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SAMENVATTING

In het leader van het Olympus propagatie experiment is bij P1T-Research een site-diversity

opstelling ontwikkeld. Hiermee worden de 12.5 en 30 GHz bakens van de in 1989 door

ESA (European Space Agency) gelanceerde Olympus satelliet ontvangen en geregistreerd.
Doel van het experiment is om modellen af te leiden, die het gedrag van de demping en

depolarisatie als gevolg van regen statistisch beschrijven. Met de site-diversity opstelling

wordt onderzocht welke mogelijkheden diversity biedt met betrekking tot verbetering van

de beschikbaarheid.

Om de invloeden van het propagatiemedium te onderzoeken is het noodzakelijk om de

invloeden van de gebruikte apparatuur in de data te quantificeren en indien mogelijk uit de
data te verwijderen.

Er is onderzocht met welke nauwkeurigheid de bakensignalen geregistreerd worden. Om

na te gaan in hoeverre de onnauwkeurigheden in de data doorwerken in de modellering is

voor een bekend depolarisatie-model een onzekerheidsband bepaald. Tevens is de
nauwkeurigheid van een tweetal bekende frequentie-schalingsrelaties onderzocht door deze

te toetsen aan een deel van de geregistreerde data.

Daarnaast is gekeken naar externe invloeden die de metingen kunnen verstoren en is de

grootte van deze invloeden bepaald. Indien mogelijk zijn er methoden afgeleid, waarmee

deze externe invloeden uit de data te verwijderen zijn.

Verder worden er aanbevelingen gedaan voor verbeteringen aan bepaalde onderdelen van
het meetsysteem.
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Afkortingen

BO
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DNL
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1 INLEIDING

In het leader van het Olympus Propagatie Experiment (OPEX) is door PlT-Research een

site-diversity opstelling ontwikkeld voor de ontvangst en registratie van de verschillende

bakensignalen. De, in 1989 door ESA gelanceerde, Olympus satelliet zendt voor research

doeleinden drie bakensignalen uit, namelijk:
- BO = 12.5 GHz (1) verticale polarisatie (2);

- Bl = 20 GHz horizontale en verticale polarisatie (geschakeld);
- B2 = 30 GHz verticale polarisatie.
De meetopstelling bestaat uit twee identieke grondstations voor de ontvangst van het BO en

B2 baken, twee radiometers en vier regenmeters. Als locatie van de grondstations is

gekozen voor het dak van het Dr. Neher Laboratorium (DNL) te Leidschendam en het dak

van het gebouw van de faculteit electrotechniek van de Technische Universiteit Delft

(TUD). Op elke locatie is een grondstation en een radiometer opgesteld. De regenmeters

bevinden zich op de volgende locaties: het DNL gebouw, het gebouw van PlT Telecom
in Leidschendam (Westvlietweg), in Zoetermeer (Voorweg) en bij het gebouw van TNO

in de Zuidpolder in Delft. Vanaf mei 1991 is het systeem uitgebreid met een derde

radiometer in Zoetermeer.

De door PlT-Research verkregen data wordt bij het DNL in een centrale computer

verzameld en on-line naar de TUD gestuurd. Er is ook data van de Solidar weerradar

beschikbaar. Deze radar is eveneens op het dak van de TUD geplaatst en hiermee worden

metingen verricht aan regencellen.

Door samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) heeft men ook de

beschikking over de in het Eindhovense grondstation gemeten bakensignalen. De TUE

registreert alle drie de bakens.

Het doel van het experiment is inzicht te krijgen in de propagatie-eigenschappen van

satellietsignalen in een site-<iiversity opstelling. De afstand tussen de twee grondstations
bedraagt 10 km en onderzocht wordt in hoeverre een demping van het ontvangen signaal
door (hevige) lokale neerslag op het ene grondstation gecompenseerd lean worden door een
minder gedempt signaal van het andere grondstation. Dit in verband met het vaak

plaatselijke karakter van hevige regen. Verder is de propagatiedata van het B2 baken in

combinatie met het BO baken van grote waarde voor het ontwikkelen van propagatie

modellen voor de hogere frequentiebanden (> 20 GHz).

(1) Bij de weergave van decimale getallen is gekozen voor de Amerikaanse notatie.

(2) De polarisaties zijn horizontaal en verticaal ten opzichte van het equatorvlak.
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Het afstudeeronderzoek bestaat uit het analyseren van de werking van het complete
grondstation, met name de performance van de ontvangers, de tracking en de data
acquisitie. De nauwkeurigheid van de geregistreerde signalen wordt onderzocht, ook wordt
bekeken hoe de nauwkeurigheid verder te verbeteren zou zijn. Van de verschillende fouten
die optreden wordt bekeken of deze uit de data te verwijderen zijn, en zo ja dan worden
hiervoor methoden afgeleid. Daamaast is een analyse verricht van enkele bestaande
modellen voor de predictie van demping en depolarisatie als gevolg van propagatie
invloeden. Ook wordt gekeken hoe nauwkeurig deze modellen getoetst kunnen worden,
rekening houdende met de onnauwkeurigheden in de geregistreerde signalen. In een later
stadium, wanneer de dataverwerking met het OPEX-systeem operationeel is, kan bekeken
worden in hoeverre de bestaande modellen aangepast moeten worden. Het doel van het
onderzoek is het opstellen en verifieren van modellen voor de depolarisatie voor de
frequentiebanden hoven 20 GHz. Depolarisatie is een gevolg van de aanwezigheid van
regen en ijskristallen op het propagatie-pad. Eveneens wordt emaar gestreeft om
nauwkeurigere frequentie-schalingsrelaties op te stellen voor deze hogere
frequentiebanden.
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2 ANALYSE VAN BET MEETSYSTEEM

2.1 Inleiding

In het leader van het Olympus Propagatie onderzook worden door PIT-Research de 12.5

en 30 GHz bakensignalen ontvangen. De grondstations hiervoor zijn opgesteld in

Leidschendam, DNL, en in Delft, TUD. Er is gekozen voor een site-diversity opstelling
met 2 afzonderlijke grondstations om de invloed van de plaatselijk optredende

meteorologische omstandigheden op het propagatiepad te kunnen bestuderen. Verder zijn

er 4 regenmeters en 3 radiometers opgesteld in de directe omgeving van de beide locaties.

Deze mooten een indruk geven van de plaats van de neerslag. In bijlage 1 is het totale
meetsysteem schematisch weergegeven.

Om de propagatie-effecten te kunnen bepalen is het noodzakelijk om de demping en
fasedraaiing die het bakensignaal heeft ondervonden op te splitsen in afzonderlijke
bijdragen. Dit zijn:

- satelliet;

- propagatiepad;

- grondstation;

- gegevensverwerkende eenheid.

Aangezien we de bijdrage van het propagatiepad willen bestuderen is het noodzakelijk om

de andere bijdragen te elimineren, of in ieder geval te bepalen wat de maximale fout is die
hierdoor geintroduceerd wordt. Aan de hand van deze foutenanalyse kan een indicatie

gegeven worden van de betrouwbaarheid van de gemeten propagatie-invloeden.

We zuBen allereerst kijken naar de variatie in de door de satelliet uitgezonden signalen.

Hiema bepalen we de invloed van het grondstation, waarbij voomamelijk invloeden van

het tracking-systeem en de signaal-ruisverhouding van de ontvangers een rol spelen. Dit

geeft een maat voor de onzekerheid in de ontvangen signalen.

2.2 De Olympus satelliet

De Olympus satelliet zendt drie bakensignalen uit, met frequenties 12.5, 20, en 30 GHz.

Het 20 GHz baken is tweevoudig gepolariseerd, terwijl de 12.5 en 30 GHz bakens

enkelvoudig gepolariseerd (verticaal) zijn. Het DNL maakt voor het propagatieonderzoek

uitsluitend gebruik van de 12.5 en 30 GHz bakens. Het 20 GHz baken zal verder buiten

beschouwing gelaten worden.
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Voor de kwaliteit en de stabiliteit van de uitgezonden signalen zijn de volgende
grootheden bepalend:

- stabiliteit van de EIRP (uitgezonden vermogen);

- fase-stabiliteit en fase-ruis;

- drift van de Olympus satelliet;
- stabiliteit van de polarisatie;

- stabiliteit van de frequentie.

In tabel 2.1 zijn enige performance gegevens over de Olympus Satelliet gegeven [I].

Tabel 2.1: Performance van de Olympus Satelliet.

fbaken 12.5 30 GHz

EIRP gemiddeld over 24 uur 13.1 27.4 dBW

EIRP variatie peaklpeak over 24 0.25 0.86 dB
uur

Polarisatie (1) Y Y -
polarisatie orientatie o± 0.5 o ± 0.5 o (2)

XPD incI. bijdrage v. h. door (3) 35 > 36 (4) dB
ESA gebruikte grondstation

nominale frequentie 12501.866 29655.589 MHz

frequentie offset gemiddeld over -1.77 -4.20 (5) kHz
24 uur

frequentie variatie peaklpeak over 0.31 0.74 kHz
24 uur

noten:
(I)
(2)

(3)
(4)
(5)

Y = verticale polarisatie gezien t.O.v het equatorvlak
t.o.v. BI - Yen die beeft een polarisatie van 90 ± r t.O.v. bet
equatorvlak
De waarden voor de satelliet-antennes liggen dus hoger
Ontwerpeis, is nog niet nagemeten sinds de ingebruikname
Alle frequenties worden afgeleid uit een master oscillator. De waarde voor B2
wordt zodoende afgeleid van BO.

De satelliet is van bet zogenaamde geostationaire type. Dit houdt in dat de positie t.O.v.

een vast punt op het aardoppervlak constant gehouden wordt. Door invloeden van de zon
en de aarde vertoont de satelliet een geringe drift. Het is dan ook noodzakelijk om de

positie van tijd tot tijd bij te regelen. Er wordt het volgende principe gebanteerd: de
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satelliet mag binnen een vast gebied ("window") bewegen, en de baan die hierbij
beschreven wordt is altijd hetzelfde; dit doordat de invloeden constant zijn. Wanneer de
satelliet de grens van het "window" bereikt, wordt deze teruggeplaatst naar de
beginsituatie en zal vanaf daar weer dezelfde baan beschrijven.
Gezien vanaf de aarde maken beide uiterste posities een hoek van 0.14 0 met elkaar. Dit
verplaatsen gebeurt eenmaal in de 2 i 3 weken. Het is niet reaJiseerbaar om de satelliet
nauwkeuriger op zijn plaats te houden gezien de geringe brandstofvoorraad die aanwezig
is.

2.3 Het grondstation

Het grondstation is op te delen in een aantal afzonderlijke componenten, te weten:
- antenne;
- ontvanger;
- data-acquisitie.
Aangezien het tracking-systeem onafuankelijk van de ontvangers werkt is er geen
terugkoppeling tussen de afzonderlijke componenten en kan er volstaan worden met de
componenten stuk voor stuk te beschouwen.

2.3.1 De antenne

De antenne is van het Cassegrain type met een diameter van 2.44 m. Tevens is hij
voorzien van een tracking-systeem. Het tracking-systeem voIgt de satelliet met een
maximale richtfout van 0.03 0

• Bij het verzetten van de satelliet kan kortstondig een
grotere fout ontstaan, omdat het tracking systeem tijd nodig heeft om de antenne op de
nieuwe positie te richten.

2.3.2 Antenneversterkine

De antenne is een Cassegrain antenne, waarbij de subreflector zodanig is bevestigd dat er
vrijwel geen blokkering door steunen optreedt. De antenneversterking voIgt met:

(2.1)
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met:

- D = antennediameter = 2.44 m;
- f] = apertuurrendement =: 0.55.

Substitutie in vergelijking (2.1) geeft voor de verschillende frequenties:
Baken 00: GA = 47.5 dB (2.1a)

Baken B2: GA = 55.1 dB
Uit metingen blijkt dat de waarden voor de gain in vergelijking (2.1a) zeer rea1istisch zijn.

Voor het rendement geldt eerder een waarde in de buurt van 0.4.

2.3.3 De fout die het tracking-systeem introduceert

De maximale richtfout is door het toepassen van een tracking-systeem niet meer
afbankelijk van de satelIiet maar van de correctheid waarmee de antenne de satelIiet voIgt.
Aileen wanneer de satelIiet verzet wordt kan de richtfout kortstondig groter zijn dan

0.03°, doordat het tracking-systeem niet direct reageert.

De variaties in de ontvangen signalen die hierdoor optreden zullen we nu bepalen.

De 3 dB bundelbreedte 83dB definieren we door:

(2.2)

waarin E de ontvangen veldsterkte is.

We benaderen de hoofdlus van de antenne (dit is een parabolische schotelantenne) met een

kwadratische functie. Voor de fout als gevolg van een richtfout van de antenne geldt [2]:

[dB] (2.3)

In de punten waarvoor geldt 8 = Ih 83dB moet gelden dat eg = 3 dB. Dit geeft met

vergelijking (2.3) voor ce:

(2.4)
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De signaalfout e, als gevolg van een richtfout 8 wordt dan:

1282
ell = -- [dB]

82
3cIB

Bij een apertuurrendement van 100% wordt 83dB gegeven door [2: bIz. 2.43]:

8
3cIB

= 1.021 [rad]
o

(2.5)

(2.6)

(2.7)

Voor een apertuurrendement van 75 % en 55% wordt 83dB gegeven door respectievelijk
vergelijking (2.7) en (2.8) [2: bIz. 2.44]:

8
3dB

= 1. 271 [rad]
o

83cIB = 1.471
o [rad] (2.8)

De waarden die de signaalfout e, aanneemt bij verschillende apertuurrendementen zijn

weergegeven in tabel 2.2. Voor een apertuurrendement van 0.4 gelden nog lagere

waarden, maar om praktische redenen werken we met een rendement van 0.55.

Tabe/ 2.2: De inv/oed van een richtfour vall o.or bij de 2.44 m ol/tvangantenne.

fbaken 12.5 30 GHz

e, bij 17 = 1.0 0.033 0.19 dB

eg bij 17 = 0.75 0.022 0.12 dB

eg bij 17 = 0.55 0.016 0.088 dB

Bij een tracking-actie wordt de antenne vanuit de momentane positie 0.060 verplaatst in
achtereenvolgens de elevatie en azimuth-richting (bet maken van een kruisje). Het is dus

mogelijk dat tijdens deze aldie de richtfout kortstondig 0.09 0 bedraagt. In § 4.1 wordt het

tracking-systeem in meer detail beschreven.

De fout in het ontvangen signaalniveau als gevolg van een richtfout van 0.09 0 is

weergegeven in tabel 2.3. Dit is zichtbaar in de geregistreerde data, zie figuur 2.1.
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Tabel 2.3: Afwijldngen in her ontvangen signaalniveau tijdens een tracking-aJaie waarbij de
richtfour 0.09 0 wordt.

fbakcn 12.5 30 GHz

e, bij 11 = 1.0 0.30 1.69 dB

e. bij 11 = 0.75 0.20 1.08 dB

e, bij 11 = 0.55 0.14 0.79 dB

3

m 2.5
:!.

1.5

1
5

2

! 1.5..
1

t 0.5

10 IS 20 ~5

d.id LO.V. bepazijd (miD)

30 GHz delft 07-dec-90 be d·d ~1.00 GMT

30 35

o.crr~rLLlIItdxJlttmmbt:C~L:=~~
.. 10 IS 20 2S

lijd LO.". beli=jd 11IIiII)

Figuur 2.1: Schommelingen in her onrvangen signaal a.g.v. richtfouren.

