belangrijk hulpmiddel

in de signaalsynthese:

a) Ze geeft ons de energie van het signaal, als zijnde de

piekwaarde bij (0,0).
b) De modulus van X blijkt te geven de omhullende van·

het uitgangssignaal van een filter aangepast aan ~ •

Zie (ref• ..l;r).

c) Ze bevat de correlatiefunctie cL1:')en de dopplerfunctie

dC~). De correlatiefunctie is van belang voor het meten

v~n de vertragingen en de dopplerfunctie is van belang

voor het meten van de dopplerverschuivingen.De algemene

methode hiervan is een bank van matched filtera, ieder

afgestemd op 10+ t/J#t. , waarbij tfJ", - ~",_;". 6egeven word t

door de 1:Jr? van (3.62) of, alternatief, door de 3 dB-band

breedte van de dopplerfunctie. De opbouw van het totale

matched filter is te zien in fig. 3.3.



'---1 ht/~4)I ·
F/~. '.3.

van deze -doppler simulation

bekend.

~I

Lerner (ref. 2.8) beschrij ft
echter een methode om deze

bank filters, die een groot
deel van de investeringen in

de ontvanger· opeisen, te ver
eenvoudigen. Zijn methode is

~eschikt voor signalen, die

e~n binaire fase code bezitten.

En.voor niet al te grote dopp
lerverschuivingen.

Er zijn echter ook methodes

technique" voor andere si5nalen

<:~.74)

Voor twee ~rote klassen van signalen is de dopplerfunctie

~envoudig te geven. Deze klassen zijn: het C.W. signaal,
waarb1j C.W. staat voor "continuous wave", en het pulsvor

mi~e signaal. Zoals uit (3.69) blijkt ~s de dopplerfunctie

slechta afhankelijk van de omhullende VWl het zendsignaal:
-#o6(J

1.10,4» =Illll" »)2. e;<p (- 2 rrlt;it) «t:
-110

Voor het C.W. 8i6naal is tu(t)!_l voor aIle t (onafhan
ke11jk van de eventuele fase- of frequentie-modulatie).

Dientengevolge zou de inte~raal niet bestaan. Daarom

wordt de definitie van de ambiguity-functie voar C.W.:
r~

~ lr::,tjJ =T~ ;;';. / U ''i-) 'f,*{t-7:)~tot-"~/~i)dt .
"-'00 -T/a. (3.75)

met T: de periode van de s16naalmodulatie., of
,

bij ontstentenis, van de draag801f.

Uit (3.75) vindt men dan de modulus van de dopplerfunctie:

( ref • .z.g ):

= (:)
voor q =0;

voor cJ> r1 0 •



Voor pulsvormi~e slgnalen met duur T vindt men: (ref. J~ ):

J X. (()I <!JJ! :: T I sk 7T¢7/
7r ¢ r (3.77)

d) De am~i6uity-~unctie uevat ook de u1tdrukkingen voor

de standaarddeviaties in de t d- en p -metingen.

In het algemeen kan de ambiguity-functie nabij de oorsprong

ontwikkeld 'Worden in een Taylorreeks. Na. uitwerking blijkt

deze reeks dan te worden: (ref. )1 )

Dus: de doorsnede van de ambiguity-functie en een plat

vlak evenwijo.ig aan het Z; ¢ -vlak, op hoogte h word t

gegeven door:

~2.t: I. + ~~ f> r 't' tP -+ -eo ~ t/J '&c: 1.. (3.79)

Daze doorsnede heeft de vorm van een ellipse Ala J, A1.. - ,DE
ellips die dan ontstaat genoemd: de onzeker-

Deze is betekend in fig. 3.4. Bij nadere

inspect1e van (3,79)
blijkt dat de karakte

ristieke grootheden van

de ellips bepaald worden

door de meetnauwkeurig

heden.Zie hiervoor even-c

dan word'b de

heidaellips.

4.0""...&.
y","..

eens fig. 3.4.
De ideale ambiguity~

functie heaft ebn grote

piek voor 'Z"c ¢r::: 0 en

elders een uniforme

grooi-te.

-In de practiJk bliJkt deze vorm echter niet te realiseren.

Veelal zijn er ook voor rr#D en tj);:t:J secundaire pieken.

Bovendien 1s vaak het zijlusniveau hoog. Dit geeft a~nlei

ding tot onzekerheden in de bepaling van t d en ¢ .
Er zijn urie soorten onzekerheden:

1) De onzekerheid doordat IXI pieken vertoont voor Trio en

1 jJ:-o. Deze kunnen aangezien worden voor een hoofdpiek



ala t d en 1 onbekend zijn.

2) Doordat het zijlusniveau hoog ia, kan een zwakke reflec

tie, die vlak na een sterke reflectie komt, "verdrinken" in

de zijlusaen van de sterke reflectie. Dit geeft oak een

onzekerheid: men kan niet goed bepalen of er een reflectie

aanwezig was of niet.

3) Sommi~e signalen habben een ambiguity-diagram dat lIrange

doppler coupling"vertoont. Range- aopplar coupling is de

eigenachap, dat een ambi6ui ty-functie nog een "hoofdpiek"

vertoont voor t/i -:1:-0' mai::l.r die niet verschijnt voor z::-=o.

Ala dua onbekend ia, dan maakt men een foutieve afatands

meting: men heaft een onzekerheid. Een signaal dat een

dergelijke eigenschap vertoont ia het bekende lineair f.m.

sibnaal. Kan ook de ¢ 'llepaald "oreum, dan kan men weI een

correctie toepaasen op de afstandsmetin6' mite het ambiguity

diabram bekend is.

(3.80)

IV
+-lioj _ ~ 4t,.. ~ I.tJ i!}f.,o (.t7ilor)It_,

Tot slot van deze paragraaf willen we nog een voorbeeld ge
ven van een ambiguity-diagram.

Het signaal ia een in amplitude binair gecodeerd aignaal,

gegeven door:

met an: 0 of 1;
~ /oIJ. Pt~-'Itf-" t) c I

PH (~)- 0

voor (11-1) 6~ i-~ h r
elders.

(3.81)

(b,.,I6a. ... ellf:ll~l1)

In dit geval wordt de sig-

1100101, dua N:: 7.Zie fig. 3.5.
In de appendix wordt een

formule afgeleid voor de

ambiguity-functie van een

gecodeerd signaal, dat zo

wel een code in de ampl~

tude ala in de fase bezit.

N

= 2::" hI, ~ (oi) ex,P /z."./i'-t)
~.,

De a~s worden gegeven door:

,::,e;" 3. S" •

naal-funct1e: (t~4J~.)
. N

"1-' -6-) -= I:. Cl.. ~ (~) ~}(P b'i(. oj.,.'" )I::"..,



Uitgaande van dit signa~l wordt voor de ambiguity-funetie

gevonden:
/11- It

;{(r:~ j» -= 1p I-r::: t)) L -t"h -(:+~ e.x~ (-J.1T/t:)(h-,) &) -r
'" .,

N-Ir-I

~p (s+r~ ¢JL <h <:k.. ,ex,P (-l.fTJr/>J-t!)
It.al

met: T:.,kS+T:' ., (3.82)

t o sic ~ 111-1 , natuurlijk;
,~,

~,o (c ~ tPJ =J~Jlr' t-z"/ept) d. '1'
u

Het s1gnaal gegeven in (3.80) kunnen we gelijkmaken aan

dat van (3.81) door ,8~= 0 te stellen. Doen we dit, dan

geoft (3.82):
N-.t,

;fIT'} /.) = ~ t:c ~~) ~ ~"a".,." -e)iP /-z,./ tI C'" -I) 61 +
J-t.:al

/V-Jr-~

- ;(r(d+T:~q,)J:.. 411.~1t-f1t~/.e.Yr{-2.,,/(jJHll-",. ,
Deze formule kan ~erder uit~ewerkt worden door subatitutie

van a • Zie (ref.J3_ ). In de biJlaben I tim V hebben _en
deze ambiguity-funetie 6eaehetat. Bijlagen I tim IV geven

doorsnedan voor ~= constant. Bijla6e V geeft de doorsneden

voor C III constant. Voor T:cnb blijkt de doorsnede altijd

de zelfde te zijn, onafhankelijk van n.

3.1.6. Overzicht.

Zoals we gezien hebben, moeten we bij de aignaal

synthese rekening houden met vier punten:

1. Deteotie;

2. Informatiewinntng;

3~ Resol\oltieJ

4. Ambi6uity.

Het punt "resolutie" kan ook aehterweee blijven, omdat de

resolutie-eigenschappen van een signaal ook geextraheerd

kunnen worden uit de ambiguity-functie, benandeld in punt 4.

Het begrip detectie kan men ona.erverdelen in twee zaken:



predetectie-signaalverwerking en de eigenlijke detectie.

Zoals we gezien hebben moet de signaalverwerking gabeuren

met een matcbed filter. Dit is een filter wat op een gegeven

tijdstip de 6igna~1-ruisverhoudingmaximaliseert op de

waarde 2E/No •

De eigenllJke detector nangt niet af van de aignaalparame

ters, maar veel meer van de 5€wenste kansen op loos alarm

en gemiste reflectie.

Wat de informatiewinning betreft, dit kon niet ideaal wor

den e;edaan. De fouten, die gemaakt werden ilingen af van de

aitinaalvorm ( 0(. 'f' en f ) en de signua.l-ruisverhouding.

Ambiguity kon beschreven worden in termen van de ambiguity

functie, die afnankelijk was van de signaalvorm. De hoofd.;

piek werd bepaald door de ener~ie 2E.

