
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Ontwerp van een codeerinrichting ten behoeve van de registratie van meteoorsporen

Duisterhout, J.S.

Award date:
1966

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/859f60e8-2e8b-47f2-a7cf-3f95ceaf297b


ONT\'lER? ·vAT: E;:s~r C()DE~~I:.r,:nC~:IN,] TEN EZEOEVE VAN

DJ:; REGISTRATIE 1!A~1 :·lE7S00R.3r-·CP.:EN.

Verslagovan het afetudeerwerk,

verricht in de Graep R~diosysternen

van Frof. Ir. B.van Dijl, door:

J.S. Dui6terhout.

in de peri ode van rnei 1965- april 1966.

Begeleidend ~etensch3ppelijk a~btenaar:

Ir. E.J. Maanders.

en met medewerking van Ir. A.G.M.Geurts.

Afdeling Elektrotechniek

Technische Eogcschool Eindhoven.



Samenvatting.

In dit aratudeerverslag wordt een gedetailleerde

beschrijving gegeven van een codeerinrichting ten be

hoeve van de automatische registratie van reflekties

aan meteoorsporen. Ook wordt een ruwe berekening ge

geven van de kans dat er in het systeem een storing

optreedt. Als derde punt worden er enige voorbeelden

behandeld van de verwerking van de geregistreerde ge

gevens. Tevena wordt een ruwe 8chatting gema3kt van het

aantal met deze apparatuur te verwachten meteoren.
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1. INLEIDING.

Een meteoor is een brokje materie uit het heelal afkom

atig. Bij het binnendringen in de dampkring van de aarde.

ontstaat er door wrijving met de luchtlagen een zeer grote

hitte. waardoor de meteoor gaat verdampen. De ~eteoor dringt

onze dampkring met zeer hoge snelheid binnen~ Deze snelheid

ligt in de grootte orde van 40 km/sec.(zie fig.1).

Door de hitte wordt de omringende lucht geioniseerd en

langs de baan van de meteoor ontstaat nu een cylindervormig

spoor van elektronen. De =ate waarin ionisatie plaats vindt

hangt af van de grootte en de snelheid van de meteocr. Wan

neer de ionisatie zeer sterk is kan de meteoor een ultrB.

violette straling gaan u~tstralen waardoor de omringende at

moafeer tot op honderden meters afstand van de meteoor kan

worden geioniseerd. Dez~ elektronenwolk beweegt met de mete

oar mee en is onmiddellijk na het passere& vah de meteoor

verdwenen. H~t cylindervc~mig elektrccenapcor dat lanGs de

'!:>a.an vo.r.. de C'leteocr i~l c:ntstuan diffundeert en \nrdt daE

sroter. Door rekombinatie verdwijnen de elektronen daarna

ge:eid~lijk. We kunnen ~et een radarapparaat met een vast ge

richte antenne en een frekwentie van ongeveer 2~ ~qz tot

100 Viliz reflekties van deze sporen opvangen. De echo's die

we krijgen,yan de bolvormige met de meteoor ~eebewegende

elektronenwolk, zijn de zogenaamde "head echo'sll. Hierover

wordt in hoofdstuk 7 nog verder gesprcken. De echo's van het

lange de baun gevormde Gpoor zijn de zogenaarnde "body echo'sll.

De cylinder van elektronen kan zich nu op twee manieren

voor een elektromagnetiGche golf gedrugen. afhankelijk van

de dichtheid der elektronen. Is de elektronendichtheid zo

gering dat een radiogolf in het spoor kan doordringen dan

ga~n de elektronen in het spoor bewegen met de hoogfrekwent

trilling van de radiogolf. Elk elektron verstrooit onafhanke

lijk terug en de elektronen beInvloeden elkaar niet. W. apre

ken hier van een "underdense" spoor.
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De dielektrische konstante van een geioniseerd gas wordt

gegeven door

N A 2 N
K = 1 - -7r- r e '" 1 - 81 (1)

[2
r is de kla~sieke straal van het elektron. Ais ~e golflengte.

e
Per definitie wordt de elektronenlijndichtheid N waarvoor

c
K = 0 als grens aangenomen tussen "underdense" sporen, waar-

bij de elektronendichtheid kleiner is dan N
c

sporen waar de elektronendichtheid groter is

en "overdense"

dan N •
s:

Als het elektronenspoor expandeert zal er een straal r
c

zijn waar binnen K ~ 0 is. Voor die waarde van de begin elek

tronenlijndichtheid q die de grens vormt tussen "overdense"

en " underdense" spoor, begrenst deze str~al een vclume dat

groat genoeg is en waarbinnen de elektronendichtheid haag ge

naee is am de ~adiagolf met een faktor e- 1 te verzwakken. Nu

geldt de volgende uitdrukking voor K = 0:

N
c

- r 2/(4Dt + r ?)
_~ q. e C' C

7r (4Dt + 1" 2 )
o

(2)

Sierin is r de beginstraal van het spoor en D de diffuoie
o

konst?-nte. We zijn geInteresseerd in de eitua~ie t = a als

r = r • De grenswaarde .... oor q voIgt uit (2) door
o

r 2 = 4Dt
c

;'Je vinden dan:

2
+ r te nemen.

o'

14
qtr- 2.4 x 10 elektr/m.

Bij een overdense spoor is de elektronendichthcid zo groat

dat de elektronen elkaar belnvloeden. Je golf dringt niet

meer in de laag door. Het spoor heeft het karakter van een

metalen kokertje.

De echo's die we van beide sporen opvangen zullen dUB

ook een geheel verschillend karakter hebben. De e'cho van een

underdense spoor bereikt bijna onmiddellijk na het pasBeren

van de meteoor zljn maximale sterkte en neemt dan in sterkte

af.
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Van een oYerdense spoor neemt onmiddellijk na het passeren

van de meteoor de signaalsterkte eerst toe en geeft na zijn

maximale waarde bereikt te hebben weer hetzelfde verloop ala

een underdense spoor. Dit wordt geIllustreerd in de figuren

2 en 3.

1
I

i
spannirt

under-dense

fig.2
tijd )

spanni~l

over-ciense

fig·3
tijd )

De ionisatie vindt bijna uitsluitend plaats t~ssen 80 en

120 km hoogte. Bover;. de 12:; kI!i is de a:-."1osfel-l;:'!log te ijl om

er merkbare ionisatie te ....eroorzaken er. bcn(de:t'. de 80 kID is

de dichtheid van de atRo£feer al zo groat geworden dat er bij

n~ ~een meteoren meer doordringen en ie levensdu~r van de vr~e

ele~tronen erg kort is geworden. Op 12C km hoogte is dit nag

slechta 3,4 rom. (zie f1guur 1).

Aan de hand van de ger~gistreerde reflekties kunnen we ver

6chillende gegevcns van de meteoren bepalen zoale hun snelheid,

grootte enz. en ook gegevens zoals windsn~lheden in de i0006

feer. Deze metingen worden verricht ten behoeve van de astro

nomie, ten b.choeve van het atmosferif'ch onderzoek en om de mo

gelijkheden tc cnderzoeken, radioverbindingen op te bou\ven t

waarbij gebruik wordt gemaakt van deze meteoorsporen. Een voor

beeld van een dergelijke verbinding is het Janet systeem(ref.10)

De radarapparatuur geeft ons informatie over de amplitude

van de waargenomen reflektie en de afstand van het reflekterend

voorwerp tot de radar. Omdat het eeo moeizame zaak zou zijn

over een langere periode deze gegevens uit waarnemingen te ver

krijgen is hier een apparaat gemaakt dat in staat is deze geg.

vens te meten en ze in een digitale code te registreren. Ret
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blokschema van het gehele systeem zoals dat 1n de toekomst ge

bouwd zal worden is dan het volgende (zie fig.4)

Links boven zijn de zender en ontvanger getekend, daarachter

voIgt een det~ktieschakeling die het signaal,afkomstig van een

reflektie,uit de ruis moet halen, daarachter voIgt de meetunit

met de codeerinrichting en elektronisch buffer,

ve volgende link in de keten is een 6traalverbinding. Deze

dient om de afstand van de radarapparatuur naar de T.H. te

overbruggen. Om zoveel mogelijk van de industrie afkomstige

elektrische storingen te vermijden moet de radarapparatuur na

melijk ergens in het vrije veld staan. De ontvanger van de

straalzender geeft de digitale informatie door aan een kernge

heugen. Dit kerngeheugen kan op regelmatige tijden de infor~a

tie weer doorgeven aan de disc-file die gekoppeld is met de

rckenmachine IBM 360 die zich op vloer 9 van de E-Hoogbouw be

vindt. De computer kan de informatie verwerken en ons de gewen

ate output leveren. In de nierna volgende hoofdGtu1~en ~ordt

de codeerinrichting beschreven en eniee ~verwegingen besc~ou~d

die een rol hebben gespeeld bij het ontwerp hiervan.

De schema'G van de gebouwde apparatuur. z~jn achter i:Q het

verB1a~ opgenomen.
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2. Beschrijving van de apparatuur.

De hier gebruikte inrichting voor bet p~ilen en automatisch

registreren van reflekties ~an meteoorsporen, bestaat uit de

volgende onderdelen:

Zen pulszende~, een ontvanger, een op digitale tecbnieken

berustend detektieapparaat en een apparaat dat de verschil

lende karakteristieke grootheden van een reflektie meet en

omzet in een digitale code.

Figuur 5 geeft een schets van de bovengenoemde apparatuur

zoals deze op de 12e verdieping van de E-Hoogbouw staat op

gesteld.

2.1. Pulszender.

Deze zender zenct een groep van 4 pulsen uit ~et een on

derlinge afstand van 12 ~sec en een pulsherhalingsfrekwentie

van 100 Hz. net piekvermogen is 25 Kw. De antenne is een 4

elements yagi die op 6 meter boven het d~k van de E-Eoogbouw

is geplaatst. Door de vele obstakels die hier aanwezig zijn

en de betonijzer konstruktie van het dak, i6 ~et antenne dia

gram niet nauwkeurig bekend. De meting hierv~n stuit op pra~

tische ffioeilijkheden (hiervoor zou een helico~te~ nodig zijn).

Voor een verdera, meer gedetailleerde teschrijving van de zen

der wordt verwezen n~ar het afst 1ldeerverelag van L.J~ Backerra

(1) en de bij de zender behor~nde handleidingen (2).

2.2. Cntvanger.

De cntvanger is een superheterodyne met 14 trappen, waar

van twee trafFe~ hoogfrekwent versterking, met een cascade

sc!:akeling ale ingangstrap. De ontvang~n~enne is identiek aan

de zendantenne. In het afetudeerverslag van L.J. Back~rra (1)

en dat van P.F.M. Hoovers (3) wordt nog gesproken over het

gebruik V3n een duplexer als zenc-ontv3ng sch~kelaar. Aange-

zien t';IGe z;esc::teiden antennE:S cen bater rcsultaat g"l.lJ<;n,zijn

er twee gescheiden antEnnes toegepast.
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Voor een verdere beschrijving van de ontvanginstallatie ~ordt

verwezen naar het afstudeerwerk van P.F.M;-Roovers (3) en de

bij de ontvanger behorende handleiding (4). Er dient nog te

warden opgemerkt dat de antennes nu een impedantie ~ebben van

150 Q en hier~ede aangepast zijn aan de uitsangsimpedantie

van de zender.

2·3. Detektie apparaat.

De detektie beru~t op een soort auto-correIa tie. Hierbij

wordt er van gebruik gem&akt dat bij een werkelijke reflektie

de U uitgezonden pulsen ook weer aIle 4 ontvangen moeten worden

en ook nag eens na 10 ms. Wanneer het apparaat een reflektie

detekteert laat het een van de 4 pulsen door, welke dan naar

de codeerinric~ting ~ordt gestuurd. Dit laatste appara~t meet
I

van deze puIs de ~ffiplitude en de t~jd, verloFen tussen bij el-

ka~r ber-orende zend- en optvangpuls.

