


EEN NEDERLANDSCHE RADIOSONDE

(Voordracht "oor het GenoolJchap gehouden op 10 ApriL 1940).

door

J. L. VAN SOEST

J. InLeiding.

In 1928 verscheen de eerste mededeeling over een radio-

sonde, geconstrueerd door P. Mol t c h a no f f; twee en drie

jaar later verschenen publicaties over radiosondes, die in Duitsch-

land, Frankrijk, de Vereenigde Staten van Noord Amerika en

Finland vervaardigd waren. Een goed overzicht van de talrijke

en veelal ingenieuze constructies vindt men in het "Denkschrift"

van de Internationale Meteorologische Organisation, Internatio-

nale Aerologische Kommission:: .. Ueber Radiosonde-Konstruk-

tionen" (1937). Ook na 1937 vindt men in de litteratuur nog

enkele waardevolle aanvullingen.

In 1934 werd aan het Laboratorium voor Physische Strijd-

middelen de opdracht gegeven een radiosonde te ontwikkelen

ten behoeve van den Militairen Weerdienst. De aanvankelijk

gestelde eischen, waaraan de sonde moest voldoen, waren:

automatische radio-uitzending van temperatuur- en barometer-

stand; maximum totaal gewicht exclusief ballon 2 kg.; opstij-

ging tot 5 km. hoogte. Vier maanden later ging de eerste -

incomplete --- sonde omhoog, ruim een jaar na de opdracht het

eerste complete model; na ongeveer vier proefmodellen volgde

het uiteindelijke in 1939 (fig. 2).

Om aan de steeds groeiende eischen te voldoen en ook de

burger-meteorologen te bevredigen, leverde dit uiteindelijk mo-

del het volgende resultaat op: naast barometer en thermometer,

ook inbouw van een hygrometer; totaal gewicht, exclusief bal-

lon en valscherm, 585 gram; opstijging tot in de stratospheer.

11. Doel.

Het doel van een radiosonde is op oogenblikkelijke wijze de
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temperatuur- en e.v. de vochtigheidstoestand van de atmo-

spheer en de stratospheer te leeren kennen. Plaatst men een

(niet radio-) meteorograaf in een vliegtuig, dan haalt men de

gewenschte hoogte niet; hangt men den meteorograaf aan een

pilootballon, dan moet men afwachten totdat het instrument

met parachute wordt teruggevonden. Daarom is de radiosonde,

die de gegevens radiotelegraphisch uitzendt, de eenig goede moge-

lijkheid. Een licht gewicht van het instrument is noodzakelijk

voor een niet te groote ballon en niet teveel waterstofverbruik;

de ballon springt en is, evenals de waterstof, verloren, de radio-

sonde echter komt met haar parachute veelal terug; in N eder-

land zijn tot nu toe ca. 80% der opgelaten sondes teruggevonde.n.

111. SamenJlelling.

De radiosonde (fig. 2) bestaat, behalve uit de drie gel1oem-

de meteorologische instrumenten (fig. .3 B, H, T .), uit een elec-

trische stroombron, een electromotor (fig. 4 M), een vibrator-

transformator, een automatisch morsecodesysteem, een radio-

zender (fig. 4 Z) met antenne, en verschillende afschermingen

tegen beschadiging, regen, warmtestraling (meteorologische in-

strumenten) en afkoeling (stroombron).

Als stroombron, die 2 à .3 Watt vermogen moet afgeven,

wordt één zaklantaarnbatterij voor lage opstijgingen of een

tweetal voor stratospheertochten gebruikt, waardoor het totaal-

gewicht van de radiosonde 465, resp. 585 gram bedraagt. De

drie meteorologische instrumenten: een bourdonbuis als baro~

meter, een bimetaal als thermometer en een haarhygrometer

werken met behulp van hefboomen op het automatisch morse-

code-systeem.