Bij aIle punten is UUH van belang de energie 2E. Wat de

informatiewinning betreft, moeten we zoeken naar signalen

met grote tJI. en ~ en kleine f .
Betreffende de ambiguity moet 6ezocht word&n naar signalen

met een ambiguity-dia6ram, dat weinig aecundaire pieken en

aen laag zijlusniveau heaft.

3.2. Tekortkomingen van de conventionele radar.

;.2.1. PulBrad~r.

De conventionele pulsradar ma~kt gebruik van een

signaal, dat in amplitude pulsvormig gemodule~rd is.

Zie rig. 3.6. We zullen het signaal beoordelen Qc.ill de hand

kt~) van de correlatiefunctie en

de dopplerfunctie. De correla

tiefuuctie zien we geschetst

_"?" TJ. I: in fig. 3.7. Hij heeft hoogte

r-:,f;.J.'- T en breedte 2T ..

~/~.5.;t

we gezien dat dtl piekhoogte

-T T

In vele gevallen is daze cor

r~lQtiefunctie voor het doel

waar men naar streeft niet

geschikt. Het bereik van de

radar is klein, omd~t de piek

niet hoog is. In (3.71) hebben
rechtstretlks samt::nhangt met



de energie van het signaal. Willen we dUB de piek verhogen

dan moeten we de signa~lenergie opvoeren.Vit kan op twee

manieren:

a. Hat verhogen vun het piekverrnogen.Dit zul echter op

een zeker ogenblik gelimiteerd worden door de toe te pus

sen componenten 1n de zender.

b. Het vergrot~n van ae si6nauld~ur. Dit heeft invloed op

,de bret.:d te van de piek in de correlatiefunctie. Het is na

delig voor de afstandsresolutie. We zien dus dat het veraogen

van de piek, het zij absoluut, !.et zij .. rel~ tief, op twes

bezwaren atuit. Daurom is u~t zu~k o~ zoek tegaan naar an

dere signaleD, die et,;;n (,I'ot .. re hoofd,t)iek in de correlatie

functie habben.en a.itJ tOCfl aan de voet smal blijft •.

De dopplerfunctie is, zo~ls aan~eduid in (3.74) slechta

afh""nkelijk VWl cie omhullende van het signi:l.al. Deze is in

dit geval rechthoehig en dientengcvolge zal de ciopflerfunctie

gegeven wOl'den door (3.77). Ze is van de VOI'm ain xix; met

ala 3 dB-breedte ca T-I • Ook daze dopplerfunctie is voor

ona doel niet geschikt. we willen namelijk de zeer Kleine

dopplerverachuivingen ook kunnen meten. In dit geval moet

T veel te groot zijn, willen we een goede dopplerresolutie

bereiken.

3.2.2. C.W.-radar.

Het C.W.-signaal is een aignaal dat in de tijd ge

durig"bijstaat" en dus niet aan en uit goschakeld wordt.

De conventionele C.W.-radar gebruikt als zendsignaal een

ongemoduleerde sinusvormlee spanning. We zullen dit signaal

weer beoordelen a&n de hand van de doppler- en correlatle

functie.

ZQals direct duidelijk zal zijn, is hier de correlatiefunc

tie zover gedegenereerd. dat hij constant geworden ia voor

aIle ~ • Dit si6naal zal ona dUB geen informatie kunnen

verschaffen betreffende de afstand van hat reflecterende

voorwerp. Wel kan dit aignaal ons leveren informatie over

de snelheid, via de meting van de dopplerverschuiving.

In di t e;;eval is de doppleriunc tie slechta -:f 0 voor rJ =OJ

zie (3.76). Vit betekent dat de dopplerverachuiving net



zo goed gemeten kan worden ala men wil, want slechta het

matched filter dat helemaal correct ia afgestemd zal een

output 6even. Het is aua mogeliJk zoveel matched filtera

te gebI'uiken in e.en bepaalde te verwacnten frequentieband

ala men wi1.

3.2.3. Concluaies.

Beide bovenbeaproken si6nalen hebben hun nadelen.

De pularadar, dat de reikwijdte, of zo men wil, de detectie

van weinig verstrooiende voorwerpen, 'beperkt is; tel'wijl

bovendien de dopplerverschuivingen slechta grof gemeten

kunnen worden.

In tegenstelling met dit laatste kan de C.w.-radar de dopp

lerverachuivingen zeer goed meten, maar hij geeft geen in

formatie betreffende de afstand.

We kunnen nu twee wegen bewanoelen. Teneerste de pularadar

zodani6 modificeren, dat zOINel de correlatie- ala de doppler

functie aantrekkeliJker eigenschappen krij6Em. Ten tltJeede

het C.W.-si~n~al zodanig veranderen dat oak een goede in

formatie over de afatand verkregen wordt.

Beide wegen zullen ook inderdaad bewandeld worden. De sig

nalen worden in beide 6evallen digitaal gecodeerd om het

gestelde aoel te bereiken. If het eerate geval wordt dan

gesproken van gecodeerde woorden; in het tweede e)eval van

gecodeerde reeksen.

3.3. ~igitaal, gecodeerde signalen.

3.3.1. Algemeen.

In het algmeen kan men een gecodeerd aignaal voor

s tell'ln door:
tV

Y.(6) =L a.~ ~ it) e.)(F' 1/(kJ. + CA:>,.) I: +jlt-l
h~/ (3.84)

voor: 0:$ t:- ~ NJ

met: J:1H(~J= I ((h-dS~-i'I1')~·P.(J)=o c/,(CI'"$.

Zoals aangee;even geld t de l.f voor ,,~t: ~ Nt! • Wat bui ten

dit gebied voor f bedefinieerd wordt, hangt af van het



feit of we met woorden of met reeksen te maken hebben.

Voor gecodeerde woorden is voor t. > IVS en t < 0 : tP~z')= v.
Voor gecodeerde reeksen wordt gesteld dat boven6enoemde

een periode van de reeks voorstelt.

Zoals (3.84) reeds sU~5ereert, kan men ~oderen in drie

verschillende parameters van t.f; in

a. amplitude: an
b. frequentie:",

.~ n
c. fase: ~n.
Men kan deze mogelijkheden afzonderlijk benutten, alsook in

combinaties. Van de coderingen die beschreven zullen worden,

z~l de energie, de correlatie- en de dopplerfunctie in be

schouwing worden genomen.

Gecodeerde reeksen zijn vooral van belang in het geval van

fasecodes. Zo zullen dan ook aIleen fase tiecodeGrde reeksen

worden besproken.

3.3.2. Amplitude codes.

Y. ttl) =0

uniforme pUlatrein.

Het signaal is geschetst

in fig. 3.8.

Hat aantal pulsen wordt

FI(f.S..!J

- ...I

O-f-_-+----+---.L.-----..L--+_

Het signaal kan in dit geval tieschreven worden ala:
N

'f(i):a r: ala Ph If) o.xfJ / W Q f:
ha, (:3.85)

voor .;I ~ r. s NJ

voor I- < 0 . 6>NS
J

met: a : 0 of 1.
n

a. Het meest eenvoudige eeval is de

~__~~~.,~I-e~p6 gegeven door M.
t- ......;.;N-=& ~ De si6naalduur is NA •

~e enere>1e: 2E =M 13 • .De correlatiefunctie van een sienaal

met N=28 en p =4 wordt gegeven op bijla~e VI.· De dopp-
IX" (N"'ifjf-='f)/

ler-functie staat getekend op bijlage~. e piek-zijlus-

verhouding is: M/(M-l)( d.w.z. de verhouain6 tussen de
grootte van de hoofQpi~k en de erootste zijlus).

b. Een ~odificatie van de uniforme pulstrein kan gevonden

worden in de "plus/minus position sl.agc;ered" pulatrein.



Ze kan uit de uniforme pulstrein verkregen worden door de

individuele pulsen - S, O,of ~ te verschuiven. Een voorbeeld

is: (voor .N = 36 en 1\:= 8):
a =1 voor n: 1,6,10,17,21,27,30,36.

n
a ':10: elders.

n
De correlatiefunctie van dit voorbeeld wordt gevonden op

bijlage VI. De signaal-duur is: 36 lJ ide energie: 8.5; de

piek-zijlusverhouding: 8/3. vit is een verbetering t.o.v.

de uniforme pulstrein, want voor M=8, is daar de piek

zijlusvernouding: 8/7.
De dopplerfunctie volgt op biJlage Il.

c. Een derde voorbeeld van een a.m.-code is de "random

staggered" pulstrein. Deze wordt ala voIgt t;ecreeerd: men

plaatst M pulsen random in de N plaatsen.

Een voorbeeld is: N • 49; M= 10:
a = 1 voor n: 1,8,11,17,27,29,32,37,45,49.

n
a = 0: elders.n
Uit de correlatiefunctie volgt: piek-zijlusverhouding:lO!3

( zie bi j lage VII.). De signaa.lduur is: 49 S ; de. energie:

2E a.l0~. /Jol'jJ/erlu;rc.~,·e.: Bf!a-tJe. .. XI,
5UD

d. Vervolgens een methode die de I'tciPtimum stag6ered" pUls-

trein 6eeft: de pulsen worden op een dusdanige manier ge

plaatst, dat het zijlusniveau van de correlatiefunctie nooit

de waarde ~ overschrijdt.

Een voorbeeld hi ervan: (.N :::l 34; M - 7) :

a ~ 1 voor n: 1,4,11,17,25,29,34.
n

a = 0: elders.
n

De correlatiefunctie wordt gevonden op bijlage VII. De,J,

piek-zijlusverhouding blijkt te zijn:? ( =M).3ignaalduur:34S;

energie: 2E A 7 6 •

D.e dopplerfunctie staca.t ~etekend op bijlage XU,

e. Tot slot een kld.sse, die e;enoemd wordt: "optimum staggered"

pulstreinen.De pulsen worden zo 6eplaatst dat het zijlus

niveau altijd de waarde J heeft.De piek-zijluBverhouding

is M. Er zijn drie woorden bekend, die de vereiste eigen

6chap bezitten, nl. voer M : 2,3 en4.

