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i. Lijst van de belangrijkste symbolen.
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verklaring.

bandbreedte

detektiekans

infinitesimaaloppervlak

infinitesimaaloppervlak

vals alarm kans

gemiddelde systeemruisfaktor

antennewinst

afstand van een antenne tot de aarde

afstand van het aardoppervlak naar het zg. h-vlak

integrand

grootheid afhankelijk van de opstraalhoek

faktor, afhankelijk van de eigenschappen van de radarinstallatie

konstante van Boltzmann

lengte van een meteoorspoor

lengte van een staafantenne

effektieve lengte

totaal aantal waarneembare meteoren

gemiddeld aantal per uur per km
2 detekteerbare meteoren

meteorenfluxdichtheid afkomstig van radiant Q

het totaal aantal per dag over de gehele aarde binnendringende

meteoren die een elektronenlijndichtheid veroorzaken

binnendringende meteorenflux

ruisvermogen

ontvangen vermogen

uitgezonden vermogen

kansdichtheid

afstand van de radarinstallatie tot het midden van het
beschouwde meteoorspoor

aardstraal

stralingsweerstand

herleidingsfaktor

ekwivalente radardoorsnede van het elektron



T absolute temperatuur

a opstraalhoek

e variabele

y bundelbreedte

A golflengte

l! signaal/ruisverhouding

p straal van de eenheidsbol

n ruimtehoek

~J0 bolco8rdinaten fig. 1

~Je bolcoordinaten fig. 2.
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De flux van invallende meteoren.



i.i.

o. Samenvatting.

Ret bepalen van de fluxverdeling met behulp van radiomiddelen

wordt bemoeilijkt door faktoren die inhaerent zijn aan het toe

gepaste waarnemingssysteem. Aangetoond wordt dat onder aanname

van een uniforme radiantenverdeling er toch een schijnbare flux

verdeling ontstaat die een funktie is van de opstraalhoek.

Verder wordt aangegeven wat de invloed is van het radar detektie

systeem en het type antenne op het totaal aantal waarneembare

meteoren.

Tenslotte wordt nog nagegaan op welke wijze een aanname van niet

uniforme radiantenverdeling tot uiting komt in de hierboven ge

noemde berekeningen.



1.1

1. Inleiding.

Het aantal reflekties aan meteoorsporen, dat men met radioap

paratuur waarneemt is van meerdere faktoren afhankelijk.

De belangrijkste zijn:

- de fluxdichtheid en de grootte der meteoren

- de koordinaten van de radiant(en)

- het verloop van de elektronendichtheid langs het spoor

- het reflektieproces

- de parameters van de radio-apparatuur.

Hoewel veel bijzonderheden over meteoren en het waarnemen hiervan

met radiomiddelen gepubliceerd ziju, is tot nu toe bijzonder weinig

bekend over het verband tussen de totale meteooraktiviteit en de

waargenomen aantallen.

Een aantal argumenten kunnen reeds direkt genoemd worden om aan te

tonen dat het probleem vrij gekompliceerd is n.l.:

a) er zijn aIleen echo's mogelijk indien het meteoorspoor in de

buurt van het reflektiepunt voldoende is geioniseerd, waarbij

bovendien het spoor nagenoeg loodrecht op de radiostraal moet

staan;

b) de nog juist detekteerbare meteoor wordt mede bepaald door het

stralingsdiagram van de antenne, de afstand zender-meteoorspoor

en het toegepaste radarsysteem;

c) bij sporadische meteoren blijkt de verdeling van de fluxdichtheid

een funktie te zijn van de plaats aan de hemelbol.

Tot voor kort taxeerde men, dat slechts 5% van aIle meteoren, die

dagelijks de dampkring passeren, een juiste richting hebben om

door middel van radar te kunnen worden gedetekteerd (ref. 1). In

deze publikatie werd ook reeds gesteld, dat de meteorenflux niet

gelijkmatig over het hemeloppervlak is verdeeld. Een typisch voor

beeld hiervan is het ontbreken van reflekties van meteoorsporen

juist loodrecht boven de radaropstelling.

Een verklaring van dit feit wordt gevonden aan de hand van de be

schouwing dat de meteoor dan een horizontale baan moet hebben. In

dien dit zo is zal de meteoor een groot deel van de ionosfeer moeten

doorkruisen waardoor op het punt van reflektie slechts een zwak ge

ioniseerd spoor zal ontstaan met geringe elektronenlijndichtheid dat

meestal niet detekteerbaar is. Bovendien zullen meteoren die de damp

kring bij nagenoeg horizontale inval binnendringen een zeer geringe

flux opleveren.



2.1

2. Ret totaal aantal waarneembare meteoorsporen bij uniforme

radiantenverdeling.

2.1. De detektiekans.---------------
De bepaling van de detektiekans van reflekties aan meteoorsporen

is gebaseerd op het volgende model.

De meteoren die in de atmosfeer terecht komen veroorzaken door

verbranding en overdracht van kinetische energie een ionisatie

spoor. Gesteld wordt nu dat de lengte van deze sporen L = 25 km

is en dat de middens hiervan op h = 100 km boven het aardopper

vlak liggen. Gezien het statistische karakter van de grootheden

moet men zich realiseren, dat het hier de gemiddelde waarden be

treft. Zoals bekend (ref. 2) draagt slechts een klein gedeelte,

namelijk de zogenaamde hoofd Fresnelzone van het spoor bij tot

de reflektie. Ret midden van deze zone is dat punt van het spoor,

dat de kleinste afstand heeft tot de radarinstallatie. Aangenomen

wordt nu, dateen meteoorreflektie dan pas detekteerbaar is, als

de helft of meer van de hoofd Fresnelzone is opgebouwd. Een sche

matische voorstelling van het hierboven aangegeven model is in

fig. 3 weergegeven.

In het punt A bevindt zich de radarinstallatie. Ret punt B ligt

hier loodrecht boven in het h-vlak. Punt M ligt in het h-vlak en

is het middelpunt van een infinitesimaaloppervlak dA. Veronder

steld wordt nu dat dA getroffen wordt door een aantal meteoor

sporen, waarvan de orientatie gelijkmatig over aIle richtingen

is verdeeld. Dit wordt in fig. 3 voorgesteld door de halve een

heidsbol met M als middelpunt. Nu geldt dat aIleen die sporen

waarvan de orientatie loodrecht staat op lijnen door het punt A

waarneembare reflekties leveren.

In fig. 4 is een vlak getekend dat door punt A, B'en M gaat; hier

~n kan men zien wat bovenstaande opmerking tot gevolg heeft voor

de meteoorsporen gelegen in dit vlak. Ret blijkt dat aileen sporen

liggend in het cirkelsegment met tophoek 2~ detekteerbaar zijn.m
Uit de figuur valt direkt af te leiden dat

,I. • L
'I' = arcs~n-m 2R (2. 1)



2.2.

Indien geldt R » L/2 dan is

(2.2)

Vergelijking (2.2) vindt men terug in ref. 2 voor het geval van

backscatter.

Bovenstaande houdt voor het 3-dimensionale model (fig. 3) in dat

van aIle meteoren waarvan het midden van de sporen in punt M ligt

en de orientaties gelijkmatig over de eenheidsbol met straal p

verdeeld zijn, slechts die detekteerbaar zijn die door de band CED

gaan met breedte 2$ • Daar het duidelijk is, dat de ionisatiegraad
m

in M voor een spoor dat loodrecht op dA staat groter zal zijn dan

voor een spoor dat een hoek a met de normaal maakt, als gevolg van

het verschil in weglengte door de dampkring, willen we dit verschil

in orientatie tot uitdrukking brengen met de faktor cosa. De kans

op detektie van aIle meteoren gaande door het oppervlak dA wordt dan:

Band

p = 11 cos ada

JJ cos ada

halve bol

Uit fig. 3 blijkt: cos a = cos Ct cos B
2dO'=2$pdB

m

(2.3)

zodat: Tf/2
f 2 $ • p2 •cos Ct. cos B.d B

-Tf/2 m
p = -~-----=-2-----

__ 'lfp

4
p = - $ cosct

Tf m (2.4)

Substitutie van (2.1) in (2.4) geeft:

4 . L
P .. 7T cos ct •arcs~n 2R (2.5)

Fig. 6.geeft de detektiekans als funktie van de opstraalhoek. De

max. detektiekans wordt verkregen bij een opstraalhoek van i
radialen waarbij P ~ 0,08.max
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Indien R » L/2 en substitueert men COsa = r/R in verge (2.5) dan

vindt men:

(2.6)

Deze vergelijking is identiek aan die afgeleid in ref. 2 voor backscatter.