Over de fout in de bepaling van de fase lean geen uitspraak gedaan worden omdat bij
iedere tracking-actie, waarbij de schotel verplaatst wordt, het propagatiepad enkele mm's

in lengte verandert. Dit lean gezien de golflengte van 1 cm bij 30 GHz grote invloed

hebben. Uit de registratie blijkt ook dat sprongen optreden in de fase van het 30 GHz

signaal. Het momentane faseverschil tussen de verschillende leanalen is weI bruikbaar
omdat de signalen coherent gedetecteerd worden (zie ook hoofdstuk 4).

2.3.4 De antenne-ruis

Om de antenne-ruistemperatuur te bepalen beschouwen we de antenne als een radiometer,

en laten de bakensignalen buiten beschouwing. We kunnen zo de op de antenne invallende

ruis bepalen. Deze is afkomstig van atmosferische en kosmische ruis en van de via de

zijlussen van de antenne invallende straling van het aardoppervlak.
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RA'N~~ h GASE~
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//~'\
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Figuur 2.2: De nOluurlijke ruisbronnen die de antenne befnvloeden.

Er geldt voor de sky noise temperatuur [13]:

(2.9)

Zie ook figuur 2.2.

Voor de ruistemperatuur aan de ingang van de feed geldt:

(2.10)

Met vergelijking (2.9), (2.10) en figuur 2.2 is nu de antenne-ruistemperatuur te bepalen.

Er geldt:

(2.11)

waarin:

- TA =
- T. =
- Tc =
-T =m

-To =I

- T =g

- Tf =

- p. =

antenne-ruistemperatuur;

sky noise temperatuur;

kosmische ruistemperatuur;

medium-temperatuur;

ruistemperatuur aan de ingang van de feed;

effectieve ruistemperatuur van het aardoppervlak;

ruistemperatuur van de feed;

deel van de antennebundel dat naar het aardoppervlak gericht is

(0 S PI S 1);
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- Q - transmissiecoefficient van de atmosfeer als gevolg van absorptie
(0 S Q S 1);

- A = dempingscoefficient van de atmosfeer in dB;

- P = feeder-rendementsfactor (0 S PSi).
Alle temperaturen hebben de eenheid Kelvin.

Voar de relatie van A en Q geldt:

A = -101ogQ [dB]

We nemen aan dat geldt:

Tm = Tg = Tf = 290 [K]
Ps = 0.1
P = 0.95

In figuur 2.3 is het verband tussen de demping en de ruistemperatuur grafisch
weergegeven.

ruisrempenlUUl als flmaie van de dempiDg
3OOr---..........--~-....,.....---------....----,

2.50

(2.12)

(2.13)

50

°Ol-.--'----'lO--......1'--....20---:-~--30~--3:':'---:40·

dempiDg [dB)

Figuur 2.3: Hel verband lussen demping en ruislemperaluur.
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2.3.5 Signaal-ruisverhouding van frontend en detector

Voor de signaal-ruisverhouding van het frontend tezamen met de detector moeten we de
bijdrage van iedere module bepalen. Zie figuur 2.4 voor een schematische opbouw van

frontend en detector. Als referentievlak kiezen we het vlak direct achter de antenne. Voor

het ruisgetal F en de effectieve ruistemperatuur Tei geldt:

met:

- To = omgevingstemperatuur = 290 K;
- Tei = ruistemperatuur van het systeem zonder bijdrage van de antenne.
Voor Fj en gj moeten dimensielose waarden ingevuld worden.

Antenne

Figuur 2.4: Schemmische opbouw l'on frontend en detector.

(2.14)

(2.15)

Voor de afzonderlijke modulen gelden voor F· en G de waarden [4] die in tabel 2.4
gegeven zijn. F· en G zijn de waarden van respectievelijk F en g in dB's
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Tabel 2. 4: ~ en G waarden van frontend en detector.

fbaken f = 12.5 GHz f = 30 GHz GHz

F· G F· G

golfpijp 1 m 0.5 - 0.5 1.0 - 1.0 dB

isolator 0.35 - 0.35 0.20 - 0.20 dB

LNA 2.9 17.2 - - dB

RF-filter 1.5 - 1.5 1.0 - 1.0 dB

mixer 5.5 - 4.5 8.3 21.0 dB

IF-ampI. 1.8 23 5.5 27 dB

IF-ampI. 5.5 25 5.5 10 dB

IF-filter 6.2 - 6.2 5.6 - 5.6 dB

detector etc. 5.5 - 5.5 - dB

De invloed van "detector etc. If is een schatting, afwijkingen hierin hebben geen grote

invloed op F· omdat het de laatste schakel in de keten is.
Substitutie van de gegevens in tabel 2.4 in vergeJijking (2.14) en (2.15) levert voor F· en

Tei de waarden in tabel 2.5.

Tabel 2.5: Ruisgetal en ruistemperntuur voor de beide b(lkellS.

F· [dB] Tei [K]

BO 12.5 GHz 4.0 439

B1 30 GHz 10.5 2976

2.3.6 De di~itaIe detector

Omdat beide bakens coherent gedetecteerd moeten kunnen worden, is gekozen voor een

digitale detector. In digitale logica is het tameJijk eenvoudig om een goed reproduceerbare

schakeling te realiseren. In dit geval waren er vier nodig.
De detector maakt gebruik van de I-Q methode (bij deze methode worden de in-fase en
quadratuur componenten apart bepaald) en bepaalt amplitude en fase van een

middenfrequent signaal ten opzichte van een mixer-signaaJ afkomstig uit de lokale

oscillator. Het middenfrequent signaal heeft een centrale frequentie fc = 120 kHz en een
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bandbreedte B = 2 kHz.

Er zijn sample-frequenties f. met fc > f. > 2B, waarbij er geen aliasing optreedt

[5: bIz. 513]. De sample-frequentie van de detector is f. = 8.16 kHz, bij deze frequentie

treedt geen aliasing op. De uitgangssignalen van de detector zijn 12 bits breed en hebben

een sample-frequentie van 1,4 tot 16 Hz (oplopend met een factor 2). Bij deze toepassing is

gekozen voor 1 Hz.

Doordat de uitgangssignalen eerst naar een Iogaritmische schaal geconverteerd worden en

daama in 12 bits gerepresenteerd worden, treedt er quantisatieruis op die lineair is over

het dynamisch bereik. Het dynamisch bereik van de ontvanger is 48 dB voor de amplitude
en 3600 voor de fase.

Dit geeft:

Quantisatieruis in de amplitude = 0.012 dB

Quantisatieruis in de fase = 0.088 0

(2.16)

De IF-signaalprocessor bevat net voor de detector een PLL circuit (phase Locked Loop)

dat tevens de referentieklok genereert. Deze PLL maakt gebruik van het 12.5 GHz

co-polar signaal. Voor een goede werking van de PLL is het noodzakelijk dat deze zich in

gesynchroniseerde toestand bevindt. Om te kunnen synchroniseren is een minimale

signaal-ruisverhouding voor het 12.5 GHz baken van -10.2 dB noodzakelijk binnen de

daar geldende 2 kHz bandbreedte. Genormeerd op 1 Hz geeft dit (S/NO)min = 22.8 dB (de

index 0 geeft aan dat er op 1 Hz genormeerd is).

De detectiefout E is de relatieve fout die de detector maakt als gevoIg van additieve ruis.

Deze is gedefinieerd als:

E = lOl09( s : n) [dB]

waarin het signaal s en de ruis n de dimensie Watt hebben.
Voor de detectiefout E geldt [4]:

{

(S/NO)cIot}

E = 1010g 1 + 10 10 - (-!) [dB]
No det

waarin E en (S/NO)det waarden in dB's zijn.

(2.17)

(2.18)

Uit vergelijking 2.18 voIgt dat voor de detector geldt dat er een (S/NO)det = 6 dB nodig is

om een detectiefout kleiner dan 1 dB te rea1iseren. Doordat er voor ieder signaal een

aparte detector aanwezig is, zijn er in totaal 4 detectoren per grondstation gebruikt.
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Doordat het 12.5 GHz co-polar signaaI als ingangssignaal voor de PLL gebruikt wordt.
geldt hiervoor een hogere SINo als minimale waarde dan voor de cross-polar signalen en
het 30 GHz co-polar signaaI. De detectiefout zaI voor het 12.5 GHz co-polar signaaI ver
onder de maximale waarde van 1 dB bIijven.

2.4 Vrije ruimte verlies.

Doordat de golf zich in de ruimte uitbreidt treedt er een verlies van signaaIvermogen op.
Oak treedt er demping op als gevolg van absorbtie door gassen in de atmosfeer.

Voor het verlies aan signaaIvermogen als gevolg van het zich ruimteIijk uitbreiden van de
golf (free space loss = AFS) geldt:

AFS = 20109(~) [dB]

waarin:
- L = lengte van het propagatiepad = 3.8980'107 m.

12.5 GHz: AFS = 206.2 dB
30 GHz: AFS = 213.8 dB

(2. 19a)

Voor de absorbtie door gassen geldt voor de gemiddelde situatie in Nederland (waarbij p

= 7.5 g/m3
) volgens CCIR (Report 719-1 figuur 4):

12.5 GHz: Ag = 0.16 dB
30 GHz: Ag = 0.56 dB

2.S Signaal-ruisverhouding aan de uitgang van het complete systeem

(2.20)

Wanneer we de in het voorgaande gevonden waarden combineren dan kunnen we een
uitspraak doen over de signaaI-ruisverhouding aan de uitgang van het meetsysteem. In dit
geval het gedeelte van satelliet tot en met de uitgang van de digitale detector. Met behulp
van de signaaI-ruisverhouding kan dan bepaald worden. welke maximale demping gemeten
kan worden (het dynamisch bereik van het systeem). Oak geeft dit aan met welke
nauwkeurigheid de signalen gemeten worden.
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Berst bepalen we het signaalvermogen SA aan de uitgang van de antenne, waarbij de

antennerichtfout nul is gesteld. Hiervoor geldt:

Voor het ontvangen vermogen in de crosspolarisatie-richting geldt:

Sx = SA - XPD [dB]

(2.21)

(2.22)

met:

- GA =
- A r =
- SA =

antenneversterking;

demping door regen;

ontvangen signaalvermogen in de co-polar richting gemeten aan de uitgang

van de antenne;

- Sx = ontvangen signaalvermogen in de cross-polar richting gemeten aan de uitgang

van de antenne;

- XPD = kruispolarisatie-discriminatie tussen de twee polarisatierichtingen, de waarde

hiervan wordt op gecompliceerde wijze bepaald door de bijdragen van de

satelliet-antenne, de grondstation-antenne en het propagatiepad.

De berekende waarden zijn gegeven in tabel 2.6, waarbij gebruik gemaakt is van de

gegevens in tabel 2.1 en vergelijking (2.1a), (2. 19a) en (2.20). Er is verondersteld dat de

XPD alleen afkomstig is van de satelliet. Voor de regendemping is aangenomen

Ar = 0 dB.

Tabel 2.6 Het ontvangen sigllaalvennogell aall de uitgollg vall de antenlle.

fbaken 12.5 30 GHz

Signaal co-pol. cross co-pol. cross

EIRP 13.1 - 21.9 27.4 - 8.6 dBW

AFS 206.2 206.2 213.8 213.8 dB

Ag 0.16 0.16 0.56 0.56 dB

GA 47.5 47.5 55.1 55.1 dB

SA en Sx - 145.8 - 180.8 - 131.9 - 167.9 dBW

Ar = 0 dB, XPDsat.12.S = 35 dB, XPDsat,30 = 36 dB
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Voor de signaal-ruisverhouding en de genormeerde signaal-ruisverhouding van het totale
systeem, waarbij SA ook de regendemping bevat, geldt:

(i)dB = SA - lOlog(k) - lOlog(Tsys ) [dB]

(:O)dB = (~)dB - lOlog(B) [dB]

(2.23a)

(2.23b)

waarin:

- SA
-k

= ontvangen signaalvermogen [dB];
= constante van Boltzmann, 100og(k) = - 228.6 dBW/HzK;
= ruistemperatuur van het systeem [K];

= bandbreedte [Hz] wanneer we normeren op 1 Hz.

Voor Tsys geldt:

met:
- Tei = de ruistemperatuur van aIle systemen na de antenne;
- TA = de antenne-ruistemperatuur, zie vergelijking (2.11).

(2.24)

Dit geeft voor Tei bij verschillende waarden voor de regendemping Ar de waarden in tabel

2.7. Hierbij is gekozen voor een "best case" en een "worst case" situatie met

respectievelijk Ar = 1 en Ar = 30 dB. De waarden volgen uit figuur 2.3 en tabel 2.5.

Tabel 2. 7: De systeemtemperatuur onder verschUlende atmosferische omstandigheden.

demping Ar = 1 A = 30 dBr

fbaken 12.5 30 12.5 30 GHz

Tei 439 2976 439 2976 K

TA 95 95 290 290 K

Tsys 534 3071 729 3266 K

Nu kan met vergelijking (2.21), (2.23) en (2.24) de signaal-ruisverhouding van het

complete systeem bepaald worden.
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In tabel 2.8 zijn de signaal-ruisverhoudingen onder gunstige atmosferische omstandigheden
weergegeven.

Tabel 2.8: Signaal-ruiSl'e7'houding aan de uirgang vall he! rorale s)'sreem.

fb,ken 12.5 30 GHz

Signaal co-pol. cross co-pol. cross

SA - 146.8 -181.8 - 132.9 - 168.9 dBW

Tin 27.3 27.3 34.9 34.9 dBK

(SINo) 54.5 19.5 60.8 24.8 dB

k = - 228.6 dBW/HzK, B = 1 Hz, Ar = 1 dB

De PLL in de IF-signaalprocessor heeft een minimale signaal-ruisverhouding

(S/No)min = 22.8 dB nodig om te kunnen synchroniseren (zie § 2.3.6). Aangezien de PLL

gebruik maakt van het 12.5 GHz co-polar signaal is de maximaal meetbare demping op dit
kanaal begrensd.

De maximaal meetbare demping AI1lIX van de verschillende kanalen is die waarde van de

regendemping Ar waarbij de minimale waarde voor de signaal-ruisverhouding niet wordt

onderschreden. Wanneer we de waarden voor de demping die tijdens events optreden, de

antennerichtfout eg en de minimale signaal-ruisverhouding (S/No)dct voor een detectiefout
< 1 dB in rekening brengen in vergelijking (2.21) en (2.23) dan voIgt voor Al1lIx:

Amax = EIRP - AFS - Ag - e g + GA - TSYS - k - (~) [dB]
No det

(2.25)

Voor het 12.5 GHz co-polar signaal geldt als extra eis dat (S/No)min = 22.8 dB, anders
kan de PLL niet synchroniseren. Dit leidt ertoe dat we voor de bepaling van de ~x van

het 12.5 GHz co-polar signaal de term (S/No)dct moeten vervangen door (S/No)min.

Voor de maximaal meetbare demping als gevolg van regen en depolarisatie geeft dit de
waarden in tabel 2.9, waarbij gesteld is dat XPD = 0 dB; dit om ook van de cross-polar

signalen de maximaal meetbare demping te bepalen. Hierbij moet er rekening mee worden

gehouden dat wanneer het 12.5 GHz signaal onder de grens komt waarbij de PLL nog kan

synchroniseren, dat dan~ signalen niet meer gemeten kunnen worden.
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Tabel 2.9: Mtve;matll meetbare demp;ng voor de W!Tschillende kanalen, voor de cross-polar
signalen is aangenomen dat geldt: XPD = 0 dB.

fbaken 12.5 30 GHz

Signaal co-pol. cross co-pol. cross

EIRP 13.1 13.1 27.4 27.4 dB

AFS 206.2 206.2 213.8 213.8 dB

A" 0.16 0.16 0.56 0.56 dB

eg 0.022 0.022 0.12 0.12 dB

GA 47.5 47.5 55.1 55.1 dB

T.y• 27.3 27.3 34.9 34.9 K

Amax 32.7 49.5 55.7 55.7 dB

(S/NO)min = 22.8 dB, (S/No)det = 6 dB, k = - 228.6 dBW/HzK

De isolatie tussen de verschillende kanalen is als gevolg van het niet ideaal zijn van de

antenne en overspraak in de ontvangers in het frontend beperkt. Uit metingen is gebleken

dat deze tenminste 40 dB is, hierdoor kunnen waarden voor de XPD groter dan 40 dB niet

als relevant geinterpreteerd worden.

