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I

Samenvatting

Het afstudeerwerk bestond uit een theoretisch deel, een onderzoek naar

kruispolarisatie optredend bij aard--satelliet verbindingen en een

praktisch deel, realisatie van een benodigd microgolf-circuit om kruis

polarisatie meetgegevens te verzamelen.

De kruispolarisatie studie richtte zich op depolarisatie veroorzaakt

door hydr-meteoren. Als eerste werd een literatuurstudie verricht, om

de reeds bestaande kennis te verzamelen. Hieruit resulteerde aan aantal

modellen voor regen-geinduceerde kruispolarisatie die de druppelvorm,

druppelgrootte verdeling en de kantelhoekgrootte verdeling verdiscorr

teren. Vaak wordt in deze modellen verondersteld dat de wind- en propa

gatierichting orthogonaal zijn. Door ontwikkeling van een eigen veld

componentenmodel, waarin de windrichting variabel ].s, wordt aangetoond

dat deze benadering belangrijke consequenties heeft. Want door het

veranderen van windrichting varieert de XPD in bepaalde gevallen meer

dan 8 dB voor lineaire polarisatie.

Vervolgens wordt met het gecorrigeerde model van Bostian een eerste

aanzet gegeven tot berekeningen van ijskristal depolarisatie.

Het ontwikkelde microgolf-circuit client om met de 8 ill Gregorian antenne

van de vakgroep EC deel te nernen aan het zend~~periment met de OT5, om

zodoende XPD meetgegevens te verzamelen. De antenne moest geschikt

worden gemaakt voor het zenden en ontvangen van zes circulair gepolari

seerde signalen. Hiertoe werden twee alternatieven bekeken: een Clrcu

larisator en een circuit bestaande uit "ortho-mode-coupler" en "short

slot-hybrid", waarvan het laatste werd gefabriceerd. Met dit laatste

circuit worden golven gerealiseerd waarvan de ellipticiteit kleiner is

dan 0,5 dB over een bandbreed~e van 20 MHz.



II

Lijst van gebruikte symbol en en afkortingen.

Hoofdstuk 1.

XPD(H),
(V), (C)

- It cross-polarization-discrimination " voor resp.

horizontale, verticale en circulaire polarisatie. (dB)

Eht,Evt - uitgezonden golf, resp. horizontaal en verti

caal gepolariseerd.

E E - ontvangen golf, resp. horizontaal en verti-hr' vr

B

A,B,C

Ta,b

A , PI
, .u

caal gepolariseerd.

- symmetrie assen van de regendruppel.

- as van rotatie symmetrie van de regendruppel.

- projectie van de symmetrie assen van de regen-

druppel op het verticale vlak.

- transmissiecoefficienten langs de symmetrie

assen A,B.

- dempingscoefficienten langs de symmetrie

assen A,B.

- fasedraailngscoefficienten langs de symmetrie

assen A,B.

rechtsdraaiend circulair gepolariseerde golf.

- linksdraaiend circulair gepolariseerde golf.

verstrooilngscoefficient langs symmetrie as

x in voorwaartse richting.

f(o,oo,a) - scattering amplitudo [22] blz.8.

R . t . -+- • -+- ( mm/ h \,- regenln enSlvelu _ I

S (0,0)
x

RHCP
LECP

A ba,

- terrein ruwheid exponent bij bet bepalen van

de windsnelheid. blz. 13

M1 ,M2 ,M t - matrices blz. 24.
M(p)dp fractie van het volume van de regenbui dat in

beslag genomen wordt door druppels met straal

P<'r< p + dP .

V(- ')\ a J - eindvalsnelheid van de regendruppel mat straal

a (m/ sec .).

V ,
v,n - resp.verticale en horizontale snelheid van de

druppel (m/ sec .).



III

v - gemiddelde windsnelheid (m/ sec ).
o

U - windsnelheid ter plaatse van de regendruppel (m/ sec ).

C1 meesleepcoefficient bIz. 9.
C

2
- dichtheid van het medium (kg/ m3) bIz. 9.

F h - resp. horizontale en verticals kracht op de druppel.
" ,v

u - Ta/Tb .
I - weglengte door de homogene regenbui (km).

n(a) - aantal druppels per volume eenheid met volume

4/ 31ra 3 (m- 3 ).

a - straal van de ronde druppel met gelijk volume

als de afgeplatte druppel (mm).

g - gravitatie constants.

m - massa van de regendruppel (kg).

h - hoogte van de regendruppel boven aardoppervlak (m).

h r - referentie hoogte van de druppel boven het aard-

oppervlak (m).

t tijd (sec).