Zoals bekend (ref. 3) is de kans op een juiste detektie direkt afhankelijk

van de signaal/ruisverhouding aan de ingang van de detektor. Met juiste

detektiekans wordt hier bedoeld de kans dat de detektor in het geval dat

er een meteoorspoor is, een reflektie registreert en waneer er geen spoor

is, deze ook zodanig aangeeft. Aangetoond kan worden dat de signaal/ruis

verhouding een bepaalde minimum waarde moet bezitten wil de detektor nog

betrouwbaar werken. Nu geldt voor de signaal/ruisverhouding ~ per definitie:

~ = P /p •r n (2.7)

Hierin is P = het vermogen van de reflektie aan de ingang van de ontvanger
r

P het ruisvermogen aan de ingang van de ontvanger.
n

De grootte van P voor reflekties aan meteoorsporen bij backscatter wordt
r

bij juiste orientatie bepaald door de volgende vergelijking (ref.8):

1 2 2 2). 3
P = P -- G r ql.-) •

r t 32TI2 e R
(2.8)

Hierin is P ontvangen vermogen
r

G = antennewinst

1 7,5 m; golflengte

Omzetting van verge (2.8) geeft:

P
t

uitgezonden vermogen

R = afstand tot het meteoorspoor

r = 2,8178.10- 15m; d.i. de ekwivalente
e

radardoorsnede voor het elektron.

(2.9)



2.4

Verga 2.8 geeft dus o.a. aan dat het signaalvermogen aan de ingang van

de ontvanger rechtevenredig is met het kwadraat van de elektronenlijn

dichtheid van het meteoorspoor. Nu geeft ref. 4 het verband tussen de

elektronenlijndichtheid q en N , d.i. het aantal per dag over de gehele
t

aarde binnenvallende meteoren, die een elektronenlijndichtheid ~ q ver-

oorzaken:

(2.10)

Uit verga 2.10 volgt voor~, het gemiddeld aantal meteoren dat per km
2

o
per uur de dampkring binnendringt:

·N
1022 0,79.10

12
(2.11 )=

0 2 q961T q (R +R )
a 0

Uit verga 2.9 en 2.11 volgt:

0,79.10
12Jr e

2

2

•
Pt 3

3"(~)
R 2

N = G (...2.) (2.12)
0 P R R321T r 0

Rierin is R een herleidingsfaktor gelijk aan h = 100 km gekozen.
o

(2.14)

Verder kunnen we stellen dat het uitgezonden vermogen: Pt = 25 kWatt.

waarde dan gaat vergaSubstitueren we voor r e' Pt' A en R hun numerieke
0

2.12 over in:

R 312

N = k(P ) . G . (...2.)
0 r R

waarin:

k(P )
r

-8
1,284 . ~ 10

rP
r

(2.15)

2Ret gemiddeld aantal per uur per km binnendringende meteoren Nd waarvan

de reflekties een vermogen aan de ontvanger ~ P leveren en de orientaties
r

van de sporen zodanig gelegen zijn, dat zij detekteerbaar zijn bedraagt:

(2.16)

Substitutie van verga 2.5 en 2.14 in verga 2.16 geeft:

4 R 312
k() (_0) .Nd = TI Pr • G. R cosa • arcs~n (2.17)
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In fig. 7 is Nd uitgezet als funktie van de opstraalhoek a, waarbij k(~).G

gekozen is. Ret verschil tussen fig. 6 en 7 ontstaat omdat R = R(a). Uit

de grafiek blijkt, dat, hoewel aangenomen is dat de orientaties van de

meteeorsporen gelijkmatig verdeeld zijn, over aIle richtingen er toch een

schijnbaar als funktie van de opstraalhoek varierende fluxdichtheid gemeten

zal worden tengevolge van het meetapparaat i.e. de radarinstallatie. De

schijnbaar maximale fluxdichtheid wordt bereikt bij 580 en is bij een lood

rechte opstraalhoek nihil.

Voer het aantal meteoren N, dat per uur geregistreerd kan worden met een

signaal/ruisverhouding ~ ~ waarbij een oppervlak A in een ruimtehoek Q

belichtwordt d.m.v. een antenne met een winst G(a,~) kan met de volgende

betrekking worden afgeleid:

4N=
7T

2
R • k(P ) N.

o r (2.18)

Rierin is:

(2.20)

R
+-.£)

Ra

2
cos aa+·-----......---) (2.20)

Vsin2a+ :0 (2
a

2cos a)

~. = lJ G(a,~) • K(a) d~ da
1 L 2

(R/Ro)2 arcsin (2R) cos ~ .
K(a) = ------------(sw

VI - (~ +R
a 0

De afleiding van de vergelijkingen (2.18), (2.19) en (2.20) zijn ~n

de appendix opgenomen (bIz. 2.7).

Zoals reeds aan het begin van deze paragraaf is opgemerkt, heeft elke

detektor de eigenschap dat de kans, dat hij een signaal vermengd met

ruis als zodanig herkent, afhankelijk is van de grootte van de signaal/

ruisverhouding. Deze betrekking die bepaal~ wordt door de vorm van het

radarsignaal en de toegepaste detektor willen we hier aanduiden met D(~).

Ret totaal aantal meteorieten dat dus werkelijk per uur door de detektor

geregistreerd wordt, wordt nu:

N•• k(P ) • D(~) •
r

(2.21)
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Konklusie:

a) Vergelijking (2.21) leert dat het totaal aantal gedetekteerde

meteoren afhankelijk is van 2 faktoren:

1). de signaal/ruisverhouding die men wenst te bereiken uitgedrukt

~n k(P ) en D(~);
r

2). de toegepaste antennekonfiguratie die tot uiting komt in de

faktor N ••

b) Bij aanname van een uniforme radiantenverdeling blijkt toch een

schijnbare fluxverdeling van invallende meteoren te ontstaan, die

een funktie is van de opstraalhoek a, echter onafhankelijk van de

hoekverdraaiing 11> in het horizontale vlak.

In het hiernavolgende hoofdstuk zijn uitdrukkingen voor N. afgeleid

voor enkele soorten antennes. Met behulp van een computer werden enkele

waarden numeriek bepaald.



2.7

Appendix.

2VergeIijking (2.17) geeft het gemiddelde aantal per uur per km

binnendringende meteoren Nd , die detekteerbaar zijn. Wordt nu een

oppervlak A van het h-vIak d.m.v. een antenne met een winst G(a,~)

belicht dan vindt men het totaal aantal te verwachten meteoren door

Nd over genoemd oppervlak te integreren.

N = If Nd dA
A

(a. J)

R een herleidingsfaktor
o

In l:IA..\10 geIdt:

Ret oplossen van vergeIijking a.1 is daarom gekompliceerd, omdat

enerzijds Nd uitgedrukt is als een funktie van de opstraalhoek a,

terwijl het oppervlak A waarover geintegreerd moet worden op niet

eenvoudige wijze van genoemde hoek a afhankeIijk is. Om tot oplos

sing van verge a.1 te geraken wordt gebruik gemaakt van fig. 5.

Daarin is het punt a het middelpunt van de aarde, punt A de plaats

van de radarinstaIIatie, punt M het middelpunt van het beschouwde

infinitesimale oppervlak dA. R is de aardstraal (R = 6370 km) en
a a

die geIijk aan h gekozen is (R = lOa km).
o

(R +R )2 =
a 0

2
R

2
+ Ra - 2 RaR cos (~+ a)

R2 + 2 R R sin a + 2 R R + R 2 = a
a a 0 0

+VRR - R sin a 2 sin2
a + 2 RR + R 2

=
a a a 0 0

(a.2)

VergeIijking a.2 geeft dus het verband tussen de afstand van de

radarinstaIIatie tot meteoorreflektie als funktie van de opstraal

hoek a. In fig. 12 is vergeIijking a.2 grafisch voorgesteld.

Ret infinitesimale oppervlak dA kan nu als voIgt geschreven worden:

dA = dl • R ccsa d~ (a.3)

Rierin is ~ de hoekverdraaiing van de antennebundel in het horzizontale

vIak.

