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S~menvatting

I~ dit verslag wcrdt een ayateem besproken dnt het mogelijk

~aak~ C~ radarr~flektie8 van meteoorsporen te detekteren.

Hierb~j wordt de nadr~k gelegd Dp een oysteem dat de invlned

vac otoricgen zoveel mogelijk onderdrukt. De invloed die

ruis hceft op de nauwkeurigheid van dit systeem wordt

behandeld in hoofdstuk 2 • In hoofdstuk 3 voIgt een

beschrijving van de wijze waarop de signalen geschikt

gernaakt worden om in een automa~i6ch registratiesysteem

te worden verwerkt. Tenslotte is in de Appendix berekend

welke de optimale bandbreedie voor de ontvanger is in

het beschouwde geval.
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I INLEIDING.

Het verschijnsel meteoor is aan vel en welbekend, om

dat een meteoor zich in de nachtelijke uren kan manifesteren

als een z.g. "vallende ster".

Wat zijn meteoren? In het algemeen z~Jn het voorwerpen

die afkomstig zijn uit het wereldruim rondom ons. Men kan zich

deze voorwerpen vooratellen ala steen- of metaalachtige deel

tjes die met een hoge snelheid, varierend tussen 12 en 72 km/sec.

in dedampkrinsschieten. Bij deze hoge snelheden zullen de me

teoren tijdens hun reis door de hogere luchtlagen door de wrij-
"

ving zo heet worden dat zij verdampen. De hoogte waarbij dit

gebeurt ligt tussen ongeveer 90 en 120 km. Door deze hoge tem

peraturen zal er ionisatie van de luchtmoleculen optreden. Als

de temperatuur nog hoger oploopt treedt er behalve ionisatie

ook uitstraling van licht Ope (" vallende ster").

Als enkele gegevens van het geioniseerd spoor bekend zijn,

zoals de duur, de lengte en de vorm, dan kunnen bieruit eigen

schappen van de bovenste luchtlagen afgeleid worden, zoals de

dichtheid en de windsnelceid ter plaa.tse. Tevens is het moge

lijk om gegevens over de meteoor zelf te weten te komen, bij

voorbeeld de snelheid, de massa, de samenstelling en de groot

te en van een aantal meteoren de tijd en richting waaruit zij

komen. Uit deze en andere waarnemingen kan men weer gegevens

halen die belangr1jk zijn voor de astronomie.

Verder kunnen de meteoorsporen dienen ala reflekterend

voorwerp, wa~rdoor het mogelijk is radioverbindingen met ver

af geleEen plaatsen te onderhouden. Dit zijn z.g. forward

scatter-verbindingen waarvan het JANET-systeem een voorbeeld

is. (zi€' ref. 1).

Anderzijds is men door het reflekterend vermogen van

een meteoor in staat om gegevens over het spoor en de mete-

~~:~:~==;=:::===:•. o..o... r zelf te verkrijgen. Eierbij kan men gebruik maken van-de
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in de radarsystemen bekende technieken. Eet reflekterend ver

mogen van het spoor wordt eccter minder naarmate de frekwentie

hoger wordt. Dit afnemen gaat met een faktor X3 (Z).(X = gOlf

lengte). 20 wordt het gereflekteerde verrnogen bij frekwenties

boven 200 :!Hz al zo gering dat het niet effektief rneer is om

dcze frekwenties te gebruiken. Anderzijds wordt het frekwen

tiegebied aan de onderzijde begrensd doordat de in de atmos

feer aanwezige ruis met afnemende frekwentie toeneemt, even

als de storingen van verafgelegen zenders door reflekties te

gen de ionosfeer. Eierdoor zal ergens in dit gebied een opti

mum liggen, afhankelijk v~n de omstandigheden ter plaatse.

In de groep van Prof. van Dijl is een installatie aan

wezig waarmee het mcgelijk is om meteoorsporen te detekteren.

A~ngezien de waarnemingen van de radarreflekties gedaan worden

op het sch~rm van een oscillograaf kost dit vrij veel inspan

ning. Daardoor kan dit niet uren achtereen gedaan worden.

Bovendien is het geregeld waarnemen tijdens nachtelijke uren

onmogelijk. Daarom is de mogelijkheid geopperd o~ de hele

waarneming te automatiseren en de gedetekteerde meteoorsporen

automatisch te registreren.

Dit verslag behandelt de detektie van de radarreflektie

van een meteoorspoor e~ 4e beveiliging van deze renekties ".
ot..-f'"

tegen de inTloed v8A-~toringeD. TaD buitenaf • terwijl de Terwerking

van d~' retlekties in de registratieapparatuurgedaan is door

J.S.Duisterhout.
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2. Ei~en a3n signaa1 en detektor te ctell~n.

2.1. Bepaling van de kana or een foute detektie.

In h~t geval dat het meteoorspoor gedetekteerd wordt

met behulpvan rnd~rafpBratuur caat men als voIgt te werk.

Er wordt een puIs uitgezonden en men wacht dan bf er een

sign.<lal terugkomt en zo ja, wanneer het terugkoI:lt. Als het

ontvangen signaal zeer sterk is, levert hat in het algemeen

geen moeilijkheden op om een dereelijke reflektie te detek

teren. Detekteren wil hier zaggen: een besluit nemen of er

al of niet een refleytie was. Dit wordt echter moeilijker

naarmate de signaal-rui3verhouding kleiner wordt.

Wat moet de detektor dcen? In het geval dat het binnen

komende signaal een gevolg was van ruis aIleen moet hij het

besluit nemen: "geen reflektie", en in het geval d"it het

binnenkomende signaal een gevolg was van een reflektie en

ruis samen, dan moet hij het besl ui t nemen: "weI een reflektie".

De kans dat de beslissing van de detektor juist was, is

s.fr.ankelijk van diverse faktoren, o. a. de SiN verhouding en

de kwaliteit van de detektor. De werking van de detektor kan

als voIgt voorgesteld worden:

ontvangen
signaal x

ruis +~

event.
reflekt:1e

Detektor

fig. 2.1

~--~o besluit b1

~---o besluit bO

wel 'n reflektie

geen reflektie

Men kan nu de diverEe k~nsen een naam geven. De kans

d~t.er een reflektie is noemen we P(S1)' de kans dat er geen

reflektie is noemen we peS ). ~er0er heten de voorwaardelijkea .
k~nsen dqt het sign3al x ontvangen wordt als er a1 of niet

~en reflektie aanwe~ig was respektievelijk P 1(X) en P (x).
s' so
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Je k~n~en d~t er ~1 of ~~en reflektie was onder voorwaarde dat

er eign~al ontv~ngen wordt noe~en ~e P (3~) en P (3 ). Het
x' x 0

theorema van Bayes zegt dan:
ret. C~)

( 2.1)

en

( 2.2-)

I

Eierin is p (x) de kans dqt een signaal m~t amplitude x ont

vangen wordt. Crnd~t de kans op een juiste beslissinc v~n de de-
I •
~z~e

dus de kanseu met de VO~1:,wa~1rd.e dat l:~t o5ioo8.=,l ont\Cp.ngen is.

30 zijn de a-friari ka~sen, de kanse~ v~~r de cntv~ngst van

cignaal, in di+, geval p (3 1 ) en p (So),

De a-posteriori k3nsen worden nu:

1

en

P (3 ) = 1 - P (5,)
x 0 x

Hierin is

( 2.3 )

( 2.4 )

lex)
P,31 (x)

=
P so (x)

( 2.5 )

In \':oorden uitgedr:.t~,t is lex) dus de verhollding van de kans

dat het signaal afkomGti~ is van reflektie + ruis en van d~

kana dat het signaal afkomatig is v~n ruis aIleen. Dezc-ver-

houjin~ wordt in de Engelse literatuur de likelihood ratio

genoemd. Deze lex) iu ~fhankelijk va~ de signaqlsterkte x.

De ruisspanning net) k~n men in een vektornotatie weer

geven. In dat Geval is tet mocelijk O~ net) te ontbinden in

twee vektoren n (t) en n (t). Eiervan ligt n (t) 1angs de as
p q p

waarlangs de Eignaalspanning E ligt en n (t) staat hier lood
q

recht op. (zie fig" 2.2 ) Eierin i;:; E de 3ffi}ilitude V3.n de om-

hullende v~n de drsaggolf.
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= n (t) + j n (t).
p q

( 2.7 )

:fig. 2.2

n (t) net)
q

l/?J_npjJ-(t_)__~> E( t)

(

Als aangenomen wordt dat n (t) en n (t) een normale of Gausse
p q

verdeling hebben en dat de ruis bandbegrensd is, dan is het

mogelijk om de veraeling te berekenen van de amplitude van de

ruis. Dit blijkt een Rayleigh-verdelirvg te worden (4)

Ook kan men de verdeling van de amplitude van een reflek

tie + ruis uitrey.enen. Dat hier inderdaad weer van een kans-

verdeling sprake is kan men inzien als men bedenkt dat weI is

waar de reflektie een bepaalde vaate waarde heeft, maar dat de

ruis nog steeds willekeurig fluktueert.