2.6 Van SIN naar een rout in dB

We zijn geinteresseerd in de fout die door de ruis in het systeem geintroduceerd wordt.

We hebben te maken met een vaste signaalcomponent (~ en een variabele ruiscomponent

(n), zie fig. 2.5a.

We gaan uit van een sinusvormig signaal met amplitude A en frequentie fc en additieve

Gaussische smalbandige ruis met gemiddelde nul. Voor dit signaal Z(t) en de omhullende

R(t) geldt [5]:

Z (t) = Acos (21T"fct) + n (t) (2.26)

(2.27)
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Waarbij de ruis n(t) is weergegeven in zijn quadratuurcomponenten n,(t) en n.(t), zie
figuur 2.5b, volgens:

(2.28)

Hierin zijn n,(t) en n.(t) Gaussisch met gemiddelde nul en onderling ongecorreleerd, er
geldt dus:

(2.29)

Verder geldt:

met No het ruisvermogen.

Figuur 2.5a: Signaal- en ruiscomponelll bij een
Nakagami-Rice verdeling.

(2.30)

Figuur 2.5b: Weergave van de ruis in
quadratuurcomponenten.

De omhullende R(t) in vergelijking (2.27) schrijven we als:

R = Jx~ + x~
x, = A + nc (t)
x2 = ns (t)
R = R(t)

(2.31)
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Hierin zijn Xl en X2 twee onafhankeIijke Gaussische variabeIen, waarvoor geIdt:

E {X,} = A, E {Xz} = 0

(] z = (] z = E { nZ(t)} = N
XI X2 0

Voor de samengestelde kansdichtheid van Xl en X2 geIdt:

(2.32)

(2.33)

Om uit vergelijking (2.33) de kansdichtheid van R te bepalen definieren we 8 als:

Voor de kansdichtheid van R en 8 voIgt nu:

f (r 8) = _r_ exp[- [r
Z
+A

Z
-2ArCOS8 l ]

R,B' 271'No 2No

r > 0, -71' < 8 < 71'

We integreren over 8 en verkrijgen dan de kansdichtheid van R. Er geIdt:

(2.34)

(2.35)

(2.36)

De Iaatste integraal is een gemodificeerde Bessel-functie van de 1e soort en ()de orde. Deze

is gedefinieerd door:

Io(a) =~ r exp(a'cos(u) )du =
271' J -w

~JaexP(a'cOS(U»dU
271' 0

(2.37)

We kunnen de kansdichtheid van het harmonische signaal met additieve smalbandige ruis

nu schrijven als:

(2.38)

Dit is een Nakagami-Rice kansdichtheid.



- 23 -

Integratie geeft de volgende kansverdeling:

Prob(R>r) = 1 - F(r)

= 2exp(-1/tan2cp) r . vexp (-v 2) 1-'~)dVJrlsl,. ~ tancp

(2.39)

Hierin geldt:

(2.40)

s = A
2

= E{S2}
2

No = (J = E { n 2 }

p = (:ot~ = tancp

Hierin representeert p de relatieve amplitude van de ruis, cp is een hulpvariabele ( S en N
niet in dB's) [6].

Bijlage 2 geeft een uitgebreide beschrijving van de Nakagami-Rice kansverdeling.

De Nakagami-Rice kansverdeling is in figuur 2.6 weergegeven voor verschillende waarden
van de signaal-ruisverhouding die samenhangt met de parameter p volgens vergelijking
(2.40).

1 ••••• • ••••••••••-

0.9l : :: : ::: :
0.1 ; ••••~••••_••••_ - ··_····~··-rr--··_··-r··········-

0.7r : : :I . . .
0.6"

~i O~I
O.• r

I
0.31
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~~~~~~+·::::··TT·..:·····..:"~r !·_···.._··-r·····..·~~-
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I :s====== \ , j
. .\: :: .

0.9r • \ :: .
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0.• "
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....... 'dBl ..... 'dBl

Figuur 2.6: Nakagami-Rice verdeling mel de signlUll-ruisverhouding als parameter.

In tabel 2.10 is voor een aantal signaal-ruisverhoudingen en de daarbij behorende waarden

van p de onzekerheidsband weergegeven. De onzekerheidsband is de band om de
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verwachtingswaarde waarbinnen de signalen voor p % van de tijd liggen. Voor pis

gekozen voor de tijdspercentages 68 % en 98% dubbelzijdig. Deze komen respectievelijk

overeen met een variantie van 0 en 20 bij een Gaussische verdeling.

Tahel 2.10: De onzekerheidshand hij verschille/loe fi,jdspercenfages als gevolg
van ruis.

p = (NoIS)lf2 F(x) = 68% F(x) = 98%

SINo = 55 dB 0.(XH8 0.011 0.022 dB

SINo = 35 dB 0.018 0.11 0.22 dB

SINo = 25 dB 0.056 0.36 0.72 dB

SINo = 15 dB 0.178 1.1 2.2 dB

2.7 Nauwkeurigheid van het complete meetsysteem

Het systeem van satelliet tot aan de uitgang van de digitale detector wordt beschouwd. Dit

gedeelte is gekozen omdat dit een afgerond geheel vormt. De verwerking van de gemeten

kanalen introduceert in principe geen fouten meer omdat hier met digitale waarden

gewerkt wordt. Het enige aspect waarmee nog rekening gehouden moet worden is dat de

12 bits signalen, die uit de digitale detector komen, worden omgezet in 8 bits signalen

alvorens ze op disk worden opgeslagen. We moeten dus nog een tweede maal een

quantisatiefout in rekening brengen. Voor deze fout geldt:

fout t! 48.1:... [dB]
2 8

De fout is in dB's omdat het aan het systeem toegevoerde signaal ook in dB's is

uitgedrukt.

(2.41)

We gaan er nu van uit dat het systeem volledig functioneert en dat er geen nadelige

invloeden van buiten op het systeem werken. Wanneer we de verschillende afwijkingen als

ongecorreleerd beschouwen, dan dient met de afwijkingen in tabel 2.11 rekening te

worden gehouden. De waarden in de tabel zijn ontleend aan tabel 2.1, 2.2, 2.10 en

vergelijking (2.16). Uit de tabel blijkt dat bij een hoge signaal-ruisverhouding de satelliet

EIRP variatie bepalend is voor de foul. Bij een lage signaal-ruisverhouding wordt de ruis

in het systeem bepalend. De quantisatiefout van de detector en de antennerichtfout zijn

duidelijk van ondergeschikt belang.
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Tabel 2.11: Afwijkingen in de gemeten signalen a.g. v. het systeem en ru;s.

fbaken 12.5 30 GHz

EIRP variatie peak/peak over 0.25 0.86 dB
24 uur

antennerichtfout eg 0.016 0.088 dB

quantisatiefout detector 0.012 0.012 dB

A Sss (1) 0.011 0.011 dB

A S3S 0.11 0.11 dB

A S2S 0.36 0.36 dB

A SIS 1.1 1.1 dB

(1) De afwijking in de signalen, a.g.v. ruis, zal 68% van de tijd
binnen een onzekerheidsband met breedte a liggen, de index geeft
aan bij welke signaal-ruisverhouding.

De totale onzekerheid f10t in de resultaten kunnen we bepalen door sommatie van de in
tabel 2.11 weergegeven fouten. Dit geeft geen realistische schatting omdat de fouten

stochasten zijn met verschillende verdelingsfuncties. De quantisatiefout van de detector en
de antennerichtfout zijn uniform verdeeld en de weergegeven waarden zijn maxima. De

EIRP variatie kan goed benaderd worden met een Gaussische verdeling waarbij de 24 uurs

piekJpiek waarden overeenkomen met 2a (deze worden voor 98% van de tijd niet

overschreden). De AS-waarden zijn Gaussisch en hiervan zijn de a waarden weergegeven,

deze worden voor 68% van de tijd niet overschreden.

Voor de totale onzekerheid bepalen we de waarden die voor 68% van de tijd niet
overschreden worden. We moeten de 80m van de a's van de verschillende stochasten

bepalen, maar daarvoor moeten we eerst de verschillende a's bepalen. Hiertoe nemen we

voor de AS-waarden de a-waarden. Voor de EIRP variatie geldt dat de weergegeven

waarden ongeveer 2a-waarden zijn, a is dus de helft van de weergegeven waarde. Voor

de quantisatiefout van de detector en de antennerichtfout nemen we voor a 75 % van de

waarden in tabel 2.11, deze keuze heeft niet veel invloed gezien de geringe bijdrage van

deze fouten. De totale fout bepalen we met:

a tot = ~ ~ a;2 (2.42)

Doordat de twee belangrijkste foutenbronnen Gaussisch verdeeld zijn is de fout, die

gemaakt wordt door alle stochasten als Gaussisch te beschouwen, klein.
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In tabel 2.12 zijn de waarden voor de maximale totale fout t;ol weergegeven. Dit zijn
waarden die gelden wanneer het grondstation volJedig functioneert en er geen exteme
invloeden op het systeem werken.

Tabel 2.12: De totale onzekerheid in de gemeten signalen zo,lder externe invloeden.

SINo 55 35 25 15 dB

t;ol bij f = 12.5 GHz 0.13 0.17 0.38 1.1 dB

t;ol bij f = 30 GHz 0.44 0.45 0.57 1.2 dB

Het data-acquisitiesysteem introduceert een quantisatiefout van maximaal 0.19 dB, deze
fout is uniform verdeeld. Bij lage SINo zal de fout door ruis overheersen en speelt deze

quantisatiefout geen roI. Bij hoge SINo daarentegen speelt deze fout een rol bij het 12.5

GHz signaal omdat beide fouten dan ongeveer even groot zijn. Wanneer we deze fout

benaderen door een stochast met (] = 0.75 ... 0.19 dan gelden voor de totale maximale

fouten in de data edata (als gevolg van systeem-eigenschappen) de waarden in tabel 2.13.

Tabel 2.13: De totale onzekerheid ill de geregistreerde data zo,lder e:cterne invloeden.

SINo 55 35 25 15 dB

edata bij f = 12.5 GHz 0.19 0.22 0.40 1.1 dB

edata bij f = 30 GHz 0.46 0.47 0.59 1.2 dB

Voor het totale meetsysteem gelden de in tabel 2.14 gegeven waarden voor de maximale

fout, deze zijn ontleend aan tabel 2.8, 2.9 en 2.13.

Tabel 2.14: De maximaal optredendefout in de data bij verschillende waarden voor de
regendemping, ook is her dynamisch bereik aangegeven.

fbaken 12.5 30 GHz

At = 10 dB 0.21 0.46 dB

At = 20 dB 0.22 0.46 dB

At = 30 dB 0.40 0.54 dB

At = 40 dB - 0.9 dB

At = 48 dB - 1.2 dB

Amax 32.7 55.7 dB
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Aangezien voor de demping aIleen waarden tot 48 dB geregistreerd worden, is de

onnauwkeurigheid voor grotere waarden niet berekend. Het 12.5 GHz co-polar signaal

wordt tot 32 dB demping geregistreerd omdat de PLL hierboven niet meer synchroniseert.

2.8 De overige componenten van het meetsysteem

2.8.1 Regenmeters

Om een overzicht te krijgen van de hoeveelheid neers]ag per grondstation en in de directe

omgeving van de beide grondstations, zijn er vier regenmeters gep]aatst. Als locaties zijn,

deels om praktische redenen, gekozen:
- Leidschendam (DNL);

- Leidschendam PIT-Telecom (Westvlietweg);

- Delft (TNO, in de zuidpolder);

- Zoetermeer (Voorweg).

De regenmeters registreren real-time de intensiteit van de neerslag. Deze gegevens worden

via modem-verbindingen naar Leidschendam getransporteerd, waar ze worden opgenomen

bij de data van de bakensignaIen. Er is gekozen voor een frequentie van 1 sample per 10

seconden. De regenmeters meten de regenintensiteit door de in de meter gevallen druppels

om te vormen tot druppels met een standaard grootte en deze te tellen. Hieruit is dan een

intensiteit te berekenen. De volledige werking staat beschreven in [7]. Het is zeker dat het

verband tussen het aantal druppels en de regenintensiteit niet volledig lineair is, omdat de

gevormde standaarddruppel niet even groot is bij verschillende intensiteiten. In het data

acquisitiesysteem worden de waarden voor het aantal gemeten druppels met behulp van

een calibratiecurve omgezet in regenintensiteiten. Voor de resolutie geldt dat 1 druppel per

10 seconden overeenkomt 1.6 mm/uur. De quantisatiefout in het data-acquisitiesysteem

bedraagt 0.6 mm/uur. Om over de lage regenintensiteiten (tot 5 mm/uur) een uitspraak te

kunnen doen is het dan ook noodzakelijk over een periode van enkele minuten te

middelen.
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2.8.2 Radiometers

Om de demping op het propagatiepad onder clear-sky condities te bepalen is er bij iedere
bakenontvanger ook een radiometer opgesteld. De locaties en frequenties voor de
radiometers zijn:

- DNL: 20 GHz;

- TUD: 17.6 GHz;

- Zoetermeer: 11.9 GHz, operationeel vanaf mei 1991.

De antenne-ruistemperatuur van de radiometers wordt ook opgeslagen bij de
bakensignalen, met een frequentie van 1 sample per 10 seconden. De werking van de

radiometers staat beschreven in [8].

Voor de nauwkeurigheid geldt [8: bIz 16]:
- ~T = 0.89 K, bij de 17.6 GHz radiometer;
- ~T = 0.88 K, bij de 20 GHz radiometer;

- ~T = 0.9 K. bij de 11.9 GHz radiometer.

(2.43)
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3 DEMPING DOOR WATER OP IlET FEEDERVLIES

Doordat er gebruik gemaakt wordt van een Cassegrain antennesysteem is de feeder, net als

de hoofdreflector, schuin omhoog gericht. Om te voorkomen dat de feed "volloopt" met

water is er een dun kunststof vlies over gespannen. Op dit vlies (een Teflon-folie) vallen

regendruppels, of er kunnen zich bij mist waterdruppels vormen. Bij hevige neerslag
kunnen de afzonderlijke druppels overgaan in een waterfilm. Om te voorkomen dat er zich

een constante laag water vormt op het vlies wordt het met een intervaltijd van ongeveer
drie minuten schoongeblazen met behulp van een stoot persJucht. Deze perslucht (de druk

is 2 bar) wordt van opzij, uit een spleet in een pijpje naast de feed, over het vlies geperst
(zie figuur 3.1). We onderzoeken nu de invloed van deze druppels bij de ontvangst van de

bakensignalen, en zuBen bekijken of deze invloed uit de data te verwijderen is.

Hoornentenne

Feedervlles

Figuur 3.1: De reflecroralllenne met feed ell blaassysteem.

3.1 De aard van bet verschijnsel

Doordat het water periodiek van het vlies geblazen wordt, ligt het voor de hand om in de

data te zoeken naar verschijnselen met dezelfde periodetijd. Ret blijkt dat er inderdaad

verschijnselen zijn van deze aard. Een mooi voorbeeld is het event van 8 november 1989.