Een voorbeeld VWl zulk aen reeks is:{N = 7; M~ 4)



a = 1 voar n: 1,2,5,7.n
a =0 elders.
Il

De correlatiafullctie hiervan vindt men op bijlage I.

Signaalduur: N ~ ;energie: 2E ~M ~ •

De dopplerfunctie is te vinden op bijlageV.

3.3.3. Ease codes.

In dit Beval wordt het signaal gegeven door:
N

"i' ti) = 2: Ph (-i) t!~p (/~~-l + ~,•.) l
h=,

voor:

eldt;:rs: ',L= 0 voor woorden;

'I t:r periode voor reeksen.

Wat betnlt de fase codes kunnen we twee groepen ondersche1

den: de binaire en de polyfase codes.

I Binaire fase codes. (ref.J ~)

Voor deze geld t: )-k,= 0 of 7r.

a. Barker (optimum) codes.

Het zijlusniveau ia altijd <5 .De hoofdpiek heeft hoogta Ni.
Daze eigenschappen bezitten de reeksen. Er zijn Barker reek

sen bekend voor N=2,3,4,?,7,ll en 13. De piekzijlus-ver

houding is altijd N. De eneri:Sie per periode: 2E =N8;

de signaalduur van een periode: N 6. De dopplerfunctie

wordt in dit ~eval gegeven door (3.76), met T ~ N S •

Gebruiken we een peri ode van een reeks ala een gecodeerd

woord, dan blijft de piek-zijlu8verhouding N. Het zijlua

niveau is ecnter nu niet voor aIle ~ gelijk aan S .Er komt

nu ook voor: ltirio)/=:O.
De totale Cimbiguity-functie heaft eehter vrij veel aecun

d:aire pieken, die veel ho6 er zijn dan 6.
De dopplerfunctie worat ~e~even door (3,77) met T =N &.
b. "Maximum Length" codes.

Dit is een klasae codes, die zeer eenvoudig te genereren is.

Als reekaen opgevat, kunnen ze gegenereerd worden met l1ne

aire schuifregisters. ~eze achuifregiatera kunnen in bepaal

de gevallen, afhaakeliJk van de terugkoppeling, een reeks



$'"/

afgeven, die een maximale periodelene,te heeft.nl.: N=zP.-"
als p het aantal schuifregiBterplaatsen.Der~elijkereeksen

hebben een piek-ziJlusverhoudinci, die altijd gelijk aan

is. Vaal' tJro is de piek H h; signaalduur: N~ ; energie per

per10de:N E. De dopplerfunctie wordt gegeven door (3.76),
met T =N E> •

Gebruiken we een pe.ciode van de reeks als woord dan oadert

de piekziJlua'Verhouding tot '(N vaor grate N.

De dopplerfunctie worat nu ~egeven door (3.77), weer met

T =NIi ••)1gnaalduur: l~ ~; enere,ie: 2E =N <5 •

Hat amb1b uity-diao ram vertoont weer vrijveel aecundaire

pieken, die grater dan &zijn.

~.B. Er is nag een groep codes, die weI lineair~ ma~r niet

maximaal zijn. Deze zijn van mindel' belanb'

Oak is er een groep, Qle niet linea1r zijn. Z1j kunnen weI

opgebo~~d worden uit line~ire reekaen. Vaal' deze groep

bostaat geen sluitende wiskunde.

II. Polyfase codes.

In dit geval wordt aan JAniet de restrictie 0 of ~opgelegd.

a. Polyfase Barkercodes.(woorden)(ref. ~~)

Ze worden opges t eld z6, do. t Vaal' rt-:- 0 : t X6:; 0)1 ~ I.

Een voorbeeld van een dergelijke reeks: (N = 12)

n: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

311.: 0 a f V 7T J J ..., 0 7r" 0 ";"

Signaal-duur: N t5; energie: N S • Piek-zij lusverhouding: N.

b.Frank polyfasecodes.

Bij daze groep bastaat een algemene methode voor de bepaling

van ~~. De reeks Jh wordt afcleleid m.b.v. een matrix. (ref.~t)

Voor grate N is de piekzijlusverhouding .".1{N.De ambigui ty

functie vertoont een spiegelbeeldpiek en tevens veel secun

daire pieken, die Vaal' grate ¢ belangrijk worden. Bovendien

bestaat er ro.ne;e-doppler coupling. Signaalduur:N& ;energie:

2E = No.

3.3.4. Frequentiecodes.

Hier geldt:



'voor: D ~ ~ S"Nt!

/II

~ l '6) = 2:' A, Ii) exp ;'( tvo T ~Jt ) t (D S t ~ N 8)
"" ... ,

tptl:-) = 0 : elo.ers.

Een van de et:nvoudigste codes is de "stepped F.M."-code.6c.f.~~)
2.11'

Hiervoor geld to: ~" - WI~ _, - ~

We krij~en dan als correlatie!unctie, een functie, die in_ t

eerste benadering (sin x)/x-vormig is.
Dientengevolee is ook de piek-zijlusverhouding ongeveer

gelijk aan die van een (sin x)/x, nl. ~ 5.
De 3 dB-breeu te van de correlatlefunctie blijkt! te zijn.

Signa&.lduur: N ~ ; eneI'gie: 2E =,N ~ •

(Daze code is een benadering van het lineair F.M.-6~gnaal)

De ambiguity-functie vertoont ranbe-doppler coupling.

De dopplel'functie wordt ge~even door (3.77). Er zijn nog

verschillenue andere methodes voar het maken van F.M.-codes.

Meestul vertonen deze eveneens cen A.M.- code. Dientengevolga

verwijzen we hiervoor naar de volbende paragrh~f.

3.3.5. Combinaties.

A. Amplitude- en fase-gecodeerde signalen.

Een voorbeeld hiervan zijn de Huffman-codes.

Ze kunnen voorgesteld worden door:

N

~(t-) ::r 2:" b#r ~ /"J ~;c,.o/~o t
11 ::&/

c.ptt=J:elders: 0

met: },#I = "',. f!!)(P /:J",-

Deze codes heboen de eigenschap, dat de correlatiefunctie
voldoet aan:

voor

voor

voor
1: " 0 J :i (N-/) 6
r .:(N-/).!

Huffman beaenrijft et:u methode om dereelijke codes te

verkrijt!>en (ref • .18 ).



IV ..
Signaalduur: .N S i sienaalenergie: 2E :: & li:. ~ Aft,

Piek-zijlusverhouding: 2E.

Een voorbee1d van e\;,.n dergelijke code die slechta reijle

coijffici~nten heeft: (N =14)

n: 1 ,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bA''''Q57 Q27-q56 Q55~4-q28-q31 -1 443 <l50 Q037 -Q34 q22 Q,43

( "'-')lu., := 2.". T

Fit;.I.g

T
M
FI4.6./D

r

o

[}

-~

I

Op b1jla6e XIUis de dopplertunctie getekend.Piek-zijlusver

houding: 12,2. De correlatiefunctie is wel mooi, maar de

ambibuity-functie vez·toont zeer veel secwlda~re pieken.
B. Amplitude en frequentie gecode~rde signalen.

Dit is een u1tbreidint;i van 3.3.4 .. Een eenvoudig voorbeeld

ia de "atabgered-stepped"-F.M.code, er,etekend in fig.3.9.

Voor de modulatie geldt:
2.r

w~ - W". -I .c. T

ala m: re~istrat1e van de

aan~ezige pulsen.

De auto-correlatiefunctie is

geschetat in fig. 3.10.

~e centrale responaie zien

~e ver~root in fig. 3.11.

Deze laatate blijkt ongeveer

(sin x) /x-vorIuig te zijn. Daar

om is ook de piek-zijlusver-

houdinb ongeveer 5. De 3 dB

breedte van de h006ste piek

bliJkt ~ •
De dopplerfuncti~ is analoog

aan die van de unlforme pUls

trein.Sienaalduur: T;energie:

FI4.3./I. 2E::: MS.
Men kan een analobe code gebruiken, maar nu niet stellen:

ur 3.2'"
d~ = -r ' maar b.v. 4W= 6 . In fig. 3.12 is de

centrale responsie 6eschetst: de piek-ziJlusverhoudin6 worat

kleiner! Macroscopisch ~ezien, zoals in fig ).13 blijkt



echter de piek-zijlusverhou

din5 te verbeteren. Meerdere

methodes van 5ecombineerde

amplitude en frequentiecoces

zijn ~e vinden in de literatuuf

(ref. 3J ).

FIG,. g./S.

r

c. Amplitude, frequentie en fase becodeerde signalen.

Van deze methode ia aechts een voorbe~ld oekend (ref.~D ).

Het si~naal lS beschetst in fig. 3.14.

" I, a/, 1/, "1,

~ 0 GJ++=
7 = 14&

1=1(;,.9./1(.