Aangezien de signaalamplitude E loodrecht staat op n (t),
q

zal de statistische verdeling van n, (t) dezelfde blijven, n1.
':1'

normaal met een gemiddelde nul.

p (X) =
q

De verde ling van f ,
p

1
_x2/ ~

e 0

f (t) wordt
p

nu dus:

( 2.8 )

1
( 2.9 )

Met deze verdelingen wordt de situatie beschreven aan de

uitgang van een mi~denfrequent versterker, dus vQor de detek

tor. Nu kan de k3ns berekend worden dat het eindpunt van de

vektor E + net) in een bepaalde oppervlakte-elementje ligt.

(zie figuur 2.3 ). =>eze kana is gelijk aan het produkt van het

X

1
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o~~ervlakje en het )rodukt van de verdelin~sfunktieG ter

[laatse. Uit het plaatje is vprder af tp lezen:

en
~ =XCos {j

X =xsin {j

Deze kans is dus:

( 2.10 )

( 2.11 )

( p ,(~). p (X) d~ dX
p. q

1
= e

N 2 1r
o

- t ~ - E )2. x2/ ~
. cit 8X

'''''"

( 2.12 )

Als deze kans uitgedrukt wordt in x en {j wordt dit:

1 -~- E2~ 2XE
pp'd).Pq(X) = • ." e No·

Hieruit kan men de verdelings~unktie p(x) voor de

cos{1
( 2.13 )

ar:.plitude

p(x

1

van signaal en ruis samen berekenen coor de bovensta?<nde ver

delingsfunktie te intecreren over ~ in het gebied van 0 tot ~1r.

(5)

De resultaten van de berekening kunnen als voIgt in figuur

getekend worden.

l(x) = alb

~;
,~,

T E

Ii >No

De t~ee ~ev~llen zijn ;rete}:enJ voor :::« ~T
~ 0

~:11epn youis ~~n~0~i~

en E > N • 3et e~r
o

is. Jc, ]".:o:nrne oe~ft
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~U~ e~n 3ay]eigh-v~cdelinG weer. Dc t~eede kro~xe geldt als

E > r; . In ':H t geval is er een f;iCnc;£;l <''In'~iezig dat zo groot
o

i:: ,j:.,t het bove!': -le rui.:: ui t komi.

:'it zijn ;:;ev'"<ll---n '.'I", ru'~t f'~n dete/,tor een keus :r.oet rna.ken.

Als E kleine~ wordt zal de krcmme naar links schuiven en de :

linkse kromme steedE meer benqderen, tot tij uit~indelijk ge

heel tot dekking ko~t m~t de pprste kramme. liierbij wordt de

sin verhouding bteeds ~leinp.r en nade~t uiteindelijk tot nul.

3et is hierbij ee~vo~dig in te zien dat de keuze die de detek

tor moet maken steed::: moeilijker vlOrdt naarmate de SiN verhou

ding kleiner wcrdt.

I
Voor en bep3.31d bE-val kan l(x) (likelihood r3.tiCY) in

figuur 2 ..4aangegeven '.... orden.

P 51 (x) a
lex) = () = ~.

P.so x

Nasr rechts gaRnde in de grafiek neemt lex) toe, naar links

af. Het is mogelijk de b~sliGsing van de detektor afhankelijk

te maken van het overschrijden van een bepaalde waarde L door

lex):

als lex) >L den was er een reflektie en

als lex) < L dan was er ;:,lleen ruis.

Eet is eenvoudig in te zien dat de zekerheid waar~ee dezei~

uitspraak gedaqn Kan worden afhankelijk is van SiN ~erhouding.

In het algemeen kan de rout. die de detektor m8~kt tweei~lei

zijn n.l.

1e. Een gemi5te reflektie.

2e. Loos alarm.

In schem8 is dit als voIgt 88n te geven:

besluit van de detektor
juist........ /# b1 : er was een reflektie

........ ........ 19«'s alarm
"'/

/' /' )EHlQ.ste reflektie
,../ .......~ b '.~ er WnS geen reflektie.

juist 0

een reflektie: S1

geen reflektie:S
o

fig. 2.5
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De foutenkansen die hierbij optred~n 7-ijn:

de k~ns op 100s ~larm:

de k~ns op eAn gemiste
~I

P (b
1

) en
so

reflektie: P 1(b ).
5 0

De kansen op een juiste beRlissing volgen hier recht

streeks uit:

p 1(b 1 ) = 1 - P 1(b) ens. S 0

P (b) = 1 - P (b).so a so 1

( 2.14 )

( 2.15 )

I

Het is nu mogelijk om een schatting van de beid~ fouten

kansen te maken als er enkele beperkingen opgelegd worden. De

ruis moet n.l. een Cousse verdeling hebben en de bandbreedte

van het frekwentiespektrum moet beperkt zijn.

2.2. De berekening van de kana or 1006 alarm.
I

In het beschouwde geval is de reflektie amplitude gemo

duleerd en de beslissing over het al of niet aanwezib zijn '

van een reflektie geschLedt door hat uitgangssignaal van de

o~tullende detektor te vergelijken met een :irempel. Deze drem

pel heaft een hoogte T (Eng. Treshold). Eat niveau van deze

drempel wo~dt gerefereerd a~n het sign2al door de verhouding

a:
'T'

a = ..>~ ( 2.16 )...,

A~n6eZlen de statistische fluktuatie van de amplitude

v~n de G3usse ruis'~ayleigt verdeeld is Czie ?adiosyetemen I,

~arasraaf 3.4.1) kan de kans d~t de ruisamplitude een bepaald

niveau oversctrijdt als voIgt Ditced~ukt worden. De ka~s dat

de ruisBmplitude nCt) grater is ~~n een niveau ~~t hoogte H

r~ _ = ~
&4 t I..

De~e }::in:--: is:
2

-H IN .,
o

!: 5. e r b i; i s~; c e
"'" 0

( 2.17 )
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,)

T '- /
- iN ~

o
= e

2
- a :2

( 2.18 )

-r"l'-/ ~

~:~rbij :2 ~ ~ N - • R is dUE de ve~t0u~in6 van het gemid
o

delde sign~al/ruis ver~o6en.

J~ k"nG op 1005 :tlarm P (b") i:5 dus eveneens:so I

P ('c
1

)::: e
so

2
-3 B.

( 2.19 )

Een te~ening die de k3ns of een foute beslissing in beeld·

brengt i5 figuur 2.6 ",

net)

ref. (6)

2.3. Een benadering van de kane or eel; gemiste reflektie.

In dit gev~ll ma3.kt de cletektor een fout 3.1s hij l':et be-

sluit neemt dat er geen refle~tie is, terwij1 er wel een was.

Ook voor dit geval k3n er een tek~ninG 6erna~kt ~orden(zie fi3.2.7)

n (t)
p

E

Deze foute beslissin6 nee~t d~ dete~tor a15 hst niveau T niet

ov~rschreden wordt, m.a.w. ~lb het eindpunt van de resultant.

van de vektoren E en nCt) binnen de cirkel ~et etraal T valt.
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A0ngez1e~ het niet eenvoudic is om exakt ult te rekenen

~~e groot d~ze k~ns is wordt de berekening vereenvoudigd door

de cirkel te vervangen door een recr.thoek met zijden 2T

(zic fig. 2.8)

n (t
q

---+-.....::...----Io....----~E
n (t)

p

fig. 2.8

Op deze manier wordt de foutenkans grater voorgesteld dan hij

in werkelijkheid is. In dit geval is de kans op een rout gelijk

3an de kana dat n (t) Kleiner is dan T anaer de voorwaarde dat
q

het eindnunt van n (t) binnen tet vierkant ligt. De kana dat.. p
de vektor n (t) in de richting van het vierkant wijst en niet

~ p .
naar de ~ndere k3nt is t. De kans dat n (t) groter is dan E-T,

p
maar kleiner dan E+T (anders ligt het eindpunt van de vektor

aan de andere kant weer buiten het vierkant) is:

( 2.20 )

Hierin is

l(x) = 2 {. 2
-8

d s. ( 2.21 )

De, kans dat n (t) ,F,n de voorwaarde voldoet is F1•
P

Bovendian.moet n (t) Kleiner zijn dan ~. Deze k~ns io:
q

. ( 2.23 )

In dit fev~l moet de produktregel toegepast werden omdat n~(t)
1-'

en nq(t) mopten voldopn aan de voorw3Rrde d3t zij tecelijker-
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tijd binnpn h~t viert~nt liBoen. De gekombineerde kans is dus:

P P
_ 1

l' 2 - "!