Doordat het hier om lichte regen gaat, wordt het aantal druppeJs op het feedervlies

langzaam opgebouwd, totdat het vlies met een blaasactie weer schoongemaakt wordt. Na
iedere blaasactie begint de opbouw weer van voren af aan. De geregistreerde co-polar

signalen van het station in Delft voor de 12.5 en 30 GRz bakens zijn voor dit event in
figuur 3.2 weergegeven.
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Figuur 3.2: Het event van 8 november 1989.

De indruk die figuur 3.2 geeft, is dat we te maken hebben met een zaagtandvormig

signaal dat gesuperponeerd is op de eigenlijke bakensignalen. Het blijkt direct dat het om

een aanzienlijke verstoring van de meting gaat. De vragen die nu gesteld kunnen worden
zijn:

- wat is de invloed van de verstoring;

- wanneer treedt deze op;

- hoe kunnen we deze uit de data verwijderen?

3.2 De invloed van de verstoring

Om een uitspraak te kunnen doen over de invloed die water op het feedervlies heeft op de

ontvangen signalen, is het noodzakelijk om de vorm, de periodetijd en de amplitude van

het periodieke signaal te kennen.
Uit de bestudering van een aantal events met lichte regen blijkt dat er een aantal mogelijke

vormen zijn. In figuur 3.3 zijn stukken uit enkele events vergroot weergegeven.

Hieruit concluderen we dat de verstoring de vorm heeft zoals in figuur 3.4 is
weergegeven. De helling van de curve wordt bepaald door de intensiteit van de neerslag:
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Figuur 3.3: De IIOnn van de versroring lijdens de evems van 8-Jl-1989 en 4-4-1991.

hoe hoger de intensiteit, des te steiler de curve loopt. De curve gaat bij hogere

regenintensiteiten vlak lopen waaruit blijkt dat er verzadiging optreedt. Deze verzadiging
ontstaat doordat de afzonderlijke druppels overgaan in een waterfilm met een "vaste"

dikte. Het eerste stuk heeft een sterk lineair karakter omdat de druppels die al op het vlies

liggen en de nieuwe druppels elkaar nog niet beinvloeden; dit omdat de leans dat twee

druppels samenvallen nog gering is. Naarmate het vlies voller raakt zal de helling gaan

afnemen totdat de waterfilm zich vormt en er verzadiging optreedt.

3.532.520.5

1.2

venftIriD•• met IIIIll11der wrzdIiIII
1.6r---------......=......-----.....---....--.....,....,

I

1.4

tijd [min)

Figuur 3.4: De IIOnn van de versloring, er blijkt verzadiging op Ie treden
bij hogere regeninte'JSileilen.
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De periodetijd van het verschijnsel is uit enkele events met lichte neerslag te bepalen.

Deze blijkt inderdaad in de buurt van de drie minuten te liggen.

Uit de bekeken events blijkt dat de amplitude waarschijnlijk in de buurt van de

0.7 - 1.2 dB zalliggen bij 30 GHz en rond de 0.4 - 0.6 dB bij 12 GHz, voor
regenintensiteiten van 1-2 mm/uur (dit is zeer lichte regen). Om te bepalen hoe de invloed
is bij andere regenintensiteiten hebben we enkele experimenten uitgevoerd.

3.3 Experimentele bepaling van de demping door druppels op het
feedervlies

Om de demping door waterdruppels op het feedervlies onafuankelijk van propagatie

invloeden te onderzoeken hebben we de subreflector in het Cassegrain antennesysteem
vervangen door een hoomantenne. Met deze antenne hebben we een signaal rechtstreeks

aan de primaire straler van het grondstation toegevoerd (zie figuur 3.1). Als signaal is
gekozen voor een signaal dat overeenkomt met het 30 GHz baken van de Olympus

satelliet bij een demping van 3 dB. De marge van 3 dB is aangehouden vanwege een

eventuele niet lineariteit van de ontvanger in het bovenste gedeelte van het bereik. Er is

gekozen voor het 30 GHz baken omdat het verschijnsel hier het beste herkenbaar is;
doordat er ook quantisatieruis ( maximaaI 0.19 dB) aanwezig is. Er valt nu een divergente

bundeI op het vlies terwijl het normaaI een convergente bundel is; er zijn geen
aanwijzingen dat hierdoor andere waarden gemeten worden.
Na iedere meting is opnieuw gecalibreerd, omdat de apparatuur verIiep als gevolg van het
nat worden van de kabeIs en temperatuur-schommelingen in de gebruikte generatoren en

kabeIs. Bij de meting is onderzocht in hoeverre het varieren van de druk van de persIucht

invloed had en hoe het resuItaat was bij continu blazen ten opzichte van periodiek bIazen.

Na iedere meting is met een doek het feedervlies volledig drooggemaakt om goed te
kunnen calibreren. Ook is gekeken hoe "goed" het vIies werd schoongeblazen door de

perslucht.

Het ingangssignaal is gecalibreerd op 45.0 dB. Bij iedere meting is gekeken naar:
- de optredende demping nadat er op het vIies een waterfilm was aangebracht;
- de restdemping na een blaasactie;

- de demping na droogwrijven met een doek, vanwege het verIopen van de apparatuur.
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Tabel 3.1: De experimenteel bepanltJe wnarden voor de demping (in dB) door wnterdruppels
op her feedervlies.

actie demping door restdemping demping na
druppels na blaasactie droogwrijven

luchtdruk 2 bar, intervaltijd ± 3 minuten

waterfilm 2.7 0.4 0.0

zeer veel water, eraflopend 4.5 0.6 0.0

waterfilm 3.3 0.4 0.0

waterfilm 2.9 0.4 0.0

luchtdruk 3 bar, intervaltijd ± 3 minuten

waterfilm, zeer nat 4.0 0.6 0.0

waterfilm 2.5 0.4 0.0

waterfilm 2.7 0.6 0.0

luchtdruk 1 bar, intervaltijd ± 3 minuten

waterfilm 2.6 0.0 0.0

waterfilm 2.3 0.0 0.0

waterfilm 2.5 0.0 0.0

veel nevel, overgang naar film 2.5 0.0 0.0

geringe nevel, druppels 1.4 0.0 0.0

luchtdruk 0.5 bar continu, de waarde na de blaasactie is de demping na 10 seconden

waterfilm 2.2 0.0 0.0

luchtdruk 1 bar continu

waterfilm 1.1 0.0 0.0

luchtdruk 2 bar continu

matig nat 0.6 0.0 0.0

nevel, veel druppels 1.7 0.0 0.0

Bij continu blazen is de opgegeven demping de minimale waarde die voorkwam tijdens het
natmaken van het feedervlies. Voor de restdemping is de demping genomen nadat er 10

seconden geen water meer was toegevoerd. Continu blazen blijkt niet erg zinvol omdat er

toch nog een aanzienlijke demping optreedt. Continu blazen vraagt ook om een zwaardere

compressor voor de opwekking van de perslucht dan degene die momenteel in gebruik is.



- 34 -

Het blijkt dat het varieren van de luchtdruk invloed heeft op de restdemping. Intuitief
moet een hogere druk leiden tot een lagere restdemping, dit blijkt echter niet zo te zijn.
Het blijkt dat een druk van 1 bar en een intervaltijd van ± 3 minuten een lagere
restdemping oplevert dan een druk van 2 of 3 bar. Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn

clat er na een blaasactie bij een druk van 1 bar enkele grote druppels achter blijven terwijl

er bij een druk van 2 of 3 bar vele kleine druppels achterblijven op het vlies. Het blijkt
dat enkele grote druppels minder demping geven dan vele kleine druppels.

Om te bepalen hoe de demping is bij op het vlies vallende regendruppels, is met de

brandslang regen boven de schotel gemaakt, doch we hebben nu te maken met zeer grote
druppels. Oit leverde de volgende resultaten, demping in dB's.

Tobe! 3.2: Gemeten dempillg bij dikke woterdruppels op he! feedervlies.

actie demping door restdemping demping na
druppels na blaasactie droogwrijven

luchtdruk 2 bar, intervaltijd ± 3 minuten

brandslang 1.7 0.2 0.0

brandslang 1.7 0.2 0.0

brandslang 1.7 0.2 0.0

brandslang 1.3 0.2 0.0

brandslang 1.4 0.2 0.0

Ook is er gedurende enkele minuten intensieve regen op het vlies gecreeerd en is de
demping geregistreerd. Oit leverde een demping van 2.5 - 4 dB, waarbij we rekening
moeten houden met de erg grote druppels die hier gebruikt werden, er ontstond nu weI
een waterfilm op het vlies.

Bij de experimenten met de brandslang was de hoeveelheid water zo gekozen clat er zich

druppels vormden op het vlies. Bij de eerste metingen is er voor gezorgd clat deze
druppels niet overgingen in een waterfilm. Hierna is nog gemeten met grotere

hoeveelheden druppels die weI overgingen in een waterfilm.

Vit de metingen blijkt clat er aanzienlijke dempingen kunnen optreden als gevolg van
regendruppels op het feedervlies. In de praktijk zuBen de hoogst gemeten waarden niet

voorkomen omdat bij de hiervoor benocligde grote hoeveelheid water de paddemping de
50 dB zal overschrijden, en dus niet meer geregistreerd kan worden. Een reele bovengrens

voor de demping zal rond de 2.5 - 3 dB zijn. Oe elevatiehoeken waarbij de experimenten

zijn uitgevoerd bedroegen 26.6° en 30°. Bij 30° zijn uitsluitend de invloed van druppels
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en de mate waarin zich een waterfilm vormde gemeten. Het blijkt dat de druppels lang op

het vlies blijven liggen. Hieuit valt op te maken dat de relatie met de elevatiehoek, zeker

voor elevatiehoeken tussen 20° en 40° gering zal zijn.

Tijdens het event van 8 november 1989 blijkt een demping door druppels op het

feedervlies van maximaal 1.5 dB voor te komen. Tijdens het event van 4 april 1991 blijkt

dat er verzadiging optreedt. De hier voorkomende demping door druppels is maximaal 1.5

dB. Beide events zijn het gevolg van lichte regen.

3.4 De in de data waarneembare invIoed

Vit de data is niet op te maken hoe groot de demping door druppels op het feedervlies is

bij hoge regenintensiteiten (een regenintensiteit > 5 mm/uur). Tijdens events zijn de

tijdstippen waarop het vlies wordt schoongeblazen namelijk niet herkenbaar doordat de

"ruis" door de onregelmatigheid van de regen ook de orde grootte van 2 - 3 dB heeft. Vit
de experimenten blijkt echter dat deze extra demping QQk bij hoge regenintensiteiten
optreedt.

Bij hoge regenintensiteiten zal het vlies kort na het schoonblazen weer verzadigd zijn met

water. De gemiddelde extra demping zal toenemen bij hogere regenintensiteiten doordat de

gemiddelde waarde hoger ligt. De maximum waarde die bereikt wordt is waarschijnlijk

even groot bij lichte en gemiddelde regen; zie ook figuur 3.4. Bij zeer hevige regen kan

de demping weI hoger worden dan 2.5 dB doordat er een dikkere waterfilm op het vlies
ontstaat. In tabel 3.3 is een indicatie gegeven van het verband tussen regenintensiteit en

extra demping door waterdruppels op het vlies, de demping is een gemiddelde waarde.

In [16] worden enkele waarden gegeven voor de demping door waterdruppels op het vlies

over de primaire straler, maar dit zijn waarden voor antenne-systemen zonder blower,

deze zijn hoger dan de in tabel 3.3 gegeven waarden doordat de waarden in tabel 3.3
gemiddelden zijn. Na iedere blaasactie moet de waterfilm namelijk opnieuw opgebouwd

worden. Ook de constructie van de primaire straler en het materiaal waarvan het vlies

gemaakt is kunnen van invloed zijn. Hier was een Teflon-folie als vlies gebruikt. Op dit

materiaal blijkt het water lang in druppelvorm te blijven liggen alvorens over te gaan in
een film.
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Tabel 3.3: Een indica/ie \IOOr het verbal/if tussen regenil/tensiteit en de demping door

waterdruppels op her feedervlies.

regenintensiteit extra demping [dB]
[mm/uur]

12.5 GHz 30 GHz

0.5 - 1 0.2 - 0.4 0.5 - 0.7

1 - 3 0.4 - 0.6 0.7 - 1.2

3-5 0.6 - 0.8 1.2 - 1.5

5 - 10 0.8 - 1.1 1.5 - 2.0

10 - ? 1.1 - ? 2.0 - 4.5

Dit zijn indicaties! exacte waarden zijn momenteel zeker voor de
hogere regenintensiteiten moeilijk te geven.

3.5 Het verwijderen van de extra demping uit de data

Bij de lage regenintensiteiten (tot 3 mm/uur) is de invloed van de blower te herkennen in
de data. Bij de hogere regenintensiteiten wordt het moeilijk, zeker doordat de "ruis" door
het niet constant zijn van de regen al 2 - 3 dB bedraagt. Dit zou niet zo erg zijn wanneer
de waarde van de demping bij verzadiging van het vlies bekend is. In tabel 3.3 is een
indicatie gegeven voor de te verwachten waarden. Bij hoge regenintensiteiten is het vlies
binnen zeer korte tijd na een blaasactie weer verzadigd en de demping kan dan zonder al
te grote fouten te maken als een bias beschouwd worden. Het verwijderen van deze bias is
zeker voor statistische verdelingen een verbetering.

3.5.1 Theorie van het verwijderen Van de extra dempin~ uit de data

Doordat het verschijnsel bij lichte regen duidelijk herkenbaar is, heeft de extra demping
door waterdruppels op het feedervlies een bekend verloop. Met behulp van een matched
filter kan een bekend signaal teruggewonnen worden uit een verstoord signaal [17].
Uitgaande van een bekend signaal f(t) (de verstoring) en een additieve interferentie v(t)
(ruis), waarbij van f(t) de amplitude niet en de vorm globaal bekend is, kan het
beschikbare signaal x(t) (data) geschreven worden als:
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x(t) = f(t) + vet)

Nu moet bepaald worden in hoeverre f(t) in de data voorkomt. Factoren die de
nauwkeurigheid bepalen zijn:

- kennis omtrent de vorm van f(t);

- kennis omtrent de vorm van vet).

(3.1)

(3.2)

Van f(t) is bekend dat dit een signaal is zoals in figuur 3.4 is weergegeven. Van vet)

weten we weinig. Uit eerder gedaan propagatie-onderzoek blijkt dat we mogen aannemen
dat vet) geen verloop heeft dat lijkt op f(t).
De nauwkeurigheid waarmee we f(t) kunnen aantonen hangt af van de verhouding (r) van

f(to) en de standaard-deviatie van vet) op een zeker tijdstip to.
Voor r geldt:

f( to)
I = -a-(:""""v"""":("';;'t"':"'")':"'")

Om r te vergroten wordt de in figuur 3.5 geschetste lineaire bewerking op de data
toegepast.

11(/) -kl(Io-I)

----IH("')~-
1l(/) - 1(/)+ "(1) y,(I) +,. (I)

Jpg/(/)
11(1)

(-.....". .
o 10 1

Figuur 3.5: De verschillende bewerJcingen bij -matched- filteren.

Er geldt:



- 38-

(3.3)

met y,{t) en yv(t) als gevolg van respectieveIijk f(t) en vet) na het filter.

Er geldt voor y,{t):

waarin:

- F((,.» = Fourier-getransformeerde van f(t);

- H((,.» = overdrachtsfunctie van het filter.