Omdat dl een infinitesimaal Iijnstuk is van een cirkel met a als mid

delpunt en (R +R ) als straal geIdt:
a 0

dl = (R +R ) • d a
a 0

(a.4)
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Substitutie van verge a.3 en a.4 in vergelijkinga.1 geeft:

<1>2 13 2

N = J J Nd R(Ra+Ro) cosa de d<1> •
<1>1 13 1

Beschouwen we nogmaals ~AMO dan geldt daarin:

(a.5)

,(IT )
s~n\2' +a

R +R
a 0

sine
= --R-

13 = arcsin {R ~R sin (1 + a)}
a 0

(a.6)

voor :: :

1
R +R {R cos

a 0

Hieruit volgt

de
da =

[
. R

1- {R +R
a 0

(1 + a) + ~: sin (1 + a)}

sin (1 + aJ)
2 r (a.7)

D l "k' 2 d'ff 'u • d aRoor verge ~J ~ng a. naar a te ~ erent~~ren v~n t men voor aa:

aR
aa

2 .
R cosa s~naa

= -R cos a+ ---.,,-..;.......,......-------=-....
a (R 2 ,2 2 12

s~n a + 2R R + R )
a a 0 0

aR -RRa cos ~

-a-a = -(---'2=---,---=-2....;.;...----........,,2,...)~12
R s~n a + 2R R + R

a a 0 0

Substitueren we vergelijking a.8 in a.7 dan wordt verge a.9 met

toepassing van de volgende regels:

sin (1 +a) = cos a

} o ~
1T

a ~ .2'
cos (1 +a) = -sin a

(a.9)
2 i

a) }

{
, 2

s~n a

R
{I - (R +R cos

a 0

2cos a
sin a+ ------=-.....;...--=---....R R ~

+ R
O

(2'R
o

)}
a ade R

. da = - R +R
a 0



2.9

De vergelijkingen 2.17 en a.9 gesubstitueerd in verge a.5 geven

tenslotte na enige omzettingen:

. 2
{sin a

waarin:

K(a)

N = !!.. R 2 k(lJ) N.
'IT 0

N. = II G(a,~) • K(a) d~da
~a

(a.IO)

(a. II )

2 Jcos a
R R l (a.12)

+ R
O

(2I
R

o
)}

a a

K(a) is in fig. 8 kromme I, uitgezet tegen de opstraalhoek a.



. (3. 1)

3.1

3. De invloed van de antenne.

3.1. ~~!~~~~~_~~!_~2!~!!~_~~~!~!~£h~_~!~~!!~g~~~~~~!~_2~~~~

~£~~~~~!h2~~_!!'

Om een indruk te krijgen van de waarden die de vergelijkingen 2.18

en 2.19 numeriek zullen leveren bij toepassen van een bepaalde an

tenne zijn in eerste instantie berekeningen gemaakt aan de vertikale

dipoolantenne boven aarde. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is

opgemerkt is de te meten schijnbare fluxverdeling onder aanname van

een uniforme radiantenverdeling onafhankelijk van de hoekverdraai

ing in het horizontale vlak, wat ook geldt voor de antennewinst van

het bovengenoemde type.

Omdat het hier gaat om een eerste benadering, worden de volgende

aannamen gedaan:

1. het gehelevermogen wordt in een bundel uitgezonden, er zijn dus

geen zijlobben;

2. in de bundel is de antennewinst overal gelijk, zodat men dan mag

stellen:

waarin ~n de ruimtehoek is die door de antenne belicht wordt.

Vergelijking 3.1 en 2.19 geven nu:

4'If'
=-an

N. = :~ • 11 K(a) da d~
M2

Voor de hierboven beschreven antenne met opstralingshoek a
o

bundelbreedte y gaat verge 3.2 over in:

2'11' a 2
1d~! K(a) da

o a
1

(3.2)

en

Hierin is: a 1 = ao
y/2

cosa da d~

a = a + Y/2
2 0

2'11' a 21 1
o a 1

~n = 4 cos a sin Y/2
o



3.2

Zodat na uitwerking van bovenstaande vergelijking de volgende uit

drukking verkregen wordt:

(3.3)• d a •N - 2'IT
• - cosa sin y/2

o

a +y/2o
. f K(a)

a -y/2o

Verg. 3.3 is berekend voor verschillende opstraalhoeken en bundel

breedten. De resultaten van deze berekeningen zijn in fig. 9 weer

gegeven. Daarbij is het volgende op te merken:

a. De grootte van N. ligt voor aIle opstraalhoeken en bundelbreedten

in dezelfde orde grootte. Dit is verklaarbaar door het feit dat

bij kleinere bundelbreedte het.belichte oppervlak kleiner is,

daarentegen de antennewinst groter.

b. De grootste N. wordt gevonden bij een kleine opstraalhoek en

smalle bundelbreedte.

In de voorgaande beschouwingen zijn verscheidene argumenten genoemd,

die toepassing van een korte vertikale staafantenne boven aarde

(l«A) doet rechtvaardigen. Immers dit type antenne bezit een stralings

diagram dat onafhankelijk is van ~. Bovendien is de antennewinst het

grootst bij kleine opstraalhoeken, waarbij dan relatief grote opper

vlakken worden belicht. Verder is deze antenne zowel theoretisch als

praktisch interessant, omdat enerzijds het stralingsdiagram zich een

voudig laat beschrijven, anderzijds de konstruktie van de antenne,

mits een goed geleidende bodem aanwezig is, zeer eenvoudig is.

Voor de effektieve lengte 1 van een vertikaal opgestelde staafanten
e

ne boven aarde met een lengte < <A geldt:

1 = 1 cosae ref. 5 (3.4)

Genoemde referentie geeft ook het algemeen geldend verband tussen

de effektieve lengte en de antennewinst:
212

G = 12~'IT (A e) , (3.5)
r

waaruit voIgt dat:
2 2

G = 120'IT (1 cosa)
R Ar

(3.6)



(3.7)

3.3

De stralingsweerstand voor de korte staafantenne boven aarde bedraagt:

2 I 2
R = 407T (-)

r A'

zodat uiteindelijk voor de antennewinst gevonden wordt:

2G = 3 cos a •

Substitutie van verge 3.8 in 2.19 geeft:

(3.8)

7T/2
f

o

2
3 K(a) cos a da • (3.9)

Na numerieke berekening vindt men:

N. = 2,217 • (3.10)

Uit 3.10 blijkt dat vergeleken met de resultaten van de vorige

paragraaf de maximaal bereikbare waarden zeer dicht benaderd

worden

Fig. 8 kromrne 2 geeft ten slotte de integrand van verge 3.9 als

funktie van de opstraalhoek.

Daar in Luyksgestel reeds verscheidene metingen z~Jn verricht

(zie o.a. ref. 6) waarbij een 4 elements Yagi-antenne is gebruikt,

die A/2 boven de grond is opgesteld, is het van belang de in

hoofdstuk 2 afgeleide relatie numeriek te berekenen voor dit type

antenne.

Voor een 4 elements Yagi in de vrije ruimte mag met goede benadering

gesteld worden dat de maximale winst G = 6(+ 7,8 dB) bedraagt.
o -

Nemen we verder aan dat aIle vermogen in een bundel wordt uitgestraald,

dan kan de winst van deze antenne als voIgt geschreven worden:

2 2
G = 6 cos a cos ~ •y (3.11)
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De invloed van de aarde op het antennediagram brengen we nu als voIgt

tot uitdrukking, aangenomen is dat de bijdrage van het indirekte veld

afkomstig is van een isotrope straler (ref. 7).

(3. 12)

In fig. 10 is het stralingsdiagram weergegeven. Ret totaal aantal

detekteerbare meteorieten per tijdseenheid vindt men na substitutie

van verge 3.12 in verge 2.21:

4 2N = - k(P ) D(~) R 22,3n r 0

n/2

J
-n /2

2
cos ~ d~

n/2
J K(a)

o

2 . 2 ( . )dcos as~n n.s~na a

(3. 13)

wat na numerieke berekening geeft:

-4
N = 0,33 10 D(~).

rP
r

(3.14)

Om een indruk te krijgen hoeveel meteorieten per uur te verwachten

zijn, nemen we dat bij een signaal/ruisverhouding van ~= 3 dB, de

kans op detektie D= 1 zal zijn.

Nu geldt volgens verge 2.7:

P
r

~ =p
n

zodat hier:

P = 2Pr n

Voor het ruisvermogen aan de ingang van de ontvanger geldt de

volgende betrekking:

P = F k. T • B •n s --a

Rierin is:

F = gemiddelde systeem-ruisfaktor
s

P- = 15,3 dB (ref.5).
s

k = 1,38.10-23 Watt/ konstante van Boltzmann.
B oK

(3.15)

(3. 16)
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oT = absolute temperatuur; neem T = 290 K.

;B 300 kHz; video bandbreedte,

waaruit volgt dat:

-13P = 0,4 • 10 Watt.
n

Substitutie van de verg. 3.14, 3.15 in 3.16a geeft:

N = 117 meteoren/ '.
uur

(3.16a)

Met fotografische middelen, zie o.a. ref. 6 werd een aantal van 60

meteoren per uur gemeten.