In tabelvorm:

n: 1 2 3 4 5 6 7 8 '3 10 11 12 13
)~: 0 0 ..". 7r 0

a..,: 1 1 0 1 0 0 0 1 0 ° ° O· 1

I".. : ° fl. 2fl 3f ' - - 3fl1

Voor r < S b11jkt de correlatl.efunctie ongveer (sin x)/x,

met piek-z1jlusverbouainb: ::::: 5.
Bekijken we de correlatiefunctie macroscopisch, dan ge1dt:

{1:" ~S )piek-ziJlusverhouding :0,1/"'- .'oe breedte van de noofdpiek

is: 0,1 S. -De breedte van de aopplerfunct.ie: 0,4/N [, •

Signc:a.alo.uur: N S ; sio m ...aleneroie:2E ='- Mb • Het signaal

is ueschikt om"e',eclipt" te ,-,orden voor het het matched f11ter

bereikt. Zodoende verkrijgt men nagenoeg de zelfde piek na

het matched fil~er voor zwakke en starke ai~nalen.Dit

"clippen" is toegestaan, omdat aan de corre1atie telKens

slechta 1 bit van de code meedoet.De frequentie en fase co-



dering helpen de breedte van de hoofdpiek en de zijl~ssen

klein houden.

3.3.6. Overzicht.

Tot slot zu11en we een overzicht geven van de ver

scbillende behandelde codes. De meest belangrijke ~rootheden

zullen in tabelvorm e6e6ven woruen.Zie hiervoor blz •• ~b

3.4. Meetnauwkeurigheden.

In deze paragraaf zullen voor enkele signaa1typen

uitgerekend worden de minimum deviatiea en de correlatie

coijfficiijnt voor de ,. en ~metin~en, zoals ~egeven i~ ~e
(l

formules (3.37),(3.38) en (3.42).

elders: ,?co

voor I) ~-I-~NS

De signaalvormen zijn:
a.Enke1e puls: 'I-('i)= P,(i)4Jl/'ifAot voor: e>~e ~6

it

b. Ampli tude e;ecodeerde puls: If{oI- J,. ~ct ..P~) L~r /lIoJo t-.... ,
elders: \Jt(-I-) = 0 ; met a : 1100101.

n N
c.Binair fase i;,ecodeerd wooI'd:y..'~J=rPIt{"J~~/k~".J,.) voor:

1Ir:,

; e.l.ders: y,{'I:) = 0 ; met Ph.: 0 of 7T'" •
J\'

d.Binair fase eecodeerde reeks: y..({-)=z p"l~tly.pi(w6t1:J",) voor:A.,
elders: periodiek; met,JlI.: 0 of r.

(3.91)

ad a. Allereerat OJ~
~#t 1ft.;'

Voor de bepaling hiervan, moet berekend worden: p~ en 2E.

Nu wordt p& gegeven door (3.44).Het spectrum IU(f)\wordt

gegeven door:
<#-1'0

IW/)I '" f _L /.<u)

U1twerking levert:

\Si-w-:&tllUll)) :: ".,.
+1111 1

Vervolgens, te berekenen: / , .. / u. (I) I cI.(.--VUllen we (3.92) in, dan blijkt deze uitdrukking naar 00 te

gaan.Daartoe beperken we de grenzen tot tB en -tB, met

B de bandbreedte van de ontvan5er en groot verondersteld,



Code: Sign. Energie Piekzij 3 dB- 3 dB- Opm.
duur: 2.t: lusv. breedte breedt~

c (z-) c ( -r) d(4')

Uniforme N
OJ II, et (if}-hretld.te

NS Mb 0,30 - VOal"" #=:/1- 8pu1strein l"'i-l p= '1

Plus/minus
~ "J Obstagg.pulstr. 36b do 0,3.53 -

N = 36;M=e is

Random stagES. 10 o,ot
pulst1'ein 49 S lOb 0,35 -
N=49;M=10 3 6

Suboptimum OJ06

stagg.pulstr. 346 70 7 0,30 -
l'b34; t'l=7 b

Optimum
N~ M6 M 0~3b

0,4
M~2,3,4.stagg.pulstr. No

Barker codes NS NS N 0,38 1 N=:,2,3,4,
(binair) No 5,7,11,

13.

l'iax. Length
'fi _L N.=-2P-lcodes(woorden) N6 Nb 0,:; ~

ME.

Pol~fase 1Barker codes Nb Nf> N 0,36 Nli(woorden)
:r'rank poly fase

Nb Nb 7TVN 0,36 1codes(woorden) IT
Stepped fM-codes N 6 No ~5 tS/N liNeS

Huffman codes (N =14 )148 2:a~ 12,2 0,36 0,22

n ---s-
stagg. stepped OJ /6 d.(¢) - J,n.edt~

'&/M -- voo,.: N:17
FM-codes~~f-l/5) ~5 MS --5 t5 1"f=5"

Venier code 130 56 ",5 0,15 Q.d
13 s

Barker code NS NO' N 0,3S 0 N:2,3,4,(reeksen) 5,7,11,
13.

Max. length NS No N 0,3& ° N=2P-l
code (reeksen)



zoals besproken onder 3.1.3.1.

We hebben dan:
1-

ji'lu.c-/)\ttt.f= ....i- (rrl3&-Sh.. rrBg) ~
_8 zu 3 6
i:

Verder 6eld t: -I kJ

.z G = J}u {r)("di
-/14

met: (L< [oI)J: 'Ivoor 0 S ~!- &

J,," \I = 0: elders.
Zodat: 2E.= 6.

(3.94)

--
+lG

!/J./ u tIJJ2.d.t = ifl>"
(3.97)

-.J..B

2-
e:r; --lei. _'K -

'-de berekenin6 van crrp /14,'"" •

~a, gegeven in (3.45):

Combinatie van (3.44),(3.93) en (3.94) levert:

~2. ~ 2.&8

Substitutie van (3.94) en (3.95) in (3.37) levert:
No

Veryole,ens

Bepalen we

Nu. is:

Dan is:«3.97) eu (3.94) in (3.45»
... 7f""2. ~

,,(. ~ --;-

Zodat m.b.v. (3.94) verkreben wordt: I
(3.98)

'l

o-~ -="".'"" ,.,.a lr' 1(3.99)

De correlatiecoeffici~nt ( volgens (3.42) blijkt gelijk

aan 0 te zijn, want ) I = 0 voor aIle t.

ad c.Allereerst weer ~ '& •
ill _ .' ...

-Het vermot>ensspectrum van 'ra",p" 1/) wordt gegeven door:

(ref. 'II )
. ~ /[, N-& N-/ j

JU.tl)'&': s~ 11 & {N..fl L 0." l Air C05 .l71'(,.-k)61
. ,r I h=D If=. 19+1 (3.100)

8

Voor e,,,.J. Ii" /UU'J)'t.P{ I voIgt nu:
-8
i"



IJ
Z

"".7. j II} uc-!)t-d! :::
-09
"i

z/v (8 Tr 8 - sUo.. 71"'B &1

71"'5

~ Jk Tr/h-k-n).B &

71!.h-k+I)S
+

voor B groot •. (3.101)

Nu is:

Zodat:

+lXJ

2 £ = J Jt< (+11 ~ett =- N!
-DO

2.8-&.

(3.102)

(3.103)

N.B. Dit is de zelfde waarde ala 6evonden voor de ~nkele

pula!

M.b.v. ('.102) en (3.103) vindt

~-- .t.NS

men:

(3.104)

Analoog aan (3.98) vind t men voor I(.a:

T~ uz'(,Z«2= ,,, 0

3

Ten slotte m.b.v. (3.102) en (3.105):

<:~.105)

(3.106)

(3.107)
v0 or : tIl - ~ ~ z! ~ t ~ r t
elders; met 'tJ-t.a."g.

In het geval van de fase gecodeerde pula, ZQU men kunnen

a tellen da t voor elke bi t geld t: .8,(~J '= 0, en dien tengevolge

Bok in dit geval de correlatieco~fffci~nt p =o'zou zijn.

Dit is echter niet juist. We moaten ook de faseovergangen

in rekening brene,en. hi or geld techter dan da t ~ '-. e>o •

Daarom worden de overgangen benaderd zoals 14 fig.3.15.
We hebben d..n:

".
,J'(i-)=:r ~

,JIll) ~ 0



(3.108)

Voor deidea1e code geldt:
N

"(of) _ z:- "" Ph U)
h:al

met bn~:tl.

Dan geld t voor f'

.".

f - ..-
E per

.".- -t-<p

It)/J Flt$. S. /10.

1', , \

J , ,
"I 1', / \

-~

I I
i ..

~
+N

.".

Uit~erken levert:
{ls N-zr= "'20;: L (6h~/-b,,)h

N Jt=o

N.B. Deze ui tdI'ukking is onafhankelijk van d. (3 .109) w'ordt

klein l.LaC:1rma te 1~ groot word t. Lange binaire t'Qse codes

hebben dus een Kleine correlatiecoijffici~nt.

(3.111)

.,M.b.v. (3.111) en (3.112) vindt men

ad b. Veor de amp~itude 5ecodeerde puIs wordt het vermogens

spectrum gegeven door:
• 2. 10 111-1 N ~ N-I '}

I U(!) 11. ~J-k "71"1. {Ld.,,'I.-f22" C1",L4kCO.. 1.7T(It-Ic)dl

Tr1.1 111:0 "'=-0 1('.-11.-"

(3.110)
me t: Rn = 0: 1.

Analeog aan c. vindt men:
+oe 11/-1

10"'1 J11
/ U(.f)t"dlf ~ .l. B L "-It.

z

- - 17::.

De energie voIgt uit:
T ,v-I

2 £" =- J/t.t.IO/l.ot.f = £ r 6l~
o "'''0

'"'- 2.8

&

Daze uitdrukking is weer analoog aan (3.95)!
Uit (3~112) en (}.ll}) voIgt de standaarddeviatie:

N-I L
2. 13 L:" a It.