Voor yv(t) geldt:

E{y/ (t)} = ;7t i:sv((,.») IH(w) 12 dw

(3.4)

(3.5)

Wanneer we F(w) en het vermogensspectrum Sv((,.» van vet) kennen dan kan een H((,.»

bepaaId worden, z6 dat ro maximaal wordt, voor ro geldt.

(3.6)

Voor H(w) geldt nu:

(3.7)

met k een willekeurige constante.

Door de data te fiIteren met de in vergelijking (3.7) gegeven overdrachtsfunctie kunnen

we bepalen waar f(t) groot is. Hier kan dan voor gecompenseerd worden door f(t) van de

data af te trekken, waarbij gecorrigeerd moet worden voor de amplitude van f(t).

3.5.2 Het verwijderen van de extra demping uit de data in de praktijk

Om de extra demping door druppels op het feedervIies uit de data te verwijderen wordt

eerst met behulp van een Fourier-transformatie de exacte herhalingstijd van de blower

bepaaId. Daarna bepalen we door correleren de exacte blaastijdstippen.

Aangezien de blower met een vaste intervaItijd het vlies schoonblaast moet er zich een
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frequentiecomponent met deze frequentie in de data bevinden.

Alvorens een Fourier-transfonnatie op de data uit te voeren wordt deze gefllterd met een

banddoorlaatfilter met als centrale frequentie de geschatte herhalingsfrequentie van de

blower (1/180 Hz). Er is gekozen voor een Gaussisch filter met een effectieve breedte van

1/120 Hz. Dit fllteren wordt gedaan om de gezochte frequentiecomponent extra duidelijk

te laten uitkomen.

Wanneer de herhalingstijd bepaa1d is wordt een zaagtand met deze herhalingstijd

gegenereerd. Wanneer de correlatie tussen deze zaagtand en de data bepaald wordt t dan

zal er in bepaalde gevallen een hoge waarde voor de correlatie gelden. In die gevallen

vallen de zaagtand en de verstoring in de data precies samen.

Het signaal en de data worden gecorreleerd volgens:

corr (f, v) = cov(f, v)
';cov(f, f) 'cov(v, v)

Hiermee is de correlatie genormeerd op 1.

(3.8)

Aangezien de data een reeks meetwaarden is met een sample-frequentie van 1 HZt kan de

data als een vector beschouwd worden. De elementen van de vector zijn de sample

waarden. Het zaagtand-vormig signaal wordt ook in deze vorm aangemaakt. Correleren

van deze twee vectoren gaat volgens vergelijking (3.9)t waarbij de zaagtand-vonnige

verstoring in de tijd langs het data-signaal geschoven wordt.

Voor de correlatie van twee vectoren a en 12 geldt:

j

corr(a,b) n = L an+lc'blc
lcEl

met a en 12 respectievelijk een i en j vector met i ~ j en I ~ n ~ I +i-j.

(3.9)

Voor die waarden van n waarbij de correlatie het hoogste is "matchen" a en 12. Hieruit is

direct af te lezen op welke tijdstippen er een blaasactie heeft plaatsgevonden.

Door het signaal f(t) enkele perioden lang te nemen wordt voorkomen dat de correlatie

hoge waarden aanneemt op plaatsen waar de propagatieinvloed voor een langzame stijging

zorgt en zodoende zou "matchen" met f(t).

Uit experimenten is gebleken dat bij een f(t) van 6 perioden waarden voor de correlatie

hoven de 0.5 goed haalbaar zijn. Als controle is dezeJfde correlatie uitgevoerd op nonnaal

verdeelde ruis in plaats van op de data. Dit leverde een maximale waarde van 0.1 op voor

de correlatie. Zie figuur 3.6a en b.
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Figuur 3.6b: De waarden voor de correlntie van IIormaal verdeelde ruis
en de zaagrandvormige versroring.

Uit de correlatie is af te lezen op welke tijdstippen er een blaasactie heeft plaatsgevonden.

Wanneer het signaal waarmee gecorreleerd wordt, begint bij zijn minimale waarde dan is

de correlatie maximaal op de tijdstippen waarop een blaasactie heeft plaatsgevonden.
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In figuur 3.7 is voor een tweetal situaties het resultaat van bovenstaande bewerlcing
weergegeven. Het blijkt goed mogelijk te zijn om de invloed te verwijderen bij events met
lichte regen. Er is bij het event van 8 november 1989 gekozen voor een zaagtand als
verstoring. Bij het event van 4 april 1991 is gekozen voor een signaal dat lineair opl00pt,
maar dat na V3 periodetijd verzadigd raakt zoals in figuur 3.4 is weergegeven.
De pieken met een duur van een sample (dit is 1 seconde) komen voort uit een
onzekerheid omtrent het exacte tijdstip van een blaasactie
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F;guur 3. 7: De dara voor en na correct;e. voor rwee \oerschillende events.

3.7 Een afwijkend verschijnsel door vocht op het feedervlies

Tijdens events op 23-11-1990, 9-12-1990 en 16-12-1990 wordt ook een zaagtand-vonnige
verstoring waargenomen. In dit geval is de verstoring aJleen anders van vonn dan in het
voorgaande beschreven is. Nu is nameIijk sprake van een langzaam afnemende demping
die plotseling weer ± 1.5 dB stijgt. De periodetijd is nu .QQk ongeveer 3 minuten, wat
duidt op een invloed van de blower. Zie figuur 3.8.

Vit de bestudering van KNMI-gegevens tijdens deze events blijkt dat er tijdens deze dagen
sneeuw is voorgekomen en dat de temperatuur in de buurt van het vriespunt lag. Een
mogelijke verklaring is dat er zich een laagje droge sneeuw op het feedervlies gevormd
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heeft. Tijdens een blaasactie is deze sneeuw gedeeltelijk gesmolten omdat de temperatuur
van de perslucht minimaal 20°C is (de comprossor staat in een warme ruimte). Doordat
natte sneeuw sterker dempt dan droge sneeuw treedt er een plotselinge stijging van de
demping op tijdens een blaasactie. Na de blaasactie bevriest de sneeuw weer langzaam en
daalt de demping weer.

12 GHz Delft Lsdm - ' "d 10.00 GMT
4r---_~~~~-=~~"'T'==-==:::::a===..:.=;:.::.~~--___,

i
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6.-__~30~G!!.!!::L.!Delft:!E!.~..!oL~sdm!!!:!..:-~09~-d~ec!::.~90~be~·~..d:=.,;I~O::::.OO~GMT=.;---....,

i-
I

10 20 30 40

ajd LO.V. begimijd [miD]

Figuur 3.8: De verstoring in her event van 9-12-1990.
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4 FOUTEN DOOR DE TRACKING

De satelliet beweegt binnen een window dat vanaf de aarde gezien 0.14° groot is. Ret

tracking-systeem positioneert de antenne op minimaal 0.03° nauwkeurig. Ret systeem met

tracking heeft dus een hogere nauwkeurigheid dan het zonder tracking gehad zou hebben.

Om het kwartier bepaalt het systeem, door geringe wijzingen in de antennepositie aan te

brengen, de positie met de kleinste richtfout. De richtfout en de invloed op de data
worden bepaald.

4.1 De werking van het tracking-systeem

Ret tracking-systeem kan de antenne in de azimuth en elevatie-richting afzonderlijk

bewegen. Tijdens een tracking-actie wordt de antenne vanuit de momentane positie een

stap (een stap is 0.06°) naar beide kaoten in elevatie-richting bewogen en daama ook een

stap naar beide kanten in azimuth-richting. Bij het passeren van het midden van het kruis

wordt ook het signaalvermogen bepaald. Na iedere stap wordt het ontvangen
signaalvermogen bepaald, waarbij een gemiddelde genomen wordt over 10 samples om

propagatie-invloeden uit te middelen. De metingen in het midden dienen om te

compenseren voor de propagatie-effecten gedurende de tracking-actie. In totaa1levert dit

negen meetwaarden. Rieruit bepaalt het step-track programma op welke plaats op de

hoofdbundel van de antenne de satelliet staat. Ongeacht de grootte van de richtfout wordt

een stapje (een stapje is 0.003°) in azimuth en/of elevatie-richting gedaan. Nu wordt

weer dezelfde procedure gevolgd enzovoort.

Afbankelijk van de grootte van de richtfout kan dit van enkele minuten tot een uur duren.

Tijdens deze bewegingen kan de richtfout maximaal 0.09° worden. Dit gebeurt wanneer

de schotel met maximale fout gericht staat. Een stap in de verkeerde richting brengt hem

dan nog verder uit positie.

Zodra de demping van het 12.5 GRz co-polar signaal de 10 dB overschrijdt worden er

geen tracking-acties meer uitgevoerd. Dit omdat de propagatie-invloeden een zodanige

verstoring op het signaal geven dat het goed positioneren moeilijk wordt.

In tabel 4.1 is weergegeven hoeveel dB demping een richtfout introcluceert. Deze waarden

zijn ontleend aan tabel 2.2 en 2.3.
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Tabel 4.1: De onnauwkeurigheid in de daTa als funcrie van de richrjour.

fbaken 12.5 30 GHz

richtfout = 0.03° 0.016 0.088 dB

richtfout = 0.09° 0.14 0.79 dB

Wanneer we geen tracking-systeem zouden gebruiken dan zou, wanneer we de antenne op
het midden van het window richten, de richtfout maximaal 0.07° zijn. De verbetering
door het tracking-systeem is gering. Door storingen en onnauwkeurigheden in het systeem

is de invloed eerder negatief dan positief. 'liJ kan het voorkomen dat het systeem van slag
raakt door externe invloeden en hierdoor de antenne juist wegdraait van de satelliet. Ook

heeft het systeem vaak meer tijd nodig dan noodzakelijk zou zijn om de idea1e positie te

bepalen, hierdoor duren tracking-acties soms wei een uur.

4.2 Fouten in de data door het tracking-systeem

De verstoringen door het tracking-systeem zijn in de data zichtbaar tijdens off-event

perioden. Tijdens event perioden zijn deze niet meer zichtbaar door de propagatie

invloeden. Dit maakt dat de verstoringen door tracking moeilijk uit de data te verwijderen

zijn. Deze fout is niet groot zoals in tabel 5.1 is aangegeven, al zou de verstoring zonder

tracking nog kleiner zijn geweest.

De fouten die optreden wanneer het systeem van slag raakt zijn ernstiger. Wanneer we de
hoofdlus van de antennebundel voorstellen door een parabool (zie ook § 2.3.3) dan geldt
dat de fout sneller toeneemt naarmate we verder van de top verwijderd raken. In de data

zijn hier enkele voorbeelden van.

Figuur 4.1 geeft aan dat de fout sneller toeneemt wanneer de richtfout groter wordt.

Hiervoor was de antenne een stuk uit de hoofdrichting gedraaid.
Vit figuur 4.1 blijkt ook dat het algoritme niet erg efficient is. Er wordt steeds een stapje

van 0.003 0 gedaan ongeacht de grootte van de richtfout. Het is beter een algoritme te
gebruiken dat de stapgrootte aanpast aan de richtfout. Hierdoor zou de totale tijd die

benodigd is voor een tracking-actie in sommige gevallen aanzienlijk verkort kunnen

worden.
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Figuur 4.2 geeft weer hoe het tracking-systeem reageerde toen er zich sneeuw vormde op
de onderste helft van de schotel. Tussendoor is de hoofdreflector een keer sneeuwvrij
gemaakt. Dit is te zien door de sterke daling van de demping. Deze data zou ook zonder
tracking-invloeden onbruikbaar zijn vanwege de verstoring van het reflectiepatroon van de
hoofdreflector.
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F;guur 4.2: Tracking-aJa;es terwijl er sneeuw op de o,lderste helft van de schotelligt, her 30 GHz co-polar
s;gnaal ;s weergegeven.
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4.3 De invloed van bet tracking-systeem op de fase

Bij iedere tracking-actie wordt de antenne in azimuth en elevatie-richting verplaatst. Bij dit

verplaatsen verandert ook de lengte van het propagatiepad. Doordat de 12.5 en 30 GHz
bakens een golflengte van respectievelijk 1.0 en 2.5 cm hebben is de tracking van invloed

op de fase van de ontvangen signalen, met name voor het 30 GHz baken. Dit maakt dat

het moeilijk is om fase-informatie van v66r en na een tracking-actie met elkaar te

vergelijken. Het is uiteraard weI mogelijk om de momentane fase van de bakens te
vergelijken. De tracking maakt het noodzakelijk om de fase-informatie van het 30 GHz

baken tijdens off-event perioden te corrigeren. Tijdens event perioden is dit corrigeren
moeilijk tot onmogelijk omdat tracking en propagatie-invloeden bijna niet te scheiden zijn.

Zonder tracking zou zich hierin aileen een lichte drift bevinden, die er gemakkelijk uit te
verwijderen zou zijn.

Het is zeker te overwegen om bij dit soort experimenten zonder tracking te werken, zeker

zolang de antennediameter 2.5 m of kleiner is.
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5 FOUTENBRONNEN IN DE GRONDSTATIONS

Om een indruk te geven van het totale functioneren van het meetsysteem verdelen we de
fouten in 4 groepen. Te weten:

- de door het systeem bepaa.lde meetonnauwkeurigheid;
- de oorzaken van uitval van het systeem;

- de door exteme omstandigheden geintroduceerde onnauwkeurigheid;
- fouten in het diversity systeem.

We zuBen de geconstateerde fouten per groep bespreken en aanbevelingen doen voor
verbeteringen.

5.1 De door het systeem bepaalde meetonnauwkeurigheid

In hoofdstuk 2 is een analyse gegeven op basis van de gain, het dynamisch bereik, de

richtfout, de quantisatiefout en de ruis van het systeem. Bij deze analyse is aangenomen

dat alle onderdelen van het systeem volledig functioneren. De in tabel 2.13 en 2.14
genoemde fouten treden op aan de uitgang van de digitale detector. Het blijkt dat voor

lage waarden van de signaal-ruisverhouding de invloed van de satelliet domineert, terwijl

bij hogere waarden de ruis die door het grondstation geintroduceerd wordt de overhand

krijgt. Wanneer de signaal-ruisverhouding kleiner dan 25 dB is dan blijft de fout kleiner

dan 0.38 en 0.57 dB respectievelijk voor het 12.5 en 30 GHz baken. Deze signalen
worden aan het data-acquisitiesysteem toegevoerd, waarbij een omzetting plaatsvindt van

12 bits naar 8 bits. Dit leidt ertoe dat er een quantisatiefout optreedt van maximaal

0.19 dB. De waarden voor de onzekerheid in het signaal aan de uitgang van het data

acquisitiesysteem zijn gegeven in tabel 5.1, de waarden zijn ontleend aan tabel 2.14.

De maximaal meetbare demping is voor alle signalen 48 dB uitgezonderd het 12.5 GHz

co-polar singaal waarvoor een maximaal meetbare demping van 32 dB geldt. Dit komt
doordat het 12.5 GHz co-polar signaal gebruikt wordt om de PLL mee te synchroniseren,

en deze heeft een hogere minimale signaal-ruisverhouding nodig. Zodra de demping op

het 12.5 GHz co-polar signaal de 32 dB overschrijdt zijn ook de andere signalen niet meer

te meten.
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Tabel 5.1: De maximaal optredende fout in de data bij verschillende waarden voor de
regendemping, ook is het dynamisch bereik aangegeven.

fbaken 12.5 30 GHz

Ar = 10 dB 0.21 0.46 dB

Ar = 20 dB 0.22 0.46 dB

Ar = 30 dB 0.40 0.54 dB

Ar = 40 dB - 0.9 dB

Ar = 48 dB - 1.2 dB

Amax 32.7 55.7 dB

5.2 De oorzaken en de fouten bij (gedeelteJijke) uitval van het systeem

Volledige uitval van het systeem komt alleen voor bij uitval van de modemverbindingen
tussen de verschillende onderdelen van het systeem. Doordat er naast de digitale
dataopslag ook nog een analoge registratie geschakeld is kan altijd nog gecontroleerd
worden of er tijdens een modemstoring belangrijke events gemist zijn. De afgelopen I lh
jaar zijn een aantal keren de modemverbindingen uitgevallen, maar er blijken geen
belangrijke events gemist te zijn.