5e: detektie apparaat g~eft tevens een zogenaaode digita

Ie puls af. Deze puIs kOffi.t in de tijd iet,s eerder dan de ana

loge puIs. De digitale puIs is een standaard-pu~s en dient

ale stuurpuls voor de codeerinrichting. Eet detektie apparaat

wordt verklaard en beschreven in het afstudeerverelag van

J.::T. Bremer (5).

2.4 Codeerinrichting.

Dit apparaat meet van de analoge puIs de amplitude en de

tijd, verlopen tussen deze puIs en de er bijbehorende zend

yuls. Deze laatste tijd is ~aatgevend voor de afstand van de

zender tot hat meteoorspoor. Daze twee gegevens ~orden nu in

een binaire co1e omgezet. De werkelijke tijd wordt eveneens

tinair geco~eerd. Via een elektronische buffer, een kernge

heugen en een ~isc-fil~'kan de informatie daarna aan een re

kenmacbine worden toege yoe ~d. Bet -kerngeheugen en de disc

file zijn nog niet aangebrach t. Figuur 5 geeft een schets

van de werkelijke opstelling van de codeerinrichting.De wer

king zal nader uiteengezet worden in de volgende hoofdstukken.
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3. Beschrijving van de werking van de codeerinrichting.

3. 1 • Algemene opzet.

Zoals in paragraaf 2.4. al werd vermeld moet de codeerder

in staat zijn hoogte (amplitude) en afstand van een reflektie

te meten en te coderen, benevens de werkelijke tijd.

Figuur 6 geeft een blokschema van de codeerder. Voor de ver

klaring van de werking zal steeds naar dit blokschema verwe-

zen volorden.

De uitgang van het systeeM, is de uitgang van de buffer.

Deze beEtaat uit ~~ elementen en we zullen ~us 22 bits parallel

kunnen uitvoeren (zie paragraaf 4.8). Om de juiste tijd in da-

gen, uren, minuten en sec0nden te coderen hetten we echter ~l-

1 1
?? b' t d' I? d 'd I') 1 \ ~ "een a ~~ l S no 19:n •• ~ vaar e agen l~ en I I ~vocr ce

tientallen uren (2 en 1), 4 voor de uren (Q,4,2 en 1), 3 veer

de tiental12n miT'1.:ten (\,2 en 1),1; voor de :ninuten ('~,'.,,:: en1),

3 voor ~e tie0t~11en seconden (4,2 en 1) en !. voar de secooden

(8,4,2 e~ i). :n dit systee~ is de tiji deci~a~l binair geco

dee~d, d.w.z. elk cecimaal cijfer word~ bin~ir 3ecodeerj, zo

als in onderstuand schema is ~eergegeven.

bins-ire bits 2 2 ~ 8 it 2 I c. 2 ~ 3 '. 2 ~

I
I .

I

decimale ~·;,~3..rcie 1 d3.g 1C uur '1 uur 1:J min. 1 min.

binaire bits

deci~ale ~~3rQe Ie sec. sec.

In ~~t ~ysteem werdt b.V~g~1 u~25 en~i sec. door de

vol~?~de code aan~egeven. De decimale waarde iE onder vermeld.

01----o~~~/Ol(ceoi bir.aire .aarde

21 21 8421 421 8421 421 8421 f
decim'3.1e waarde

dag 10uur 1 uur 10 min. min. 10 sec. 1 sec.

Als dag-aar.tallen magen we aIleen hebben de getallen 1,2 of 3,

aangezien dag O,(binair) een speciale code vertegenwoordigt.
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Voor de codering van de afstand zijn 7 bit· nodig en voor de

hoogte 5. Deze Grootheden ~orden zuiver binair gecodeerd.

Bovendien moeten de hcnderdste secondes decimaa~ binair geco

deerd worden. Dit kost nog eens 8 bit~. We zien dus dat a1 de

te coderen grootheden niet in een keer in de buffer gezet kun

nen worden, omdat de buffer maar 22 bit groot is. 00 aan dit

bezwaar tegemoet te komen zetten we de informatie er in 2

groepen in. Eiertoe is de buffer uitgerust met 2 stel infor

matiein~angen met bijbehorende sc~uifpulsingang (zie fie·6)·

OF infQcmatiein&ang 2 wordt de tijd aangeboden. Elke secon

de wordt er door een eIektroniEcte klok een schuifpuls gele

verd op schuifpuls-ingang 2. Hierdoor wordt de tijd in de buf-

fer geplaatst.

Telkens wanneer er een reflektie geregistreerd moet worden,

komt er een analogs puls binnen vQorafgegaan door e~n digita

le puIs. V3D de analoge puIs wordt de ~mplitude ge~eten. Zo

dra dit gebeurd is geeft het apparaat dat de a~plitude meet

een puls op schuifpulsingang 1, w~ardoor de acplitude, af

stand en het aantal honderdste seconden, verlopen na de laat

ste schuifpuls 2, in de buffer worden gezet. Bovendien worden

er nog twee nullen,in de buffer gezet en weI or dezelfde

plaats alE bij informatie 2 de code voar dag 1,2 of 3·

Dit is aen indicatie voar de elektronische rekenmachine d~t

de aangeboden inform~tie een metin~ is. liit de atroorninfor

matie V2~ metin~ep. en tijdp.n k9n de rekenmachine nu de ge

wanete Gegevens halen. Bijvoorbeeld het a~ntal meteoren op

dag 2, tussen 200 en 250 km afstand met een duur v~n 0,1 sec.

en langer. De buffer is in. figuur 6 geteel links getekend.

Bavena~n is de codeerder en meetinrichting voor afs~~nd en

~mplitude (toogte van de puIs). Onderaan is de elektronische

klok geplaatst. Geheel rectts is een oscil13tor met frekwen-

tiedelers. Deze unit geeft 5tuu~pulsen en stuurt o.a. de

trigger unit vco~ de zender en de elektronisct~ klok.
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3.2. Code.

De ge60vens moeten o~gezet worden in een binaire code O~

door de ~1~ktr0nische re~enm~ctine te kunuen werden ver~erkt.

Deze code mag zo~el zuiver binair als weI decimaal binair zUn.
~uive~ binair ~il zeggen dat een getal uit het tientallig

stelsel wordt omgezet in een getal in tet tweetallig stelsel.

Decimc'al binair ..... il 'zeggen dat elk cijfer v&[; een decimaal ge

tal door ~ bits wordt Yoorgesteld in bet tweetallig stelael.

Zo wordt net getal 2~ in de zuiver binaire code Yoorgesteld

door: 11000 en in een decimJal binaire code b.v. 1248 code,

door: 0010
-.....,J

2

• (100.
~

L,.

Figuur 15gecft een vooraanzicht v~n i3neel 2. Eierin ~ijn de

infor~~tieingangen duidelijk aange~even. Je codes zijn er bij

aancegeven. ~~nneer €r nu een reflektie optreedt kunnen we de

stroam begevens verwachten als hieronder is weergeGeven.

o 0 1 0 1 000 1 J 0 0

o 1 0 1 0 0 1 C 1 000 1

o 1 C C 1 0 1 C C C

o 0 1 n 1 000

tijd 46' 1"·

.97"

.98"

.99"o 0c ("'\ 1

'100 1 1 0 0 C

COO 0 0 C 1 0 f:-t ij d 46' 2"

o 0 C 0 ceo
100 1 0 1

001 C

00-: (> 1o 1 000o 0

o
() IJ 1 0 o 0 C Q 0 o 1 0 0 C 0 ceo 1 .0,' "

o 1 000 100 1 0 1 0 0 0 0

000 100 1 0 1 000 1 0 0 0 0

o 0 1 C 1 ceo 1 0 r 1 0

o 1 0 () 0 i 001 0

.10"

.02"

.03."

.04"

.05"

.06"

.07"

.08"

.09"

1

000

') 0 0 0 1 001

00000 0 1 0

o (' 0 0 0 0

00000 1 1 1

o 0 0 0 0 1 0 C

o 0 0 0 () 1 0

000 000

o

(;

o
o

o 0

o 0 1 0

o 0

C 0 C

008

o C C 100

o

o 0 1 0

o 0

a 0

o 0

o 0 1 0

00101 000

001 0 1 000 1 0 0

001 0

o 1 0 1 0 0

') 1 0 1 0 0
<..-,-I

o 100 0 1 0 a
o 1 000 1 100

o 0 0 a 1 1 +-tijd

o 0 0 1 0 0 f-tij d

46' 3"

46' 4"

\22 bitS./
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Dit is een recording van een meteoor op dag 1 te 12 uur

4~ min. 2 seconden. De duur van de reflektie was 0,'3 ~ieonden,

de afstand 81 en de hoogte 5. Aan de. twee meest linkse bits

kunnen we zien of we met een reflektie dan weI Met een tijdme

ting te doen hebben. Is de stand van deze bits 00 dan is er een

reflektie geregistreerdj is de stand 01, 10 of 11, dan hebben

we met een tijd-registratie te doen. De betekenis van de rest

van de bits i~ nu eenvoudig uit figuur 15 te halen. Elke een

heid van de afstandteller ko~t overeen met 12 km afstBnd. De

eenheid van hoogte (amplitude) i~ instelbaar rand 400 mY. De

"1" toest3.nd wordt g·erepresenteerd door -3 v01t en "0" toestand

door -11 volt.

3.3. Trigr-ering.

De trigger unit (zie figuur 6) wekt de triggerpulsen voor

de zender op. Dit zijn 4 pulsen met een onderlinge tussenruim

te van - 12 ~see. Dat er 4 pulsen worden uitgezanden fa gedaan

om een betere herkenning aan de ontvangstzijde te verkrijgen.

Naarmate de pulsen elkaar dichter o?volgen ~ordt het oplossend

vermogen groter. Zr is eehter een grens aarl ~esteld door de con

structie van de zender. Oak de prcblemec van detektie aan de

ontvancstzijde zijn van ihvloed OF de keuze van de tijdsduur

tussen t~ee trigger pulsen. Dit houdt verband met het frekwen

tiespeetrum v~r. 2~lke pulsen.
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4. Gedetailleerde beschrijving van de werking.

In het navolgende hoofdstuk wordt de werking van het

getela apparaat uiteengezet aan de hand van de schema's.

4.1. Verklarin$ dar tekens en symbolen.

Rangnummer van een print.

Spl

jA( 2p4)

net cijfer voor de P geeft het Dummer v~n het rek a~~ waar

de ~rint zi~h in bevindt. Ret cijfer aetter de ? is het

rangnummer in het desbetreffende rek.

3ymbool VOCl' 'oer. :;,'..wt -:'?t verbonden is ;:let een "!'ld,,!' punt

den is.

Cp do frcnt;l~a,t gemonteerde stei~erb~6,

I-f"\ I Op de front;la~-it ge:'":1onteerde coaY~.;ile l-'~ug.
t (
I '
I I
I I
I I
, I

Bij ~3.~ starlla::trc. prints is r:ivea"U "l~' stee':'s -)v en niveau

"a" ic -11 '!. De sch2.fr::elil1£e:l reaeere!'l. w:tnneer ze 0,.' pulsen

reageren, 5teeds 0; positief gaande pul~en, dus 0- de flank

die van -1~ n~?~ -3 volt gaat.

3.~. F0~C. 3ist~biele multivibr~tor (SMc)

3

!':erstel i!1g~ng 1t1 'I

4

L
7 ~~/1----10

5 __.~~~_9

1
6

2X

"1"

"

ui tg:>.nger.

"

tt 11

" "0"

"1" zctter.