"...
(3.114)



-=

"-
Voor de bepaling van ~ berekenen we eerat:

r 'P}M..... N - (K-h-I)J

it."." j~"1 t( CtJj1ti-t = '-I" Z L-
1
~'" j l!"'~ ot.-t =

I 17=0 AI
-A. -(i:-It)cS

AI-I .*' .,r-S 3 L a..... ( ~ AI z. - ! ... N + if h '2.,. a #7 - ~ Mal" )
he. (3.115)

d JI. ••We vinden an voor ~

r q". (~111"- 8 ;,AI ~ !M &.+ J H - -!- N+I)
,,( 2. '= 11rl~ ~ -=:- ---------

L Q.~
(3.116)

M.b.v. (3.112) en (3.116) vinden we ten slotte:

z SNo

(f"~ =
",..." ~173~.a ~ Q"'(~N1.-3#'tNr3hl.+31-f-lN.".~) (3.117)

Evenals onder a. is hier f - 0, omdai J3(-t) = o.

ad d. Voor de binair fase gecodeerde reeks, wordt de afstands

bepa1ing verzor6d aoor de correlat1e van een periode.

DieHtengevolge is de tr.,~ 'I geliJk aan N.~, zoals afge1eid
1 .. _.·.. ZN6V

onder e.Het is eehter lliogelijk dat van verschillende volgende

perioden eveneLns afstandsinformatie betrokken kan worden.

Stel, dat '? perioden, "J ma<:<.l de a1at.and leveren.DaC:i.rpm wordt

dan de standaarddeviatie:

I.. A/c.
(J" -=
till "...... 2. 8 N ~ (:5.118)

Wat de minimum deviatie in de dopp1erriehting betreft, deze

is theoretisch nihil, omda t co( a one1nd1g groot is:

z.
~ how..... ;::: 0 C~.119)

Daarom kan de snelheid exact gemeten worden, en is ook de

correlatiecoijfficiijnt f nihil.
Krijgen we echter in de practijk slechta dopp1erinformatie

van ~ per1oaen, dan moeten we voor de ~¢~ schrijven:
/ Htl'~

(3.120)



4. METEOOftRADAR.

4.1.?ison to stellen aan met~oorrada~.

Meteoren komen voor op hoogten tusBen 70 en 120 km.

In hoofdstuk 2 is berekend, dat de afstand waarop meteoren

voorkomen gegeven wordt door: 70 km ~ R~1200 km.

Het zendaibnaal, als dit pulsvormig is, wordt gegeven door

fl.g.4,1.

De pulsduur ~ordt gegeven door T. De pulaherhalingsfrequentie

P.R.F. bepaalt de periodetiJd IIp.R.F.
Gaan \lie in eerate illatantie uit van het feit, dat zender

en ontvanger de zelfde ant.enne hebben, dan bepaalt T de

minimale afatand. Is deze 70 km, dan volet: T ==-467 ;uaee.

De maximale afstand wordt bepa~ld door de pUlsherhalinbs

frequentie: I/P.H.F.::::: 8 maec, dan is P.R.F. = 125 Hz.

Dit zijn dus waarden die volgen uit afstandBoverwegingen.

Er zijn eehter nog andere eisen aan T en P.R.F.

Allereerst moet een groot aantal meetpunten verkregen worden

van de dopplerfrequenties in het gebied, dat 6elegen is

voor het to-punt.(Hierbij denken we dua aan de opbouw van

de underdenae aporen).Het ~edeelte voor het to-punt duurt

gewoonlijk tot 20 msee.Willen we eenmaal per maec een ob

aervatie doen, dan voIgt een P.R.F. van 1000 Hz. Bij deze

P.R.F. kunnen van de amplitude alingeringen voorbij het

to-punt ca. 500 per10den onderscheiden worden. Dit ia

ruimachoota voldoende.

Een tweede eis voor de pulsduur T voIgt uit de voorwaarde

dat ook de dopplerverschuivingen" ten 68volge van de winden

gemeten moet ~orden. Doen we d1t met de algemene matched

filterb~nk (zie fi 5 .3.).), dan wordt. de resolutie in de

meting bepaald door T:

_ ~ - 3 dB-breedtevan d(p)



Hierbij is a een constante, die afhangt van de 5ebruikte

code.n.v. binaire fasecodes: a ~l; optimum amplitudecode:

a ~ 0,4; binaire fasereeksen: a = O.

In l~et a15emeen :mag ¢.. toch weI 5 Hz zijn, willen we
..,,-"~.

nog een redelijkeinformatie betreffende de winden verkrij-

gen. Voor de binaire fasecodes vereist dit een pulsduur van

500 msee! Voor de optimum amplitudecode is dit iets minder:

200 msec. De reeksen hebben een ~W/~~~CS. die onafhankelijk

is van 1. DergeliJke grote pulstiJden zijn niet te rijmen

met de vereiste minimale afstand al~ ~e vast houden aan het

1 antennesysteem. Laten we deze laatste eia vallen, dan kun

nen we, wat de minimale afstand betreft, deze grote pulstijden

weI toegelaten worden. Echter wordt dan de p~lsheraalings

frequentie dermate laag, dat de eis van P.R.F. = 1000 Hz

nooit gehaald kan worden. Zonder 6ebruik van elkaar over

lappende pulsen kunnen we dit nooit realiseren. Bov~ndien

komt daar nog bij, dat bij dergelijke lange pulstijden het

spoor tijdens de pulsduur belangrijk verandert.

Het blijl(t dus niet llJogelijk, ui tgaande van de algemene

methode van dopplermetiugen met eell bank van matched filters

en geeodeerde pulsen, de mogelijkheid te scheppen tot het

meten van doppl~rverachuivingen veroorzaakt door de winden.

We kunoen nu twes ~e6en bewandelen:

1. Het uit~angspunt : al~elliene oank matehea filters laten

vallenj

2. Het uitgangapunt: geeodebrde pulsen laten vallen.

wat het eerste betreft, verlaten we de methode van de matchea

filterbank, dan moeten we onze toevlucht zoeken tot conven

tionele methoden, zoals fase~evoelige detectoren. We zullen

hier verder niet ingaan of het mogeliJk is bij gecodeerde

signalen met een redeliJke nauwkeurigheid de dopplerver

schuivinben te meten.

wat het tweede aan6aat, nl. het uitgangspunt: gecodeerde

pulsen laten vallen, betekent, ~at we.~ebruik kunnen maken

van gecoaeerde reeisen (binair fase gecodeerd). Dit is een

C.W.-sibnaal en hierbij kan de dopplerverachuiving theo re

tisch net zo nauwkeurib gemeten worden ala men wil.Zie



3.1.5. De maximale ambiguityvriJe afstand wordt gegeven

door:
C TR h-tA)( = :2.

\

"-
\

\

-,..
/"

/

/ ."...-
/

/

I

met T: periodetijd.
-1De herhalingsfrequentie is nu: T •

Voor de maximale afstand van 1200 km wordt gevonden:

T =8 msec en T-l = 125 Hz.

Deze pulstijd is tameliJk lang, want het codeaignaal geeft

dan slechta eenma~l per 8 maec een informatie. We zullen

nu een methode beschriJven, die ons misschien toestaat de

herhalingafrequentie op te voeren en toch de afstand

ambiguityvrij te meten.Gaan we uit van fig 4.2.

Er geld t:

R, ca - A. CD.,:} + V&:'-CD'$l..J-+ h, l. +Z,4 ,,:

met: a: aardstraal
6(6.45.10 m);

hl onderzijde van

de meteorenlaag

(70 km);

h? bovenzijde van

PI ~. If. 1. de meteorenlaag

(120 km).

Op bijlage VIII is uitgezet Rl ,R2 en A RcR2 - Rl , ala

func tie van ,) •

Nu blijkt d R maximaal te zijn ~ 300 km. De radar kan

dan gebaseerd worden op ~en maximale afatand van '00 km,

want:

voor R2: 0-300 km:afatand kan amb.vrij gemeten worden; (~<.)<~,)

voor R2: 300-600 km:afstand gemeten afst. 300 km (.J, <.J) <,Jt);

voor R2:600-900 km:afstand gemeten afat. 600 km (~&<~~J)~);

voor R2:900-1200km:afstand gemeten afat. SlOO km L~a .<~<JJ~).

Ui tgenoemde bij lage blijkt:.3lCll'6:J°; D2~81 0
jA73e::.87° jAr 4-:::::' 90~



Het is dUB ~el zaak een goed richtbare antenna, met een

smal dia6raw te 5ebruiken.

Is nu dUB Rmax"'300 km, dan volgt de pariodetiJd uit (4.1):

2 msec.; dlt betekent een herhalingafrequentie van 500 Hz.

We kunnen dit ~el een aanvaardbaar compromis noemen.

De duur van een subpuls (bit) kan het best gekozen worden

tussen 5 en 1016ec. Deze tijd geeft de minsta disparsie

in het geval van meteoordetectie.

4.2. Een radarsysteem voor meteoord~£!i!.

De signaalvorm, die het meest 6eschikt ia voor meteoorde

tectie bleak, was een binair fase gecodaerd C.W.-Bi~naal.

Welke soort code ~ebr~ik~ wordt, een Barker of een maximum

len5te code, maakt in theorie, wat betreft de ambiguity

functie, weinig versehil, als men ze beide ala reeks gebruikt.

In de praciiJk heaft de maximale lenbte reeks wel voordelen.

In de eerate plaats bestaan ze ook voor ~rotere N, terw1jl

de Barker reeksen beperkt zijn tot N=13.1n de tweede

plaata ziJn ze veel eenvoudioer te benereren dan de barker

codes. Zoals reeds gezeed bij de beapreking van de M-codes

worden ze verkregen uit een binair schuifregister, met

zekere eisen aan de tarubkoppelintien. Het aantal bits van

een periode wordt gebeven door N~2P - 1, als p het aantal

schuifregisterpla~tsen.