Dit is de kans op een gemiste reflektie:

( 2.25 )

I

V'ia'1rbij a T I en ( 2.26 )= IE

E
2

2R = IN ( 2.27 )
0

~e t~ee f~utenkansen die op deze ~anier berekend, r~sp.
",

. henaderd zijn kunnen in een grafiek tesen elk3Rr uitgezet wor~

den. In deze grafiek kan R Rl~ ,ara~eter opgevat worden en a

'3.1s variabele. Voor een bep3alde =~ verkrijgt men een kromme

die de systee~ka~akteristiekvan de detektor voorstelt. Voor

een Rndere w~arde van R voIgt ar een andere Ststee~kar~kteris

tiek. Een asntal v~r. deze systeemk~r~kt~ristiekenis ~itgezet

in gr~fiek op blz. 2.12 •

Dp kromm~n A,S enz. vertee~n~oordigen steeds hoger p waarJen

voor R. In ~e gr3fiek is af te l~zen hoe de detektiekwaliteit

toen9~~t nlG R toen~ernt. Lanc~ el~e kr~~m~ ic de [ro~theid a

uitgezet. Dez~ vcrtezen~oo~di~t de dr?~pel i:~ de detektor

ie tl1:':3enli~cen:':',:, w:.t:'rlen zijr. d:crc1<.t in de grafiek af te 1e-

zen. :J", bijbehorenJe 'f;'::.ardell 7;iJn in :i3bel'lorm "Neersece'len op

bladzijde 2.10 en 2.11 •
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In deze formule kan I (x) bepa&:d worden met behulp v&n ref. (16)

R _. -; SiN = ° dB R ::- 2 SiN = 3dB R :;:: 4 S/rJ ::-: 6 em
e. P ( b ) a P ( b ) a P ( b )

5~ 0 8 1 0 ':)1 0

° °
I

° ° ° °
C,1 0,0047 0,1 0,003 0,1 °
0,2 0,0188 0,2 0,014 0,2 0,005

C,3 0,042 0,3 0,034 0,3 0,0145

0,4 0,075 0,4 0,065 0,4 0,033

C,5 0,116 0,5 0,101 0,5 0,066

e,6 0,165 0,6 °~ 162 0,6 0,117

C,7 0.222 0,7 0,231 0,65 0,1505

0,8 0,281 0,8 0~308 0,7 0,188

C,9 0,351 0,9 0,390 0,75 0,233
'I C~/.:.19 1 0~477 0,8 O~279

0~9 0,382
... °uL~98,

R -- 9 SiN = 9,5 dB R = 16 SiN = 12 dB

a p ( b ) Gl P ( b )
51 0 6 1 0

° ° ° °
0,1 0 o~ 1 0

0,2 ° 0,2 °°c3 0~001 0~3 °
°c 4 °eo045 o ~ l." °
0,4'5 0,00944 0.5 0,002

C~5 0,0165 0,55 0,0045

O~55 0 0 0276 0,6 0,012

e,6 0,0445 0,7 0,045

0.65 0,0685 0,8 0,129

0,7 0, 'iC2 0,9 0,285

0,75 0, 1441.~ 1 0,50
c >1 c, '198.~

[,9 C,335

1 (:,5(;0
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2
P ( b.,) -a R= ~

6 I
()

R '1 SiN '" ° dB R = 2 SiN = 3 dB R = 4 SiN = 6 dB

a p I b1) a P ( b1) a p ( b,)\
S S E

° 1 0 °
... 0

°
1 0,

0,1 0,99 0,1 0,98 0,1 0,961

0,2 0,9608 0,2 0.923 0,2 0,852

0,3 0,914 0,3 0.835 0,3 0,698

0,4 0~852 0,4 0,726 0,4 0,527

0,5 0,779 0,5 0,606 0,5 0,368

O,S 0,698 0,6 0,487 0,6 0,237

0,7 0'/612 0,7 0,376 0,65 0,184

c,B 0,528 0,8 0,278 0 9 7 0,141

0,9 0,445 0~9 0,198 O,75 0,105

1 0,368 1 0,135 0,8 0,077

0,9 0,039
1 0,018

R = 9 SiN = 9,5 dB R = 16 SiN = 12 dB

a p ( 1) ) !i\ P
a

( b,)
s 1

°
1 0 °

1 0

0,1 0,914 0,1 0,852

0,2 C,698 0,2 0,527

0,3 0,445 0,3 0,237

0,4 0,237 0,4 0,077

0,45 0,162 0,5 0,018

C,5 0,105 0,55 0,0079

C,55 0,066 0,6 0.OC3

0,6 0,039 0,7 '" °
(,65 0,0225 0,8 ",0

0,7 0,0,1 0,9 °
0,75 0,0063 '1 °
0,8 0,oC3

e,9 -c
1 ~o
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~lE e~n reflcktic ged~tekteerd wordt O~ daarna auto-

m~ti3ch geregistreerd te worden dan is direkt in de schaar

s~·steemkar3.i<:teristieken te zJ.en d:3.t de reflektie ver boven

de nds uit moet komen om ::'?t'Bnt.oil laO's "lermen en gemiste

reflpkties voldoende ~erinG te doen zijn. ~irekt hiermee sarnen

hanst oak de vraae hoe de drempel dan ingesteld ~oet worden.

Immerstde vermind~rin~ van het a~ntal 100s alarmen gaat ten

koste van het aant~l gemaaktereflekties. De kwaliteit van de

detektie is lctnGs een kromme Nel r.etzelfde, m<.l,-r de hoogte

van de drempel zql bepalend zijn voor het a~ntal en de soort

fouten. Eierbij homt oak '1':- kwestie nh"r V0ren of de I:,egistra

tieapparatuur 81 of niet snel overbelast is en of de laos

31armfout later nOE door een bepaalde prosrammerine van de

rekenmachine geelimineerd kan worden.

Deze en dergelijke vragen rnoeten beRntwoord worden aan

de hand van gegevens die niet de detektor betreffen, maar de

~pparatuur di~ hiern~ komt en de eisen die da~raan gesteld

worden. Hiervoor wordt verwezen naar het afstudeerverslag van

J.S. Duisterhout.

2.5. De kans op een foute beslissing met een pulsgroep.

~en kan nagaan of de detektie verbeterd ~an worden als

een pulsgroep uitgezonden wardt in plaats v~n een enkele puIs.

D0 reflektie iz: dUB ook eenpulsgroep. Voor een juiste detek

tie is nodig d~t de ontvangen reflektie hetzelfde patroon

heeft als dat van de uitge~onden pu1s~roep. Een detektie van

de reflektie die ~erust o~ het herkennen v~n het bepasldepa

troon zal sneller ver~toord worden indiennu elke puls onge

stoord moet doorkom~n om het hele ;atroon te leveren. A~n de

andere kant is het voer de ruis veel moeilijker geworden am

dit bepaalde patroon te vormen.

Roe groot iE de k~ns op een ee~iste reflektie en· de kane

op een laos alarm i~ het geval dat er ~en pulstrein van n

stuks wordt uit3e~onden?
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P (b) n pulsen.2.5.1. De kans 0:) een ge m ~stP. reflektie 81' 0

van n stuks h~eft dus een kans

}
n. ~e kans op een on-

De kans op een fout tij een enkelvoudige puIs is

p 1(b ). Daarujt vol~t d~t de kqn~ op een juiste detekties 0 ~ -

1 - F 1(b ) is. Een nulstrein
80·

on iuiste 1~tektie van {1 - P1(b )• ... s. 0

juiste detektie van de ~ulstrein is du~:

( 2.28 )

2.5.2. ~e kans op een 100s 1 P (b) n pulsena arm \ 1
SO .

/
Dit i~ de kan8 d~t een ~de ruispiek rout gedAtekteerd

. t d .. d d ( 1 ,d e . . . , 1'1> twore on er voorNa3r~c at e n - I rUlsp1e~ oo~ .au ge-

PTI Z. Je kanE o~ 0en fout 1~

P (b'" pulzen
8~' 1/ ( 2.29 )

Een pulstrein van maximaal vier stuks was technisch

te realiserea. De kans op een gemiste reflektie is hierbij

en de tans or 100s ~lurm

~ pulsen { } LP (b
1

) :: P (b.) •
so so I ( 2.30 )

Deze k3nsen ozijn ir. grafiek 2.15L1.ngs d.e ~o1.s;.;en uitgezet. Tevens

i~ in d0ze ~r~f~ek, die E\fgeleid is van grafiek2.1~,niet

het hele 3etied van de mogelijke k~n~en afgebeeld, maar aIleen

he~ gebied dat voar .:;ebruik h:-t meest in aanmeridnJ komt.

Deze wijze van kansberekening is toegestaan, omdat

de vier plaatsen waar pulsen kunnen vallen zo ver van elkaar

verwijderd zijn dat de ruisfluktuat1es op die mom.nt~n

ongecorreleerd zijn.
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.2J. Interpret3.ti<; 'Ian ;if' slsteemkStr::>kteristieken voor I.t }ulsen.