Terwijl de radiosonde met een snelheid van omstreeks 5 m.

per sec. omhoog stijgt, geeft dit code-systeem, door middel van

een ronddraaiend schakelwalsje, elke secunde aan den radio-

zender twee morse-letters door, die van den stand der meteo-

rologische instrumenten afhangen; dit schakelwalsje wordt door

een 0,7-0,8 Watt-electromotor gedreven.

De radiozender, die door een vibrator-transformator 600 maal

per sec. anode spanning verkrijgt, zendt de letters, met 600 Hertz

gemoduleerd, in een draagfrequentie van 50 Megahertz (6 m.

golflengte) uit. Tijdens de opstijging ontvangt men deze teekens

op aarde en weet dan, aan de hand van de ijkgegevens van de

sonde, op elk tijdstip van uitzending de waarde van tempera-

tuur. vochtilrheidslrraad en druk: hieruit weet de meteoroloog~
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de temperatuur en de vochtigheidsgraad als functie van de

hoogte boven aarde te herleiden.

N a deze samenstellingsschets moge een uitvoeriger beschrij-

ving der details volgen.

IV.

EleclriJch Jchema. (fig. 1).

,tlt'~
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De batterij (4\/, v.) levert stroom, behalve voor den electro-

motor, aan de gloeidraad van de zendlamp (B. 406 van Philips)

en aan den vibrator-transformator, en hier alleen als het auto-

matisch morsecode-systeem daar den stroom doorgang verleent,

d.w.z. als het systeem de eene zijde van de primaire wikkeling

aan .,massa" verbindt. De zender heeft een enkelvoudige tril-

lingskring, waaraan de antenne (van ca. de halve golflengte)
capacitief gekoppeld is.

Elke secunde ge~ft het code-systeem, in den vorm van twee

letterteekens, stroom door aan de primaire zijde van den vi-

brator-transformator, die de zendkring haar anode stroom levert

gedurende de positieve perioden van de secundair opgewekte

spanning.

v. Batterij.

De normale zaklantaarn batterij ontwikkelt inwendig warmte,

die geen storenden invloed mag hebben op den thermometer-
stand, reden waarom zij onder aan de sonde is opgehangen.

Daar zij tegen de stratospheer-koude (tot -600 C.) beschermd

moet worden, is zij met cellenlijm in een rubberzakje gepakt.

Plaatsing in een Dewar-vaatje is ook mogelijk; bij hooge op-
stijgingen lijkt het zelfs nuttig benzol in dit vat mede te geven,

daar deze vloeistof, die boven 00 bevriest, een groote stollings-
warmte bezit.

VI. Zender. (fig.'" Z).

De zender met vibrator-transformator is, afzonderlijk gemon-

teerd, in het huis van de radiosonde opgenomen en zoo licht

mogelijk geconstrueerd; tot dat doeleinde is zelfs de lampvoet
gedemonteerd! In fig. 4 V is de vibrator-transformator slechts

voor een deel, in fig. 2 tusschen motor en lamp zichtbaar.

VII Antenne en ophanging.

De antenne is tevens ophangdraad van de radiosonde, ver-

lengd echter in een ca. 8 m. lang touw, dat aan den ballon be-

vestigd is; ten eerste is dit geschied om e.v. heftige slingeringen

van de sonde te vermijden en ten tweede om temperatuursto-

ringen ten gevolge van den ballon uit te sluiten. De parachute

is aan het touw bevestigd; zij verzorgt de daling van het in-
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XI. .J1f or.lecoJe-dYdleem " principe.

tJ't'.

x. UitiJoering iJoor den barometer.
De barometerstand behoeft, bij opstijging van de radiosonde.

~
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niet regelmatig te worden geseind, omdat door de vrijwel con-
stante stijgsnelheid voldoend nauwkeurige interpolatie mogelijk
is; daarom maakt de barometer slechts af en toe een contact
op het baantje, dat aan de schakelwals wordt doorgegeven, de
andere serie van contacten is loos; dit contactenbaantje bestaat,
tot goed begrip van zaken, uit een wikkeling van 2 draden, die
op de contactplaatsen blank geschuurd zijn en waaraan de
niet-Iooze draad aan .de bijbehoorende borstel 8 van de schakel-
wals is verbonden. In fig. 2 ziet men links onder de baantjes
van barometer en thermometer boven elkander geplaatst.