In ons beval hebban we voor de tiJd T=NS tor besehikking

2 msee. BiJ een bitlenbte van ca. 8psec, komen we tot

N =2,5, dus p=8. Een a-trapsschuifregister zal dus deze

code kunnen genereren. Het blokschema van de inatallatie

die in p~incipe bebruikt zou kunnen worden vinden we in
t. A. eo./, C/J.)

fig.4.3. In het zendergedeelte zien we links onderaan

pet b1naire sehu1fregiater. De uiteang wordt reehtstreeks

naar de modulator Bevoerd. Het achuifree;ister ontvangt de

klokpulsen van aen klokpulsgenerator, die geatuurd wordt

door de klokfrequentiegenerator.

Het aignaal, dat de ontvan6er binllenkrijgt via de antenne

wordt gedemoduleerd, zodat de code ~ermenigvuldigd met een

eosinusvormig dopplersibnaal naar de eodede~odulator wordt



gevoerd (ref.43). In de codedemodu1ator wordt de ontvangen
code vermenigvuldibd met een code, afkomstig uit een identiek

uitgevoerd achuifreoister in de ontvanger. Deze code kan

in de tijd verschoven worden door do klokpulaen in de tijd

te verachuiven. Dit ia realiseerbaar door de klokpulagenera

tor te sturen door oe klokfrequentiegenerator, met tUBaen

komst van een faaearaaier. Deze fasearaaier zorgt er dus

voor dat de code in de tijd verachoven kan worden.

Het product van ontvangen code en ontvanger code wordt ge

integreerd in een dopplerfilterbank, die de te verwachten

dopplerrange bestriJkt. Achter elk dopp1erfilter moet dus

een detector volgen.Geeft een van daze detectoren aan dat

er een signaal a~nwezig was dan heeft men ook de doppler

informatie verkregen. Het geheel van codedemodulator en fi1

terbank verzorgt dus de correlatie van ontvangan en ontvan

ear codes. Dit noemt men weI: matched filteren in het tijd

gebied.De afstandsinformatie wordt gegeven door de fasedraaier:

de ingestelde fasedraaiing is evenredig met de vertraging

die het ontvan~en signaal neeft.lie faaedraaiing moet men

met de hand instellen.Ze wordt z6 ingeateld, dat uit een

van de detectoren et:n maximaal signaal komt.

1.--------l~/) o~,.

",'V,r.

/(Lolr AV. SCH.

pu" $-''''-~ ,It E e,.
4'TR"'·

In 3.1.5. is gesteld, dat de dopplerfunctie van een C.W.

signaal slechta :PO voor ¢=O ~aa.

Uit het matched filter komt dan slechta een aignaal ala
het filter VAhAAl rnrra~t ~a n~ ~~~--~



wordt het aignaal wat uit de codedemodulator komt, geinte

greerd in de dopplerfilters. Omdat de integratietijd niet

oneindig lan~ ia, lwmt er toch nog aie,naal ui t de doppler

filters ala de dopplerverschuiving 40 is. D~t geldt slechta

voor kleine dopplerverschuivin~en. Zolang de dopplerverachui

ving kleiner blijft dan de halve herhalingsfrequentie van de

code, kan met dsze opbouw toch nOb sen goede correlatie ver

kregen worden.In ons 5eval kunnen dUB dopplerverachuivingen

gemeten worden tot 250 Hz. Willen we nog grotere doppler

freque~ties meten, dan kunnen we de r.f.-generator veratem

men, zoda t de "dopplerverschuiving" weer S 250 Hz 'Word t.

Willen we de verschuivin~ van 5 kHz, die maximaal bij mete

oren kan optreden, meten, dan kunnen we de ontvanger in 20

del en uitvoeren, zodat iedera r.f.-generator 250 Hz t.o.v.

de vorige veratemd wordt. Ter verduideliJking verwijzen we

naar fig.4.4.

Een tweede nadeel van fig.4.3. was, dat de afstandsbepaling

met de hand moest geschieden. We kunnen dit weI automatise

reno Hoe dit kan gebeuren, zullen we trachten uit te leggen

aan de hand van fig.4.4., waar het totale blokschema is

getekend. De zender van fig.4.4. is in grote lijnen gel1jk

aan die van 1i6.4.3. Ze is eehter nu uitgebreid met een

riigitale vertragingsliJn, met 255 aftakkingen. Ze levert

255 referentieaignalen voar de ontvanger, ieder een klok

pulstijd (A) t.o.v. elkaar verschoven. De ontvanger is nu

in 2o-voud uitgevoerd, zoals reeds beto0cid ward.

ledere r.i.-generator levert e~n frequentie die ¢k -tP,r-,:=
250 Hz t.o.v. de vori5 e verhoogd is. De output van de

demodulator wordt geleverd au!! 255 codedemodulatoren, gevoed

met de 255 referentiesignalen, afkomstig uit de zender.

D~ output van elke codedemodulator wordt geintegreerd in

een dopplerfilterbank. De dopplerresolutie is aan~enomen

ala zijnde 5 Hz voor de eerate ontvangeenheid (k=l), zodat

bij daze eenheid 255 filterb~nken met e~n reaolutie van 5 Hz

aanwezi6 zijn. Deze eerate eenneid kan metell tot 250 Hz.

In uit gebied val18n de ctopplerverschuivingen afkoillstig van

de ionosferische winden. Llke volgende eenheid ( k.> I) kan
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volstaan met mlnder resol~tie in doppler, b.~. 50 Hz.Hier

door ~ordt het aantal filters voor de vol5eade eenheden:5,

per bank.
De output van de filters ~ordt gezonden naar een'detector',

die vaststelt van welk filter de maximale output afkomstig

is en hoe groot deze is.

In dit geval 'fiordt de afstand bepaald in veelvouden van
c .
2~ • Al met al wordt deze ontvanger met de meest algemene

opbouw nogal een omvan~rijk apparaat.(B.v.255.5.19+255.50=

35475 dopplerfilters!) Het zal waarsphijnlijk weI mogelijk

zijn, verschillende on~erdelen (b.v. de dopplerfiltera)

gezamenlijk te gebruiken.

Dit vereist weereen onderzoek. Helaas kon dit in de tijd,

bestemd voor het afatudeeronderzoek,niet meer plaatsvinden.



5.AlZPENDIX.
5.1. Bewijs formules (3.44) en (2.45).

A. Forwule (3.44).

Volgens (3.34) wordt~2~gegeven door:
4'lr 'a ;r!S(~)J2.drf

((~~ t __.-;....~__--

/ +60, S (-f) (1.ol.1
"'oJ<)

De teller kunnen we als voIgt achrijven:

J
IMo +o<J 1

L(lT a If:{fJrtJI/= 4U' J 1I-l.J I /5(1-I.J!"ot/r=
-lid -.., +64

::. ilrrj7,&/s (1-/0,%c<.1'ff!. rrl.)ZE::. 4(TT~/ /- lIS(-/j-rJtiJI./ r(2 li/o) I.E
__ _f>d

Dientengevolge geldt voor~~~ (zie eveneena(3.34):
+64

t '111'1. Jrz/5tl.,/-J/ 'lst.t I Z 2

(p') = -- +(~Tfl.) if: " +(2n-I·j
t=

(5.1)

(5.4)

Deze laa.tste formule kunnen we ala voIgt interpreteren:

Ala de fijnstructuur (d.w.z. de fase) van de reflectie

bekend is, dan wogen we bebruik maken van (&' vool' de bepa-
'I

ling van~ . .ls dit niet hetgeval dan moeten we rekening
~,t_

houden met een grotere cr 1. ,omdat dan 8 gebruikt moet
(Ill ,..,.k r

worden. In het algemeen is de fase niet bekend en daarom

geeft (3.44) equivaleute uitdrukkingen voorr ' die in het

vervolg gebruikt zullen worden.

We verondera tellen '" (-I-) bandbee;rensd, zodat geld t:

')t{I) == 2. StlJ voor: -fo - ¥ ~ I ~ -/. -r J(
=. C) voor: 11-101 >~

L

Dientengevolge kunnen we schrijven:

~(I"'.f~) '=" 2 S(1.,/0) = U(/)

( zie (3.43».

'WEt' hebben dan:

.ii.J'S flf'/;,)/'dl. -¢;;'1H/t /oJ!'".t/ =-6 /i'/U{.{Jl'.tf (5.5)
~ -~ -~

Verder~eldt: 7bo "", "

E .,JI f (.I)J'ot! =<!J'tI101ol1W= tJ/!ftl4.J/ '4~ f jJ"ZtIx;q
-" -~ -w -1>0 (5.6)

Combinatie van (5.5) en (,.6) leert ons, dat vergelijking

(3.44) jUist is.



B. Formule (3.45).
We hebben:

~(f) _ u. (-r J-2¥p / W o t

stel:
",-1+) = vt.t J T i wt.-i)

Dan is:

)~(t)(z.:::. 1/l(-(-) of- I/U 2(t)=: /ultJ flo

Verder geldt: ~/zt)=14# {~N ==

=V~ tJ~ i - lAJ r~ "'"'6 i = V&1...,. kJ 1 5 ~ (If - lu. of )
v

met: ff:::: arctan w
Met behulp van (,.9) is dus:

~z{"') = {vl.+w2Js~ ~ (4' - woof)

Stel:

Dan kan berekend worden dat:

"r 11.(-j)Sh-.. 1. (tp-t-D-f) oft = /i.'(f)II-e::..DZ.(((J_wt't)~s/t==
-/100 -v.