Bij bovengenoemde metingen werden echter bovendien enkele verschijnselen

gekonstateerd die de hypothese van uniforme radiantenverdeling discutabel

stellen; namelijk:

I. Uit de reeds verrichte metingen bleek dat het grootste aantal

meteoorsporen geregistreerd werd op een afstand van 150 a 200 km,

terwijl uit fig. 8 kromme 3 blijkt dat theoretische die afstand
oongeveer 250 km (a = 25 ) zou moeten bedragen.

2. Uit de afleiding blijkt nergens dat het aantal geregistreerde

meteoren tijdsafhankelijk is, zoals uit metingen is gebleken.

Ten einde de hierboven beschreven waarnemingen te kunnen verklaren,

blijkt aanname van een uniforme radiantenverdeling geen sluitende

oplossing te bieden. Het is dus noodzakelijk een meteorenfluxdicht

heid aan te nemen die plaatsafhankelijk en wellicht ook tijdsaf

hankelijk is. Een en ander is in hoofdstuk 4 aan een nadere be

schouwing onderworpen.



4. I

4. Meteorenflux bij niet-uniforme radiantenverdeling.

Bij de bepaling van de flux die gemeten zou worden indien aIle

meteoren van een radiant afkomstig zijn, wordt gebruik gemaakt van

fig. II. Hierin is de aarde voorgesteld met in zijn middelpunt de

oorsprong van een rechthoekig coordinatenstelsel volgens fig. 2.

Stel dat aIle meteoren Q als radiant hebben met coordinaten e en
r

~ en dat de fluxverdeling konstant is en weI met N meteoren perr 2 q
km per uur. Verondersteld wordt verder dat e = e (t) en ~ = ~ (t)r r r r
d.w.z. dat de radiant zich als funktie van de tijd door het coordinaten-

stelsel verplaatst.

De meteorenflux zal op aarde in een gebied opgesloten tussen

le- er(t) I~; en I~ ~r(t) I ~ ; een fluxverdeling van invallende

meteoren veroorzaken die gelijk is aan:

(4. I)

waarin de grootte N bepaald wordt door verg. 2.10:
q

N q = 1022
t

ofweI:

q NQ(R +R)2 J
a 0 dag

e + .2!. ~ + 2!:.
r 2 r 2
J J cos(e-e)

'IT 'IT r
e--~-r 2 r 2

cos(~-~ )sine ded~dt= 10
22

,
r

wat na uitwerking geeft:

(4.2)
J siner(t)dt

dag

Substitutie van verg. 2.11 in 4.2 geeft:

waarin:

96
C ... ---..;....----

t J sin er(t)dt
dag

(4.3)

(4.4)
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Gesteld dat de radarinstallatie zich bevindt in punt A met

coordinaten eA en ~A' dan is het verband tussen de opstraalhoek a

en de hoekverdraaiing ~ in het horizontale vlak en de oorspronkelijke

coordinaten als voIgt:

e eA + arcsin (R ~R }COS a)
a 0

(4.5)

~ = ~A + f(6A, a, ~).

Substitutie van verge 4.3, 4.5 en 4.6 in 4.1 geeft:

(4.6)

(4.7)

Ret is nu mogelijk N. voor meteoren afkomstig van een radiant te

berekenen op de wijze als in hoofdstuk 2 is aangegeven.

De procedure is dan, dat een hypothese wordt opgesteld voor de

funkties e (t) en ~ (t) en deze resultaten van de berekening
r r

worden vergeleken met waarnemingen omtrent aantallen, afstand en

fluxverdeling.
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o. Samenvatting.

Dit rapport geeft een beschrijving van een apparaat dat tot doel heeft

automatisch metingen te verrichten aan meteoren en deze gegevens vast

te leggen. De metingen houden in het bepalen van tijdstip, afstand en

intensiteit van de meteoorreflektie.

Deze informatie wordt in de juiste kode op tape geponst waarna verwerking

door middel van een digitale computer mogelijk is.

Ret apparaat wordt in dit rapport in twee etappes beschreven. In eerste

instantie wordt namelijk aan de hand van een algemeen blokschema een

funktiebeschrijving gegeven (hoofdstuk 2). In de daarna volgende hoofd

stukken 3 tim 7 kan men een gedetailleerde beschrijving van de elementen

en de daarbij behorende bedradingsschema's vinden.
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Inleiding.

Voor de studie van reflekties van radiogolven tegen geioniseerde

meteoorsporen zijn enige primaire gegevens, zoals de afstand zend

antenne - meteoorspoor, echo-amplitude en echo-duur, zeer belang

rijk. Vaak wil men ook het juiste tijdstip kennen waarop de reflek

tie heeft plaatsgevonden. Al deze gegevens kunnen verkregen worden

door middel van konventionele radartechnieken~). Een van deze technieken

staat bekend als de A-scope presentatie. Bijna elk station dat echo's

van meteoren registreert beschikt over deze mogelijkheid, hoofdzakelijk

voor gebruik als monitor. Voor statistische doeleinden kan de A-scope

worden gefotografeerd of gefilmd en later worden geanalyseerd. Het is

ook mogelijk om de uitgang van de ontvanger te verbinden met magneti

sche band en deze later te analyseren.

Een tweede vaak toegepaste methode is de z.g. "range time display" die

verkregen wordt door de video-uitgang van de ontvanger te verbinden met

het rooster van de kathodestraaloscillograaf, waardoor de intensiteit

van de elektronenstraal wordt gemoduleerd door een eventueel optredende

reflektie. De reflektie wordt nu geregistreerd door een film kontinu te

laten bewegen langs de kathodestraalbuis en loodrecht op de tijdbasis.

Hierdoor ontstaat op de film een streep waarvan de lengte een maat is

voor de tijdsduur van de reflektie, terwijl het tijdstip van optreden

en de afstand ook gemakkelijk kunnen worden gevonden. De echo-amplitude

kan men op deze wijze niet bepalen.

Beide methoden zijn niet erg geschikt indien men veel waarnemingen wil

verrichten. Honderden meters film zullen moeten worden gebruikt, terwijl

het inspekteren van de film daarna erg tijdrovend is.

Men kan echter het radarsysteem automatisch laten werken en gegevens om

trent afstand, tijdstip, tijdsduur en amplitude koderen en uit laten

ponsen op ponsband. Indien men deze ponsband aanbiedt aan een computer

en deze juist programmeert kunnen statistische verdelingen betreffende

afstand en tijdsduur in korte tijd aanwezig zijn.

Dit rapport beschrijft een apparaat waarbij het ontvangen echosignaal

zo wordt getransformeerd dat het geponst kan worden op een tape. Het

apparaat is niet duur en bestaat hoofdzakelijk uit een flink aantal

prints met standaard circuits.

~)D.W.R. Mc Kinley: Meteor Science and Engineering, McGraw-Hill, N.Y. 1961.
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2. Algemeen blokschema met toelichting.

2.1. !gl~!~!gg.

In fig.1 is het algemeen blokschema weergegeven van de schakeling die

ge~iseerd is. In feite valt het schema funktioneel gezien in 5 hoofd

groepen uiteen:

I. Tijdbepaling.

2. Vorming van het zendsignaal.

3. Detektie van een meteoorreflektie.

4. Metingen aan de meteoorreflektie.

5. Informatieverwerking.

Hieronder voIgt een algemene funktiebeschrijving van de genoemde 5

hoofdgroepen en hun onderdelen. De nummers in de blokken korresponderen

met de nummers van de paragrafen die hun gedetailleerde technische be

schrijving geven.

Daar men bij het registreren van meteoorreflekties geinteresseerd is in

het tijdstip, de tijdsduur en bovendien zowel de afstand- als intensi

teitsmeting op tijdsduurbepaling berusten, is het noodzakelijk aan de

instrumentatie een klok toe te voegen. De klok en tijdstipaanduiding zijn

in fig.1 aangegeven in resp. blok 3.1 en 3.2. Men ziet dat vanuit blok

3.1 verbindingen bestaan met de blokken 6.1, 6.2 en 6.3 die resp. de tijds

duur, de afstand en de intensiteit van de meteoorreflektie bepalen. Boven

dien is er nog een verbinding met blok 4.1 die tot doel heeft de juiste

triggerpulsen voor de zender te vormen.

De uitgang van de bepaling van het tijdstip (blok 3.2) wordt naar "input 2"

van het buffer (blok 7.3) geleid. Voor de verwerking van deze informatie

wordt verwezen naar paragraaf 2.7 en 7.3.

De trigger-installatie (blok 4.1), die zelf synchronisatiepulsen ontvangt

van de moederklok (blok 3.1), vormt de triggerpulsen van de zender (fig.2)

bestaande uit 2 positiefgaande pulsen van 10 Volt, 53 ~/sec van elkaar ge

scheiden en een pulsherhalingsfrekwentie van 122 Hz.
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I 1S
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5"3

Asec..