"0" zetten

zetten
.,

10/2C

9;'19

7/17

.3/13

6/16
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M.W. C020. Mono-stabiele multivibrator.(250 kc.)

capacitieve ingangen

1-------c',

"1-_--<0,,9

gelijkstroom ingang

baeie ingang

"1" uitgang

..a" uitgang

3/13

5/15

7/17

11/21

9/19

:5

9

3

n
5

15

19

1i/21

4
~4

10

21

20

1)

111"

I'

Ii

11 tI .. "Oil

~ ,

f'O" "

"1" uitganr:;

deelingangen

parallel informntie ill~8n~

eerie informatie ingan:~ "1"

schuifpuls ing~n~

19

s.~. coBo. Schuifregistor wip (2JO kc.)

,+---9

9
"1---0

B. l,~:. co40. Bi-st:lbiele multivibrator. (250 kc) •

5 7 capa~i.tieve ingan!; "1" zetten

J " ... "0" 11

19 herstel ingang "1" zetten

" I' "0" "

3

1V2\---+-~

13 ----.r

1 l7

ill
10 ~

2t --,----..
20 o----e>

pardlLel in--TT-

Pirallel In

Ai.erstel ingang "1" zett(;:n 5
I: "0" II

neeJ. ine;ang

"1" uitgang

11

19
"011 II

9

N.I. C240. Niveau inversie ~chakeling. (250 kc.)

ingangE:ln

uitgangcn

3/5/7/90

13/15/17/19
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H.D. C340. Heretel drijver (250 kc.)

9 gelijketroom ingang

capacitieve ingang

uitgang

3

9

5/15

3/13
9/19

2111ui tganc;en

Transistor of pDort (23~ ke.)

in~an~en 3/4/~/8/13/14/17/18

uitgangen 6/10/.b;?0

Trancistor en poor· (?5G )r.c.)

ir_r;angen 3/4/7/8/13/14/17/13

~itG~n~ 6/IO/16/~o

~.~. C443. ~ula en poort. (250 ke.) 2 op 1 pluat.

rer,el ingangen 5/7/9 15/17/19.

puIs ingangen 3 13

11 baG ic ingangen 4 14

C.D. CjtO. Capaciteits drijver. (2jO kc )

ingang

uit~an£;'

J:.j!;. C;;90

T.O. C550

6

---0
6

HD

CO 9
""V

BI-4 f

.~ •PI-3 PE -1

1 1 1
RI- 5 7 9

B~I T+ I
~ o-t>

.3 o---.D TE-1

• ~
4 Q--C:::>

V2r\,:ezcn n:1C.r de IfDOC:.l;;1Cn~'.;tie Bou",{,"';enea :·jajJ 7.:.1:: de

6roe~) E.G.B,

So<w:i.ge van de standaard prints hcbbell mecrcc'ce ."')c;"\,.>el~"llL';f!n

c~ ceD p~int. In dc gevallcn dat deze ~rintG zelf cp een

wontage printje vervaardig~ zijn zijn rueerital niet all~

GchaknliLbcn ~itgevoerd.
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h.2. Osc~llator. e1P1) (zie fig.12)

De oscillator heeft een kristal als frekwentie bepalend

eler!lent. D", oscillatie frekwentie is 5 Nc. De oscillator is

Diet thermisch gestabiliseerd.

4.3. Frekwentiedeler.

Punt D is verbonden met de emittervolg~r 1?27 en wordt verder

bebruikt voer de triggering va~ de zender. De ere~ttarvolgers

dianen om d~ belastbaarheid van de sehakelingen te verhogen.

nu zowel op punt D, E, als F een frekwentie van 100 Ez.

tie van 312,5 k2: meten. M is verbonden ~et punt M van de

emittervolger op print 1P27 en punt 17 van 1F4. De Yolgende

5 "bi-wips" delen de frekwentie no[;maals door 25· DU5 punt A

levert ce~ fre~~enti2 van 12,5 kHz. Punt A is ock verbonden

met punt A van de emittervolger op print 1P7· De velg
ende

7

"bi-wip5" delen de frekwentie nogrr:3als door 125· '.'1e vinden

1?2 en 1?3 bevatten elk twee bistabiele pultivibr~tcren

met een gren::;frekwentie V?n 5 He. Deze 4 "bi-'Nips" delen de

frekwentie van 5 Me door 16, zodat we o~ punt ~ een freken-

4.4. :Be elektronische klok (zie fig. 17 22 23 en 24)

De klok wordt gestuurd :'!let een 100 Ez-siGna-3.1, 'Ian de

frekwentiedeler (punt 9 1P13).
De rrinten :P15 tim 1P18 vormen de teller voor de tonderdsta

seconden. De C en 1 uitgan5en zijn . )nden me: stekerbussen

op de voo~kant van paneel 1 (zie fib 1~)
De printen 1P15 tim 1P18 delen dus tevens de frekMentie door

10. Een tiendeler best"at ~lit 1+ "bi-wips".

De een uitgangen van de eerste en de laatste "bi-wip",

dat zijn dus de 8 en de 1, zijn verbonden met de regelinz~nge~

van een "puIs en peort". De pulsingang is verbonden met de tel

lijn. Een "puis en poort" is een poort die een puis afgeeft

wanneer er een" puls op de pulsingang wordt gezet als er tevens

een signaal op de regelingangen staat.
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Wanneer de telle~ nu in stand 9 staat zal er geIijktijdig

met de 10e puIs op de tel-lijn, een puIs aan de uitg3ng

van de pule en peort verscaijnen. Deze puIs stuurt een her

steldrijver, die op zijn beurt weer een krachtige puIs af

geeft W2.armee de 4 bi-wi.ps weer op nul gezet ,worden. Deze

puIs fungeert ook als stuurpuls voer de volgende tiendeler.

De stekerbussen van 1F15 tim 1P24 moe ten verbonden wor

den met de o¥ereenkomstige stekerhussen van infor~atieing~ng

1 op pan",el 2. Fig1mr 22 'Ls een schem3. van de secondenteller.

2P1 tim 2P4 vormen een'tiendeler, 2P7 tim 2?9 delen door 6,

zodat 2-i1D de ~litg3.:1g van de secondenteller de fulsfrek.wentie

1/60 Hz is.

De count-reset 8chakelaar links op de tekening sch~~elt de

1".r:z de teller ov~r op de reset lijn. De uitJ2ngen

van d~ tel fli;-flops zijn verbonden ~et iniic~tietuisjes o~

de frQotfl2.at.

De Din~t~n~eller v~n figuur 23i5 volko~eD identiek =et de se-

condenteller van fig~~r 22 De reset-drukknop rechts op fig.22

verbreakt de verb~~ding V3.n fe cecon~~riteller met de minuten-

teller en 5c~3kelt de inga~g van de mi~utenteller a~n de

reset-lijn. Eierdoor kan men de minutenteller sneller l~tcn

lopeno

?iguur 24 is een sc~emJ van de ur~n-en dagenteller.

2P1) t!~ 2P22 vormen weer een tiendeler. Deze tiendeler en

2?25 e~ 2F2E dGlen samen de frek~entie door 24. Dus na 24

;ulaen op de urenteller wordt er een puIs aan de d3senteller

doorce~even. De d~benteller k?-n toogstens tot 3 tellen. De

resetkno~ vocr de i~cen- en urenteller ie rectts in fig.23

~etekend. Xet dit maak-verbreek kontakt kunnen we de in gang

v~n ~e d~g2n- en urenteller v~n de uurp~lsen oversch~kelen

op de seconden~ulsen, om deze teller snel~er te l~ten lopen

en ~em te resetten.

Al d~ 0 en 1 uit6~ngen van de tel flip-flops zijn verbonden

met stekerbus~en op de frontplaat V3.n raneel 3. Deze steker

bussen moeten door middel van snoertjes verbonden worden met

de overeenkomstige stekerbussen van inform3tieingang 2 op

paneel 2 (zie figuurt6 en 15).
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De ingang van de klof is het rode stekerbusje A geheel rechts

op de frontplaat van paneel 3. Deze dient verbonden te worden

met het rode stekerbusje met indicatie 1Hz op paneel 1 (zie

figuur 14) en de schuifpulsingang 2 op paneel 2 (zie figuur 15).

De nauwkeurigheid van de klok wardt valkomen bepaald door de

nauwkeurigheid van het kristal.

4.5. ~rigger unit. (zie figuur 18)

Sen volledig schema van deze unit is gegeven in figuur 18.

Deze unit dient om de zender te sturen e~ kan naar believen

een pulsgroeF van 1,2,3 of 4 pulsen afgeven met een pulsherha

lingsfrekwentie van 100 Hz.

Tri~ger unit A is een monostabiele multivibrator ~8arvan

de duur van de labiele toestand instelbaar is door middel van

een stFlppenschakel'aar. Hiermee wordt de waarde van de ~uls

duur bep~lende weerstand gewijzigd. Tribser unit E is een

poortschakeling. Op de ingang van de poart (punt 11) zetten

we een signaal van 78,125 KEz. ~e poort wordt geopend en ge

sloten door tet uitg~ngssignaal van trigger unit A. De nono

stabiele multivibrator wordt aangestoten door een pule met

een herhalingsfrekwentie van 100 Hz. Het spoeltje en de con

densator a~n de uitgang van trigger unit B d~enen, o~ storing

van de zender op de trigger unit uit te filteren. Dergelijke

filterconstructies zijn vaker gebruikt wsar etraling van de

zender de cojeerinrichting zou kunnen beinvloeden. Over de

over','JEsinEen die eer. :-oJl sesl;eeld hebben bij tet ontwerp v,,,-n

de pulsgroep is 31 in paragrRaf 3.3 gesproken en verder wordt

ver~ezen naa!' tet ~fstudeerversl~~ V~ln J.G# 9remer.(5)

4. t. Pulsam;;li tude meting (zie fig::ur 19 en 20)

geeft deze in bin~ire cede ~eer. De hete~eni3 van de ver-

schillende codes is uiteengezet in paragra~f 3.2.

Print 4?24 zet de fulshoogte om in een pulsduur (fig. 19)·

Prin t 4P3a t/m 4P9a vormen de C odeerder. (fig. 20).
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De werking van de eigenlijke A.D.C. (a~alos to digital con

verter) is de volGende:

Transistor T, is geschakeld als e~itter-volger. Het ingangs

signaal o? de basis van T, is negatief. Met de pot. meter

van 5k kunnen we 1
1

zo instellen dat de e~itter van T, op 0

volt ligt. Komt er signaal op de basis van T, dan gaat ook

de emitter negatief en wordt de condensator van 4K7 PF via

een diode negatief o~g~laden ten o~zichte van aarde. Klem

Y ligt op aardpotentiaal.

T~ ~s als stroombron geschakeld en z~l dus de condensator
<-

met een konstante stroam ontladen totdat de over de conden-

s2tor gepla~tste diode gaat geleidcn. De sp~nning O'ler de

condensator is dan 0 Volt wegens:

~ ~ C.V en ~ = r.t met I ~ls konst3nte n~emt dus de span

ning over de condensator ged~rende de ontlading line air met

de tijd ~f. De ontlaadtijd is dus recht ever-redig met de

pulshoogteo

T2 is geschakeld als emitter volger •
./

T, is all3 Echakelaar gescha~eld en gaat open zodra de sp:m-'T

ning o- de condensator negatief wordt.r-

De emitter v~n T. wordt O~ een vaste potenti~al cehouden,
I" '-'

door de stroam door de diode OA 85 in rusttoestand, (eus

T4 dicht) veel sroter te m~ken dan de stroom door T4 . De

za~ctandvormize spanning wordt dus om~evormd tot een soort

~[---..3..kt hier weer cen nette biok vanoT? is

door T~ er, T"
:J C

een inversiescha-

kelingo De uitg~n3 hier7an is verbonden met 4P1, een combi-

n~tie van emittervolgers en een inversieschakeling. Het

nogmaals 3einverteerde signaal (punt C !.Pl), staat nu op de

ene ing3ng ':"n de tllleevoudige tiE Nil poort (4P3a), terwijl

c~~ het i'mdere een 'olokgolf rr.et een frekwentie ·.:an YL~,5 Y..Ez

staat.
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Zolang dus de condensator 4K7. van print 4P24 ontladen

wordt staat poort 4P3a open en verschijnt er aan diens uit

cang een blokgolf ~et frek~enti~ 312.5 ~rz. Print 4p4 ~/m

4P9~ varmen ~en binaire teller die het a~~tal doorgel~ten

blokje~ telt. De teller ~ordt res~t deor een dizitale puls

die steeds aan de te meten analoge puis voorafgaat. Print

~F9a is een hersteldrijver die de en~rgie voar de reset

fuls levert. De 0 en 1 uitgansen van de tel flip-flop5 z~n

veroonden met s:ekerbu5sen op de frontplaat van paneel 2.