In net g"bieJ v;a:i.r de foutenkansen klein zijr~ is de bms

or' laos alarm ryJet '~en vierde tn.:lcl:t verklein.J en de rans op een

g~miste reflektie iG met een faktor vier vergroot. Het is dui

d~lijk dat de winst in dit gev~l ~anzienlij~ is.

revens ie in deze grafiek een andere manier ~ebruikt om

de hoogte van de drempel aan te caven. In radarsystemen is

niet bekend w3nne~r er een reflektie is en hoe groot het ge

reflekteerde sign~al is. Juist dit laatste maakt het onmoge

lijk am een dremyel a3n te leggen als funktie van de signaal

sterkte. ITrijwe1 a1 tiju zal de dreml)el een vaste waarde hebben.

Hct is weI mogeli~k om de drempel te relereren aan d~ effektie

ve waarde van de ruis. Deze heeft immers een va~te waarde, af

h~nkelijk van plaats (en tijd) waar hij gemeten wordt.

IT'

drempel d - "I- N
a .

Dp-ze 3re~pe1 k~n van de waarde ~= TIE afgeleid worden door:

( 2.31 )

Eieruit voIgt dat een be?aalde vaste waarde van de drempel ge

vonden kan worden door uit te gaan v~n grafiek 2.1~.Hierin wor-·

den de punt~n verbonden die we vinden door van een kromme een

bepaald punt te nemen en dan naar een kro~~e te gaan waarvan

R bijvoorbeeld twee ~aal zo groat is en daar het punt a te

nemen dat tNcemaal zo klein is.

Op deze manier vindt men rechten die evenwijdig lop~n met

de vertikale as. Dit is oak plausibel, aangezien de laos alarm

kans aIleen afhankelijk mag zijn van de ruis en geheel onaf

~ankelijk v~n de sterkte van een reflektie •

.2.7. Een verder~ ontl~ding van de kana op loos alarm.

In het geval dat aIleen ruis aanwezig is seldt de

Rayleighverdeling:

2xp( x) = -. ... ........ e

...
;::, I

- x I :?N -
o ( 2.32 )
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Rayleigh-verdeling

fig. 2.9

x

Ret overschrijden van de dre~pel met hoogte r heeft tot gevolg

dat de detektor een fout maakt. De ka~s op deze fout is gelijk

aan het c:;eerceerde oppervlak V';ln fi1!;' 2.gen dus

P (b 1) =so

00

/

2X
N 2

o

2 /
- x iN ...,

o
e dx = e

2/
- T IN 2

a

( 2.33 )

Om de katl~; o~, een fout door laos alctrm te vinden zonder de

vooronderstelling dat aIleen ruis 8anwe~ig is, moet Pso (b 1 )

nag vermeni~vuldi~d worden met P(3 ). Dit is de k~ns on aan-
- - 0 •

wezi3heid van ruis aIleen. Eieruit voIgt dUE dat de kans op ~.

loos ~I~rm can wordt:

P(S ) • P (b.).
o . so I ( 2.34 )

N.~.: ~ie ook het ver~~nd met het eer~te lid v~n de tweede

;<itdrukkinc 'J.';:D :let: theorema V"l.;'1 Baye::. (bIz. 2.2)

In tet beschouwJe ZAv~1 : F(2) ~1. ~it valet uit b.et
o

?(~ ) toe:' oDGeveer
o

v~l '~~rit be~choaw~ ,' ..... t ... t"
,-'- ." .~ ...

'Ian de

Dit is '.1", voIGt ~fo zien. 'Ret [e-
,. . ... t ", ,
r v, ~.nll .:i'.llE' c~n ~1e:.eoorsi_oor oe-

kun~cn ~prdgn. De tij~ benoJigd voer het ontvnngen van een
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reflei·~tie iE: l(f-ul.sen) x 5 p.sec = .2C p. sec.

Gcrlurend~ ie rest v~~ de tijd zijn 3een reflekties aan~ezig:

:: 1 -

= 1 - . -.,
1("\ ~

v

= 1 - 0,002 = O,998

De kens op een 100s alarmfout kan dus ge~oon geschreven worden

8.1s:

P (b
1

) = eso

, 'i1 2 I

-1 I:~ .2
o

( 2.35 }
•

(

Sn voor een ~uls0roef V3n vier stuks:

p s a ( b 1 ) 4 p '.11 sen ={ FS 0 (b 1 ) } L. • ( 2.36 )

~oe hoog moet nu de drempel ingesteld worden om een bepaald

~antal 1005 ~larmen ~er tijdseenheid n~et te overschrijden.

~et r-robleem f"ierbij is: hoe is flet verba.nd tussen de laos alarm

kana en het aant31 laos alarmen Fer tijdseenheid. Immers, het

verband tussen de kana Of laos al~rm en de d~empelhoogte is

reeds bekend.

Als voor ruiss;anningen en het besctouwde band filter aange-

nomen wordt dat BT '" 1, dan zijn er onge'Teer B ruispulsen/sec.i;~,

B = bgndbreedte in Hz.

T = pulsbreedte in sec.

Bij een laos alarmk.:ms Pso (b 1 ) zullen er B • Pso (b1 ) pul-

sen per sec. boven de drempel uitkomen. (?)

In tet beschouwde gev~l is de bandbreedte 166 kHz (zie Appendix).

Het aantal ruinpulsen p~r sec is dus 166.103 • 30 voIgt voor

een gemiddelde V3n een laos alarm per sec, de veorwaarde veor

de 1006 al~rmkans:

{
? . (b )} 4 =so I, 1

1G6

1
'.

10"

Het verband tUSGen de drempelhoogte T en de gemiddelde tijd

tuss~n twee Inos~1qr~en k~n nu berekend worden.
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Semidd. ti jd
-.I. /,

~

I, N ...
?

tilss~n twee ( ~ ... P (b) =~
0 T'-/ T, T,F - b 1 ,

2 dso GO 1 N = IN IN in dBloos nlarrnen 0
0 0

1 ". -6 4 r; -2 "% 1 173 4,8sec c..10 , ,- . 10 ./
M _?

6.10 - I 2,'78 3,58 1,8910 10 '- 5,5
,/

r., 10-8 1156
_?

4,16 ?,04 6,210- 1n ...o. · L·

"%

6.10-9 10-3., ,.... ,,- 8,8 ~~, 73 2 17 6,7:v , -

1C4 6.10- 10 4,9 10-3 5,32 2,31 7,3
105 6.10- 11 ? ~p. -~ c:: Q9 2,4210 ~ 7,7'-If-' · ./ t ',,J"";

t:,
r -12 1156

_7;
6,6 ~,210~ ,::, .10 10 -' 2,57·

107 I

6.10- 13 8, -.g · 10-4
7,04 2,65 ~t5

'3rafiek: zie 'bIz. 2.20

Zonls te zien is loopt bet ann tal loos ~larmen met sprongen

teru6 bij een geringe verhoginc van de drempel. Voorbeeld: bij een

dreln'p~lhoocte van twee ffi3.al ,de effo?ktieve w'1arde van de ruisspanning

is d~ gemi0ieJde tijd tUBsen twee 100s alarmen ongeveer 1 minuut.

;:u is in e;rafiek2.1.5afte lezen hoe' groat de yetns :s or een [iemiste

reflektie. Als het signBal bijv. Q,5 dB boven de ruis uitkomt is de

k3ns op een seniste reflektie 'Ioor een siGnaal jat 1.2 dB bo(er

ligt dan de ruis is deze kans r~eds teruscelopen to~ O,~~.

De werk~ij~e is dus de vJlgende. A3n de h8n~ van de eisen

reflektie (;;r&.fiek2.)1:; )
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3 Het Digitaal DetektiesYsteem

Blokschema Digitaal Detektiesysteem.

In het "Blokschema Digitaal Detektiesysteem" is aangege

yen uit welke eenheden dit systeem bestaat. Bovenaan links

is de ontvanger met antenne getekend. Deze ontvanger is- tot

nu toe- de standaard ontvanger welke onderdeel is van het

GEE navigatiesysteem waarvan ook de zender deel uitmaakt.

Het is een superheterodyne ontvanger die geschikt is voor het

ontv~ngen van pulsvormige A.M. gemoduleerde signalen. Voor
\

meer sedetailleerde gegevens van deze ontvange~ wordt verwe-

zen naar de handleiding behorende bij het G E E-systeem en

naar het afstudeerverslag van Ir. P.F.M. Roovers. ( 8 en 9 ).

De spanning aan de uitgang van de ontvanger is een gevolg

van ruis- en eventueel signaalspanningen die door de antenne

opgevangen worden. Eet is de bedoeling dat de ruls zoveel mo

gelijk onderdrukt wordt en dat het signaal hierbij onvervormd

blij ft.