Fig. 2.

De zender, voorgesteld door blok 4.2, is een G.E.E. 25 kWatt puls

zender met een maximaal gemiddelde vermogen van 50 Watt. De uitge

zonden pulsen, die een cos 2 vorm hebben met een breedte van 5 w/sec

zijn gemoduleerd met een frekwentie van 39,504 MHz.

2.4. De detektievan een meteoorreflektie.

Het signaal dat van een geioniseerd meteoorspoor wordt terugontvangen

is hoogfrekwent gemoduleerd (39,504 MHz). Door middel van een Astro

ontvanger type SR209 (blok 5.1) wordt dit hoogfrekwente signaal na

omhullende detektie omgezet in een video-signaal. De bandbreedte van

de videoversterker is 300 kHz. Zoals bekend (ref.l,2,3) is het voor

het verkrijgen van een zo groot mogelijke kans op goede detektie nood

zakelijk, dat de signaal/ruisverhouding maximaal is. Om de kans op

goede detektie te verbeteren wordt het videosignaal aan een coinciden

tieschakeling (blok 5.2) toegevoerd (ref.5). Deze coincidentieschakeling

is een detektor die een spanningspuls afgeeft indien twee pulsen toe

gevoerd worden die exakt 53 w/sec in tijd van elkaar verschoven zijn.

Indien een meteoorreflektie optreedt en als zodanig door de detektor

wordt herkend, dan wordt een spanningspuls afgegeven aan het gedeelte

dat voor metingen aan de reflektie dient en een aan het gedeelte dat

uiteindelijk de informatie op ponsband vastlegt.

2.5.1. Bepaling van de tijdsduur.

De tijdsduurbepaling wordt in fig.l aangegeven door blok 6.1. Zodra een

reflektie van een meteoorspoor wordt gedetekteerd, wordt een teller ge

start die de tijdsduur van de reflektie met een nauwkeurigheid van 0,01

sec vaststelt. Voor de tijdsduurmeting zijn 2 decades ter beschikking.
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Dit heeft tot gevolg dat meteoorsporen, die langer dan 1 sec duren

niet direkt met bovengenoemde teller kunnen worden aangegeven. Daar

om wordt in dat geval bij elke gehele sekonde opdracht gegeven aIle

informatie nogmaals uit te ponsen. Elke decimaal is BCD gekodeerd,

zodat de gehele tijdsduur door 8 bit wordt weergegeven (zie fig.3).

1-sle dekade !Z -de dekade

B "i 2 1 8 ~ 'l I 1

0,1 ~ec. 0,01 c;ec.

Fig. 3.

De uitgang van dit blok (8 bit) is verbonden met "input" 1 van het

buffer.

2.5.2. Bepaling van de afstand.

De afstandsmeting is ~n feite het bepalen van de tijd verlopen tussen

het uitgezonden signaal en het ontvangen signaal. Stel dat deze tijd

t sec bedraagt, dan voIgt de afstand R uit de formule:
a

5R = 1,5 • 10 • t km.
a

De meting verloop als voIgt: bij elke zendpuls wordt een teller ge

start die getriggerd wordt d.m.v. een 12,5 kHz-signaal. Wordt nu een

meteoriet gedetekteerd, dan wordt de teller gestopt. De nauwkeurigheid

waarmee een afstand bepaald kan worden is

12,5 • 10
3

51,5 • 10 0: 12 km.

Omdat voor de afstandsmeting 2 decades ter beschikking staan is de

"reikwijdte"van de teller 99 x 12 = 1188 km. Ook bij deze teller is de

informatie BCD gekodeerd wat inhoudt dat met "input 1" van het buffer

8 bits moeten worden doorverbonden.
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2.5.3. De intensiteitsmeting.

De amplitude van de ontvangen puls wordt gemeten in blok 6.3. In feite

vindt hier ook een analoog naar digitaal omvorming plaats. De grootte

van de intensiteit wordt in 10 klassen ingedeeld, zodat een decade vol

doende is voor deze meting. Daar ook hier BCD kode wordt toegepast be

tekent dit, dat deze informatie met 4 bit wordt vastgelegd. In het ge

val dat een meteoorspoor wordt gedetekteerd wordt de amplitude van de

reflektie in elke duty cycle gemeten. Omdat echter de kapaciteit van

de ponser niet voldoende is om deze hoeveelheid aangeboden informatie

te verwerken, is reduktie hiervan toegepast. De beperking bestaat hier

in dat van een meteoorspoor slechts de amplitude met maximale hoogte

wordt uitgeponst. Het blok 6.3 bevat dus ook een logische s chake ling ,

die het maximum van meteoorreflektie bepaalt. De uitgang van blok 6.3

(4 bit) is doorverbonden met "input I" van het buffer.

2.6.1. De accumulator.

Om de kans op vals alarm, d.w.z. de kans dat een ponskommando wordt ge

geven terwijl er geen signaal aanwezig is, te verminderen is een z.g.

accumulator ingebouwd (blok 7.1). Deze heeft als eigenschap, dat hij

pas een triggerpuls afgeeft indien hij een bepaald aantal pulsen heeft

ontvangen. Stellen we dat een sporadische meteoriet een tijdsduur heeft

van 0,3 sec en de pulsherhalingsfrekwentie L Hz is, dan zullen ~~ pulsen

worden gereflekteerd. We kunnen dan ook als kriterium aanleggen, dat een

meteoorspoor dan pas als zodanig wordt herkend indien ~ ~~ pulsen aan

de accumulator zijn toegevoerd. Is dit het geval dan wordt een trigger

puls afgegeven aan de stuur-unit, voorgesteld door blok 7.2. Voordat nu

overgegaan wordt tot een algemene beschrijving van de nog resterende

blokken, wordt eerst een beschrijving gegeven van de wijze waarop een

meting tot stand komt.

2.6.2. Beschrijving van een meetcyclus.

Indien een meteoorspoor is gedetekteerd, dan wordt de stuur-unit getrig

gerd. Deze unit zet nu de informatie die op "input 2" van het buffer

staat, d.i. het tijdstip op de uitgang, waarna een opdracht volgt voor

de converter om dit signaal dat BCD gekodeerd is, te transformeren in
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MC-8 kode en uit te ponsen. Als deze opdracht is uitgevoerd, wordt

dit door de converter gemeld aan de stuur-unit die op zijn beurt de

informatie op "input 1" van het buffer nu op de uitgang zet. Weer

voIgt een kommando aan de converter dit signaal om te zetten in MC-8

kode en uit te ponsen. Is deze opdracht volbracht dan voIgt een terug

melding aan de stuur-unit, die d.m.v. een logische schakeling vast

stelt dat de meetcycIus is voltooid en de gehele schakeling reset ~n

de stand om een volgende ponsprocedure uit te voeren. In fig.4 en

tabel 1 is de hierboven beschreven meetcyclus schematisch weergegeven.

2.6.• 3. Ret stuurorgaan.

Zoals uit par. 2.6.2. blijkt, dient deze unit (blok 7.2) voor het in

juiste volgorde afgeven van triggerpulsen aan de buffer en de converter.

Deze trigger cyclus wordt m.b.v. enkele logische schakelingen verkregen.

Storage
circuit

control
unit

Fig.4.

buffer converter
puncher

Tabel 1

Toestand

Nr Beschrijving

0 Rusttoestand, geen reflektie aanwezig

1 Reflektie geregistreerd

2 Buffer "input 2" ooorverbonden met uitgang

3 Kodetransformatie en uitponsen

4 Indien niveau n dan klaar voor toestand 5
Indien niveau

0
dan klaar voor toestand 0n 1

5 Buffer "input 1" doorverbonden met uitgang.
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2.6.4. Buffer.

Daar bij detektie van een meteoorspoor informatie vrijkomt die 11

decaden groot iS t nameIijk voor het tijdstip 6 decadent tijdsduur

afstand en intensiteit 5 decaden en de ingang van de converter slechts

6 decaden bezit is het noodzakelijk een buffer in de schakeling op

te nemen. De buffer bestaat uit 22 schuifregister fIipfIops. Deze

elementen bezitten 2 stel informatie-ingangen met bijbehorende

schuifpulsingangen. De schuifpulsen PI resp. P4.no(zie fig.4) worden

op het juiste moment door het stuurorgaan geleverd. De 22 bits zijn

als voIgt over de 6 decaden verdeeld (tabel 2):

Tabel 2.