Deze stekerbussen maeten veroondAn worden met de overeen-

kOillstige stekerbussen van infor~3tieingang 1 eveneens op

paneel 2.

~.7. Afstand meting. (zie figuur 20)

Deze unit meet en codeert de tijJ, verlofen tU5Gen de

zend~uls en de ontvangen puIs. Deze tij~ is ee~ ~3at voor

de afstand van het meteoorspoor tot de radar antenne.

Print 4P3b is weer een poo~t schakcling die een blokgolf

v~n 12.5 kHz a1 d~n niet dcor1aat, al naar gelang de span

ning op punt 7 (Funt b) -3 of -11 volt is. Punt b is -11

volt zolong de condens~tor 4Y.7 V2n de A.~.C. ontladen wordt

en gedurende die tijd staat de pocrt d~cht.

4?13 tim 4P19 'lormen een binaire teller die r.et aantal perio

des telt v~n het 12.5 kHz signaal na de l~atste zendpuls.

Gelijk met de zendpuls wordt de afstand.teller reset. De

teller ~ordt tijdens het meten van een puis gestopt om te

vermij~en dat de stand zou veranderen OF het moment dat de

informatie in de buffer gezet moet worden.

De C en 1 uitgangen VRn de tel flip-flops zijn weer verb on

den met stekerbussen op de frontplaat van paneel 2. Deze

stekerbu5sen moeten met snoertjes verbonden worden met de

stekerb~ssen van informatie-ingang 1 oak aangebracht op pa-

neel 2.

Print 4P11 en 4P9b leiden uit de positief gaande flank van

het 100 Hz signaal de reset puIs af voor

De Rfstandintervallen zijn nu dus \2.5·
sec. breed. Dit komt overeen met stukjes

de afstand-teller.

-3 8-610 sec.is 0.10

van 12 kIn.
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4.8. Buffer (zie figuur21"

De buffer bestaat uit 22 sch~iiregister ~ips. Deze

ele~enten ~ebben 2 stel informatieingangen met bijbehoren

de ec~~i:p~lsingangen. De schuifpuls voor de tijd wordt

ontleend ~an de 1Hz puIs. De schuifpu~s voor de r.oogte-en

afstandmeting wordt ontleend aan de A.D.C., print 4P2 4 .

Voor beide schuifpulsen is er een blokkeringscircuit aan-.

gebr&c~t.(zie figuur20) De beide schuifpulsen moe ten

elk een pul s "EN" poart ?8SSeren, resp. 5P25a en 5F25b,

waarvan de rezelingang gecont~oleerd ~ordt door de bezet

flip-flop 5P26. De bezetflip-flop wordt in de bezet toe

stand gebracht door een der beide 5ch~ifpulsen en kan extern

reset worden. Dit k~n dus later gebeuren door het besturings

mechRnisme V3n een kerngeheugen. Hierop komen we nog nader

terug. De sctuifpulsen worden via de capaciteitedrijvers

5~23 en 5F24 toegevoerd aan de sctuifingangen van de buf

fer.

De uitg~~gen van de buff~r zijn ook weer met steker-

bussen Of de frontfl~at van paneel 2 nRar buiten uitge

voerd. De -'1" uitc,-me;en zijn op de laatEte 2 na, die de

daginformatie 0: de code 00 bevat, ook nos verbonden ~et

een ~lug. Eier k~~ een so~rt monitor ingeplugd worden,

waarmee de toestpnd yan de buffer zekontroleerd kan worden.

De ingangen van de b~ffer hebben een korte geheugen-

werking. Ret feit dat de af5tandte~ler ~eer begint te lopen,

op het moment d~t de informatie in de buffer gezet wordt,

k~n dan ook nooit a~nleiding tot storing geven.

4.9. Wijzigingen zender. (zie figuur25 )

Oorspronkelijk bevatte de zender een 108 Hz blokgolf

generator, waaruit de tri~Eer-palsen voor de zender werden

afgeleid. De 100 Hz generator werd door L.J. Backerra in

gebouwd op d~ plaats van de 2e pulsgenerator. Daartoe werd
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de 2e pulsgenerator verwijderd. (zie reterentie2~Tevens

werden er enige monostabiele multiv~bratoren inge~ouwd om

de 9re- en d~ main-p~ls uit de 100 Hz blokspanning af te

Ieiden.

Oorspronkelijk werd er maar 1 puIs uitgezondeo, of 2

wanncer de 2e puIs ~nit ingeschakeld werd. C~ de 7ender

weer in an o~i;inele staat teru: te hrensen is de 2~ fuls

'f:or<i: bij de f1'J.i:i:'..S'.' .;it·,oer':'ng ec:-,ter geer, C'"~:'r'tik van

sex3akt.

Bet de:e~tie Bpparaat, d3 co~eercier sn ~9 zender rn0eten

~et elkaar gesynchroniseer~ ~crcie~ in ~e~ rlieljw~ syste?~.

uit te zenden ~ulsje5 te kunnen v~~i~rsn. ~e ge~ele appa-

r~tuur word~ C3aro~ nu ~etriggerd door de codeerder. De

hierin ge~ou~de trigger unit geeft 4,3,2 of ~ pulsen af

met een ~erh~lingsfrekwent~e van 1~O Hz. Je ~c~~ke]i~G van

Deze schakeling vor~t de ~3in- pn p~~-triGcer puIs ~oa:5

!iguu~ 25 vorxt de extra aan de zender toei evoe G6e unit.

gang is aangebracht ~3n de v~orzijde V~n ~e modul~to~ unit.

in de bijca~nde figuurtjes geschetst is. De trigger in-

~erde~ zijn in de modul?tor unit cnige condensatoren,

die verunt~oordelijk ziJn veor de .lungte va~ de 9r~-p~ls

en pede3t31, zorl~nig ver~nderd, dat deze pulsen korter

ge'.'Iord.e" zijn.
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~. Schatting van het aa~tal te verwerken ~eteo~en.

5. 1 • Berekening van het aantal ctetekteernare s?oradische ~eteoren.

Om ee~ vers~twoorde ecttatting t~ ku~nen m~ke~ van de

grootte V3.~ !:et a~n te schaffen k~!·ng2heugen is ~~t Rllere~r3t

nodig te weter: toevee=- r:reteoren 'Ne ~::..:.~n~n ver·li3.c:~ten. Eiert'·ij

~oeten ~e onier3c~eid ~3ken tussen de zDgenaamde sporadiscte

:neteoren en de meteoor buien. Je steri:te vo.n' de v~r-sc:,illende

buien is zeer uiteenlo~end en . \.-'
lS •. J.eI' se!'.,. t :in.; ge-

w:;.akt aiiD d.e hand var.. de 3POT.:iciische r.oeteoren.

elektronenlijndichtheid. Daze t~bel i~ oak teru~ :e vindcn in

h~t J~D~al ~etaqren met dez~ elektronenlijnjichtheid of ~roter

cat fer d3~ door 1~ 3arde onderschert wordttis konst~~t en weI
')?

10-- •

~e gaan nu zoeken naar ean verb~~d tUBsen de ele~tronen-

Iijndicht~~id ~~n de kleinste nog j~ist detskteerbare ~eteoren

en de dre::Jpel.;evo,~lig::'eid v:u; de ontvauger. ;).?ze ye-:·_ttie vinden

we met bel:.u1r '/:1.n de raJ;,r verse1 ijking.

.,..,
G G :\2r_

~{ T. r,n.
= 1. u

p
~6

~ R

._ .. .~

G.~,S_: winsten v:Jn ::~S;:_ zend-. en ontv~n0anter:ne ter: orzic~.te
.:. ..:{

vall een isotrope 3traler in d~ v~ije r\li~te.

~ ~olflengte in meter8.

R ~fstand v~n de zen~er t0t he: s)oor.

~ de rsdardoorsnede van ~et geioniseerde ~eteoorspoor.

Ifoor (J kurmen we

2
q) e Czie referentie 11)
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Hierin is D: diffus~e konstante in vierkante meters per sekonde.

-15
van het elektron is 2,8178 x10 m.

Voor het nog juist detekteerbqar ~ijr., gaan we uit V3n je mqx. a

op ~et tijd~ti~ t

underdense sporen.

O. Let wei, dat hier gesproken wordt over

a = (..J It A/2
2

~ q) • !:e: behulp van

deze radar vergelijking en de 5e[even~ uit de tatel kunnen we

:ie r ~:e 1 i jkh -=.-id

De

vrije ·:~~:l.c-~3't~ v..:..":'. ~c ~lektronen ne.er.1t zee~ snel tOl:?- ~"!t df?

~o is ~~ So km h00ste

is :.e .- I. :'1eter,

vcr s c:-~ i ~ :. 2 ". (~, Z 0 G. -J. t c· ,-)} : :: ~ CI: v ..::· e l. i <..:.:: e :. d 'Z a 1 v 2. ~ i ~~ :' :: '::. ~, ~: :J. 0 c: ~ 

~ne~e ~_~ op blz.5.2a~~er~es~ven. ~et 2~:int~1_ ;er ~~p~rv:s~t~-

det~kteertare ~~teQo~~~:o~e~ ~
o

o ~'l :- ~, t ') niP.
o

De" ell ips wo~dt nu o~gedeeld in kleine o~per-

vl?kte ele~entj~s. Voar het totaal aantal detektee~bare mete-

oorS.70y'ellll 1f kl.l.nneLi n nu de voleende i:1tegraal opstellen:



I

•N.
II',

I

DRUICICEIW •.MERCURlUS", WORMER'VEER. No. 503

HALVE DOORSNEDE VAN DE ANTENNEBUNDEL
ME TEEN VLAK OP 100 km BOVEN DE AARDE

LlJO 500 600 700 800 900 1000 1\00
af~tand tot 100 km laag l<m

)
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Deze integraal is moeilijk exa~t uit te reken~n. C~aro~ is

een benadering ~emaakt, We k~nnen nu dus N uitzetten ale

funktie var. F
R

, Dit aantal moet nog vermeningvu~~igd ~orden

met 1/20, "l.angezien volgene Te::eC'entie (6) van r.et totaal

aantal meteoorsporen slechts 5% zo gerictt is, jat ze detek-

teert;3.'lr z::"jn, De be,rekenins 'jar: de rrrc'tfiel: op bIz, 5.3a

Je ve:rdE'l ing v(~.n de ~por~~j~Ecte ~~?teo:'en cv;::r de dQ.Z en

aardbaan in
ecliptisch vlak.

sept
-'0'r/_

"" ,
/ I I \

ZON mrt.

fiS,7
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~ieruit zien we cat er tenlevolZe van .een rotatie O~ de aard-

as, een dagelijkse .varia-tie z31 bestaan in het aantal waarneemb,,-

re ~2tear~n. Doordat dp. hoek die de apex ~aakt m~t de aa.rdas

ve~~njert ~et e~~ j~3rlijk~e pericdicite.it z~l el' oak e~n

seizoens ,3.fl;3,n~~~:Lijke variatie iE h-et a;ntal waa:-neembare :Il~-

teo~en ontt):a=:-t~~ Uit 7JC1.3.r'r:eIT;in2;er:, E:e.t:ul:lice~rd in de verschil-

lende artikelcn, blijkt de dacelijkse v~riatie e~n. sinusolda-

le £linZFri~g O~ de gemidde~je ~a3rde te zijn, ~aar'bij de

delde '~;~.'1.rl€.