De schakelwals, zooals hiervoor in principe beschreven, is

terwille van de constructie gewijzigd, zooals in het midden van

fig. 1 is aangegeven, maar i~ electrisch opzicht is niets veran-

derd. Draait de wals rond, zoo vindt de borstel, die bij den
barometer behoort, eens p.s. een streep-contact. De. vibrator-
transformator voert dan s~room door de primaire wikkeling via

een afneemborstel 0, het geleidend oppervlak van de wals naar
de barometerborstel en vandaar over de barometerwikkeling
naar "massa".

Nummert men de contacten langs het baantje, dan ligt de

aan borstel 8 verbonden draad op de plaatsen 5,15,24,32,

33, 34, 39, 45, 50, 54, 58, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 79, 82,
85, 8S, 91, 94, 97, 9S, 99, 100.

Deze contacten liggen niet lineair over het baantje verdeeld,
maar min of meer exponentieel, in overeenstemming met het min
of meer exponentieele verband tusschen barometerstand en hoogte;
zoodoende wordt dus bij opstijging op vrij regelmatige tijdstippen
een barometersein doorgegeven; op drie plaatsen van den con-
tactenbaan zijn bovendien achter elkaar geplaatste contacten
(bv. 32, 33, 34) als langduriger herkenningsplaatsen aanwezig.

Ontbreekt het barometersein, doordat het contactrolletje op
een looze plaats van den contactenbaan staat, zoo krijgt men,
inplaats van het streepte eken, een puntteeken, omdat de stroom
nu niet over de barometer-borstelS, maar alleen over de borstel 9
van het contr8leteeken naar massa kan vloeien; dit contr8le-
teeken wordt anders door het barometerteeken overlapt.

XI. Uil"oermg "oor den hygrometer.

De vochtigheidsgraad is aan inversies onderhevig, zoodat op

het erbijbehoorende contactenbaantje .3 soorten contacten noodig

zijn om heen- of terugloop van den hygrometers tand aan te geven.
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Ook hier is het baantje uit draden gewikkeld; de nauwkeurig-
heid van de vochtigheidsmeting is, bij de gebrekkigheid van hy-

grometers in de koude, vrij gering, zoodat het contactenbaantje
ook maar weinig verdeeld behoeft te zijn.

De drie draden voeren naar drie borstels 5, 6, 7, die corres-

pondeeren met de morseteçkens i, a, n, op de wals. Afhankelijk
van den hygrometerstand geeft één dezer teekens stroom door.

Het barometerteeken of het contr6leteeken gaan onmiddellijk
aan dit teeken vooraf,' zoodat het morsecode-systeem inplaats
van i, a of n doorgeeft: d, k, of g mèt barometer, resp. s, u

of r zonder barometer.

XII. Uit"oerinq "oor Jen thermometer.

De temperatuur is, bij opstijging van de radiosonde, aan in-

versies onder~vig, die van zeer veel belang zijn. Ook hier zouden
drie soorten van contacten in het baantje van den thermometer
voldoende zijn. Terwille van grootere zekerheid heeft dit baan-
tje nog een 4e soort van contact i, a, n en 0, de laatste voor-

gesteld door een drievoudig aangehouden streep.
De borstels 1-4 zijn, met een afnemerborstel 0, 1800 langs

den omtrek van de schakelwals verschoven ten opzichte van

de andere borstels. De bedoeling hiervan is het temperatuur-

signaal juist tusschen de herhalingen van het gezamenlijke signaal

van barometer + hygrometer te laten invallen. Hierdoor ver-
krijgt men 2 lett~rteekens bij eIken rondgang van de schakel-

wals (1 X p.s.); de letters i, a, n, of 0 behooren steeds bij het

temperatuursignaal, de letters d, k, g, s, u of z bij het barometer-

hygrometer-signaal.
Langs het contactenbaantje voor den thermometer gaande,

vindt men de opeenvolging der letterteekens o. i. a. n. i. a. n.

o. a. n. i. a. n. i. o. n. i. a. n. i. a. o. i. a. n. enz.; dit is niets
dan een regelmatige opeenvolging van n. i. a. waarbij in de
zeventallen van de rij (met 0 beginnend) de n, i of a door 0 is

vervangen.