.hJe +co "'fa.
= Jlit'l')d:I-_~ Il{'f) ~1.(Y-Gwo-i)Dl:t -:L !1./t)aLt -r

-102 _ tllt-l)~L(CP_l.ut't) tf.r .
Hieruit voIgt: ~

oJc.& ~

j Il Ii) S": 'l ( ep-wo t)tIli- = t j (II")
...., -..-0

Dus m.b.v. (,.11):

.JAF"~~ j:lsZt-lJol"t-:
- .00

Nu geldt ook:(zie (3.43))

Itftf-)Jl-= 1I\+w&= (LA. (.'4)/2

Dientengevolge:.4.. r ..
.tj7:S2.(JJoH =-L tl/'l-(tJ/~t "'=-L r'l/ul,I)! z.« t--Op analo68 wijze ala boven kan berekend worden:

j;'I- (lJ 1<oiZ:: .J; {ofJ J<d:t -= .tpI'>'JtKt! :::~ E-- -~ -~

(5.15)

(5.16)



M.b.v. (5.16) en (~.17) WOI'ut het bewija van (3.45) gevonden.

5.2. Verband_tuasen het uitgangssignaal van het matched

filter en ue ambig~ity-func~ie.

Veronderstel, dat, in complexe notatie geschreven, uit
gezonden wordt:

CPti-) -= u..(:t).e-x~/'wot= t.(t-l) ~><'P Z.lTI'to-Z (5.18)

Het ontvangen aignaal heeft in het algemeen een vertraging

t d en een dopplerverschuivinb ¢ :

'ftt-t..I~ -I--t/J) = 'l tt--"t'ol)eXI'!l.17/!l- tlJ(-t-'t«.!

Het matched filter heeft een impulsresponsie h(t):

~Lt-J = "-r'J/i-i) =: k *-(-t:) .e;(F ~ l/.l-A;t
Het uitgangsaignaal van het matched filter wordt dan gegeven

door:

(5.21)

Subatitutie van (5.19) en (5.20) in (5.21) levert:
-hao

'(Jlld ~ (jJ) =Jtt*(( !ot)expflU//" (~--I1u. (.,I'-7'tx)~,6 21l/~ (-It..l!~) «-C I

- 0- (:>.22)
Uitwerken levert:

If t-I",. II) ,.r;:.{I '--IJ Lt. (t' !ofatJOJ<!' 1-.,,./<1f,! l.T"df/%"j.tVI'.2.lrji· (,-~",-)
I-L (5.23)

We zijn geintereaseerd in het aignaalverloop rond t d •

Dientengevolge maken we de aubstitutie: t - t d ~ ~.'

Dan kunnen we bovendien nog stellen: t'-td = T.

Uitwerken levert: ~~

'fiT:, ~)= et-/"z",/!- rj«."(7-t:) <<It:}~,. t- rlT/<tJ7) IX T
-00

Nu oeeft 1~{-cJ~)fde omhullende van het ui tganeasignaal:

Ilf'lr; 4»\ -= l_F~{-f-T:) k{t-J~~P~ZIT/ '¢t) oU I
Ver8elijkine, van (3.69) met (5.25) blijkt te geven:



:;2..

(5.26)
Dus: de omhullende van het uitganbssignaal wordt gegeven

door de modulus van de ~biguity-functie.

5.3. Afleiding 't{ol~)r voor C.W.sipnalen.

~e habben uit (3.75): ~
:z.

~tt>~t/»- T f..j., -l-;;. JJLt.(-I-J/~)(P~2.'/Q-t) tXt
It ....PO It _hT

-;:

met T: periodetiJd van de si5 naalmodulatie,
ol,bij ontstente.uis,vaL de drauggolf.

Nu is lu( t) t1. = 1 voor bolle t.

Dus:

voor

voor

C~. 76)

5.4. AfleidingJtl~~)J.yoor pulsvorruige signalen met duur T.

We hebben lu(t)/\=l voar: -t1' ~ t ~ tT, lu(t)( == O:elders.

Dusvolgt mGt (3.69):

JTI",-
'i{ (D~t/J):; e.;<p{-l.lT/~-i)ol.-t =

-=7'/J.

-- 5n.. rr¢>T
-,rep 7

(lie afleiding onder ~.).: verwijder"lim"

5.28)

en laat n= 1 in

Dus:

(3.77)



5.5. Afleiding van (3.8gl.

elders

voor ("'-1) &~ -t.$ h cr
elders.

Ph 1+)= P(~ -Ot-'JC)== I

p .... (of):. 0 :

met

Het aignaal wordt &egeven door:
N

,/-(i-):::"'Z" ~",IU-o~~pi~,,~"'~)=: J
n=1 voor

-= ~ b~ pJt) -et.,. ,. l-Jo-t
"f{fJ .= co ..

~it (5.29) voIgt.: l.t.(~)= 1: 1,6'J1>I1 I-1)= L"ql, L~).

Voor de ambiguity-funct.ie, gegeven in (3.69), kunnen we

schriJven t voor uet geval van gecodeerde !'!ee~Woorc:l~":

.IV IV -h4r {~¢):L L ! ~(")Lt".. /-(f"'C)'1I(~{-2"/.f>i)of.t-
JuZl w.:::1__ (5.30)

met:k: O,lt ••• ,N-l;

o ~ 'r/~b

bijdrage, zoals te

stel:

(5.31)
alechta een bijdrage als (zie fig.5.l):Nu ~eeft ae integrand

---(i-"'-t-l~h-b----
I
I

•

Suostitutie van :n(t; levert:

:tk .. ,sJ= L L j ~ ~*~ It) Pn.lt+-r:) eJCf' (-111/cpt J41f:
,.. J....

-c.oo

~JS-T " ... 6-T

Het product Jh /.,.,* P4"bP."".. /·O·r) geeft een

zien uit fig.5.1., ala:

1. (no-I) &-"T ~ -e ~ (,., -I) S

(M-/)~ -I:: 8-rk~·~u.-1)8 ; zodat m=k +on moet zijn;

2. h-t 6 -r ~ -t S:- h l

",&_1r8-r'.$. iSh S; zoda t m= k+ n +1 moet zijn.
Formule (5.31) kan dan geschreven worden als:

N-Ac h8-T I

. 1. (r,~) =L {b., .f:+,< j .e~p {-2. 7r/rp't)oI.-fJr
"'::. / {h-,")6

N-k-I hE

+L. {b h* J~;<I"{-'l.""/cfJf)d'i'
h IHk"f1 f

h=.I '" &-7::'
U1twerken levert:



/V-k-I ~

- ;{f>(£+~~¢)z. h"".6h+k-l,~X?(-ln/epha)
1?: I

J-r:/

met l p /t: ~ ¢j = 1eXjl (-2?7/¢' i) ot1 ~' (3.82)
.:0

L:.kCrc ' "

5.6.Afleidinb ambiguity-diagram voor de am~litude gecodeerde

.Euls:llOOlOl.

We gaan uit van formule (3.83):
)V-~ ]rIrl i-) = 7/.,. (r~ p) L a.,.,4..~+k e1<~£-&-rr/tI>{~ -t)8 +

h.::,

.l-'-I£-I )
- 4p(~+Z.~t/»L ~,.,it4.+"",,-LKfO(-Z"/ep"'8

'""= "deze oeldt voor: t!J S?:.~DO en -o,,:S¢<f>JII'

met: t:'::::.k8.,..-r.' ; k=O,1,2, ••• ,N-l; ~~ Z:-'.$ ~

i-or '
en 'J..1'"{c~t,JJ = J -l!.Krt'-zn-/CP'6)dt

Q

N.B. l6:'"p)geldt dUB slecnta voor T:'~e:J.

Ecnter ia een eigenschap van amplitude en binair gecodeerde

aignalen:
'llG r;) = l!. (-7:, p) I!..>l;:' (- 'l 'lr/¢ r:)

Zodat: 1")(tr) tfi)/=/~t-r/1>J / ofweI : symmetrie rond r:::Q

Ook geldt algemeen:

~ (r),p) =- ;(*t-t""1 -¢) .l!.Xf (-7! Jr/Qr)

Combinatie van (5.34) en (5.35) le~ert:

ofwel aymmetrie rond ¢ '= 0.

Omdat (5.36) gelat, kunnen we dua (3.83) uitbreiden tot

•

Nu blijkt: &-r::J

lpt'(: ~,5) ::::Jif: xr{-'l.h/¢f.:)cH-:::i;~[i- -eXI'I-1 7J/ cD ('8-7:'J/7
()

Dan vo15t uit (,.37):



Combinatie van (3.83),(5.37) en (5.38) levert:

rIrl (6) -d;"" [; 1- ~)fp(-277/¢LJ-r'l)}lJ.k - ! /- I!.xp (21T/tPr')I Be]
met· N-* ) (5.39)• IJ. Ie = ~ ~'" Cl",.,.1( e)/p (-"2-71 j 4 (J,r ...,) '8

11.:::,

en B k = f--k-~~ ~#1'" IN" 4tyjO (-'l./r/~;,~)"..,
De Ak en Bk worden in de volclende tabel gegeven:

k

o
1

2

3
4

5
6

Ak
1+ ""p&-I.,,/(6&> +8)t?(-b"/~&)+

+ ~Jlp{-IZ1r/t/J~}

I

exp (- D7T/'t:/J S)

exp I-z. rr/cP 8)

I
e",p (- ~"'/rP6)

I

Bk
f!,rp (-a;r/tP 8)

e ~p 1-/~"/·tPG)

t!)t F' (-V'!Tt'd>o)

ex p (-2. rri ¢J)

e](1' (- 4'7T; ¢JS)

~)(P I-z..-"i'? XJ
o

A. Berekening van doorsneden ¢ =constant.

We wensen het ambiguity-diagram 1~(~~/te tekenen. Voor de

genoemde doorsneden kan dan gesteld worden:

/11 (r, </»/ =- d:.4, / ! /- (e.,.,"+) e.p(-./r/Q.')]{a. ...i J,) + .