Ret gaat er hier echter aIleen om een indruk te krijgen

van de grootte-orde van het aantal te verwachten meteoren.

Op bIz. 5.3a is het aantal detekteerbare meteoren uitgezet

als functie van de threshold power van de ontvanger.

?erekeTl.i.ni: fouten

Je snelheids l~epe~~ende faktc~ ~3n de cadeer~e~ i~ de a~-

in interv-~ls v~n 12 k~. Dit ~o6t overeen m~t d~ tijdinterval

len 'r~~ ~0 pscc. '?e kunnen tieruit ;ius rl.lw~es kc~~luderen dat

~anneer er ~~e~ meteoren in hetz~lfde of t~ee o~een volgende

afstandinte~v~~len terecht kamen, ~e ~ans ~~nwez~~ IS dat de

?~]litudemeter ze nict allebei znl kurtne~ v~rwer~en_

c~ ae ~ed~c~ten ~u te bepalen C~an we uit van de hier ge-

b~'uikte op5tellinE en stellen de ontv3~ge~s~vceligteid op 5 ~V

ov~r SO Q z.ien W~ d~t er ~~n G0 ~ 100 ge-

middeld per uur verwactt kunnen worden. Jetening houdend met

de dagelijkse variatie ie dit ongeveer maxirnaal 150 per uur.

Ret ±nvall~n van ecn ~eteoor ~s een poisson v~~deling.

tre!.1~~ Nemen we nu aan dat aIle met~aren een spoor nalaten

dat 0,5 sec. blijft staan, dan vinden we de kans dat er 2

sporen op hetzelfde ogenblik aanwezig zijn uit de volgende

relatie: ~ls net invallen van de meteore~ ?oisson verdeeld is,
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daB Tolgen de intervallen tU8sen twee opeen Yolgende gebeur

tenissen een negatief exponentiele verdeling. De kana op eeD

interval t wordt gegeven door:

f( t) == Ae - At.

De kans op een interval kleiner of gelijk aan een halve secon-
de wordt dan gegeven door:

7/360~H
dt ; 1

- A0,5/3600A e. - e

A ; 150 (aantal per uur)

Dus de kans dat twee sporen tegelijkertijd aanwezig zijn is:

1 - e

150 • 0,5
3600

= 1 - 0,9802 dit is minder dan Q~.

De kana op een foute rcgistratie is nog zeer veel kleiner, uan

gezien hier de verdeling in afotand intervallen oak neg een rol

speelt. Daarom zal ee~st de verdeling van de mete0orcpo=en over

de afatand int~rval]en worden bekeken zoals die voar de bier

gebruikte radarset bepaald kan worden. N dA is het aa&tal per
o

dag binnenvallende meteoren door een oppervlakte element dA

van de ellips, waarbij N = 0,0138. De oppervlakte elementjeso
zijn hier berekend met afstand intervallen van 50 km~

(Uit berekeningen in de appendix kan nu de tabel van bIz. 5.5
worden afgeleid).
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H= afstand tot dA N dA/240spoor

1140 km 0 0

1090 " 8500 km
2 11.3

1032 ft 12750 " 16.8

980 " 16450 ft 21,8

940 " 19650 tt 26.0

888 " 23250 " 31 ,0

838 " 26900 ft 35,7

788 " 30800 " 40,8

740 " 34900 " 46,3

690 " 39600 " 52,5
640 " 44500 " 59,0

594 " 50000 " 66,3

540 " 57500 " 76,2
490 II 65900 " 87,3
446 II 74050 ft 98
396 II 85000 " j 13
348 II 99500 " 132
300 II '115.200 " ':52

256 1I 133000 " 176
214 II 150700 II 200
1'70 II 152500 II 202
130 II 163500 " 217

tabel 1 ----

De grootste bijdrage komt dUB klaarblijkelijk uit het gebied waar-

bij de afstand van de radar tot het meteoorspoor het kleinst is.

De verdelingsfunktie van het aantal meteoorsporen over de ver

schillende afstandsintervallen is geen eenvoudige; we kunnen er

slechts een zeer ruwe benadering van geven. We beschouwen hiertoe

aIleen het gebied van 130-300 km aangezien hier de koncentratie

van de meteoorsporen het hoogst is en we in dit gebied de verde

ling over de afstandsintervallen nagenoeg kODstant kunnen veroa

dersteIIen (zie tabel op blz.5.'~
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Eigenechappen van geionieeerde meteooreporen.

Massa electronen
( ram) lijndici:theid

g , per meter

Meteoren die via
de dampkring de 104

aarde bereiken

visuele
grootte

-12,5

aantal per dag
onderschept met
deze massa of
groter

10

opmer
kingen

-------_.~.--~.---- .--_.._.-~--------

geteoren die in
de atmosfeer

~::~el vjerbran-

overo. :lse

underJense

I

103

102

10

1

-;0- 1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7
~>8

10

10
18

1017

1 r
1C 0

10 1::

10
14

10 13

10 12 _

10
11

10'0
D

10'"

-10

-7,5
-5.0

-2~5

o
+2,5

+5.0

+7.5

+12,5

+'15,0

102

103

10
4

105

'10
6

107

108

109

10'0

10
11

10 12

1013

vuurbal

neg net

zicl.tbaar

~icro m0teoriot~u 10-9
DeeltjE:s d::'e !lee,,>· ,".,-10
vailan op de aBrd01~~1'
ondi:m~s bot5iil~en ,0
met atomen

vrij~'leJ.

geen
~,20

122,5

1-25

geschat op

1020

---.-_.. -_._. ------_._--_.. _----_ .._------- .. _----_._-_..•
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In het geb1ed van 130-}OO km liggen 14 afstande1ntervallen yan

12 km en daarin vallen gem1ddeld totaal 947 meteoren per uur,

waarvan 47 detekteerbare. Rekening houdend met de dagelijkse

variatie vinden we dus maximaal 70 detekteerbare.

Ret probleem is nu: hoe groot is de kana dat wanneer er

twee meteoren tegelijkertijd verschijnen, zij in twee opeen

volgende of in hetzelfde interval terecht komen. De kana dat in

dit gebied van 130-300 km twee meteoren samenvallen is:

70.0,5

1
- 3600

- e -- C, C097

Twee meteoren kunnen op (1~) + 14 manieren over 14 afstand

intervallen verdeeld worden, wanneer ze ook in hetzeIfde inter

val mogen vallen. Ret aantal mogelijkheden waarbij ze in het

zellde interval of opeen volgende intervallen terecht komen 1s

13 + 14. De kana dat twee meteoren nu in hetzelfde interval of

twee opeen volgende interval1er: terecht komen is nu:

13 + 14 • 0,26.
(1~)+ 14

De werkelijke kana zal kleiner zijn dan deze 0,26. De kans op

een foute regiBtratie ~s nu dUB kleiner dan 0,0097 x c,?6 = 0,0025·
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Appendix bij,toofdstuk,5.

re",,"l

:~ ':l !" .-': ~. R, -l_ s do.
.-.

i. n ~ :~I ~:' -.. 6 ~~ : f t :
-"-

(j:..+ t)C:

wa&.ruit vole;t:

2
+ 2 RAh + h

Deze relatie geeft R als funktie van a •

hoogte:

fig·S

Zoals reeds eerder vermeld geeft de doorsnijding van de

kegelvormige antennebundel met de laag op 100 km hoogte een

ellips. In fig. 9 is deze kegelvormige antennebundel met de

doorsnijding met de laag op 100 km hoogte geschetst. De lange

as van deze ellips is AB = 2a.
AB wordt vlak verondersteld'(zie pag. 5·10 ).
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,,

Voor ons geval is a '" 60°. Nu geldt met de cos. regel in

6T A B als we AB als een rechte voorstellen:

Hierin is:

R(o) de afstand tot de laag voar a '" 0° en

R( 60) de afstand tot de. laag vaor a", 60°.

Met (1) vinden we dat RCo )'" 1140 km en R(60)'" 120 km.

Invullen van deze resultaten in (2) geeft ·2a ~ 1080 km.

( . - ~)
Z:l..& ';}.2 ,. De korte as van de ellips noemen we b. Nu voIgt

uit fig. 9 dat:

(~ D)2 (D E)2

2 +
b

2 = 1 0) .
a

T D = 190 km. D E = T D tan 30
0 = 115,4 km.

~D = ~A - DA = a -

Invullen van de berekende waarden voor MED, DE en a in (3)

geeft dat b = 189 km.
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De algemeae verge11jking voor de ellips is:

2 2
xL;; 1
a 2 + b~

Anders geEchreven:

y = b ~ 1 _ x~
a

(4) •

Noem N het aaptal op afstand R per
o 0

oppervlakte-eenheid detekteerbare meteoorsporen met drempal

gevoeligheid PR van de ontvanger. Het aantal door de hele

ellips vallende detekteerbare meteoren is nUl

+5rt -3/2

N =No 2 J{::X») . y (xl d x

-540
(6).

Deze integraal is niet langs eenvoudige weg uit te rekenen~

Daarom word~ de integraal benaderd door een som. De x as

wordt verdeeld in stukjes van 50 km en de e~ bijbehorende

waarden voor y en R bepaald. Daarna nemen we de som van BIle

stukjes.

Hieronder voIgt in tabelvorm het resultaat van de bereken1ng.
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~, -(;t
3/2 Qif }/2

x ia km (i)
2 R(1m) (ROh) 50 '-(irobfO;;;) .20..,2)

540 1 0 1140 1 0

490 0,822 0,422 1090 1,0698 8500
440 0,633 0,581 1032 1,160 12750

390 0,521 0,692 980 1,256 16450

340 0,396 0,779 940 1,334 19650

290 0,288 0,844 888 1,458 23250
240 0,197 0,897 838 1,590 26900

190 0,124 0,936 788 1,744 30800
140 0,067 '0,967 740 1,912 34900

90 0,028 0,987 690 2,13 39600

40 0,006 0,998 640 2,376 44500
10 0,0034 0,999 594 2,664 50000

60 0,0123 0,995 540 3,06 57500
110 0,0414 0,980 490 3,56 65900
160 0,0877 0,956 446 . 4,09 74050
210 0,151 0,921 396 4,88 85000

260 0,232 0,882 348 5,96 99500

310 0,329 0,821 300 7,/+2 ':15200

360 0,444 0,746 256 9,42 133000
410 0,576 0,651 214 12,3 150700
460 0,725 0,524 170 15,4 152500

510 0,891 0,330 130 25,9 163500

tabeJ 3

'lIe vinden nu:

L~
_ 5

km
2•- 13,992 • 10

0

Nu moet nog N bepaald worden. Dit gebeurt met behulp van de ra-
0

da.r vergelijking.

PR GT •GR ,,-= (~R ~. r. q )2 (7)PT
=

16rr2 R4 2

R =R ~ 1140 kll.
0

GT= GR = 6 dB is een faktor 4.

A = 7,5 IIItr.

PT= 25 KW.