Decade 1 2 3 4 5 6

Nr 5P 3 4, 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21 22
bit-------,..--- -------- ----------- -------------f----------- ------------I

totaall 2 4 4 4 4 4

Tabel 3 geeft vervolgens de verdeling van de uit te ponsen informatie

over de 6 ter beschikking staande decaden:

Tabel 3 '.
Input 2 Decade Input 1

Tientallen
,

uren 1,
-------------;
Eenheden I 2

I
tijdsduurI

Tientallen I minuten 3
-------------,
Eenheden

,
4, hoogte

I

I
Tientallen I sekonden 5
-------------1 afstand
Eenheden I 6I

De ingangen van de buffer hebben een korte geheugenwerking. Ret feit dat

de afstand- en tijdsduur-teIIer nog Ioopt of weer begint te Iopen t op

het moment dat de informatie in het buffer wordt gezet kan daardoor nooit

aanleiding tot storing geven. De uitgang van de buffer 22 bit verdeeld

over 6 decaden is verbonden met een converter (blok 7.4).
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2.6.4. De converter.

Blok 7.4 stelt de Peekelconverter voor. Dit apparaat heeft een meer

voudige funktie, namelijk:

1- het leest in juiste volgorde de uftgang van de buffer uit.

2- het transformeert de BCD gekodeerde informatie om in MC8-kode.

Deze MC-8 kode is de machinetaal van de rekencentra van aIle

nederlandse akademische instellingen.

3- het genereert een NLCR teken tussen de informatieblokken.

4- het zorgt voor het vermogen en de synchronisatiepulsen om de

Friden SP2 ponser te sturen.

5- zodra het uitponsen van de gegevens van de buffer voltooid is

voIgt terugmelding aan het stuurorgaan.

2.6.5. De ponser.

Ret laatste blok houdt in de Friden SP2 ponser. Deze dient voor het

transformeren van elektrische signalen in een gaatjeskode in ponstape.

De ponser bezit een kapaciteit van 20 prints per sekonde. Ret uitponsen

van een meetcyclus bestaat uit 14 prints, namelijk 6 decaden gevolgd

door een NLCR teken waarna weer 6 decaden met een NLCR teken. In feite

houdt bovenstaande in dat de kapaciteit van de totale apparatuur een

meting per sekonde bedraagt.

2.6.7. De verwerking van de informatie m.b.v. een computer.

Daar de informatie op ponsband in de juiste kode, n.l. de Mc8 kode is

vastgelegd is het mogelijk deze informatie direkt door het rekencentrum

van de T.R. Eindhoven te laten verwerken.

Ret is daarbij mogelijk d.m.v. een extra programma aan de computer toe

te voeren, aIle soorten van verwerking van de informatie toe te passen

zoals bv. het samenstellen van afstand-, hoogte-, en tijdsduurdistributies.