Schakelwal.! en motor. (fig. 4 W en M).XIII.

Dit geheele instrument weegt 30 gram; een worm-wormwiel.

overbrenging (1: 78) verzorgt de aandrijving van het walsje,
dat uit een ebonieten cylindertje bestaat, waarin het gestampte
zilveren contactnguurtje is ingeperst; in de fig. is de bovenste

groep van borstels gedeeltelijk zichtbaar.
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De motor verkrijgt gelijkstroomimpulsen in de nuttige pool-

standen; zelfaanloopend is hij in het algemeen niet; wegens de
blootstelling aan koude is alleen smering met dunne petroleum
toegestaan, welke ook den collector schoon houdt en inbranden

daarvan belet.

XIV IJkinQ.

De methode van ijking is uitgewerkt door den Heer Kapitein

der Art. H. J. H. E. Korten, toenmalig Commandant van den

Militairen Weerdienst. Terwijl de hygrometer afzonderlijk ge-
ijkt wordt, worden barometer en thermometer tezamen geijkt

in een ijkvat, dat gekoeld en leeggepompt kan worden. Dit
koelen en pompen geschiedt z66danig, dat zooveel mogelijk de
normale condities als bij een opstijging van de sonde worden
nagebootst, hetgeen de nauwkeurigheid van ijking ten goede
komt, b.v. de kleine temperatuurgevoeligheid van de bourdon-
buis onschadelijk maakt.

Tijdens de ijking zendt de sonde haar radiosignalen uit die,
met aanteekening van de tijdstippen, vergeleken worden met de
gegevens van een ijkbarometer en een thermo~contactmeter, die

aan het ijkvat zijn aangebracht.

xv. OpLalin.q en onliJangJl.

V óór de oplating wordt de stand der contact-rolletjes op de

baantjes aangeteekend; tijdens de oplating worden de radio-

signalen in een eenvoudige (b.v. super regeneratieve) ontvanger
beluisterd, waarbij de luisteraar bij elke wijziging van het sig-
naal het nieuwe morseteeken-paar opgeeft aan dengene, die no-
teert; het is nuttig hierbij ook de tijdstippen aan te teekenen.

De ontvangst is tot op verre afstanden mogelijk; veelal stijgt

de sonde onder een hoek van 15°-25° met den horizon bij hori-
zontale windsnelheden dus van ca. 20-12 m/sec.; in die rich-
ting is de absorptie door het aardoppervlak gering, zoodat met

een zwakken zender als deze toch afstanden van 100 km. te

overbruggen zijn.

Het uitwerken der gegevens eischt weliswaar eenige vaar-

digheid, maar de praktijk heeft geleerd dat zij toch snel kan
geschieden.
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XVI

Slot.

Den Heeren Kapitein H. J. H. E. Korte n en Eerste Lui-

tenant H. van der V I 0 0 d t ben ik veel dank verschuldigd

voor hun meteorologischen raad en den steun bij de proefnemingen.

Als constructeur en ontwerper van essentieele onderdeelen

komt den technicus C. M. A. In sj e de eer toe, dat een instru-

ment is tot stand geko~en, hetwelk voldoet aan den driehoeks-
eisch: nauwkeurigheid, licht gewicht en lage kostprijs. Verschei-
dene van onze medewerkers hebben kostelijken raad gegeven,

o.a. N. d e V r i e s.

De radjosondes van djt type worden vervaardigd door de

Instrumentenfabriek H. M. Sm i t t te Bilthoven en de N. V.

Instrumentenfabriek Wald orp te 's-Gravenhage.