2,8178 x -15r = 10 mtr.e
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Ingevuld in (7) geert:

2 42
q = 0.355 • 10 PH

(8) •

Uit tabel 2 kunnen we afleiden dat

waarin NT het totaal aantal de 100 km laag binnendringende meteoren,

met elektroaenlijndichtheid q of groter,voorstelt. De totale opper

vlakte van de laag op 100 km hoogte is 5,28 • 10
8

km
2

•

Met behulp van (8) en (9) vinden we nu:

N = 16,8
o~

1
----~----8 meteoren/km2
5,28 • 10

(10) •

Het totaal aantal door de ellips vallende meteoren is nu dus:

N _ 16,8
-~

1

5,28 . 108 meteoren!dag

Het aantal hiervan detekteerbare meteoren i6 slechtti 5% (zie ref. 6).

De uitdrukking voor het aantal meteoren als funktie van de drempel

gevoeligheid ~ordt nu:

N
_ 2.J 3~ -7 5 -2 :2=..r.1 .;;;.22;.;;.-_.~1;.;;0~-_3
_ • 10 • 13,99 • 10 • 5 • 10 = ~

dag . r.:..- .~
~~ ~~

Nuur
-4• 10 •
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E
i

P
R

N
uur

0,5 V 1 x 10-14Watt 930
1,0 " 4 " 465

1,5 " 9 " 310

2,0 " 16 " 232

2,5 " 25 " 186

3,0 " 36 " 155
4,0 " 64 " 116

5,0 It 100 It 93
6,0 " 144 " 77
7,0 " 196 It 66

8,0 It 256 " 58

9,0 " 324 " 51
10,0 " 400 II 46

tabeJ. 4

Deze resultaten zijn op hI ~ 3a:" grafiek uitgezet.'- z.• :;;. 1.n

Hoeveel meteoren bij de hier gebruiktc opstclling verwgcht

kunnen worden hangt af van de systeem ruisfaktcr. Ret ruisver

mog~n wordt hieruit gevonden met:

-N
r

=: F • K To, B (12)

owaarin K de konstante van Bolzmann is, T =: 290 K en B de band-a
breedte in Herz. Uit ruism~tingen gedaan in de groep radiosyste-

men yond men als resultaat een waarde voar de ruisfaktor die de

hier gebruikte Bystee~-rui6faktor van circa 30 dB rechtvaardigd.

Deze grote systeem-ruiafaktor is afkomstig van de grote F~

(antenne ~ui6faktor) die op het dak van de TH werd gemeten en

hoofdzakelijk afkomstig was van man-made static.

De bandbreedt~ is 250 Kc en dan voIgt met forMule (12) dat het

d . l"jk 46 aan 10-12 'Uatt.vermogeB van e rul.S ge 1. ~ "

Het signaal~ermogen S, moet nu groter of gelijk aan dit ruisver

mogeD zijn. 10-12 Watt op 50fl komt overeen met 5 IJ. volt. :Ie zie.

dat we voor deze gevoeligheid 93 meteoorreflekties per uur kun

nen verwachteD, met een amplitude minstens even groat als de

ruis. Bij de hantering van de resultaten van deze berekening

moet de grootste voorzichtigheid in acht geno~en worden aange

zien hier slechts sprake is van een ruwe benadering.
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6. Aanbevelingen voor verdere uitbouw.

6.1. Kernge~eugen.

In de inleiding is reeds een idee gegeven van de rea

lisering van de volledige automatische registratie van

reflecties aan meteobrs~oren. Voor het tijdeJijk opsparen

van de digitale informatie is een kerngeheugen nodig. Als

dit kerngehcugen tot een bepaalde graad gevuld is, wordt de

inforo:atie met hoge snelheid uitgelezer;, fln aan de !'disc

f::"le" dorgegeven. De "disc-file" is oen soort .:.agr.etisch

schijf geheu~cn, dat voer zijn besturing gebr~ik maakt van

de rekenmachine. Om de rekenmachine nlet te lang bezet te

houden is de tU6senkomst van het kern6eheugen ~oo1zakelijk.

Uit de bel'elc.eninc \'i.'.n hoofdstuk 5 voIgt dc.t \'Je cngcv8er

100 sporadi.scl1.,=" ructecren per aur kUlm,",~. verwo.crten. A:?.s f;l.ke

refle~tie 0,5 2ec. duurt zij~ dit: 50 X 10C ~8r:i~t~aties

per uu:;:'. Elkc registratie besJ..aat 2? bit. Z~17_ ?;t',:ep vcr:

bit hee~ e,"~ TIoard. In d~ r~et van cis a2par~t~u~ ~3 e;n

wco~d 3 X 8 = ?4 bj.t ~od~t ~G nog 2 hit OV0r h8~jQ~ ~0~r

eve~tuelG uitbrcici~.~S V~~ d~ m~e~~ezeven0. Ee~ &rce~ V2:

1'.ur te rcgistrerc:u. 30vcr.::iien ;lloet elke socor.uo jc.: ti,j ci

worden geregistreerd. nit gceft oak nog eenn 36(0 ragiotra

tj9B psr uur. Tntaal due 8600 rsgistraties ~er uur.

i~la het kcrr.g~houl;e::J. I: :: per uur '.:r:rdt Uitg2"C'''·G:l, ali;

he·~ V;)O:I; A;~ l~ev;11d is. 0.:;lr.. moe t de capac:\. tei t C van he t

Rier is geen ;r(-lkenin1': gchcuden met de leos c.lc.rrr. J.mr.lJcn

,;-en ~12 fl.£ ter.t,~::, u (:';;.8 ;;'ef"5 )

C~rc de "disc-fiJ.~·' zo e:;;:.no:.:;,isch tc: c;ebruike:: rlOe t (le

"trackl! g::.~octt€! V;;J. .!l de ).::a~r;.et::"sche (;;c:~:"jfer...•,[rJ "track"

ka.::. :;5600 byte~ C3\T....·::ten.~ d,w.; .1200 v:oc.::"cl.~••• Het :~e.·ngehe..gen
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~oet dUB .en veelyoud Yan 1200 .oorden groat zijn.

De hoeveelheid te verw.rken informatie kan echter kan

echter beperkt worden, wanner Diet elke seconde de tijd

:nformatie wordt gegeven, maar'uitsJuitend wanner er een

n~tin~ is geweest. "e kriJgen dan maximaal 200 tijdregi

strat~es per uur, hetgeen een aanzienlijke ruimte bespa

ring betekent voor het kerngeheugen.

~it kan in de schakelinR nraktisch gerealisecrd worden

door de hier onder getekende wijziging in de achakeling

van fig.20aan te brengen. De gewijzigde onderdelen zidn

hierin gestippeld getekend.

De extra toegevoegde "biwipllblokeert de "pula-en poor til

rE-1 van print 5p25, na i&dere puIs op schuifpuls ingang 2.

Het reset ten van de blokecr flip-flop gebeurt door een

puIs op 6chuif i~gang 1, dus een puIs aan de uitgang van

printje 5p23.

De hoevee1heid te verwerken inforlliatie wordt verder

o

Sp26

reset
bezet FF.

Sp27

nag bepaald door het aantaJ. 1000 alar::Jen( zie ref.] ).

, ~chuifpul'3 2 I
~---I- I

I~l ~l l ~,
~~',

~ gr--' ~11 e(,p22)

X

4p18 4p19
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1
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I, I

I" ,. I
r ,I 1
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6.2. Vergroting van de aeetDauwkeurigh,id.

E'n woord beataat uit 24 b{t. Bij de meetunit zijn

slechta 22 bit gebruikt; er zijn er dU6 nog 2 over. We

kunnen ofwel het aantal intervallen voor je amplitude

metin~ gaan vergroten, of het aantal intervallen voar de

afstanameting. Voor beide gevallen betekent dit een ver

hogiob van de te1frekwenties. Voar de afstunds intervallen

is dit nog zeer goed mogel~jk. Je t~lfrekwentie i6 12.5 kHz

en Je grensfrekwentie van de biwips is 250 kHz. Voor de

amp1itudemetin~ is verhoging van de telfrekwentie een

zwaardere ingreep. De telfrexwentie was hier a1 312,5 kHz.

De biwips die de e1en;enten van cie telschakeling vormen

moeten worden vervangen doer elementen met een hagere

grer:sfrekwentie.

6.3. '.;ijzi;;ing van het zendpatrocn.

,
In hoofdstuk 7 wordt nag uiteerekcnd dat eet. pul~herha.Jing6-

frckv;cr.tie vun "!002z. te ll?og' 10 om voldOC:1d.c :".;:l.'l;,.kE·~rig

het ti~dsintcrval tus3en t~ee FresLelz8nea tE tun3en be;a-

:e:c.. Verhoging vim de pU1~hertb..lin[';~ fre~:\','entie b::'cnr;t

mop.iJ.i~khed€r.. met zici: ti:ee. Er i<.an dan de .s;i tUl'ttie ont

staan dat er ncg eec reflect1.e onderweg is &15 de volgende

zendpuls a1 uitgezonden is. Bet is dan nodig O~ bijvoorbeeld

om de vier pulaen een spccialEccdcgrcep uit to zenden,

on; te ncten 'oij welke zendpuls een ·oepac:.ide reflcctie

hoarde. Dit maakt natuurli;jk de dctectie o.ppare.tu'-l.r weer

7eel in~e·.'{ikl:.elder.
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7. S....d&iJ'e SerY.D••

Met behulp van de registreerautomaat kunnen we de primaire

gegevens, zoals amplitude van het geregistreerde signaal, de

afstand van het spoor tot de ontvanger en de werkelijke tijd

waarop de reflektie plaats vond,meten en vastleggen. Men zal

zich dan onmiddellijk afvragen wat we hiermee verder kunnen

doen. Van deze primaire gegevena van zoln radaratation kunnen

we nu "range-time" en "amplitude-time" grafieken konstrueren.

Met behulp van deze grafieken kunnen dan secundaire gegevens

zoals snelheid van de meteoor en de radiant berekend worden.

De radiant van een meteoor is het punt in het oneindige

van de meteoorbaan, wanneer we het zichtbare baanelement li

neair extrapoleren in de richting van herkomst. Kortweg ge

zegd het punt aan de hemel waar de meteoor vandaan,lijkt te

komen. Nanneer we gebruik zouden maken van meerdere radarop

stellingen kan het aantal mogelijkheden om secundaire gege

vena te bepalen nog aa~zienlijk worde~ uitgetrei~.

In paragraaf 7.1. wordeu in het kort enige mett.odes behan

deld om radianten, te bepalen. Voor een nauwkeuriger beschrij

ving van deze methoden wordt verwezen naar de erbij vermelde

literatuur.

In paragraaf 7.2. worden enige methoden van anelheidsbepa

ling weergegeven.

7.1. Radiantenbepaling.

TIieronder worden urie methoden beschreven om radiant en

te bepalen.

7.1.1. Methode van Heyen Stewart.

-Hier wordt gebruik gemaakt van 3 verschillende radar

statione. Hun small, antennebundels zijn gericht op hetzelf

de punt in een laag op 100 km hoogte boven het aardoppervlak.

We kr1jgen van een meteoorepoor nu alleen een ret1ektie ...

neer dit spoor loodrecht staat op de verbindiD!811jn .et d.

radarop.telling. Gezien vanat de aarde beweegt .en ra41aat
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zich ·lange de ·he"l~ Een bepaalde radiant zal nu voor de drie

r&daratations op een .erechlllend tijdetip echo's prdduceren.

n.l. dan ala de sporen loodreeht op de antennebundels staan.

Voor elk station kunnen we yoor elk tijdstip een gebied van

de hemel aangeven waar mogelijke echo's producerende radian

ten zouden mo.ten liggen. Tekenen .e deze gebiedjes nu yoor

elk van deze stations voor het moment dat het maximum van een

bepaalde radiant wordt waargenomen. dan v1nden we de werkelij

ke radiant uit de overlapping van deze ~ebiedjes. (zie fig~1 )

In de hieronder geschetste figuur is dit voor 2 gebiedjes

gedaan.

l80·

klimming

De ~ogelijke fout bij dit systeem wordt geschat op 10
0

• Een

nauwkeuriger beschrijvinF, van dit systeem is te vinden in

re ferenti~ i 2.