Door storingen in het tracking-systeem van het grondstation in Delft is dit station
gedurende enkele maanden in een vaste positie, overigens binnen het window van de
satelliet, blijven staan. Maar gezien de geringe invloed die trackingfouten hebben is dit
eenvoudig te compenseren in de data met cancellation technieken.
In hoofdstuk 4 is de invloed van het traking-systeem beschreven en het blijkt dat het beter
zou zijn geweest wanneer er gekozen was voor een vaste opstelling, omdat de hinderlijke
verstoring door step-tracks in de data vaak niet te vewijderen is. Deze verstoring heeft de
orde grootte van 0.2 en 1.1 dB voor respectievelijk het 12.5 en 30 GHz baken.

Temperatuurvariaties in het frontend en ontvangstation hebben geen invloed op de
calibratie van de apparatuur. WeI is het zo dat bij extreem lage en extreem hoge
temperaturen in het frontend de Gunn-oscillator uit lock raakt waardoor de PLL niet meer
synchroniseert. Dit heeft tot gevolg dat de geregistreerde signalen niet meer correct zijn.
Zodra de temperatuur weer naar normale waarden terugkeert herstelt het systeem zich. De
problemen bij lage temperaturen zijn opgelost door een warmtebron (gloeilamp) in het
frontend aan te brengen. Er gaan door deze storingen geen belangrijke events verloren
omdat dit nooit tijdens hevige neerslag gebeurt.
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Er treden dempingspieken op bij het 30 GHz co-polar signaal in Delft. De oorzaak
hiervan ligt waarschijnlijk in de Gunn-oscillator. Deze pieken duren altijd slechts ~n

sample, en zijn zodoende ook goed herkenbaar in de data (een sample representeert 1

seconde data). Handmatig of automatisch verwijderen is dan ook mogelijk.

De digitate detector maakt soms fasesprongen van 90°. De oorzaak hiervan ligt

waarschijnlijk in de software (een afrondingsprobleem). Deze sprongen zijn herkenbaar en

zijn dan ook te verwijderen uit de data.

5.3 De door externe omstandigheden geIntroduceerde onnauwkeurigheid

Doordat beide grondstations direct blootgesteld worden aan weersinvloeden spelen er ook
exteme omstandigheden een rol. Zo is er de invloed van vocht op het feedervlies, zoals in

hoofdstuk 3 beschreven is, en kan er zich sneeuw ophopen op de hoofdreflector.

Het blijkt dat deze invloeden voor veel emstigere verstoringen zorgen dan de afwijkingen

als gevolg van ruis. Zodra zich sneeuw ophoopt op de hoofdreflector raakt het systeem

volledig van slag en gaat het tracking-acties uitvoeren, zie figuur 4.2.

Doordat zich water, in de vorm van druppels of als film, op het feedervlies kan bevinden,
wordt er tijdens events een extra demping geintroduceerd. In hoofdstuk 3 is deze invloed

geanalyseerd, en het blijkt dat er een fout kan ontstaan van 1.5 dB bij matige regen, zie

tabel 3.3. Aanbevolen wordt om het mechanisme dat het feedervlies moet schoonhouden

te verbeteren.

Tijdens de storm van 25 januari 1990 blijkt de schotel op het dak van de TUD zoveel te

bewegen dat er een storing van minstens 2.5 dB op het 30 GHz co-polar signaal

waameembaar is, zie figuur 5.1.
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Figuur 5.1: Verstoring van het onrvangen signaal doordar de schotel beweegt tijdens storm.

5.4 Fouten in het diversity systeem

Wanneer onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden die diversity biedt dan zijn er
een aantal aanvullende eisen aan de meetopstelling. Aan de volgende twee voorwaarden
moet in dit geval voldaan worden:
- beide grondstations moeten identiek zijn;
- de real time klokken van beide data-acquisitiesystemen moeten zeer goed gelijk lopeno

De eis dat beide stations identiek moeten zijn is gesteld om de data tussen de stations
gemakkelijk te kunnen vergelijken.
Door voor beide grondstations exact hetzelfde ontwerp te gebruiken is er inderdaad de
beschikking over twee identieke grondstations. Het is weI noodzakelijk om regelmatig te

calibreren, om er voor te zorgen dat beide stations gelijk blijven. Maar calibratie is bij
gebruik van een station ook noodzakelijk.
Door 4 maal per dag de klokken van beide data-acquisitiesystemen gelijk te zetten, en
iedere 10 seconden de klok van het systeem in Leidschendam met een DCF-klok gelijk te

zetten wordt een nauwkeurigheid tot op ±3 seconden verkregen. Dit geeft voldoende
nauwkeurigheid.

Wanneer een gedeelte van de modemverbindingen uitvalt dan wordt de overige data weI
opgeslagen, omdat beide grondstations een eigen data-acquisitiesysteem hebben. Hierdoor
gaat bij uitval van een modemverbinding slechts een deel van de data verloren. De
beschikbaarheid per station ligt hierdoor hoger dan de beschikbaarheid van het diversity
systeem.



- 51 -

6 DEMPING EN DEPOLARISATIE DOOR REGEN EN
US

Door het verschil in dielectrische eigenschappen tussen regendruppels en lucht worden

radiogolven bij frequenties boven de 10 GHz sterk gedempt door regen. Doordat

regendruppels als gevolg van gravitatiekrachten niet rond zijn maar enigszins afgeplat,

ontstaat depolarisatie wanneer de polarisatierichting van de golf niet samenvalt met een

van de symmetrie-assen van de regendruppel.
Er zijn modellen ontwikkeld die het verband tussen regenintensiteit, demping en

depolarisatie door regen beschrijven. Omdat het huidige onderzoek erop gericht is deze
modellen te verbeteren behandelen we hier deze modellen. Ook moet bij het verwerken

van de gegevens gebruik gemaakt worden van deze modellen, bijvoorbeeld van frequentie

schalingsrelaties. Aangegeven wordt in hoeverre deze modellen te verifieren zijn met het

huidige meetsysteem, gezien de onnauwkeurigheden in de data. Voor frequentie-schaling

wordt aan de hand van enkele events een eerste indruk gegeven van de relatie voor de bij
het Olympus site-diversity experiment geldende situatie.

Over depolarisatie door ijskristallen is momenteel nog weinig bekend. Uit het huidige

onderzoek zijn hiervoor misschien modellen af te leiden.

6.1 Demping door regen

De demping die ontstaat door de invloed van regen op het propagatiepad kan voor de
lange termijn beschreven worden met het CCIR model zoals dat beschreven is in Report

564 [9: §2.2.1.1]

De verdere analyse van de regendemping is toegepast met behulp van het CCIR model op

de situatie zoals die geldt voor het DNL-grondstation in Leidschendam.

Voor het DNL-grondstation gelden de volgende waarden:

- h. : hoogte hoven zeeniveau van de antenne [km];
- 6 : elevatiehoek [0];

- t : breedtegraad van het station [0];

- f : frequentie van het signaal [GHz].

Om de cumulatieve verdeling van de demping als functie van de tijd te kunnen bepalen

moeten we de statistiek van de regenintensiteit op de plaats van het station kennen. Uit

onderzoek met regenmeters in Nederhorst den Berg is gebleken dat voor de

regenintensiteit ~ (dit is de intensiteit die voor p% van de tijd wordt overschreden), in

Nederland de waarden in tabel 6.1 gelden [10: figuur 2].
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Het CCIR model is een statistisch model en de waarden die dit model geeft zijn dus aIleen
geldig voor lange perioden.

Tabel 6.1: De regenintensiteit die wordt overschreden bij verschillende tijdspercentages.

p = 0.1 P = 0.01 P = 0.001 %

II~ I 8 28 70 mm/h

Aan de hand van de locatie van het grondstation bepalen we de effectieve regenhoogte hR,

zie figuur 6.1. Met deze effectieve regenhoogte kunnen we de afstand L. bepaIen die de
radiogolven door de regen afleggen. Er geldt voor hR en L.:

{
3.0 + 0.02811'

h -
R - 4.0 - 0.075(11' - 36)

(6.1)

met:
- Re = effectieve aardstraal;
- hr en L. in km.

e ~ 5°

e < 5°
(6.2)

De projectie van L. op het horizontale vlak is La (zie figuur 6.1), waarvoor geldt:

(6.3)
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A: Frolen preclplUlion
8: R:Wllteilhl
C. Liquid precipilaaon
D: Earlh'",ace pallt

h, '------4;T'-----:II:..- .....;..__L..__.....J

Figuur 6.1: Schematische wen-gave van her propagariepad.

We kunnen met de huidige gegevens de reductiefactor ro.OJ ' die voor 0.01 % van de tijd

geldt, bepalen. Deze reductiefactor is nodig om de specifieke demping om te zetten in een

demping voor het gebruikte radiopad. Er geldt:

1

1 + ~
1.0

1.0 = 35exp (-0. 0015Ro.01)

(6.4)

De specifieke demping YR als gevolg van regen kan worden berekend met vergelijking
(6.5) en de gegevens in [11: tabel 1.].

De demping Ao.oJ die voor 0.01 % van de tijd wordt overschreden voIgt uit

vergelijking (6.6).

(6.5)

(6.6)
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Voor het DNL-grondstation gelden de volgende waarden:
- h. = 0.0 [Ian];

- 8 = 26.6 [0];

- t = 52.0 [0];
_.,. = 17.2 [0];

- f = 12.5 [GHz] voor BO;

- f = 30 [GHz] voor B2.
Met [11: tabel 1] bepalen we Q en k voor beide frequenties, de resultaten zijn in tabel 6.2
weergegeven.

Tabel 6.2: De waarden van a en k l'oor de DNL IOC'arie.

f = 12.5 GHz f = 30 GHz

k 0.019 0.184

Q 1.21 1.02

Met de vergelijkingen (6.1), (6.2) en (6.3) bepalen we hr , L. en LG :

- hR = 2.8 km;

- L. = 6.3 km;

- LG = 5.6 km.

Met vergelijking (6.4) en tabel 6.1 levert dit voor 1.0 en r0.01:

- 1.0 = 23.0 km;

- rO.Ql = 0.80.

Met vergelijking (6.5), (6.6) en de waarden in tabel 6.2 volgen YR en Ao.Ol' De resultaten
staan in tabel 6.3.

Tabe16.3: De specijieke demping en de lorale demping a.g. v. regen voor 0.01 % van de lijd.

f = 12.5 f = 30 GHz

YR 1.07 5.51 dB/km

AO.01 5.39 27,8 'dB
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Voor het omrekenen van de demping bij het ene tijdspercentage naar het andere gebruiken
we vergelijking (6.7).

Ap = Ao.01· O.12p-(o.S46ot{).043l00(P»

Hierin is p het percentage van de tijd waarin de demping Ap wordt overschreden.

6.2 Depolarisatie door regen

(6.7)

Depolarisatie is het overgaan van vermogen van de radiogolf van de ene polarisatierichting
in een andere en treedt op in anisotrope media. Een medium is anisotroop wanneer de
demping en fasedraaiing niet in aBe richtingen gelijk is.
Wanneer het propagatie-medium regendruppels of ijskristallen bevat dan is het anisotroop.
De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de regendruppels of ijskristallen niet rond zijn.
Door de afwijkende dielectrische eigenschappen van deze deeltjes ten opzichte van lucht
ondervindt een radiogolf in verschillende richtingen een andere demping en fasedraaiing
doordat de afgelegde weg door het andere medium (regendruppel of ijskristal) steeds
anders is.
De regendruppels zijn enigszins afgeplat en lijken zodoende op een ellipsoide (zie figuur
6.2a). Als gevolg van een windgradient lean de regendruppel nog leantelen ten opzichte
van de horizontaal t omdat er door de verticale windgradient een koppel op de druppel
wordt uitgeoefend (zie figuur 6.2b) [12].

y
y

--+-----j...:.....-.....L.L--...J-=.--H

Figuur 6.20: Regendruppel en zijn symmetrieassen.

Ey

2
./

./

--~--~~--~_+---H
EH

relatleve luchtstroom
t.g.v. wlndgradllnt

\
\

Figuur 6.2b: Geknntelde regendruppel.



In figuur 6.2b zijn I en 2 de symmetriea.ssen van de druppel. Wanneer de
polarisatierichting van de golf samenvalt met een van deze assen treedt g~n depolarisatie
Ope Aan de hand van de geschetste situatie in figuur 6.3 zal de invloed van depolarisatie
geanalyseerd worden.

TRANSMITTED
WAVES

L

~:.....L..~----H

V

RECEIVED
WAVES

CANTED
OBLATE SPHEROIDAL
DROP

Figuur 6.3: Model voor de depolarisatie door een gekantelde niet ronde regendruppel.

Aangenomen wordt dat de druppels een hoek ¢ met een horizontaal vlak maken. Deze

hoek ¢ wordt de kantelhoek genoemd. De lengte van het pad door het medium is L.

De op het medium invallende golven, dit zijn de uitgezonden golven, zijn By en EH met
respectievelijk verticale en horizontale polarisatie. We kunnen deze met vergelijking (6.8)

transformeren van het VH-assenstelsel naar het 12-stelsel.

[
En] = [c~s¢ -sin¢lrEv]
ETZ Sl.n¢ COS¢ IEH

Voor de transmissiematrix van het medium in het 12-stelsel geldt:

(6.S)

_[T, 0]T - ,o Tz

T, = e -(AI-i_l)l

met (6.9)

Hierin zijn Al en Az de dempingscoefficienten en ¢I en ¢z de fasecoefficienten van het
medium langs de assen I en 2. Voor de ontvangen golven in de Ven H richting geldt

dan:
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(6.10)

(6.11)

De volledige afleiding is in bijlage 3 gegeven.

De anisotropie van een medium bepaalt in welke mate er depolarisatie op kan treden,

waarbij de kantelhoek van de druppels bepaalt in welke richtingen de depolarisatie

maximaal en nul zal zijn.

Wanneer de componenten van de transmissiematrix in vergelijking (6.11) uitgedrukt

worden in de anisotropie A van het medium en de kantelhoek ¢ van de regendruppels

geldt:

Tw = TO{COSh(~) - sinh(~)COS2¢}

THH = TO{COSh(~) + Sinh(~)COS2¢}

TYH = THY = TO{-Sinh(~)Sin2¢}

Met To en A gedefinieerd door:

-!('7'1 + '7'2)
To = e 2

A = 12 - 1,

De afleiding van vergelijking (6.12) is in bijlage 3 gegeven.

(6.12)

(6.13)

Wanneer geldt dat de kantelhoek ¢ = 0, treedt geen depolarisatie op. De

transmissiematrix in het VH-stelsel is dan diagonaal en er geldt dat TVH = THY = O. We

definieren nu een maat voor de depolarisatie: de crosspolarisatie-discriminatie (XPD).