Rieronder voIgt een instruktie hoe men dient te handelen om de informa-

tie af te laten drukken.

~~~~~bg~~~~~~·

Om tot een succesvolle verwerking te kunnen komen moet aan de balie van

het rekencentrum 4 ponsbanden ingeleverd worden, namelijk:
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1. ~E£gE~~~~~g~. Deze band bevat de procedures om de informatie op

de juiste wijze af te drukken. In de appendix is de volledige

ALGOL-60 tekst weergegeven.

N.B. De programmaband moet aan het begin gewaarmerkt worden door
de letter resp. cijfers: A0619 - 2783.

2. l~_!gE~~_~~g~. In deze band moet de datum waarop de metingen heb

ben plaatsgevonden met behulp van een flexowriter worden geponst.

Men moet de cijferkombinatie die de datum aangeeft, bijv. 680912

laten volgen door een NLCR teken, dit om het einde van het getal

aan te geven. Bovendien moet aan de ingang van de band een lower

case indikatie aangegeven worden.

N.B. De le input band wordt gemerkt met de letter-cijfer kombinatie

I 1 aan zijn begin.

3. ~~_!gE~~_~~g~. Dit is de band met de informatie door de radarin

stallatie geleverd. Voor het inleveren van de band moet op een

flexowriter eerst nog een lower case indikatie aangegeven worden.

N.B. De 2e input band wordt gemerkt met de letter-cijfer kombinatie

I 2 aan zijn begin.

4. 1~_igE~~_~~g~~ Deze band behoort bij het basisprogramma. Rij bevat

het getal 999 999 gevolgd door een NLCR teken. Ret doel hiervan is

het programma na verwerking van aIle informatie te kunnen beeindigen.

N.B. De 3e input band wordt gemerkt met de letter-cijfer ko~hinatie

I 3 aan zijn begin.

~~1:~gE!E!i~~

Ret rekencentrum stelt de eis, dat aIle ingeleverde banden, zowel aan

het begin als aan het einde een loos stu~ van ~ 50 cm bezitten. Speci

aal bij het ponsen van input II en 12 dient men hierop te letten.

In de appendix ziet men een resultaat van informatieverwerking volgens

boven omschreven methode.

Ret getal onder "info" moet als voIgt gelezen worden:

Cijfer

geen betekenis

2)
3)

4

5)
6)

tijdsduur

intensiteit

afstand
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3. De tijdbepaling.

3.1. Oscillator en frekwentiedeler.

Op print IPI bevindt zich de kristal gestuurde oscillator (zie fig.5).

De oscillatiefrekwentie is 5 MHz. Deze frekwentie is niet gestabiliseerd.

tegenthermische fluktuaties.

Achter de oscillator is een frekwentiedeler aangebracht. De prints IP2

en IP3 bevatten elk twee bistabiele multivibratoren die de frekwentie

van 5MHz terugbrengen tot 312,5 kHz. M is verbonden met punt M van de

emittervolger op print IP27 en punt 17 van IP4.

De volgende 5 "bi-vibs" delen de frekwentie nogmaals door 25.

Dus pun~ A levert een frekwentie van 12,5 kHz. Punt A is ook verbonden

met punt A van de emittervolger op print IP7. De hierna volgende 7

"bi-vibs" delen de frekwentie door 125. Zowel op de punten D, B als F

zal nu een frekwentie van 100 Hz verschijnen.

Punt D is verbonden met de emittervolger IP27. De prints IP15 tim IP24

delen de frekwentie nog eens door 100 zodat aan de uitgang 1Hz verkregen

wordt, waarmee de schakeling voor de tijdstipbepaling getriggerd kan worden.

In fig.6,7 en 8 zijn resp. de sekondenteller, de minutenteller en de uren

teller weergegeven. Zoals uit de schema's blijkt zijn dit vrijwel identie

ke schakelingen. Zo wordt de sekondenteller gevormd door een tienteller

(2Pl tim 2P4) en een serie prints (2P7 tim 2P9) die door 6 delen. Aan de

uitgang van de sekondenteller is de pulsfrekwentie 1/60 Hz wat overeen-

komt met een minuut. De count-reset schakelaar links op de tekening schakelt

de 1 Hz pulsen van de teller over op de resetlijn.

Zoals reeds is opgemerkt is de minutenteller (fig.7) identiek aan de

sekondenteller. De reset drukknop rechts op fig.6 verbreekt de verbinding

van de sekeondenteller met de minutenteller en schakelt de ingang van de

minutenteller aan de resetlijn. Hierdoor kan men de minutenteller sneller

laten lopeno
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De uren- (en dagen) teller wordt door fig.8 voorgesteld. De prints

2PI9 tim 2P22 vormen weer de tienteller. Deze tiendeler en 2P25 en

2P26 delen de frekwentie door 24. Dus na 24 pulsen op de urenteller

wordt er een puIs aan de dagenteller doorgegeven. De dagenteller kan

hoogstens tot 3 tellen. De resetknop voor de dagen- en urenteller is

rechts in fig.23 getekend. Met dit maak- en verbreekkontakt kunnen we

de ingang van de dagen- en urenteller van de uurpulsen overschakelen

op de sekondepulsen~ om deze teller sneller te laten lopen en hem

juist af te stellen. De uitgangen van de tellers zijn als voIgt met

ingang 2 van de buffer verbonden:

sekonden I eenheden : 5P22 tim 5PI9
I I
I tientallen 1 5PI8 tim 5PI6,

minuten I eenheden
I

5PI5 tim 5PI2I
I

I
I tientallen . 5PII tim 5P9

I
I

uren I eenheden I 5P7 tim 5P5
I ,
I tientallen I 5P3 en 5P4.
I I,
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4. Het zendgedeelte.

Het algemene schema wordt gegeven door fig. 9.

Aan de 256-deler gevormd door de prints 6P6 tim 6P12 wordt 5 MHz toe

gevoerd van de oscillator (lPl). Via een emittervolger op 6P24 wordt

het signaal toegevoerd aan trigger unit B (fig.l0) en een 10-deler

gevolgd door een 16-deler print 6P20 tim 6P23. Aan de uitgang van 6P23

hebben we nu een blokspanning van 122 Hz. Deze wordt enerzijds via

een emittervolger op 6P24 aan trigger unit A (fig.l0) toegevoerd, ander

zijds direkt naar buiten uitgevoerd op een b.n.c. plug.

Trigger unit A (6P25) is een monostabiele multivibrator waarvan de duur

van de labiele toestand instelbaar is door middel van een schakelaar.

Hiermee wordt de waarde van de pulsduur bepalende weerstand gewijzigd.

Trigger unit B is een poortschakeling. Op de ingang van de poort (punt 11)

komt een signaal van 19,22 kHz met een pulsbreedte van 15 ~sec wat ver

oorzaakt wordt door de monostabiele multivibrator 6P12. De poort wordt

geopend en gesloten door het uitgangssignaal van trigger unit A.

Over de overwegingen die een rol gespeeld hebben bij het ontwerp van

dit type pulsgroep wordt verwezen naar par. 2.4.

4.2. De zender.---------

De zender wordt uitvoerig beschreven in "GEE Ground station 25 kW trans

mitter, type T.4080". Voor gegevens e.d. wordt dan ook naar het bovenge

noemde boek verwezeu.
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5. Ret ontvanggedeelte.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de Astro-ontvanger wordt

verwezen naar het handboek.

De ontvanger staat ingesteld op de stand C.W. en door de video band

breedte moet 300 kRz gekozen worden.

De uitgang van de Astro-ontvanger is verbonden met een z.g. coinci

dentie detektor. Er is nog een schakeling aangebracht om de zendpulsen

en de pulsen afkomstig van vliegtuigreflekties te onderdrukken (fig. II).

Deze schakeling Qestaat uit een mo:stabiele multivibrator (7P4) die ook

door de triggerpuls voor de zender gezet wordt. Gedurende de tijd dat

hij gezet is (500 )..Isec) wordt door hem een z.g. "analoge: EN-poort" ge

sloten gehouden waardoor het videosignaal naar de coincidentieschakeling

is afgesneden.

De uitgang van deze poort wordt naar de coincidentieschakeling gevoerd.

Deze bestaat uit een emittervolger gevolgd door een drempelcircuit, die

slechts spanningspieken boven een bepaalde waarde doorlaat. Rierdoor

wordt dus een gedeelte van de ruis en de zwakkere signalen geelimineerd.

Ret signaal wordt nu via een versterker over twee wegen namelijk e~n

direkt en de ander door een vertragingslijn naar een zogenaamde coinci

dentieschakeling gevoerd.

De vertragingslijn, een AD-YU 606G, geeft een verschuiving in tijd van

53 )..Isec, zodat in het geval er een meteoorreflektie aanwezig is, altijd

op be ide ingangen van de coincidentieschakeling een puIs komt te staan,

zodat deze op zijn beurt een puIs aan de volgende trap, een eindversterker

zal geven.

Er zal een reduktie van ruispieken optreden, omdat de ruis in veel mindere

mate is gekorreleerd. Beide schakelingen zijn uitgevoerd op een print,

waarvan de aansluitingen als voIgt zijn:
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coincidentieschakeling.

aansluiting. beschrijving.

1 uitgang vliegtuig reflektie begrenzer

8 uitgang vertragingslijn

10 ingang vertragingslijn

12) aansluiting voltmeter14)

16 uitgang

18 aarde

20 -12 Volt.

Print 9P3 analoge EN-poort

aansluiting beschrijving

10 uitgang (naar coincidentieschakeling

12 -12 Volt

13 uitgang videoversterker

14 uitgang monostabiele multivibrator

23 aarde

Ret is mogelijk dat er ineen duty cycle nog een meteoorreflektie

aanwezig is. De schakeling weergegeven door fig.12 heeft als doel

deze tweede reflektie te registreren en er voor te zorgen dat hij

niet doordring tot de accumulator. Bij het schrijven van dit rap

port was er nog geen gelegenheid geweest deze schakeling te testen

en is daarom weI in de kast aanwezig, maar nog niet in de schakeling

opgenomen.
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6. Ret meetgedeelte.

De schakeling voor de tijdsduurbepaling bestaat in principe uit een

100-teller (print 8P1 tIm 8P10). Via een poortschakeling wordt een

signaal van 100 Rz toegevoerd. De poort wordt geopend indien een re

flektie geregistreerd wordt, d.i. wanneer het punt b (4P1) -11 Volt

wordt. Als de meteoriet is verdwenen komt er een resetpuls van het

stuurorgaan (blok 7.2). Ret stuurorgaan ~orgt er.ook voor dat de tel

ler zelf wordt gereset (e SP22), zoals uit het schema blijkt. Indien

de reflektie langer duurt dan 1 sekonde wordt door 8P10 een puIs af

gegeven aan het stuurorgaan, waardoor nogmaals aIle gegevens worden

uitgeponst. De 8 uitgangen van de teller zijn doorverbonden met in

gang 1 van het buffer op de bits SP2 en SPS tIm SP12.

De schakeling meet en kodeert de tijd (B.C.D.-kode), verlopen tussen

de zendpuls en de ontvangen puIs. Deze tijd is een maat voor de af