7.1.2. De m~thode van Me.Kinley en Millman.

Aangenomen wordt dat aIle meteoren ioniseren 1n ~en

dunne laag op 100 km hoogte boven het aardoppervlak. Er wordt

gebruik gcm~ltt van ·cen rad£lropstelling wet. eeil uie\. rlchtings

gevoelige antenne. Stel dat de meteoren onder een hoek ~ met

de laag op 100 km hoogte inslaan, dan is de minimum afstand

tot het spoor R = laCV£os ~. Door nu R te registreren en de

minimum H te bepalen kan ~ berekend worden (zie fig.12).



1QOkm R - 100"toS'P

/

Als ook de werkelijke tijd en geografische positie bekend zijn

kan de radiant bepaald worden. De fout van dit systeem wordt

geschat op 20 a 3°. Een nadeel van deze methode is dat er vrij

veel meteoren geregistreerd moeten kunnen worden om een vol

doend nauwkeurig verloop van H te krijgen in de tijd. Dit

brengt het gebruik van een extra gevoelige apparatuur met zich

mee. We moeten voor elk tijdsinterval. b.v. uren, de gemiddel

de R bepalen. Dit systeern ~s nauwkeurig be6~hreYen in ref.(13)

7.1.3. De methode van Clegg.

De meest toegepaste methode is de methode van Clegg.

Hier wordt gebruik gemaak~ van een rad8rstation. Het antenne

diagram moet zeer nauwkeurig bekend ziju, evp.Dals de lijnen

van konstante gevoeligheiu op 100 km hoogte. Bier wordt ge

bruik gemaakt van de richtingafhankelijke eigenschappen van

de ;;lfitenne en de loodrechtf: voorwaarde bij reflekties aan me-

teoorsporen.

Meteoren ·van. een bepaRlde radiclOt afkomstig worden ge

woor,J.ijk alJ.een gedetekteerd 'Nanneer de radiant het vlak lood

recht op de antennebundel passeert. Als van de opgevangen echO'S

de afstand en tijd geregistreerd wordt kunnen de karakteristie

ke range-time grafieken voor de. Clegg-methode verkregen worden.

Uit hun vOrm en tijdstip van verschijnen kunnen de coordinaten

(rechte klimmiDg en deklinat1e) van de radiant bepaald worden.

Zie voor een nauwkeurige beschrijving van dit systeem referentie 14 •

. i,".
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7.2. Snelheidsbepaling _an .eteoren.'

Vroeger werd de snelheid van meteoren bepaald met op

tische en fotografische methoden (zie ref.8 en 9). De nieuw.

radia-echo-technieken bieden een interessante nieuwe mogelijk

heid am zowel door pulsradar als door C.W.radar snelheden van

meteoren te gaan bepalen. Er z1Jn twee verschillende manieren

voar antwikkeld, a) de zagenaamde range-time methode en b) de

amplitude-time methode.

7.2.1. Range-time metho1e.

Het nadeel van deze methode is, dat ze aIleen gebruikt

kan worden bij meteoren die een zo sterk ioniserende werking

hebben dat we een reflektie van de kop van het spoor kunnen

krijgen, ook als er niet aan de "loodrechte'l voorwaarde is

voldaan. Dit betekent dat met deze methode slechts van weinig

meteoren de snelheid bep~ald kan wordAn.

Een voordeel is ech~er dat wanneer we meteoren over een

groot deel van hun baa~ kunnen volgen, we ook vertraging kun

nen meten. Meten we met drie ontvangers dan kan ook de baan

bepaald worden. Mc.Kinley en Millman (ref. 9) hedden de vol

gende hypothese voar deze uitzonderlijk sterke ionisatie rond

de kop van de meteoor. Zij veronderstelden dat de kop van de

metp.oor ultra violet licht uitotraelde wet de lucht tot op een

aanzienlijke afstand van de meteoor zou ioniseren. De radar

doorGnede van de aldus gev'Jrmde elektfonenbol is nu onafhanke

lijk van de hoek waaronder we waarnemen. Het radarbeeld van de-

ze 'lhead"echo zal ap een range-time scope nu de vorm van een

hyperbool hebben. r~t de fU:L'fllule

R2 = R 2 2 (t t )2 (1)+ v -a 0

kan dan de snelheid worden bepaald. !herin is R de afstand van

de radar tot de baan op het tijdstip t en R is de mini.~ afo
stand ten tijde t • Me. Kinley en 'Millman hebben nu 4 ••tho-o '
den aangegeyen om uit een range-time recording de snelheid te

bepalen.



a. Bier wordt de , •••ten kro... o.erg.bracht op gratiekenpa

pier met een cart.ei.c~ coordinatenstel.el. DaarDa wordt

op dit zelfde papier een aantal krommen getekend met de

zelfde R en t voor verschillende v waarden.Door verge-
o 0

lijking van deze krommen met de gemeten kromme kunnen we
de snelheid v bepalen.

b. Voor krommen waarvoor het punteR It )niet bekend is be
o 0

staat toch de mogelijkheid om uit een deel van de kromme

de snelheid te bepalen.

R dR
dt

2= v (t- t )
o

dRR dt kan uit de gemeten kromme gekonstrueerd worden. Zetten

we R ~~ uit ale funktie van t, dan zien we uit het rechterlid

van (2) dat de helling van deze kromme gelijk is aan v2
•

c. Hier meten we van drie zover mogelijk uit elkaar liggende

punten van de curve de waarden voor R en t. Deze 5ubstitu

eren we in formule (1)

R
3

2;;; Ro2 2 (t t)2+ v -3 0

Elimineren we hieruit to en Ro dan vinden we v uit de uit

drukking:

2
v =

d. Parabolische regressie methode. Bij deze methode vervangen

we R2 door p. pale funktie van t geeft dan een parabool.

We bepalen de regressiekromme met de methode der kleinett

kwadrateD b1eruit. De regressieparabool g.eft ons dan weer

de gevraagde snelheid.
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1.2.2. Amplitude-ti••••teOd.D.

De zogenaamde echo diffractie theorie vormt de basie

voer deze meetmethode. liierbij gaan we er van uit dat het

spoor dat door de ioniserende meteoor gevormd wordt zich niet

in radiale richting uitbreidt, noch rekombineert, noch diffun

deert en dat de diameter klein is ten opzichte van de golfleng

teo De afzonderlijke elektronen kunnen ala vrije elektronen be

schouwd worden die elkaar niet beinvloeden. Uit deze voorwaar

den voIgt dat we aIleen bij underdense trails van deze meetme

thode gebruik zullen kunnen maken.

Bet effektief echo oppervlak van 1 elektron is nu:

t1'e
2

4
. 21m C S1.n "Y

waarin e de lading van het elektrcn is en m de massa, c de

lichtsnelheid en "y de hoek die de elektrische vektor van het

elektromagnetische veld maakt met de verbindingslijn met d.

radaropstelling.

Op een afstand R van de zender is ue vermogensflux:

2 2
P

T
G/47f R watt 1m •

PT is uitgestraald vermogen, G is winst van de zendantenne

ten opzichte van een isotrope straler. Nemen we voer de ont

vangantenne de7.elfde als de zendantenne dan is het opgevangen

vermogen:

.::iP
r =

64 1r.
3

(4)

AIle elektronen stralen in rase terug; daarom moeten we de

elektrischeveld vekteren bij elkaar optellen. Als r de in

gangsweerstand van de ontvanger is, dan is (2r.::i PR)f de am

plitude van de veld vektor. Om het veld per meter spoor ver

oorzaakt te vinden moeten we dit nag met de elektronenlljn

dlchth.id per meter q, vermenigvuldigen. De uitdrukking voor

het mo.entel. veld is DU:
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Bet 'Yeld,'nroorzaakt doorhetpad- van ., tot s, is due de

integraal yan dAR over dit stuk:

s

t f 41rRAR ::. (2r ~ PR) ,q sin (2 11" ft - -r- ) d8.

1
Na enig gereken kunnen we hiervoor schrijven:

(2r ~ PR R0 A ) t
~= 2 q {C sin X - S cos X

waarin:

= feXes 2
C ~ dx en2

:;:i. 2
S 1rx dx2 en

1
::. 27r ft 47rR A en

0

(6)

C Ni S zijn zogenaamde :Freo snel integralen. De maximum frekwen

tie- ",aarmee C e'n S v3.ri~ren is veel luger dun f.

In uitdrukking (6) wordt de langzarne variatie, die op de boog

frekwent komponent gesuperpone~rd is.veroorzaakt door

2/2 2 2 2/R7rX = 7rV T A
o T= t - t •

o

Als f i de mcmentele frekwentie van de slingering ib, dan schr~

yen "We:

Differentieren naar T geett:

2 v
2

f i =~ T •
OA

e
Zettea .e nu de .omentele !rkwentie [i uit tegen de tijd daD

1s de helling yan deze kroame evenredig met bet kwadraat van

de snelhe1d. We kunnen ook Bchrij'Yen:

y =- r;;. ~. -Ym
., Ro~ ~ T
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~ r 1s d.~jd yerlopen tue••• het n· eo .e .axiaua.

Willen we deze maxima met de puleradar nog kunnen vsststellen

dan moeten er tenminste enige pul~en in een periode vallen.

Nemen we b.v. n ; 2 en m ; 1 en stellen we v; 40 km!sec.,

A ~ 7,5 meter en R is 130 km dan wordt 6 T '" 10 mettc. Dit be-
o

tekent dat de hier.gebruikte puls-herhalingefrekwentie van

100 Hz te laag zou zijn om van meteoren op een afstand van

130 km de snelheid te bepalen. Bovenstaande berekening is op

gezet aan de hand van een sterk geidealiseerd beeld. Normaal

breidt de elektronenlijn zich weI uit en zal er vervorming

van de lijn plaats vinden door ionoeferische winden.



\ .

.; ·'·r::;E?;,>:?,·
.~: .. -~;:..:~~( ../

" r'

\.
\

\ -
-

CII~ 0

=fJJ
0 ..

/ ~... e(i) •
I - -.

• paneel '1
i

O,l f)e.c. 0,01 '::tee..... ....
\'r'9' ......" .. .... 2 3 112..> 1l!I1~r T

1 (f'i & ,"... i(~l.· 1• III IDOIt~. •
i<.lo~

'------ - ... -- ... _... . . -------- • .. _::~1,1J o'v + I~V

I
...•... . '.'l.~9':'~ ..••• " •. . ., .••. )'lf9~~ •..•.••••• I
•.•••••.•• •••••••• •• o· 0 ................ 10 ••• 10 • Ipane el 2-

.
.• ,Ilp!,~~o;: prs.t>,r:~ blr~~e( uib I0 , ... "'., ........... '"...... .. . . .... .............. '" ...... I
'P1~s voor 'b ...ner re3l!~ 11..S" IDOW.. +

I• •~H·· IC::J • Il l',,\. ')~1.,S- R.P..Is .f.J I

bezel, r.r .. .. . ~,'"
I

c--. monii:C'l"" I
:

I I I III I I I I I I II II 11111111
I
I
I

~ I,
I

Se~ u ur se~mlno i
I

0 o ..
-,~Vt·jl, ...,' L paneel 3 . I_ .._------ --------- -- - . ._-- -

I
I

!

/
(

~

,-

I

VOEOING

+1N~n-12v

OSCILLATOR
MET

FRE~UENTIE

DELERS

MEET UNIT
EN

BUFFER

EL EC TRaNI SCi
UURWERK

opstelling van de units
codeerder en tri gg.

vooraanzicht

tiruur 1'.

in de kast
unl·t.



!~!}~~;·i:[· ";,.
..~ .

.. "'~':~;:1
. --~~

....