Het registratiesysteem, zoals dat door de Heer J.S. Duis

terhout ontworpen en eebouwd is heeft een van de vier cereflek

teerde pulsen nodig on hiervan hoogte en afGtand in de tijd

tot de uitgezonden pulsgroep te bepalen (en daarmee de afstand

zender - geioniseerd spoor). ( 10 )

Vlak voor de aankomst van deze puls moet een waarschuwing

gegeven worden in de vorm van een digitale waarschuwingspuls.

De ~fgifte van het'analoge signaal gaat als voIgt.

O~dat het uitgezonden signaal een kombinatie is van vier pul

sen kunnen we hier gebruik van maken door de herkenning van

een reflektie af te laten hang en van de herkenning van vier

pulsen met dezelfde onderlinge afstand in de tijd als de uit

gezonden pulsgroep. Een andere eigenschap van een reflektie

is dat hij na een tijd

t =
1

P.R.F

weer &anwezig is. Deze tijd kan nog enigszins varieren als het
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voorwerp beweegt. Voor het geval dat een meteoorspoor het

reflekterend voorwerp is, zal de percentuele verandering

van de tijd te verwaarlozen zijn, omdat de snelheid van

het spoor laag is. Deze snelheid krijgt het spoor door

luchtbewegingen in de bovenste lagen van de dampkring.

De herkenning van een signaal als reflektie kan dus

op twee manieren gedaan worden:

,0. Door herkenping van vier pulsen met hetzelfde

patroon ala de uitgezonden pulsgroep.

20
• Door herkenning van de P.R.F.

Een derde mogelijkheid is een kombinatie van beide te

gebruiken. Deze laatste manier is voor het ontworpen appa

raat gebruikt.

De herkenning gaat name~ijk ala voIgt:

Het signaal van de ontvanger wordt beke~en op de aanwezigheid

van een pulsgroep van vier stuks met de juiste onderlinge af

stand. Is een dergelijke pulsgroep aanwezig, dan wordt na een

tijdverloop van t = P.~.F gekeken of er weer een dergelijke

pulsgroep is. Nu wordt echter niet gewacht tot er inderdaad

~ stuke gekonstateerd.worden, maar reeds bij de 3e puIs

wordt het signaal ala een reflektie beschouwd. Men is dan in

staat om nog juist de vierde puIs van de tweede pulsgroep als

analoog signaal door te geven naar de registratieapparatuur.

3e herkenning.1e herkennipg 2e }. c}l'kenning

>:,
I
I
I
1
I

.1
I

,

sfgifte waar

schuwings puIs.

.; afgifte
analoge
puIs.

I

De 1e herkennine (v~n de ~ier pulsen) en de 3e herken

ning (van de drie pulsen) gebeurt allebei in hetzelfde .kast

je (met opschrift "h~rkenning 3 en 4 pulsen"). De herkenning
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van de PuIs ReFetitie Frekwentie van de zender gebeurt, door

na de 1e herkenning een tijd P.~.F - ~t te laten verlopen
I I

j:

(: 1 ~
T = PRF : .

L- A~ t ""-_

en dan in het daaropvolgende tijdvak 2 At te kijken of een
1

pulsgroep van 3 stuks aanwezig is. Het t~jdverloop -AtP.?.F
en de duur 2 At worden verkregen met behulp van monowips.

Het kastje met opschrift "afgifte analoge 4e puIs'! bevat

een poort die opengaat gedurende de tijd dat de 4e puIs van

d~ tweede pulsgroer verwacht wordt. Het openen 'lan dez~ pooit

;~~t op kommando van de eerder ~eschreven tcrken~ingsa~para-

tuur.

•
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3.2 Bet vier pulsen herkenningssysteem

In het principeschema is bovenaan links de ontvanger met de

antenne setekend. Het signaal dat uit de ontvanger komt wordt

verondersteld te bestaan uit een gereflekteerd signaal en ruis.

Het gereflekteerde signaal is een kombinatie van vier pulsen

met een onderlinge afst~nd in de tijd van 12 J.4sec.

De weg van het uitgangssignaal van de ontvanger (gericht

volgens de pijltjes) zal nu aan de hand van het principesche

ma naeegaan worden.

Ret bovenste rijtje kastjes dient om het analoge signaal

uit de ontvanger geschikt te maken om een digitale schakEling

te sturen.

Eet videofilter - 20 genoemrl vanw~ge dezelfde bpna~ing in

de ontvangapparatuur - bestaat in feite uit een hoogdoorlaet

filter dat begint af te snijden beneden ongeveer 20 KHz. ~et

filter voorkomt dat lage modulatiefrekwenties van storingen,

zoals netbron e.d. in staat zijn om het hele signaal alB het

ware op te lichten.

Hierachter komt een videoversterker. De verst~rking hiervan

is regelbaar.

De z.g. llafkapper kleine sign" bestaat uit een schakeling

die een drempel aanlebt waarvan de hoogte regelbaar is. Sig-

nalen met een hoogte beneden die van de drempel worden niet

doorgelaten. Dit is dus de drempel T waarover in Hfdst.2 gesproken is.

Achter deze afkapper komt de onderdrukker voor het at

standgebied van 0-200 km. Deze onderdrukker zorgt dat de ont

vangen signalen gedurende een bepaalde tijd na het uitzenden

van een pulsgroep niet verdeI' in de schakeling kunnen door

dringen. Deze tijd - en dus de hiermee korresponderende af

stand - is regelbaar. r'~et deze schakeling verkrijgt men een

z.g. "dode afstand", waarbinnen het niet mogelijk is reflek

ties van gebouwen, vliegtuigen a.d.! en ook de zendpul& zelf,

te registreren. Ben gelukkige omstandigheid hierbij is dat

in dit gebied geen meteoorsporen voorkomen.
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De uit dit kastje komende pul~en worden tenslotte elk omge

vormd tot een standaard~uls. Hoogte en breedte van deze puls

zijn konstant.

Met behulp van deze stand~ardpulsen wordt in de rest van de

schakeling onderzocht of er een kombinatie is van vier pulsen

met een onderlinge afstand in de tijd van 12 ~sec. Als dit zo

is wordt de vierde puls doorgelaten naar de herkenning van de

100 Hz pulsrepetitiefrekwentie.

Een dergelijke schakeling, welke dus aangepast is aan

het verwachte signaal, zou men misschien een. digitaal matched

filter kunnen noemen. Dit filter laat alleen door als het ver

wachte signaal inderdaad aanwezig is.

Werking van dit filter.

Het filter bestaat uit een kombinatie van enkele basis

schakelingen. Een basisschakeling zoals hier bedoeld levert

een uitgangssignaal als het ingangssignaal bestaat uit twee

pulsen met een onderlinge afstand in de tijd van 12 ~6ec.

~ -... ,.-----u=
SL~ "EN II

.... MONOWlP DlFF. I.' •••..
, ,

I

,.
POORT

,.

T

De basisschakeling bestaat uit een monowip, een differen

tiatieschakeling en een E N-poort. De eerste van de twee pul

sen stoot de monowip aan en deze komt gedurende 12 ~sec in de

astabiele toestand. Nog anige tijd na het weer terugkeren in

de stabiele toestand is de monowip ongevoelig. De tweede puls

is dus niet in staat om de monowip weer opnieuw aan te stoten.
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net in de astabiele toest&nd komen en het weer terugval

len in de stabiele toestand Ie vert a~n de uitgang een blok

spanning op met een breedte van 12 ~sec.

Deze spanning wordt in de differentiatieschakeling omgevormd

tot een positieve en een negatieve puIs. Detweede puIs zal

samenvallen met de negatieve puIs van het gedifferentieerde

signaal.

De E N-poort levert aIleen een signaal aan de uitgang

als er tegelijkertijd twee negatieve pulsen op de twee 1n

gangen komen. In deze situatie zal er aan de uitgang van de

E N-poort een signaal verschijnen, omdat het ingangssignaal

van de monowip bestaat uit twee pulsen met een a!sta~d van

12 JJsec.

Door enkele van deze baaisschakelingen te gebruiken is

het mogelijk om een kombinatie van vier pulsen met een on

derlinge afstand van 12 JJsec ala zodanig te herkennen.

In het principesc'hema staat aangegeven via welke verbin

dingen puIs no. 1 tim 4 in de schakeling komen.

Als het omstippeld,e gedeelte met het bijschrift "reserve"

even buiten beschouwing gelaten wordt, dan is te zien dat er
".

drie van deze basisschakelingen zijn: A, B en C.

Schakeling A onderzoekt de kombipatie van pule no. 1 en no.2,

schakeling B de kombinatie van puIs no.2 en no. 3 en schake

ling C de kombinatie van puIs no.3 en no.4.