stand van het meteoorspoor tot de radarantenne. Print 4P2b is weer

een poortschakeling die een blokgolf doorlaat afhankelijk van de

spanning op punt 7. Wordt deze spanning -11 Volt, dan slaat de poort

dicht. De prints 4P3 tIm 4P14 is een decimale teller van 2 decades.

Hierin zorgen 4P9a en b er voor dat aan het begin van elke priode de

teller gereset wordt. De uitgangen van de teller zijn doorverbonden

met ingang 1 van het buffer, n.l. op bit SP1 en SP16 tIm SP22.

6.3.1. De pulsamplitudemeting (fig.1S en 16).

Deze schakeling heeft als funktie het bepalen van ~e amplitude van de

reflektie en in een digitale kode weer te geven (BCD-kode).

Print 4P24 zet de pulshoogte om in een pulsduur (fig.IS), terwijl de

printen 4P2a tIm 4P21 de kodeerinstallatie voorstellen (fig.16).
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De werking van de eigenlijke ADC vindt men terug in het afstudeer

werk van Ir. J.S. Duisterhout (bIz. 4.7).

De uitgang van 4P24 is verbonden met. print 4PI een kombinatie van

emittervolgers en een inversieschakeling. Ret nogmaals geinverteerde

signaal (punt c 4P I) staat nu op ingang 3 van een "EN-poort" (4P2a),

terwijl op ingang 4 een blokgolf van 312,5 kRz wordt toegevoerd. Zo-.

lang dus de poortschakeling door de ADC open gehouden wordt, zal de

decimale teller (een decade) gevormd door de prints 4PI5 tim 4PI8 in

werking zijn. De teller wordt gereset door een digitale puIs afkomstig

van print 4PI. Door middel van print 4P21 een hersteldrijver wordt de

teller weer op nul gesteld. De uitgangen van de teller zijn doorver

bonden met de schake ling die de maximale amplitude van de reflektie

moet vormen in rek 7 van de installatie.

6.3.2. De maximale amplitude bepaling (fig.17,18 en 19).

Ret principeschema van de maximale amplitude bepaling is in fig.17

gegeven .

. ADO

buffer y

buffer x

Bepaling B4 Indien B4
1-------"''''1 schrijf danvan .

eind borrov Y ~n x

fig.17.

Ret getal in buffer y, dit is in feite de uitgang van de teller van

de ADC, wordt vergeleken met het getal dat in buffer x staat. Daar

toe wordt y van x afgetrokken. Treedt nu een borrow op, d.w.z. y > x,

dan wordt getal y over het getal in buffer x geschreven. Trekt men

het x~ cijfer y van het n~ cijfer x af, dan treedt een borrow b In n n+
op indien:

b =xyb +x-yb +xyb +xyb
n+1 n n n n n n n n n n n n (6. I)
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Hierin is b de eventueel optredende borrow van de aftrekking van
n

de cijfers y I en x I·n- n-

Vergelijking 6.1 is nu te schrijven als:

bn+ I = x (y b + Yb ) + Y b (x + x )n nn nn nn n n

~n+1 = x (y +b ) + Y b •n n n n n (6.2)

In fig.18 is de schakeling weergegeven die forrnule 6.2 realiseert.

In deze figuur is y en y resp. de punten 9 en 19 van de teller
n n

van de ADC (fig.16), terwijl x en x resp. de punten 14 en 4 van
n n

de schuifregisters van buffer x voorstellen.

Indien een eindborrow (b4) optreedt, dan wordt deze door de schakeling

weergegeven in fig.19, omgezet in een transferpuls om de inhoud van

buffer y in buffer x te schrijven.

7P25 7P26 7P27

(4P20

Schuifpuls naar
punt 3-en 13 V2n
buffer x.

b (4P1)

_/M!B4 PE CD
1.3 .21 - ~ S

I!'" 17 /g

.1- I!'"
'J'

I

fig. 19.
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Is b4 aanwezig en de blokkering vanwege print 7P27 niet aanwezig,

dan ontstaat een transferpuls doordat de poort 7P25 een puIs e(5P22)

doorlaat. Deze puIs verschijnt indien de meting van de amplitude

is voltooid. De bIokkeringsschakeling is aangebracht om te voor

komen dat tegeIijkertijd twee reflekties gemeten zouden worden.

Buffer x wordt gereset door het stuurorgaan nadat een ponsing is

geschied (e 5P22). De uitgangen van buffer x zijn doorverbonden

met de Ie informatie-ingang van het uitleesbuffer in blok 7.3 nl.

op bit 5PI2 tim 5P15.
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7. De informatieverwerking.

Omdat bij het optreden van een meteoorreflektie het signaal uit meer

dere pulsen zal bestaan, bij een underdense spoor mag men gemiddeld

op 20 pulsen rekenen, is, om de kans op vals alarm te verkleinen, een

z.g. accumulator ingebouwd. Deze schakeling telt d.m.v. een kondensator

verscheidene pulsen op. Wordt nu na een zeker aantal pulsen een bepaal

de houdwaarde overschreden, dan zal een Schmitt-trigger geaktiveerd

worden. Verdwijnt de meteoorreflektie, dan zal de kondensator zich met

een bepaalde tijdskonstante ontladen.

Wordt nu weer een bepaalde houdwaarde overschreden, dan klapt de Schmitt

trigger in zijn oude stand terug.

Door toepassing van deze schake ling wordt verkregen dat het begin en

het einde van een meteoorreflektie scherp is gedefinieerd, waardoor

triggering van het stuurorgaan met grotere zekerheid geschiedt. Bij

het terugklappen van de Schmitt-trigger wordt de kondensator die voor

het optellen van de pulsen diende, volledig ontladen.

Fig.21 geeft de schakeling die nodig is voor het triggeren van het

stuurorgaan enerzijds en die voor het geven van een resetpuls voor

tijdsduur teller en maximum amplitude bepaler. De aansluitingen zijn

als voIgt:

Print 9P4

aansluiting beschrijving

6 ontladen van kondensator

8 uitgang accumulator

16 ingang accumulator

20 -12 Volt

22 aarde



-7.2-

7.2. ~~~~E2Eg~~~ (fig.22).

Ret stuurorgaan kan zijn triggerpulsen zowel van de accumulator als

de tijdsduurteller ontvangen (zie par. 7.1 resp. par. 6.1). De pulsen

afkomstig van de tijdsduurbepaling moeten eerst een "EN"-poort pas

seren, die gesleuteld wordt door de accumulator. Is door deze een re

flektie geregistreerd, dan wordt de poort geopend. Zo niet dan blijft

hij gesloten, waarmee voorkomen wordt dat er ponsingen zullen geschieden

tengevolge van stoorpulsen op de tijdsduurteller.

De triggerpulsen worden op een kapaciteitsdrijver (5P24) gezet, die

op zijn beurt de volgende 3 taken verricht:

1. de informatie op ingang 1 van het buffer wordt op de uitgang gezet.

2. aan de converter (blok 7.4) wordt een ponskommando gegeven via
poort 5P27.

3. de bi-stabiele multivibrator 4P25 wordt omgezet, waardoor de

"EN"-poort 5P25 geopend wordt.

Als de ponsing is voltooid, dan wordt dit door de converter d.m.v. een

puIs gemeld. Deze puIs wordt via de nu geopende poort 5P25 naar de C.D.

(5P23) gevoerd wat tot gevolg heeft dat:

1. de informatie op ingang 2 van het buffer wordt op de uitgang gezet.

2. de multivibrator 4P25 wordt weer omgezet zodat de poort 5P25 de
volgende terugmelding van de converter blokkeert.

Tenslotte is 5P26 aangebracht om naar buiten kenbaar te maken in welke

toestand het stuurorgaan is.

De buffer bestaat uit 22 schuifregistermultivibs. Deze elementen hebben

twee stel informatie-ingangen met de daarbij behorende schuifpulsingangen.

De schuifpuls voor het tijdstip komt van kapaciteitsdrijver 5P24.
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De schuifpuls voor de andere informatie van kapaciteitsdrijver SP23.

Bij de kapaciteitsdrijvers worden op het juiste moment en in de ge

wenste volgorde getriggerd door het stuurorgaan.

De uitgangen van de buffer zijn doorverbonden met de ingang van de

converter volgens onderstaand schema.

Een gedetailleerde beschrijving van de converter vindt men in het

bedieningsvoorschrift.

De aansluitingen zijn als voIgt:

Plug A
1
2
3
4 aansluiting Ie decade.
S
6
7
8

22 Punch kommando

23 Nulleider aan -3 Volt.

Aansluitingen van plug B,C en D volgens bovengenoemd bedieningsvoorschrift.
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Een gedetailleerde beschrijving van de Friden ponser SP2 is te

vinden in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

De aansluiting van de ponser op de Peekel-converter spreekt voor

zichzelf •
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M.W. G020. Mono-stabiele multivibrator.(250 kc.)

3/13
5/15

7/17

9/19

11/21"1" uitga!lg

capacitieve ingangen

gelijkstroom incang

basis ingcln.";

"0" uitgang

)- '.1

,---...,,/>90"..

.,'

C
7 x CO

["1["'-'
, I

. .
B.W. C040. Bi-stabiele multivibrator. (250 kc).

9
,,--~o

~o, ...

a
/ .

3

11/21

21

10

13

3
13

5

15

20

4

14"0"

" 1 "

"0"

"1"

"

"0"

t',

ingan~~

"

.1

I'

I'

.,

'1

"

paralle~ informatie inganz

capaci ti eve ing~mp; 1'1 " zetten
., " r,o" "

herstel ingang "1 " zetten

" " "0" I'
deelinganf'en
1f .., " uitganF·:I

1'0" .,

Schuifregister wip (250 kc. )

j~ransfer puls ingang "1"

aerie informatie

schuifpuls inganc

2' r---"
~:.. VO"20 ,o--.~ I ..

pard !'. ,t in- .f t1"'
b 6 -1

5 7

J !
3~i1')_19

11/21 I' i
! I

13 ~!, 0 ., f-I-- 9

n
Plrallel In ·-l·ll s. N. Gn80.

,__---''V_
I '9
ii.--....,t>

herstel
.,

in~~8. ng

"

" 1"

"0"

zetten

"
5

15

deel ingang

•, 1' f ui tgang

... .,
I •

" 9

N.r. C240. Niveau inversie schakeling. (250 ke.)

ingangen 3/5/7/9·

13/15/17/19

U-131-3
0----.

N~
1-1-00---00



H.D. C5i~0. Herstel drij~,rer l2)O kc.)

a
1-------<0 -.I

50~---i

I
50~-"""""1

3 0-----=)0:'); HD

~: I
'--__...J.

gelijkstroom i~~ang

capacitieve i~gang

uitgang

C.D. Cj80. Capaciteit~ drijver. (250 kc.)

;'/15

3
0---1 CD

9
ingang

uitgnng 9

B! -I.., f
j

pI-31
I_--r__.---_-.-----I

RI- 5 7

P.E. C14 43. PuIs en poort. (250 kc.) 2 op 1 plaat..

r~gel ingangen 5/'7/9 15/17/1'}

puIs ingnngen 3 13

oasis ingangen 4 14

uitgangen 1 " 21

T. o. C'/, f)

3o----t>jflO-1 I

--L- - --05
I

4 0--[>

I

Transist~r of poort (!50 kc.)

ingan~en 3/4/7/~/13/14/17/18

u i tsangen 6'/10/16/ ,'0

v~rdere ~e~cven6 over deze standa8rd print~ word~

T.~. Cj~O Tr~nsistor eu poor· (250 kc.)

ingangen 3/4/7/8/13/14/'1~18I

~6
3o---c.i TE-1

I "L. o----c>1
L. 'vuor

verwezen n~'l::lr de "Documel1ta~ie BOUWf;;tenen :~ap v::.t.n de

~ ,.. p,sroep t... v ••.'.

So~mige van de standaard prints hebben mecrdere 6chakelingen

op een prinb. In de gevallen dat deze ;rints zelf op een

montage printje vervaardild zijn zijn mecstal niet aIle

schakelingen uitgevoerd.
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