Wanneer ~ij het ontvangen signaalvermogen in de j-richting is voor een uitgezonden

signaal in de i-richting dan geldt voor de XPD:



(
ERW)XPDv = 2010g -
ERHV

XPDH = 20109( ERHH
)

ERVH

[dB]

[dB]
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(6.14)

Aangezien we alleen gebruik maken van verticaal gepolariseerde bakens zal in het vervolg

XPDv geschreven worden als XPD

6.3 Frequentie-schalingsrelaties en de relatie tussen Ar en XPD

Om metingen bij verschillende frequenties met elkaar te kunnen vergelijken is het

noodzakelijk om deze in frequentie te kunnen schalen. Deze frequentie-schalingsrelaties

zijn empirisch van aard. Ook zijn er verschillende modellen ontwikkeld waarmee het

verband tussen regendemping Ar en crosspolarisatie-discriminatie XPD beschreven wordt.

Met behulp van deze modellen kunnen we de data van vroegere experimenten en de

huidige OPEX-data vergelijken. Het is hiermee ook mogelijk om de verschillende baken

signalen met elkaar te vergelijken. We zuBen de afzonderlijke modellen behandelen,

waarbij begonnen wordt met het eenvoudigste model. Dit zal daarna verfijnd worden.

6.3.1 Model voor het in freguentie schalen van regendemping-statistieken

De CCIR relatie.

Met deze relatie is het mogelijk om regendemping-statistieken te schalen tussen twee

frequenties. De CCIR geeft momenteel twee verschil1ende relaties, waarvan een, die

ontwikkeld is door Boithias en Battesti (1981), tot voor kort (1989) de gangbare was en de

andere, die ontwikkeld is door Boithias (1989), sinds 1989 aanbevolen wordt.

Voor de relatie volgens Boithias en Battesti geldt [11: §5]:

A1 = 9 (f,)
Az 9 (fz)

waarin:

- f) en f2 in GHz en 7 S f), f2 S 30 GHz ( of 50 GHz als R < 50 mm/uur);
- A) en A2 de regendemping in dB en gelijke overschrijdingskans bij deze

dempingen.

(6.15)
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De verbeterde relatie volgens Boithias.

De relatie volgens Boithias geeft het volgende verband [9: §2.2.1.2]:

(6.16)

met:

- f l , fz in GHz en 7 S f l , fz S 50 GHz;

- Al en Az de regendemping in dB en gelijke overschrijdingskans bij deze
dempingen.

Een toepassing van deze frequentie-schalingsrelaties op het huidige experiment is in figuur

6.4 weergegeven. De relaties volgens beide modellen zijn ook aangegeven.

16I.
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Figuur 6.4a: Schaling van de dempi1lg van 12.5
naar 30 GR;.. Gebaseerd op data van
Leidschendam. en valgens beide modellen.

Figuur 6.4b: Schaling van de demping van 12.5
naar 30 GR;.. Gebaseerd op data "it Delft, en
\'algens beide modellen.

Door de wolk punten is een lineaire curve getrokken. Deze curve blijkt redelijk overeen te

komen met de beide modellen. Ben tiental events met een totale duur van ongeveer 10 uur
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diende als basis voor de plots in figuur 6.4, (voor Leidschendam en Delft zijn

verschillende datasets gebruikt). Het is noodzakelijk om meer data te onderzoeken

alvorens een duidelijke uitspraak gedaan kan worden over de juistheid van de relaties. Uit

deze eerste analyse blijkt dat de data en de relaties zodanig goed overeenstemmen dat het

gebruik van de relaties bij de verwerking van de data waarschijnlijk toegestaan is.

Eventueel kan nadat meer data verwerkt is opnieuw bekeken worden welke afwijkingen

optreden.

6.3.2 De relatie tussen XPD en Ar

Op basis van in het verleden verzamelde data zijn modellen ontwikkeld die een relatie

geven tussen Ar en XPD. Al deze modellen gaan uit van de relatie:

XPD = U - V10g (Ar )

Tussen de modellen veranderen alleen de waarden voor de parameters U en V.

Het CCIR model.

(6.17)

(6.18)

Het CCIR model, dat is ontwikkeld door Nowland en Olsen (1978) geeft voor de

parameters het volgende verband [9: §4.1] (zie ook vergelijking (6.17»:

XPD = U - V10g (Ar )

waarin:

Cf = 3010g(f),

cT = -1010g[1 - 0.484{1 + COS(4f»]

ce = -4010g(cos6),

C = 0.005202
(1

8 S f S 35 GHz

6 S 60·

(6.19)

(6.20)
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met:

- Cr = frequentie-afbankelijkheid;

- C.,. = polarisatie improvement factor;

- Ce = elevatie-afbankelijkheid;

- Ca = regendruppel-kantelhoek afbankelijkheid;

- a = effectieve standaarddeviatie van de regendruppel-kantelhoek;

- f = polarisatiehoek.

Voor a geldt:

a is 00, 50, 100, 150 voor respectievelijk 1%, 0.1 %, 0.01 %, 0.001 % van de tijd.

Voor V geldt:

V - { 20,
- 23,

8 S f S 15 GHz
15 < f S 35GHz

(6.21)

Ret CCIR model blijkt, uit eerder propagatie-onderzoek met de OTS satelliet, voor de

hogere frequenties ( f > 20 GRz) niet geheel correct te zijn. Bij hoge frequenties kan

beter het model, zoals dat door Fukuchi, Awaka en Oguchi ontwikkeld is, gebruikt

worden. Dit model is gebaseerd op een analyse van de Forward Scattering Amplitudes van

de Pruppacher-Pitter regendruppel-verdeling.

Het verbeterde model volgens Fukucbi, Awaka en Ogucbi.

Ret verbeterde model van Fukuchi, Awaka en Oguchi is bruikbaar voor frequenties tot 40

GRz [14]:

Ret Fukuchi model gebruikt een regendruppel-verdeling volgens Marshall en Palmer.

Voor de relatie tussen XPD en Ar geldt:

XPD = U - Vlog(Ar ) ±~c, 10 S f S 40 GHz (6.22)

Bet plus en min teken voor de correctieterm C staat voor respectievelijk quasi-vertica1e en

-horizontale polarisatie.

In het geval van een Marshall en Palmer regendruppel-verdeling geldt voor de parameters

U en V een frequentie-afbankelijkheid zoals respectievelijk in figuur 6.5a en b is

weergegeven [14].
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Figuur 6.5a: Frequentie-ajhankelijkheid van de
parameter V.

Figuur 6.5b: Frequentie-ajhankelijkheid van de
parameter U.

Voor U geldt:

U = 4.1 + 2610g(f) + 0.0053u2 - 2010g(sin21q.,-rl) -
4010g (cos (8» + (V-20) log (L)

(6.23)

waarin:
- L = L. is de padlengte door de regen;
- e = elevatiehoek;

- q., = effectieve regendruppel kantelhoek = 0;

- C = correctieterm.

Voor V geldt:

v ={ 12.8 fO' 19

22.6

10 S f S 20 GHz

20 < f S 40 GHz
(6.24)

Voor de correctieterm C geldt:

(6.25)
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Voor pen Q geldt in het geval van een Marshall en Palmer regendruppel-verdeling:

p = o. 81f~·65
q = 1.27

(6.26)

In figuur 6.6 is het verband, volgens beide modellen, tussen XPD en Ar weergegeven.

Voor het DNL~grondstation geldt dat de isolatie tussen de kanalen 40 dB bedraagt, dit
heeft tot gevolg dat de maximaal meetbare XPD begrensd is tot 40 dB. Voor het bereik
van de co en cross-polar demping geldt een maximum van 48 dB demping, uitgezonderd
het 12.5 GHz co-polar signaal waarvoor een waarde van 32 dB geldt. Deze grenzen zijn

in figuur 6.6 ook weergegeven. Uit de figuur blijkt dat het meetbereik van de XPD loopt

van 10 tot 40 dB en van 17 tot 40 dB voor respectievelijk het 12.5 en 30 GHz baken. In

figuur 6.7a is weergegeven hoe de curve volgens het Fukuchi model verschuift bij een

variatie van plus en min 5 % in de U-parameter. Figuur 6.7b geeft de plaats van de curve

weer bij een variatie van plus en min 10% voor de V-parameter.

-- .....- ...
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3'

=-
30

:l:.
l'

~
20

l'

10

,
0
0 S ill ~ ~ ~ 30 ~ ~ ~ ~

A [dB)

Figuur 6.6: Hel verband lussen XPD en A!. l'olgens beide modellen.
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Figuur 6. 7a: Gevoeligheid voor variaties in de
parameter U.

Figuur 6. 7b: Gevoeligheid voor variaties in de
parameter V.

Figuur 6.8 geeft weer welke onzekerheid er zich in de Jigging van de curve bevindt

wanneer de data de onzekerheden bevat zoals die in tabel 5.1 zijn weergegeven. Hierbij is
geen rekening gehouden met invloeden door tracking-acties. Dit omdat hierbij voor het
XPD-signaal een nog niet bekende afwijking kan optreden aIs gevolg van cancellation.

De grenzen zijn bepaald door zowel voor Ar als voor XPD een fout te veronderstellen,

wat resulteert in een verschuiving in horizontale en verticaIe richting. De discontinuiteit
komt voort uit het verschil in fout voor hoge en lage demping. Er is een opsplitsing

gemaakt in slechts twee gebieden; te weten Ar :S 20 dB en Ar > 20 dB.

Wanneer we de demping door druppels op het feedervlies in rekening brengen dan schuift

de curve ongeveer 1 a 1.5 dB naar rechts. Dit komt omdat hierdoor co- en cross-polar
even sterk gedempt worden en de XPD dus niet verandert.
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Onzckerbeid va 0.9 dB: model: Fukucbi et. U.
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Figuur 6.8: De invloed van/outen in de data op de ligging van de curve.

6.3.3 Schalin~ Van XPD statistieken rossen freguenties

De CCIR relatie.

Ret is mogelijk om XPD statistieken te schalen tussen verschillende frequenties en

polarisatiehoeken. De CCIR geeft hiervoor de volgende relatie:

{
f zJ 1 - 0.484(1 + COS(4f Z)}

XPDz = XPD, - 201og -:-'-;;::=:;=:::;::::;::;:::::::;====;:;::::::;=
f,J1 - 0.484 (1 + COS(4f,)

met:

- f1 en f2 de verschillende frequenties, 4 ~ f1, f2 ~ 30 GRz;

- f 1 en f 2 de verschillende polarisatiehoeken.

(6.27)

Ret is gebleken, uit propagatiemetingen met de OTS satelliet, dat deze relatie bij schaling

tussen ver uit elkaar liggende frequenties niet correct is. Ook bij hogere frequenties

(f > 20 GRz) blijkt deze relatie niet nauwkeurig. Boven de 20 GRz is het beter om de

relatie zoals die in [15] afgeleid wordt te gebruiken.
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Schaling van XPD volgens Fukuchi, Awaka en Ogucbi.

Deze relatie geeft met name bij de hogere frequenties betere resultaten dan de CCIR
relatie en is afgeleid van de hiervoor besproken relatie tussen XPD en Ar • Voor XPD
geldt [15]:

XPD = -2010g ( I~ I) - 2010g (sin21 4l-rl) - 4010g (cosO) 

2010g ( 1 ) + o. 0053aZ + ~PD

Hierin is 4k de differentiele propagatie constante. Voor 4XPD geldt:

(6.29)

De correctieterm C is gedefinieerd in vergelijking (6.22), (6.25) en (6.26). Voor 4k geldt

met f. < f < fh:

-2010g( I~ I) = u, - uz10g(f) - (u3 - u4f) 10gR

Voor de parameters u geldt als f. = 0.3 en fh = 20 GHz:

U, = 90.4
U z = 21. 0
u3 = 25.0
u4 = 0

en als f. = 20 en fh = 40 GHz:

u, = 91. 3
U z = 22.0
u3 = 27.6
u 4 = 0.14

(6.30)

(6.30a)

(6.30b)

Het schalen van XPD is nu mogelijk door voor twee verschillende situaties, aan te geven

met de index 1 en 2, de XPD te berekenen met vergelijking (6.28) en het verschil van

beide grootheden te bepalen. Voor beide situaties mogen de frequentie, elevatiehoek en

andere in de vergelijking voorkomende propagatieparameters verschillen maar de

regenintensiteit moet in beide situaties gelijk zijn. Dit alles resulteert in:
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XPD, = XPD2-W
w=u, -u, +u210g(f,) -u210g(f2)

I 2 I 2

~
1,cos29,sin 12 (II., -f ) I] 2 2

+ 2010 V' , - o. 0053 (0' -0' )
1 2cos29 2sin 12 (¢2-f2) I ' 2

- (AxPD, - AxPD2) + (u3 - u3) - (u4 f, - u 4 f 2) log (R)
J 2 I 2

(6.31)

Wanneer de frequentie in beide situaties onder of boven de 20 GHz ligt, gaat vergelijking
(6.31) over in:

XPD, = XPD2-W

1 ~ f,) 1 ~1'COs29'SinI2(¢'-f') I]W = u2 0 - + 20 0
f 2 12cos292sin 12 (¢2- f 2) I

2 2
- 0.0053(0',-0'2) - (AxPD, - AxPD2) - udf, - f 2)10g(R)

(6.32)

De frequentie-afhankelijkheid van 4k bij de Marshall en Palmar regendruppel-verdeling is

weergegeven in figuur 6.9. Deze frequentie-afhankelijkheid, die voomamelijk bij
frequenties boven de 20 GHz een roI speeIt, maakt dat de CCIR relatie in dat gebied
onbruikbaar is.
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Figuur 6.9: Frequentie-ajhankelijkheid van de differenriele propagatie constallte.
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

7.1 Conclusies

Sysreenifouten.
De onnauwkeurigheid in de met beide grondstations geregistreerde data is klein. Voor
beide bakens geldt dat de maximale fout in de data bij een lage signaal-ruisverhouding het

gevolg is van ruis in het systeem, maar bij een hoge signaal-ruisverhouding is de variatie

in de EIRP van de satelliet de oorzaak. Voor de 12.5 en 30 GHz bakens gelden bij een

lage signaal-ruisverhouding respectievelijk de waarden 0.4 en 1.2 dB voor de maximale

fout. En bij een hoge signaal-ruisverhouding gelden de waarden 0.22 en 0.46 dB voor
respectievelijk het 12.5 en 30 GHz baken.
De signaal-ruisverhouding is hoog wanneer de demping groot is. De genoemde waarden

gelden bij een demping van 30 en 48 dB voor respectievelijk het 12.5 en 30 GHz baken.

Het meetbereik van het 12.5 GHz co-polar signaaJ is begrensd tot 32 dB omdat dit signaal

gebruikt wordt voor synchronisatie met behulp van een PLL.

Het meetbereik van het 30 GHz co-polar bakensignaal is 48 dB en de beide cross-polar

signalen hebben ook een bereik van 48 dB.

De gebruikte radiometers zijn voldoende nauwkeurig, ongeveer op 0.9 K. De regenmeters

hebben een resolutie van 1.6 mm/uur dit is zeker voor de lage regenintensiteiten aan de
lage kant. De oorzaak hiervan is dat 1 druppel per 10 seconden overeenkomt met 1.6
mm/uur.

De beschikbaarheid van het totale systeem is rond de 75%. Wanneer we de afzonderlijke

systemen bekijken dan ligt de beschikbaarheid zeker boven de 85%. Om een hogere

beschikbaarheid te halen is het noodzakelijk om de status van het systeem te monitoren in

de C-hal. Dit maakt het mogelijk sneller in te grijpen bij storingen die eenvoudig te

verhelpen zijn.