Als de kombinatie van puIs no. 1 en no. 2 juist is, dan gaat

een puIs op het tijdstip van puIs no. 2 via de 0 F-poort

naar kombinatie B. Als er een puIs is op het tijdstip van

puIs no. 3, dan kan het uitgangssignaal van schakeling B

weer vergeleken worden met puIs no. 4 in schakeling C.

Als ook de 4e puIs op het juiste tijdstip aanwezig is, dan

wordt het uitgangssignaal voorlopig beschouwd als een reflek

tie. Het signaal gaat nu nag near de 6chakeling die de 100 Hz

pulsrepetitiefrekwentie nagaat.



I

- 3.9 -

De reserveschakeling.

Als een rerlektie voorargegaan wordt,door een stoorpuls

welke komt binnen een afstand van ongeveer 14 ~sec voor de

eerste van de vier pulsen, dan zal de monowip in schakeling A

nog ongevoe11g zijn ala de eerste puIs arr1veert. Dit heert

tot gevolg dat het filter hoogstens een kombinatie van dr1e

pulsen zal aantonen. Een derge11jke kombinatie wordt niet ala

reflekt1e doorgegeven 'en gaat dua verloren.

De reserveschakeling nu komt in werking gedurende de tijd

dat de eerate monowip ongevoelig is. Dit is ongeveer 20%

langer dan de tijd gedurende welke de monowip in de astab1ele

toestand is.

De reserveschakeling werkt als voIgt. De stoorpuls zet de

monowip in schakeling A in de astabiel~ toestand. Tegelijker

tijd hiermee komt de vertragingsmonowip in de reserveschake

ling in de astabiele t~estand. Deze dient om te zorgen dat de

reserveschakeling niet onmiddellijk in werking treedt, omdat

dan de stoorpuls ook deze schakeling ongevoelig zou maken.

Het afvallen van deze vertragingsmonowip start een~ande

re monowip die een E N-poort openzet, waardoor de eerste en,
de tweede puIs van de vier ineen standaardschakeling terecht

komen. Deze twee pulsen worden weer herkend op dezelfde Manier

als in schakeling A gebeurt. Het uitgangssignaal gaat via de

o F-poort dezelfde weg als het uiteangssignaal van schakeling A.
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3.3 Ret ~Is !epet1tie !rekwent1e Herkenningssysteem

In het "principeschema 100 Hz F .R. F .herkenning" is met

pijltjes de loop van de signalen aangegeven.De vier rijtjes

kastjes van links boven naar rechts onder realiseren de

"vertraging T = P~F ., en de "herkenning van P.R.F."(zie Blok

schema Digitaal Detektiesyste~m).Voor de symbolen zie bIz. 3.15.

Behalve deze funkties is in het principeschema ook nog

aangegeven de schakeling "afgifte analoge 4e puIs", welke ge

realiseerd wordt door het bovenste rijtje kastjes te begin

nen vanaf het midden naar rechts.

I
:'e schakeling zoals deze gebruikt is voor de "vertra

ging T = P~F " en de "herkenning van F.R.F." wordt weergege

ven door het volgende schema.

5

EN

t· ,{:,~".""" '"kombinatie.

Baar f1atg1tt.

aaalog. 4e pu18"
"'

4

OF

-,
r----......., I

I
I
12e-- ---

Q

DIFF.t---~

1e kombins.tie

b

,- - ---

I-,- ---

_... - --

7

EN

2

DIFF.

--- --

6

-1- --

ILL-----J

3e puIs,-
, r------.,

e pulsl

In dit schema vormen de kastjes 1 tim 3 een schakeling

die in staat is om na het aankomen van een "4e puIs" een tijd

vakje na de tijd T = P;F uit het geheel te lichten am dan

met behulp van kastje 5 te kijken of in dit tijdvakje van

0,2 m sec breedte een "3e puIs" valt.

De 3e en 4e pulsen zijn negatieve standaardpulsen die

afkomstig zijn uit de apparatuur die de 3e en 4e puIs herkent.
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T
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PRINCI PESCHEMA 100 Hz ~R.F. HERKENNING
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De kastjes 8,8 en 10 hebben dezelfde funktie als de kastjes

1 tim 3, maar komen pas in werking ale de kornbinatie 1 tim 3

bezet is. Dit wordt gekontroleerd door de kastjes 6 en 7.

In totaal zijn er vier kombinaties die achtereenvolgens

in werking komen. Dit eebeurt voor elke'kombinatie pas als

de voorgaande kombinaties b~zet zijn. Dit bezet zijn wordt

gekontroleerd door schakelingen ~oals k3stje 6 en ? vormen.

Naar behoefte kan he: 3ant~1 kombineties ~itge~reid wor

den· Ret l:riteriu~ waJruit af te leiden valt hoevecl kombi-

naties er nodig zijn is afhanke~ijk van de hoeveelheid in

forma-tie in :3.e vorm van het aantal !l4e pulsen". Zouden er

namelijk erg veel "L~e pulsen" aangeboden '/Iorden dan zullen

deze niet aIle een onbezette kombinatie vinden. Op deze ma

nier kan dUB informatie verI oren gaan.

De werking van kastje 1 tim 5 is ale voIgt.

Als er een "4e puIs" arriveert geeft kastje 1 een blokspan

ning af met een lengte van 9,9 msec Cnominaal 10 msee) •.
Bij het terugvallen in de stabiele toestand van de monowip

wordt een volgende monowip ~angestoten die een blokspanning

afgeeft met een Iengte van 0,2 msee. In deze tijd moet de

herkenning van de 3e puIs vaIIen. Dit gebeurt doordat de

blokspanning, die de OF-poort normaal passeert, de EN-poort

open zet. Komt er in dit tijdvak een 3e puIs dan wordt deze

door de En-poort doorgelaten en dit is het seln voor de rest
,

van de schakeling om, een analoge vierde puIs door te laten.

In de setakeling op bIz~.10staan nog twee pijItjes a en b

getekend,die verbindingen m~t de rest van de schakeling aan

geven. Via verbinding ~ wordt meegedeeld of kombinatie 1 al

of niet bezet is (eigenIijk: ongevoelig is). Via verbinding

b wordt de volgende kombinatie ingesehakeld om een eventueel

volgende "4e puIs" op te kunnen vangen.

De afgifte van de analoge 4e puIs.

De schakeling die hiervoor nodig is wordt gerealiseerd

met behulp van de volgende kastjes (zie ook het principe-
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sc~ema 100 Hz F.K.F.herkenning):

van her
kenningo----jIIf
100Hz PRF

DIFF

digitale
waarschuwingspuls

anal.
EN ~--~ analoge'

puIs

/

Het eerste kastje is monowip. Deze wordt door de

"3e puIs" in de astabiele toestand gebrach t. De duur van de-
0',

ze toestand moet even groat zijn als de afstand tussen de

"3e puIs" en het begin van de "4e puIs". Deze tijd is onge

veer 9 ~sec. Door het terugvallen van de monowip wordt via

de differentiatorschakeling de monowip met een duur van

5 ~sec in de astabiele toestand gebracht. Behalve hiervoor

wordt het signaal van de eerst~ manowip oak gebruikt als

waarschuwingspuls vaor de registratieapparatuur.

Gedurende de astabiele toestand van de tweede mana

wip wardt een analoge EN-poart opengezet am hierdoor de

analage 4e puIs van de tweede gedetekteerde pUlsgroe~ door

te sturen naar de registratieapparatuur. ~.
~,.., '
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3~4~ Uitvoering van het detektiesysteem.

De gebruikte schakelingen zijn hoofdzakelijk gebouwd

ap standaardprintjes die in rekken van het merk Varipak ge

6choven kunnen worden. Twee van deze rekken ziju gemonteerd

in elk paneel.

De printjes z:l.Jn ger.ummerd op een manier c.ic aangeeft

waar ze zich in het paneel bevinden. Print no 2P 7 van pa-

neel 1 VJil zeggen dat deze print zich bevindt i:1 :r.ek ? van

paneel 1 op plaats 7.

De twee panelen die deze standaardprintjeD bevattcn zijn

gGmonteerd i~ twee z.g. "blank panels" van een (,utvangerkaut

behorende bij het GEE-navigatiesyBteem. Deze opstelling en de

verbinding met de a:1derc apparatuur is geteker.d op bIz. 3.16
Voor info~matie over de cntvanger en de andere un~ts ~ordt

v~r\'JeZ03 ~aa~ QO ~CCd6 bua~aa~de be5chrijvinge~ tierove~

(~andleid~ng b8hoTe~de bj.j net GEE~6yatee@ en het af6tudoo~

v~rslag ven p.r.M. Roaver~ ) •

Wat betTeft de voeding voor de panelen 1 0~ 2 zie blz. 3o~9

Op deze bladzijde is ook het schema van het afvlaksysteem va~

doze voeding6span~ing get2kend. De spanning Dordt gestabili

aGerd en afgevlakt met behulp van d~ zcneTdiodcs OAZ 205 on

OAZ 206.