~

~

*
~

I

V REK1

i
I /,

/

PAN EEL 1

trig.
3125kHz zenderI

.. I
12,5kl-rz1o!lz_1~l~12V

1Hz
•

._-------_._----._- ._-----(

1 2 3 4 in

a klok et
Ult

-- --------_._----
------------------ ------------~

8421

.trig. detector

0,1 sec. n01sec

•••••••••• •• • •••
84 2 1

.~. , ."

--------- ---

VOORAANZICHT PANEEL 1

oscillator unit met frequentie delers
figuur 14

-----------------------



, ,

• • • • • • •• •• ••••••••••••
'2 1 '2 1 84 21 42. 1 842 1~ 84 2.1 0
~. "D.l.J\f J ~u•••1~m~ .1 fIllQ • 1J~ec• •1siC••

inform~e ingang 2
SCHur F PUL S 2.

• •• • • • ... •• • • • •• • • • • • •• 4). .
uitgang van de buffer

• • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • •(l9 0 fiJ 32 16 a 4 2 1 16 8 4 2 1 8 4 '2 1 e 4 '2 1 °

afstand monte 01spC" o.01sec..........0. ~' ... 'e". •••••

intormatie ingang 1
paneel 2

°e ••••••••••••••
oa 5432 168 ~ 2 116 8 4 2 1

afs ta n d hooat e
••••••••• •• 1 ••

meet uitgang
b e"Zet flip-flop van -Lde buffer -

~I:::::::::::I~ reset 12.5kHz 100 Hz -\.1 Q • • • IE:l plug \loor aanslu!t"lng \Ian de monitor .0 00 • • • • •op de bu ff e ru It~aTlg dig. puls 312.5kHz anal. puts -12V OV +12V
(f)

p.ug voar reset
bezet flip-f\i>p op
afstand

meet unit met bu ffer

VOORAANZICHT PANEEL 2
-------------_._----

figul'..r l.)



ic.atie lampjt"s

""I I 1 I 'I I I I I 1 11 1111 1 I 1 1 I 1.

o
OV +12V

1-
~ 12V•

• • •• • • • • •4214'2184'2
1 mr n i 0 s~ r e se.t -1 soc

\.!Jcount

~
voedil)gsplug

monitor

pan eel 3

• • • • • • • • •• • • •• • • • • • •. ' .
21'21 e 4'214218
1 dag 10Ug 1 uur 10 mg

reset re:>et
uur ~ c1ag mm

.', '~

.-:

electronisch uurwerk
netsnoer

vooraanzicht pan eel 3
..

figuur 16



-:;~,,:: .~.~,t:/ '... ;'.

,.':. ",

1P2

1 1

M .
(1P27) :

"H
1P3 :'I'

II

1 1 'i

N,r: Ai- 8(-\- r. ; B):: (1 P7) (1P14)
---:1:'----- --

1P4 'I~: tp~~' 1 1~ 1PI]

1 1

z

F H J K
(1P19) (1P1g) (1P19)j (1P19

lP15 1P16 lP11 AI lPl1 lP22 1Fe3 lP24

0

1 0-
8 4 2 1 8 4- 2 1

0,01 sec. 0,1 sec. tK~OKfiguur 17

~

G I
(1P~g) L 1Hz(lP20) (1P19) (1P2

o 8
(1P~ 1P18)

1P12 lP13 _tP14
1 ! I~

C
(1P10)

· I,.
: ~.--.:.....=------~-~
"

i:-rl
· -:-

lP7

I If
iii.·•·

12,5kHz 100Hz

~ 1P11
'--"---Y---r-

1



312,5kHz.

z

- --------- -- J'-',

1
(1P21)

1P19

11<1

--- --_.

1__ - - _t~i9fl~.r uniJ~. - --- --

Xc ." ~ I t r~
N .~I{ I-i 0 8 I zen er

(1PS) '(.h __

I ) 17~
I I'lK 01\':\1

y~ 3
L. _

ov ~12 V

o
(1P27) r '

trigger uni~A
,----- - -- -- -- --- - -- --- - -- - --- --- - - -- _. - - --
'13 II---~i --------- I

1

I

+12

x
v
.~ ..

'.

.,- Z

; :\

figuur 18••••••• 1IIiI
1

iii?_illI 1iIII? _



120

punt 13 van
print Sp26

naar

+12V

ASY27
I
I
I
~_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .1

PULS

4P24
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --I

5k6 5k6

I

rl-LC::~~========::;:=::::-,-~~~-~r--y---,c1k======-==---~:X
: 21 I
. I

I

Sk

L : 12
1y

r:,[· · • ~ • 'Z
~. : .: : 1 I

:, : : ~I ::t--------V -- ----- ----C--.---n _. -.~c_- -~~h--- -.---L/
5pannln~svormen

T1.12.13.T4 : AF118
TS.T6 : MM1711
T7 : A SY 27-

figuur 19

PANEEl2 REK4



5p26

'.

n 5T~_~1
g(Sp2:.t.-2 ~ + 6

REK5

,-

~_'9-schuifPUl5 ? I
5p23 5p24- Slp25

16
~
2 4 8

hoo te

o
1 ~

1

4p13 4p14 4p15 ltp16 ltp17 4p18 4p19

19 19 19 19 "-

1 1 1 1

o
1---4...-_1 ........._1 1-+--_1 1-4-._ 14-1_ S llt==~----,

O'&-J ~~-

1 1 2 r r 1 3 ~ 1fT] E;\Spn)
atstand U I U

X
fig:U1.:.r ?C

."·-(-1'~l'~m) d(4p1) 100Hz l2,5k\ ~'- (4pl)
;, ~ f

I
-..,

I ,
l J 1 J

I I I l
I I, i.

: I, I
, I

I
I ItIf-' , "I, I

4p3a 4p4 4p5 4p6 4p7 4p8 4p9a 4 p11 4p9b 4p3bI I I I
. I,I I I

-:I I I

3 TE-1 I
7 TE-2I I

I I
6 II • 5 9 1 .. tl) ,

4 H I I•• _ _ .

8I--....L: - 1



o

5p20 5p21

---- <s(-J

;",~;; ..",.,.

- - - - - - -----4~------l~-___..~ S "",

schuif puts t ·
-7e(5P23)
5p22

uitgang

5p1 tim 5p22

buff er

informatie ingang 1

informatie ingang 2

- - - - - - - - - -- - ._- -- -- ,- - - - - - - (S(-

- - - - - -- - - -- --- - - - - -- - - --

Q---- -

5p3

~I

5p2

o

6p1

~--.......---...-- ------- - - - - - - --

_1---..- ------.- - - - - - - - - - -

.'

fig'.1ur 21

BUFFER
pan eel2 rek 5

--------------------------



22 Ok 220k 2'20k

100k
·-------;-----+-i------.,.---~A

ind icat ie Ii» u i5 j e 5

220k

r7-+---~-....r,--+---<r+----+-----------·_-----~·~-,.--r-j------,-r-r---~W -

...-.............~--,...--~--r------------------~--,----r---'- ...~"'".~;:..~~... ~2\
')v

· ;.". . ~

2p1 2p2 2 p3 2p' 2p5a 2p5b 2p6 2p7 2p8 2p9

HD
S 9

~.--.,

2 4 e 124
secon en tlentallen st"Conden

figuur 22

paneel 3 rek 2

SE'conden teller

-------------------------



<:',-.'
:"~ ...

->
... :','.~:

." ~.

22 Ok

indica tie buisj e s

1001<

220k 220k220

lOOk
>----~------c---~-----i---..__.---------------------'--

, U )>-----,---r-------t,----,------------------~--r-r----,..----........ u'

'v > 1 I r I ,v
t

~ vv·

A

2p10 2pll 2p12 2p13, 2p14a 2p15 2p16 2p17 2p18

________~. _____4'_____~

tientallen minuten

q'

r~ uur
+dag

2 48

-:~

r

2 4
-'l +~-_------

minuten

pan eel 3 r ek 2
figuur 23

minuten teller

-------------------------



2201<

+Hsp
--_..:...-------..-------..

.----it naar, C,
~____ 0,3 uF _

.~-_----------_4_____<IL__-- ~----'~---.,aarde

OA~S

ruuull-. _

56k

Ingang

anode V,

'------4aard e

Vi
2

Vs 9<6 +Hsp

t7 na21.r SK'
O.22uF

..---_--!-.----..----------_.-------

-, ingang

__ &--1
. luF

• i.

~ .. '"." .

ECC 82
ECC 92
ECC 82
E CC 82
EL 95

anode V2

an ode vJ JLJLJLn-------------

anode V4 '----------_...._-----_._-------

zender w ijzigingen
Deze schakeling is bij de modulatarunit ingebolIWd.

figuur 25



2

indicatie buisjes

u'-~.-__--.....-.------~------------
VI _1~.....;-.....-->---T--~T_______._-;-----------------__
W~..;_r__!';_+~_..,_7_:__"'"T""T""__;__----------------__.____,__;-_r7___;______i_;_-................_:_;r_~_=_t_M

A)-----:---~-~;___----4I__7_-----------------_4__;_--......~-___.;_--4~

220k 220k 220k 220k 22 Ok 220 k 220k 220K
voedi~splug

2pt 2p20 2p21 2p2
• , I I

;ndicat ie buisj~ DM16

...

1 2
dagen

1 2
tientallen uren

OA 91 151<

2p24 2p24 2p252p26 2p27 3p27
I

7

~HD! UsH!J9LL519

2p23b2p23a

uren en da~n telle r

panee l 3 r ek 2 en 3
figuur 24

842
uren

1



Littel'atuv.

(1) Atatud••r.erelag.an L.J.Backerra, oyer .eteoorepoor

co.muleatie.

(2) Zender handleiding.

G.E.E. Ground Station 25 kiV transmitter t"ype T 4080.

A.C.Cossor ltd. Highburry Grove London N5 England.

(3) Afstudeerverslag van P.F.M.Roovers.

Ontwerp van een meteoorspoorpeilinrichtine.

(4) Cossor G.~.L. Ground station control equipment.

Provisional handbook or instruction manual and circuit

diagrams and parts list.

(5) Afstudeervarslag van J.G.Bremer.

Radar reflecties van meteooraporen in ruia.

(6) a.Villari, V.R . .6shleman, L.A.Mannint;, and A.~·;.Peterson.

"The role of meteors in extended range V.H.F.yropagation.

Frac. I.R.E. vol. 43 p.1473 - 1487 1955·

(7) Dictaat wiskunde IV 'r.H. Eiudhoven.

(8) A.C. B.Lovell."Meteor Astronomy"

Oxford at the Clarendon Press 1~54.

(9) D.W.R.Me.Kinley. Meteor Science and Engineering.

Mc. Graw - Hill Book Company, Inc. Toronto.

(10) P.A.Forsyth, E.L.Vogan, D.R.Hansen and C.e.Hines.

The p~inciples of Janet- A meteor burst communication

6ystem.

Free. I.R.L. p.1551 dec. 1~57.

(11) Sugar. G.R."Radio propagation by rLflections from

meteor trails".

Proc. I.E.E.E. vol.52 p.116 febr. 1964.



(12) H.y J.S. aDd St••art O.S.

Mature y01.58(1946) 481.

Froe. Phya. Soc. 59(1947) 858.

(13) Me. Kinley D.N.R. and Millman P.M.

Proc. Inst. Radio Engrs. 37(1949) 364

(14) Clegg J.A. Phil. Mag. 39(1948) 577i

J.Brlt. Astr. Ass. 58(1948) 271.


	Ontwerp van een codeerinrichting ten behoeve van de registratie van meteoorsporen'
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	Beschrijving van de apparatuur
	Beschrijving van de werking van de codeerinrichting
	gedetailleerde beschrijving van de werking
	Schatting van het aantal te verwerken meteoren
	Aanbevelingen voor verdere uitbouw
	Secundaire gegevens
	literatuur