De Gunn-oscillatoren van de ontvangers in het frontend (voomamelijk de 30 GHz Gunn

oscillator) gaan uit lock bij extreem hoge en extreem lage temperaturen. Hierdoor worden

geen belangrijke events gemist maar het verlaagt de beschikbaarheid. Een
temperatuurrege1ing, die de temperatuur in het frontend op een temperatuur tussen de 10

en 30°C houdt, zou dit voorkomen. De ontvangers blijken geen waarneembare

temperatuurdrift te vertonen, er is dan ook geen waameembare temperatuurdrift in de

gemeten signalen.
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Tracking.
Het tracking-systeem introduceert een fout van maximaal 0.2 en 0.8 dB in respectievelijk
het 12.5 en 30 GHz bakensignaal. Doordat de tijdtippen waarop een step-track wordt

uitgevoerd niet bekend zijn is het moeilijk om deze uit de data te verwijderen. Tijdens

events is het vrijwel niet mogeIijk om te bepalen of de variaties door propagatie of door

step-track veroorzaakt worden, of door beide. Regelmatig valt het tracking-systeem uit
doordat de remmen van de motoren vast bIijven zitten. Het valt te overwegen om geen

tracking toe te passen bij experimenten met reflector-antennes van deze diameter.

Externe invloeden.
Waterdruppels op het feedervlies zorgen voor een demping die varieert van 0.2 - 1.1 dB
bij 12.5 GHz en van 0.5 - 2 dB bij 30 GHz. De lage waarden gelden bij Iichte regen (1 

2 mm/uur) en de hoge waarden bij een regenintensiteit boven de 5 mm/uur.
Het feedervIies wordt iedere ± 3 minuten schoongeblazen met een stoot perslucht.

Dit mechanisme staat toe dat er zich tussen twee blaasacties waterdruppels op het

feedervlies verzamelen. Hierdoor ontstaat extra demping. Continu blazen in plaats van af
en toe een stoot perslucht zou een oplossing kunnen zijn, maar hiervoor is een veel

duurdere compressor nodig dan momenteel in gebruik is.

De verstoring hierdoor is voor lage regenintensiteiten goed zichtbaar en redelijk te

verwijderen uit de data. Bij de hogere regenintensiteiten is het moeilijker omdat het
gedrag van de verstoring nog niet goed bekend is. Wanneer de demping als functie van de
regenintensiteit bekend is kan deze correctie vrij nauwkeurig worden uitgevoerd. De

huidige waarden zijn slechts indicaties.

Data-acquisitie.
Het data-acquisitiesysteem functioneert goed, de nauwkeurigheid van 0.19 dB (signalen

worden in 8 bits opgeslagen) is voldoende voor dit experiment. Gezien de eerder

genoemde onnauwkeurigheid in de data, zaI een kIeinere quantisatiefout resulteren in

onnodig veel data.
Het bIijkt dat de statusinformatie erg beknopt is. Uitbreiden met informatie over tracking,
blower, ontvangers, detectoren, radiometers en regenmeters rou het verwerken van de
data vereenvoudigen, omdat sneller te bepalen is welke data betrouwbaar is.

Software.
Het is misschien mogelijk om de beschikbaarheid van het systeem te vergroten door data

reparatie toe te passen tijdens off-event perioden, wanneer data door systeemstoringen

wegvalt. Hierbij valt te denken aan frequentieschaling van het 12.5 GHz baken naar 30

GHz en omgekeerd. Of aan het combineren van de data van beide stations wanneer een

van beide defect is.
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Data-reparatie met behulp van frequentieschaling is zeker de moeite waard voor het
diversity experiment. De beschikbaarheid van het diversity-systeem is namelijk het laagste

omdat hiervoor beide stations tegeliik operationeel moeten zijn.

Planning.
Doordat de verwerkingssoftware, DAPPER (het standaard software-pakket dat voor dit

experiment in opdracht van ESA door Siemens ontworpen is), meer dan een jaar na

aanvang van de metingen beschikbaar kwam is de dataset niet volledig afgestemd op de
verwerkingssoftware.

Hierdoor ontbreken gegevens die voor het verwerken noodzakelijk zijn, het kan ook
voorkomen dat de gegevens een te hoge of erger te lage resolutie hebben.

Voor het verwerken van de data met DAPPER is radiometerdata op twee verschillende

frequenties per station noodzakelijk. Of een radiometer en meteoro]ogische gegevens. De

dataset bevat per station data van slechts een radiometer. De meteorologische gegevens
zijn in de vorm van KNMI-overzichten met een resolutie van een meting per 3 uur

beschikbaar. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre de KNMI-overzichten gebruikt

kunnen worden en welke onzekerheid hiermee geintroduceerd wordt.

Verwerking.
Het blijkt dat de relaties voor XPD en frequentie-schaling met het meetsysteem zeer

nauwkeurig bepaald kunnen worden. De meetnauwkeurigheid van het systeem is ruim

voldoende, alleen is er soms een relatief grote invloed door externe oorzaken.

De relaties voor frequentieschaling blijken redelijk overeen te komen met de data. Voor

het huidige experiment kunnen de geldende relaties goed gebruikt worden.

7.2 Aanbevelingen

Het tracking-systeem moet verbeterd worden, zodat de tracking-acties korter duren. Ook

zijn de motoren te storingsgevoelig, omdat de remmen steeds aanlopen.

Het valt te overwegen om geen tracking toe te passen. De richtfout is dan herkenbaar in

de data en kan met cancellation technieken verwijderd worden.

Onderzoek naar een beter systeem om het feedervlies droog te houden is nodig, gezien de

grote verstoring die door druppels op het vlies optreedt.

Andere systemen of andere materialen voor het vlies zouden getest kunnen worden. Ook

moet meer inzicht verkregen worden in het verband tussen regenintensiteit en demping

door druppels op het vlies.
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De statusinformatie moet uitgebreid worden, er valt te denken aan informatie over
tracking, blower, ontvangers, detectoren, radiometers en regenmeters. Hierdoor wordt het

gemakkelijker om te bepalen welke data betrouwbaar is en welke als onbetrouwbaar
beschouwd moet worden.

De status van het systeem moet gemakkelijker te controleren zijn, waardoor er sneller

ingegrepen kan worden bij storingen.

Een temperatuurregeling in het frontend rou het uit lock gaan van de Gunn-oscillatoren
kunnen voorkomen. Een onder- en bovengrens voor de temperatuur van respectievelijk 10
en 30°C zou al voldoende zijn.
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BIJLAGE 2: De Nakagami-Rice

In hoofdstuk 2 is voor de Nakagami-Rice kansdichtheid (vergelijking (2.38» afgeleid:

Integratie geeft de bijbehorende kansverdeling (vergelijking (2.39»:

Prob (E>r) = 1 - F (r)

= 2exp(-1/tan2¢) i vexp (-v2)Io(~)dVJr/si", tan¢

waarin geldt (vergelijking (2.40»:

(B2.1)

(B2 .2)

(B2 .3)

s = A
2

= E{S2)
2

No = a = E{n2 }

p = (:o)-~ = tan¢

Hierin representeert p de relatieve amplitude van de ruis, waarbij ¢ een hulpvariabele is

(5 en N niet in dB's) [6]. In § 2.6 is de betekenis van .s en n beschreven.

Wanneer het signaal bestaat uit een grote vaste component en een kleine ruiscomponent,

dus kleine waarden van p, nadert de Nakagami-Rice verdeling naar de Gaussische

verdeling. Wanneer de ruiscomponent en de vaste component ongeveer even groot zijn,

dus p in de buurt van 1, nadert de verdeling de Rayleigh verdeling.

Voor de Gaussische kansdichtheid geldt:

(B2.4)

Integratie geeft de bijbehorende kansverdeling:

(B2.5)
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met erf(z) de error-functie die gedefinieerd is door:

(B2.6)

Het verband tussen de Gaussische en de Nakagami-Rice verdeling wordt voor kIeine

waarden van p gegeven door:

t/> = atanp
(1 = IN; = sint/>

(i
m =A = cost/>

Voor de Rayleigh kansdichtheid geldt:

r [r2
]f(r) = -exp --

q2 2q2

Integratie geeft de bijbehorende kansverdeling:

Prob (B>r) = 1 - F (x) = eX1- 2r~]

(B2.7)

(B2.S)

(B2.9)

Ret verband tussen de Rayleigh en de Nakagami-Rice verdeling wordt voor grote waarden

van p gegeven door:

q=(1=JN;
a = 1

(B2.10)

In figuur B2.1a en b zijn respectievelijk de kansdichtheid en de kansverdeling

weergegeven volgens Nakagami-Rice en Rayleigh met (1 als parameter. Het blijkt dat de

curves vrijwel samenvallen voor (1 ~ 4. Voor die waarden van (1 kunnen we de

Nakagami-Rice verdeling benaderen met een Rayleigh verdeling.
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In figuur B2.2a en b zijn respectievelijk de kansdichtheid en de kansverdeling

weergegeven volgens Nakagami-Rice en Gauss met (J als parameter. Het blijkt dat de

curves vrijwel samenvallen voor (J :s: 0.1. Voor die waarden van (J lrunnen we de

Nakagami-Rice verdeling benaderen met een Gaussische verdeling.
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Bij de bepaling van de Nakagami-Rice verdeling is de kansdichtheid geintegreerd over r.

Hierbij is voor de Besselfunctie de volgende benadering gebruikt (dit vanwege

beperkingen in het grafische software-pakket Matlab):

{

10 (z)

1 0 ( z ) = 1 exp ( z) + 0 ( .! )
J2'1fZ Z

z S 40

z > 40
(B2.11)

Wanneer we vergelijking B2.11 en 2.38 uit hoofdstuk 2 combineren geeft dit:

fR(r) = r-r--exp{- (r-A)2}
~~ 2No

Dit is de vergelijking van een Gaussische kansdichtheid.

(B2.12)

Programma 1: Nak-ric.m is het Matlab programma waarmee de figuren B2.1 en B2.2

gemaakt zijn.
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Programma 1; Nak-ric.m.

cIoor,

a - 0.00000OO5:0.005:3:
q - I;
dID - (.1 .28 .5):
JlIIi - IIOII(dID);
ID - ClDI(pbi);

~ - (.iD(Jlbi»)loqn(2);

• - m;

.~-~
-..im- .iao(lt);

aui --una);
IOlII - .;.(.~Il:

kit - 1OlII(2);

b. - 1:kIt;
cIoor 100Iz 100Iz • _ J-pm _

.n.) - 10"10&11)(1 +111:>(.)"2);

....(•• :) - 1/(.~(.)"oqrI(2"pi»· apl·ll2· ((It-m(.))I.~(.))."2);

""(••:) - 112 "(I +erf(lt-m(.»I(.~I(.)"oqrI(2»»:
1 - (1(.)· a)I.iF*ll.)"'2;

oiz&1ooIz - _(fiIld(a < - 40»;
100Iz - 10 :oizclowa);

bIdcn - .izc(1coM);

iaIa - bldcnQ);
100Iz - a(1 :iaIa);

• - a(nIcx + I :maxi);
_ - _I<O.;"Iowz);
J-pm - loMlI.ilJDllD(.)"2 ." exp('O""", ."2 +.(.)"2)I(2"oi_(.)"2» ."1_;
~ - oqn(llplll(.i_(.)"2 "2"o(.)"pi» ." exP«-(llpll-.(.» ."2)1(2"oilJDllD<.)"2»;
pm<•• :) -(Iooipxn,III'P""];
for k-2:max.i

FID(••k.1) - (pm(••k.1) + pxn(••k»!2;
fm(••k·1) - (It(k) -.(k-I» .• FID(••k-I);

0IId;

p:m<.,IIIIl<i) - 0;
fm(.,IIIIl<i) - 0;
fmam(•• :) - I . _um(fm(•• :»;

0IId;

uioO·IO 100 I»;
for a-l:lOt

ul(•• :) - :lO"'101I1)(.);
ul«.,:) - ul(•• :) + .f(.);

"'1«.,:) - I • hI(•• :);
0IId;
for 1- J:10(

p1<ll(ltoI«•• :)."'1«•• :).···,ul«•• :).fmam(•• :).' :');

bold aD;

0IId;
lllabelCampli'..x (dB]');
ylabe1CProb(R> r)');

10><,(-9•.1,'_ Go...·);
10><1(-9•.05,' ...... Nobpmi·Rioc·);

1ex,(-.3•.9,'0.1 ');
10><,(-2.1 •.9.'0.25'):

1ex1(-6•.115,'0.5');
bold off;

- moIIlCalp:
paUle;

da;
uioO-5 5 0 6]);
for .-I:lOt

pI<ll(lto1c:(•• :).....(••:)•••• ,u1c:(••:).pm<••:).':');
bold aD;

0IId;
lllabelC_Iihdo (dB]');
ylabel('f(r)');
_(-4.5.5.7,'_ Go...·);
1ex.(-4.5.5.4,'...... Nabpmi·Rioo·);
1ex1(.4.5.'0.1');

10'<10.5.1.5,'0.25');

10'<1(3.1 ••8,'0.5');

--IaDp;
bold off;
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BULAGE 3: Afleidingen

Afleiding van vergelijking (6.10).

In het 12-stelsel geldt:

[E
R1

] = [T1 0][ET1
]

ERZ 0 Tz ElZ

Substitutie van vergelijking (6.8) in hoofdstuk 6 in (B3.1) geeft:

[ER1 ] = [T1 0][c~s¢ -Sin¢][Ev]ERZ 0Tzsl.n¢ cos¢ E
H

Ret verband tussen ~V.H en ~1.2 is:

(B3.1)

(B3.2)

(B3 • 3)

Combinatie van vergelijking (B3.2) en (B3.3) geeft vergelijking (B3.4) die overeenkomt

met vergelijking (6.10) in hoofdstuk 6.

(B3 .4)
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Aneiding van vergelijking 6.12.

We maken gebruik van de volgende gelijkheden uit de goniometrie:

cos2¢ = 2: + 2:cos2¢
2 2

sin2¢ = 2: - 2:cos2¢
2 2

sin¢cos¢ = 2:sin2¢
2

sinh (x) = 2:(ell
- e-ll

)
2

cosh (x) = 2:(ell + e-ll
)

2

(B3.5)

We definieren 7" .. 7"2 en To met behulp van vergelijking (6.9) en (6.13) uit hoofdstuk 6

als:

7", = (A, - j ¢, ) L
7" 2 = (A2 - j (2) L

-! (1'1 + 1'2)
To = e 2

-'rT, = e 1

-'rT2 = e 2

Substitutie van vergelijking (B3.5) in (6.11) uit hoofdstuk 6 geeft:

Tw = T,(~ + ~COS2¢) + T2(~ - ~COS2¢)
1 1= "2 (T, + T2) + "2 (T, - T2) cos2¢

THH = T,(~ - ~COS2¢) + T2(~ + ~COS2¢)
1 1= "2 (T, + T2) - "2 (T, - T2) cos2¢

TYH = THY = ~ (T2 - T,) sin2¢

(B3.6)

(B3.7)
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Substitutie van vergelijking (B3.6) in (B3.7) geeft:

Tw = 1( -T. + e-T~) + 2: (e-T· - e-T~)COS24>-e2 2
Tw = 1( -T1 + e-T~) _ 2: (e-T) - e-T~)COS24> (B3.8)_e

2 2
TVH = THV = 2:(e-T~ + e-T.)sin24>2

Herschrijven en invoeren van To (zie vergelijking (B3.6» geeft:

(B3.9)

Combineren van vergelijking (B3.5) en (B3.9) geeft vergelijking (B3.tO) die overeenkomt

met vergelijking (6.12) in hoofdstuk 6.

Tw = TO{COSh(~) - Sinh(~)COS24>}

THH = TO{COSh(~) + sinh(~)COS24>}

TVH = THV = TO{-Sinh(~)Sin24>}

Hierin is de anisotropie !1 gedefinieerd als:

!1 = 12 - 1,

Dit is gelijk aan de definitie in vergelijking (6.13) in hoofdstuk 6.

(B3.10)

(B3.11)
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