De gestabilisecrdc en afgevlakte voedioS6spanning ~erdt

met een rood snoer~je voer rni~ en ee~ groen 6nOe?~je voo~

,a~X'c:._e. ~aaX" de b,oe pal.1elltl!B geleid. In elk paneel is een diode

opgcnomen om te v~crkomen dat er stroam ke.n lOfC:~, als de aan

sluitingen abusievelijk ve:-wisseld z()Uc\on 'lIo:rc.er." Tevens io

de Yeedingsspanning in elk ~ek nag tweemaa~ met eeD kondensa

to~ naar aarde verb~nden co te voorkome~ dat p'~~svormige span

ningen van monowips en dergelijke i~ staat zouden zijn om door

te dringen in andere 6ch~kelingen via dp voedingsleiding.
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Verder zijn veel in- en uitgangen aau aardo be1egd voor

hoge frekwenties. Dit is gedaan om te voorkomen dat het ster

ke h.f. veld van de zendor ~n staat zou zijn am hijv. mono

wipe in de astabiele toestand te brenger..

De bedradi~gen van de panelen 1 nn 2 zijn getckend op

bIz.3~7 en blz.3.1S.Voor aanduidingen van de nymbolen zie

nieronder. De num~ers die in de symbolen staar. rluidcn het

rcspektievelijke kontakt aan op de stekerbu6 van de print.

u

d iff

monowip ! schema op bIz. 3.21 •

E N - pooTt ~voo~afgcge&n doo~ eon

diffe~entiatorsch~{eling •

Schem~ op bIz. 3.22 •

o F <> poort , schema op blz.3.22 .

Zoals te zien gaan de differentiatorschakelingen altijd
of een EN-pport. •.

vaaraf aan eel. monowip. L.iJ vormen in feite een Bchakeling en

zijn oak ap een print gebouwd.

Vaar de standaardschakelingen en bijzondere schakelingen

zie bIz.3.21t/m 3.25.
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In het schema voor de onderdrukkingsschakeling 1 P9 paneel 1

op blz~.21 is links de mo~o~ip getekend. Dc duur van de asta

hiele toestand i6 instelbaar tussen a en 1 1/3 msec, gerekend

vanaf de zendpuls. De hiermee korresponderende ~f6tand ligt

tussen a en 200 km. Gedurende deze t~jd mag het signaal dnt

bij P binnenkoct r.iet in staat zijn om de 6chakeling bij P Q

te verlaten. am dit te bereiken moet de tranistor een lage

impedantie hebben. Deze vormt hij in de geleidende toestand.

Het schema sc~~li~'analoogEN" 1P~ Eaneel 2 kan op

gebouwd gedacht worden uit drie onderdeler.. Links een emittor

volger die nodig is om de rest van de schakeling niet te yael

te belasten. Midden de analoog EN-poort Czie ook 1P9 panael 1)

en Tcchts een omkeerachakeling ~et een versterking van ongeveer

1. De omkeerschakeling is nodig om te bereiker. dat de analoge

pulsen voor het registratiesysteem negatief worden.
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4. Konklusies en suggestiea.

Van de aangeno~en benaderingen ~3 700ral de Rayleigh ver

deling voor de ruinamplitude twijfelachtig. Deze verdelicg

geldt zeker niet voor de omgeving van jc T.H., :.'laar daar is
voor

d~ hele installatie dan oak niet ont~orpen. Immers, het uit-

eindelijke doel is om de ontvanginatallatie (3n eventueel ook

de zender) in een ruisarme omgeving te plaatsen en de gegevens

daar ter plaatae geschikt te rnaken om ~oor cen computer vcr

werkt te wordeu. Dan wox'dan deze gegevena overgQ6eind llaar de

T.H. wanr zij aan de computer toegevoerd ~orden.

De drempel is steeds vastgelegd cet behulp V~D d = TIN •
o

Hicrin is N de effektieve ~aardc van de ru~a6p~r.~ing. Het 10
o

te bcgrijpen dat de drempel sneller door de ruis Qverschreden

i.o:,·cit naariYlate het &aE\taJ. :,:,uiBpieken met grot ere amplitudcD

t aenc C::lt (vgl. f:i.g. 4.'1 c:c, fig It.~) •

p(x)

r
Raylej.ghverdeHng

fig.4.1

o

1
p(x)

Dit effekt ~a~ gekomp~nReerd worde~ doer Bee grotere waarde

voor N aao te nCi~end
o

Een andere faktor die verbeterd kan worden is te vinden in

paragraaf 3.'. Hierio wordt het systeem beschreven dat de

P.R.F. herkent. Dit gebeurt door na een tijd T = P.~.F. in een

tijdvakje daaropvolgend te kijken naar een volgende reflektie.
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Dit tijdyakje hoe!t in principe niet breder te zijn dan de

vier pulseD, dit is ongeveer .40jUsec. Echter, dit. tijdvakje
1moet wel op de j~is~e tijd vallen, m.~.w. de tijd T = P.R.F.

moet nauwkeurig iz>steIbalJ.r zijn en konstant bli.:!ven.

In het beschouwde geval is aangenomen een na~wkeurigheid

van + 1%. Ala de P.R.F. 100 Hz is, dan is P.~.F~ = 10 msec.

Een marge van: 1% betekc~t cen variatie V~~ ~ Ot1 msec.

Hieruit voIgt dat het tijdvakje een breedte m~et ~ebben van

0,2 moeo. De breedtc var. de vier pulsen was 40,Msec, zodat ge

durende het grootste deel van de tijd (80%) geen reflektiee in

het tijdvakje aanwezig zijn. Een versmaIIing van het tijdvakje

is dUB mogelijk, als tenmj.nste de mOklowipB die de 10 maee be

palen nauwkeuriger ge@aakt kunnen worden. Dj!:. ~\oet kunnen

t1o::')r stabilisex'ing van de vcedi.ngsGpanning pe:r l!icm.owip en door

do schakeling mcer terJ.pc:<.'atu\!ror..afha~kelijkte!:.laken.

Een mogelijk~eid em het vier pulsen herkec~~cgBDysteem te

vervangen is te vin.del), in de toe passing van e~H~ I!tapped dol&y

liue". Het principe hiervak1 berust op het vet:"~ragen van eeu

pula door een vertragingslijn en daze puls ve~volgens op to

tolleD bij een volgend~ pula (,5) en Zig.4.3).

in
------:~

Delay line
taps

1 2 4

Vers~erker

fig. 4.3
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APPENDIX.

2De optimale bandbreed.te vear eel}. c~- pula,:

Voor elke signaalvorm is een filter denkbaar dat de signaal

ruisverhouding maximaliseert. De eisen waaraan een dergelijk

fiiter moet voldoen kunnen gevonden ~orden in de theorie van

het "matched filter" ( 11 tim 14 )

50ms kost het veel moeite om een matched filter te maken.
In een dergelijk geval behelpt men zich dikwijls met een fil-

ter dat n.el eenvoudig te realiseren :i.s, zoals ee'J. RLC-filter

of een rechthoekig banddoorlaatfilter. De aanpassing wat be

treit een optimale signaal-ruisverhouding is dan niet maximaal.

De af~ijking t.o.v. het matched filter kan als volgt vastge

steld worden:

Is (t)1 2 IN"to max Ul.
= 2E/

N
-

o

( ,)

Hiorin is 2EIN de maximale signaal'~J:'uisverhoudiKlgzoals clio

bcrcikt ~ordt get behulp van cen matched filtero

E= energie van het ingangssignaal.

N = ruisvermogen aan de ingang per eenheid van bandb~eedto.
o

s (t)= sigmaal aan de uitgang van het nonmatched filtor~
o

N = ~emiddelcl ruisvermogen aan de uitganB van het non-
uj.'l;

matchod filter.

~ f is dan het quotient van de 6ignaal~ruisverhoudingvan

het betreffende filte~ en de signaal-ruisveThouding van het

rnatcbed fil ter.

Omdat in de on~vanger een RLG filter is gebruikt alB band

dooriaatfilter t wordt eu uagegaan hoc de optimalo bandbreedtc
2voor dit filter is voar een ~os puIs. Tevcns wordt nagegaan

hoe groot het verlies in de signaal-ruisverhouding is t.o.v.

het matched filter.
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Voor het RLC-filter wordt het laagfrekwent equivalent ge

nomen, namelijk een Re netwerk met een tijdkonstante Q= R~

Men moet daarbij bedenkec dat de bar.dbreedtp. veer net RLC

filter tweemaal zo groet is.

De Fourier-getransformeerde van het laagdoorlaatfilter is:

G Q
H(v) =

Q + jw
'!

met Q = = wHe 0

G is de versterking van het fil~er.