1 J 1- fer/d) exp f-tlr/q,·/) Jj (5.40)

waarbij: a + jb '=' Ak
c -+- jd "., Bk
e -+- jf =exp (-2Trj cj$).

De dooraneden, die berekend zullen worden zijn:

1/12 J, 1/6 S, 1/48,1/38, 5/126, 1/2~.

De waarden van a,b,c,d,e en f zijn opgenomen in een tabel

op bIz. :;tt, ':11-
Uitwerken van (5.40) bliJkt te geven:

6 1/ 1(J (r)~) I:;;'1 L Px {r) VC+C/Sh,..:J.1rtf;C*'+C'~Ub2..fT?C"1 (5.41)
k=o

met: Pk(r) = 1 voor (k-l)E~T..:SkS;



.
k: ¢ a b c d e f

1/128 ''f3 ' -t'fS-t to -t tV) -t"2 _.~

1/6S 2 0 t -tV3 1 -to"'1

1/4& 1 1 0 -1 0 -1

0 1/3 S 1 -'B 1 -t'[3 -t -t'f3-"'1

5/126 -JD-t t'O-t -t'f3 1 -H'"3 .
-"'2'" -<T..

1/20 2 0 -1 0 -1 <)

1/125 1 0 -H'3 -t tf5 -:t
1/6!J 1 0 t tf3' , , -{.1f3-:r

I 1/46 1 0 0 -1 0 -1

I
1 1/35 1 0 1 tV3 1 -tV3-"'2'" -"'2'"

5/125 1 0 t'f3 1 -t'(5 -t-"'2'"

I 1/26 1 0 -1 0 -1 0
I 1/126 1 -t'f3 1 -tf3 tV3 -tI -"'2'" "'2'"
I

t'O -tV5 -t'/3I 1/66 -t -t 1
I "'2'"

I 1/40 1 0 -1 0 0 -1
2 1/35 1 --1'0 1 W3 -t -tV3I --:r -"'2'"I

!

tV3 t(3 -tY35/125 -t 1 1
"'2'" -"'2'"

1/2t5 1 0 1 0 -1 0

1/125 tf3 I
t~3 1

tY3 -t-"'2'" -"'2'"

1/65 t -J\[3 1 -iV3 t -tV3"'2'"

1/4cS 0 -1 0 -1 0 -1

3 1/30 1 -tV3 1 -t'6 1 -t\[3-"'2'" -"'2'" -7

5/128 -tV3 1 -i'O 1 -H'"3 1
-"'2'" -~ -"'2'"

1/26 -1 0 -1 0 -1 0

1/12S 1 0 t -t'13 tV3 -t
1/6& 1 0 -t -tV3 t -tV3
1/45 1 0 -1 0 0 -1

4 1/38 1 0 1 tV3 I -tV3-"'2'" -"'2'"

5/12& 1 0 t tV3 -tV3 1
-"'2'"

1/2& 1 0 1 0 -1 0.

Vervo1g op bIz. ~r



-k ~ a b c d e f

1/126 t(3 -t tV3 -t tV) -t
1/66 1 -tY3' 1 -t'13 t -tV3-x "1'

1/4 6 0 -1 0 -1 0 -1

5 1/36 1 -to -t -tlf3 -t -tV3--x
5/126 -t13 -t -tV3 -t -t'13 ,

--x
1/25 -1 0 -1 0 , -1 0

1/120 1 0 0 0 tV3 -t
1/615 1 0 0 0 t -t'{3
1/4b 1 0 0 0 0 -1

6 1/30 1 0 0 0 -t -tl{3
5/12& 1 0 0 0 -tV3 1--x
1/20 I 1 0 0 0 -1 0



(5.42)

Cs:::a2 + b2-+ 2c2 ...- 2d2 _2ac_2bd+b2e2+-b2f2-t-a2e~a2f2+bcf +

-2ace-2bde-2adf;

C'~2a2f-2bce-2acf-2ad~2b2f+2ade-2bdf+2bC;
ii, 2 2 2 2

C~2ace-2bcf+2ac~2c -2d -2b e-2a e+2bde+2adf+2bd.

De numerieke verwerking van (5.41) za1 in tabelvorm gegeven

worden:
k 0 1 2 3 4 5 6 !

!

C 5-0 5.....'f3 3 2-Y3 3-'f3 2-'0 2 I
t/>b =:1/12 C' '13-3 -D 1-0 0 J) -2 0 -1

C" ~ -1 -3-2B" -1~ 0 -1 0 Jf5
C 4 4 7 1 4 1 2

¢>8:::1/6 C' -2'{3 -'0 -2'(3 0 -0 0 -If)
cit 0 -3 -6 0 -3 0 -1

c 6 2 6 2 6 2 2

4>S=:I/4 C' -4 0 -4 0 -4 0 -2

C" -2 0 -4 0 -4 0 0

C 6 6 3 3 6 3 2

4>B=:I/3 C' 0 -31(3 0 0 -3 \'3 0 -0
C" 6 -3 0 0 3 0 1

C 5+0 5-f3 3 2+\f3 3+\3 2 ...0 2

<1>8= 5/12 C' -3-'(3 \f3 \lY+1 0 -2-\{3 0 -1

Cit 'B -1 -3+-~ f)-I 0 -1 0 V3
C 10 4 4 4 4 4 2

t:/JS-l/2 C' 0 0 0 0 0 0 0

P" 6 0 '0 0 0 0 2

B. Berekening van doorsneden ~~hb,n=1,2,3,4,5 en 6.
Stel: ~= 1"S=~!>I'C~·dan is: 'C"~O; k = n.

We hebben dan (uit (5.39»:

ltk3JcPJ=z;"/¢[('- eJ<f1(-2.~·¢O)),l)k]

U1t (5.42) volgt:

) J( ( kS, <f» J = r~71'7 61



5.7. Spectrum van een rase gecodeerde pUla.

(5.44)

De pulsmodulatie wordt gebeven door:
'v-¥

tA. If-)=- ~_~It "Jot (-6 ) voor 0 .$ t .:s N.5 ;

fA.t~)= 0 elders; b =;t1.
e n

spectrum van de n subpuls wordt gegeven door:
(h-t-Ijo

~tl) = J-eX? f-2.1T/:I~JoI-t =
~d

Het

f 1- ~xp [-Zlr/o.f)}-= -I!.;<p(-z 7Ij"h £/)
2. ?l7 "-/ ( 5•45 )

De eerate factor van (5.45) geeft aan de verschuiving in de

tijd over n8 van een aubpuls, durende van 0 tot S •

Hieruit voIgt het totale spectrum ala:
N-I

Ut~ I = 1- ~~fJ (-2",," &./) ~ .( (_" C' ")

"1"1 2 7/""/1 ~ It e)(!' 27?1 h&J- (5.46(

Hiervan moet de modulus in het kwadraat genomen worden:

I

N-I \ ~
{u.(.f)l~= SO h... 'l.rr-llJ ~ tJ1 ~IlP (-uri'" EI) -

".~ It &.. ...

Sk.. "".&1/( N-.r IV- /N-/ JY l
= ""1'- "f.~'''-().17hM}-rlS.J,NS~{1"hE.())f

(5.47)
Di t kan nog verder ui tgewerkt worden, met ala .resul taa t:

"IrEIN-I N-.2 /11-/

!u.(/))2== :r..~,-IL1fItt. + 2 E ~L 4 ~:zn<J,.-A:)E-fJ
J-t~-, /1th K"-~' J (5.48)

Nu i6 in di t geval ~2 c 1, zoda t rb",2. = tV. Di t geaubsti tueerd
n

levert(3.100).

5.8.Afleiding van de uit,gangsspanning ·van de demodulator

in fig. 4.3.

bet e:,ereflecteerde signaal kan voore,esteld worden door:

Hier-in is 9 de dopplerveracauiving en t d de vertraeing



van het ontvangen aignaal. De functie u'(t) kan de waarden

o of 1 aannemen.

Het signaal ge6egen in (5.49) wordt gemengd met:

(5.50)
Dit geeft ala mengproducten:

£rEd. = -fen I c.oS' 121T({!or,p){-!-'1!~) +LI~/~-tdJ7T+2~.'tf'"

+ f.1)~ I CI>~ !.tullo-f-p)(r--Z'oLJ -2n-/o-l +Lt'ct!-E4I}7rJ (5.51)

Na uitfilteren houden we over:

(5.52)

(5.52) 1a verder uit te werken tot:

6- I=: B (;.cD J 1. b er5 /~-~t:f!) -J.lTJ"., t«} U>r' I ITt( //~-z'~)}r

13 Sh..-f 2- fftP tt-~",)-z.q 1'0~J ~ kt,' i 7Tu '(-l--~~)1
Nu heeft, zoals gezegd,u'(t-td ) uitaluitend de waarde

o of 1, zodat SI4-.' "'fA.'(~-t~)= 0 :voor alle t.

We kunnen (5.53) verder vereenvoudigen tot:

£ I=. .8UJS 127T ¢Ct--z«) -l.".-Iofolj c.os I." u '/~ -ZotJ}=

=11 u (z'-id) C-eJS !21Te:pt'r!--td)-L77'!" ttJ(f (5.54)

H1erbij is u(t-td ) weer de normale modulatiefunctie, die

de waarden 1 of -1 kan aannemen.

Uit de demodulator komt dus het vertraagde codeaignaal,

vermenigvu1dif',d met e._n coainuavormig dopplex::signaal.
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