De tijdfunktie die hierbij hoert is:

-ath(t) = G Q ~

Voor de uitgangsspanning van het filter geldt:

(4)

2
Hi~rbij is S.(t) dG tijdfu~kt~c die hoort bij de cos pul~.

~

Si (t) = t U (1 = cos ~t )
n

voor 0 < i < 2t
n

U

o t
n

fig. A.1

2 t
11 --->~t

00

soCt)= fSi(T).hCt-T)d T

- 00

::.

t

fSi ("t:") .1".( t-T)d L voer

o t

.fSi ("t).h(t-'t')d"'C veor

l; -2.1:: ..

o <t <2t n

t >2t •n

(6 )



- A.3 -

~e beperken ons ve~der tot het gebied O<t<2t • Hiervoor geldt dUB
n

j\, -a(t-1:)
s (f;b i- n G U iT 1: ) d~

" - cos t e

0
n

[ /.- a.(t _ 1: ) tr TIL: - a (t
- <) J= taG U d "t - cos t

.J n
e d"C

0 0

- ~t}_ ~ ~t
elt clt

[ , I c Jl1( ITt --;)+ .!!....(e sic ~t~= t a. GU ~ \ 1 - e l!L2 Ti
e cos ~

l t t
+ n n n

t '
n

want
t; ~ ~a.tfe - d.. (t 1: ) ~ ~tr 0..1:

c:e.t" r1 e "
d,-= - e e at: ~-_:_-- 0el Cl

0 0 0

= e
- Ol t

_c:A.(t~'t")

dr is ala voIgt ow te verken:

Oil

t

j~oe TT"t

t
<e

n
0

iTi:
cos -t- ..

r.
Re

jTr"t"
t
~ wordt de intograal:

to j 'IT"C
- 0..( t - 1: ) t (j ii

+ cd t

./' c

i;
~ (lI,.t .1' t

Ho n
dl:: Re e n

doce

0 0

l:' (j ~ ~ el) "[;
- 0. t f t

Ro 1 n d(..!.!! + ~)L- ~ e
j

'IT t
t

+ oL
0 11,

n

- l1. t (j TT

+ ~)]
t

[.
t

Ro
f) n

= --'-
j .il. + CI.. 0

t
n

( j
"IT

+ cL.)
- <X. t t

t

e iT
n

=
2 lT2

. Re (0...- j ) ( e 1 )
t

d... + -- n
t

n 2
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- a. t -[ ~ ( l]e a..t nt
- 1) +

tT a..t iTt
= 2 \12

e C06 e sin
t t t

0. +_ n n n
t 2

n

(8)

- o.t ~ _

J

1 { iT t -cLt iT . lTt)j
~2--~ .,.C08 t - ale ~~n t-}
ex.. + 11

2 n n n'
t 2

n

ale 2 rr B = W = Q., waarbij B = bandbreed te dc.:.;n:
o

_~1~_~ {w 2C05
/,J 2 -2 0+ II

o t 2
n

iTt ~ 2
to - 0

r -'-'t
.. t GU L' - e 0

'-' 2
-2- j C08

W 2 ~ \
o + t 2

n

I1t
t

n

ir

+ I.<J t
o B

sin

) ~ cos t
:n

=w t
t G

u 2-"2l 2 2
? n 2 2

0

= :'2
w t ~~ IT e

0 !l
0 t -I- IT

n

IN 2 t 2 cos rrt ,~nLV t simi 7T
tn

t -_I
o n ton

n

st<!l t = x t n
o < x < 2 en w t = Ko !l1

a (t) =
u l -l{,:: 2

~ G U 222
L K' +TT- _ TT e - K cos xrr-ilK si.n
K2

+11
2

Van deze funktie moet het ~ai::j,tnUILI ale fi.l:~ktie \'au t {ofweI. van ~)

bepaald worden. Bij deze maximale waarde wordt de verhouding qf be

paald als funktie van bet produkt '-V t =:; K.o n

Om een ietwat eenvoudiger berekening te krijgen wordt de term

2 - Kx- ~ e weggelaten. Dit mag omdat ter plaatse van het maximum
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~eze term klein geworden t.o.v. de andere termen (zie fig )~

Di t onder de voorwaarde dat K ni.,t vee~. kleiner wordt dan 1.

-----

y(t

1

~aar ligt DU bet maximum?

Ii 0: d [- 1(2 COG x iT ~ TTK si~ xn] 0dt
_.

dt =

v TT K2 air. J{TT~ i1 K cos 1"( IT = 0

tatll x it
it

~ K

dus:

ingevuld in de formule voor s (t) Ievert dit 6
o 0 max

s
o max e

~ (Circtan ~ + 11)

K
2

cos (arctan ¥+~)

- 17 K sin (arctan K+ IT)1
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rK
2

K (arctan IT
~ TT) K

3 tI K ]~- G U 2 _2 It K of-

~r;2+K2 +~J+K2
(10)-

K
2+.f

+ n - II e
L

En d~;:;:

K
(arctan ~ + Ii)

[ 1 - ~+ J
- -

2 t G2 U?
Tr

K rs = e

+~ rr2+~
(11)

0> UlBX

Hoe groat i6 de energie Evan het teken? Onder voorwoarde dat

de impedantie 1 ohm is, is E:

2 t 2 tJ. n n

Z ~(t) dt t U
2 f ( 1 nt )2 dt= "".~ - cos t

n
0 0

2 t 2 t 2 t

U2 [f n

n n

dt ]
1 dt ~ ? f fit dt .f 2 Tit= 1; cos + eoet t

il n
0 0 0

2 t
2 t 2 t

U
2

[2
2 l>- n n

" nt JJl

f I 2ttt d']i; t
~

aiL:' • dt ~ t::: ~ .-_.""'....,.., .....~.;, 4- -~- COS
it. iT t ~::1 0> :;;;

0 0

VOO? Ntt~~ is de vQlgeude formula op te stellen

(12)

N 'tu:\.

- "'"

cJ. f

Nu alle faktoren. die ~f bepalen heke:ad zijn vinde~ 'tie veOl' 9

~13 f~~ktie van K:

Q (K) =

zs
o max/N "t

Ul.
=

(14)
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- ~ (arctan
IT

+ TT) 2
~ [1 Ti 2 n K

K ]- -- - ---- e +
2E vJ K

2
+ n 2

~n?+ K2
0

omdat tf :; 4 E vinden we hiervccr:
3 t

n
K TI

... iT) 2

[1 TT 2 IT (arctan K ]2 K- 3 K
- -_.~..~ e +

K2 _2
~ n

2
+ K

2+ 1\

Om het maximum van q f als funktie van K te vinden kan men 9
f

hot cenvoudigst in een grafiek uitzetten tegen K.

K = 1/2 <;> (K) ~. 0,625
K :; 0,8 \,(K) = 0,745
K .- 1 ?(K) = 0,777
K = 1 t 2 ~(K) = 0,787
K -- 1* ~(K) = 0~78

K :; 2 9(K) "" 0~738

K :; 3 9(K) = 0 0 462

1

O~9

~(K)

1
8--------

1 2
----~)o K 3
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Ret maximum veer q (K) Iigt bij de waarde K = 1,3. Hiel'uit

voIgt dat de eerder toegepaste verwaarlozj,ng van de te~m

2
-\1

-Kx
e toegestaar. was.

Aangezien de waarde K = ',3 veor een Ieagdoorlaatfilter

gold en dat de waarde voar het RLC-filter verdubbeid moet

~o~den voIgt hieruit:

of:

2 liB t = 2,6 zojoende is B r ~ 0,415.
n

Voor een pulsbrced tc van 2 ~ 5 fl sec op hal ve hoogte van de

cos 2_ pula voIgt hieruit een bandbreedte:

B =.~ = 166 ItHz.
2 \1 • 2 t 5 !"" sec

Bij cleze bandbreedte is het rendemont van hot RLC~filtcr

ca. 0,8 t.o.v. net matched fil~e~. Het verliea uitgedrukt in

dB's is:

0 9 8
10 log --~-- = - 1 dB.

I

Ala het verlies van nogmaals ~ 1 dB toegelaten worclt~ zodat

dan het ~deale geval tot op 2 dB ~ordt benaderd ligt de toe~

laatbare variatie in de bandbreedte tUBsen de Yclgende waardcn.

(In de grafiek i. het gebied .f te lezer. w.ertu•••• K moet ligg•• )

10 log ~ ( K) = - 2 dB ~ q (K) = 0 I 64

Dus:

laaedoorlaatfilter: 0,55

RLC-filter: 2.0.~~

2.0,55

< K < 2,35

<w t < 2.2,35on'
<2TIB t <2.2,35n

0,17) < B t <n 0,75
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Voor het geval de pulsbreedte t
n

70 kHz ~...1L.< 300 kHz

2,5 sec volgt hieruit:

Zoals te zier. doet net er niet erg veel toe of de band

breedte precies de waarde vau 166 kHz hecft.
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