( -1 \k - propagatie constante em I'
o

a
hh

- coefficient die aangeeft welk deel van een uitge-

zonden horizontaal gepolariseerde golf in de ho

rizontale polarisatie richting ontvangen wordt.

a hv - coefficient die aangeeft welk deel van een uitge

zonden verticaal gepolariseerde golf in de hori

zontale polarisatie richting ontvangen wordt.

a vh - coefficient die aangeeft welk deel van een uitge

zonden horizontaal gepolariseerde golf in de verti

cale polarisatie richting ontvangen wordt.

a - coefficient die aangeeft welk deel van een uitge-vv
zonden verticaal gepolariseerde golf in verticale

polarisatie richting ontvangen wordt.

e - schijnbare kantelhoek, projectie van de fysische

kantelhoek op het verticale vlak.

X - fysische kantelhoek.

a _ elevatie hoek.

~ - comDlement van de elevatie hoek.

a - hoek van inval, hoek tussen de propagatie richting

en de as van rotatie symmetrie van de druppel (B).
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IV

hoek tussen de projecties van wind- en propaga

tie richting op het horizontale vlak.

- aanduiding van de windrichting gebruikt door

Saunders <P = 90 0
- qJ •

- specifieke windrichting waarbij de XPD-~is.

kantelhoek zoals deze wordt gebruikt door Saunders.

- golflengte (cm).

- polarisatie hoek.

- gemiddelde van de Gaussische verdeling.

- standaarddeviatie van de Gawsische verdelipg.

Hoofdstuk 2.

OMC - "ortho-mode-coupler".

SSH - "short-slot-hybrid ll •

XPD - 11cross-polarization-discrimination " (dB).

L - lengte koppelsectie van de SSH.

d - doordringdiepte van de platen van de cir~ulari-

sator.

r - straal van de ronde golfpijp van de circulari-

sator.

a

b

c

w

f
o

Af
AI/f

o

- genormaliseerde doordringdiepte.

- hoogte van de golfpijp.

- breedte van de golfpijp.

- breedte van de koppelsectie van de SSH.

- plaatlengte van de circularisator.

- centrale frequentie.

- bandbreedte.

- relatieve bandbreedte.

- golflengte.

- golflengte in lucht.

- afsnij.golflengte van een golfpijp.

- genor~aliseerde golflengte.

!3. ..
1 ,2

)"
g10,g20- golflengte van resp. de TE10 en TE20 mode in de

golfpijp.

- fasedraailng van de verschillende componenten blz.47.
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1. Depolarisatie.

1 .1. Inleiding.

In de toekomst zal bij communicatiesystemen de behoefte aan

een grotere kanaalcapaciteit bestaan. De huidige kanaalcapa

citeit kan verdubbeld worden m.b.v. de zg. llfrequency-reuse ll

techniek. Bij deze techniek wordt een frequentie tweemaal

gebruikt voor twee orthogonaal gepolariseerde signalen. De

doeltref~endheid van daze methode is sterk afhankelijk van

de mate waarin de twee orthogonaal gepolariseerde signalen

bij de ontvanger te scheiden zijn. Om een optimale werking

van de "frequency-reuse!' techniek te verkrijgen is het nood

zakelijk dat men enig inzicht heeft in het ontstaan van kruis

polarisatie.

Onder depolarisatie wordt verstaan: het overgaan van energie

van de ene polarisatierichting in de andere. De mate waarin

depolarisatie optreedt wordt uitgedrukt in de zg. "cross

polarization-discrimination (x.p.d.)". De x.p.d. is gedefe

nieerd als de verhouding van de ongewenste veldcomponent, de

kruispolarisatiecomponent en de gewenste veldcomponent de zg.

copolaire component.

d - E-kruisDol.
x.p .. - >i' '

LJ-CO-pO..l.

XPD(dB) 20 log /E-krUisDol'l
E-co-pol.

De kruispolarisatie wordt in een communicatiesysteem veroor

zaakt door de antennes, het microgolfcircuit en het transmis

siemedium. In dit hoofdstuk zal worden nagegaan welke invloed

het transmissiemedium van radioverbindingen, de atmosfeer,

uitoefent op het ontstaan van kruispolarisatie, voor frequen

ties tussen de 10 en 30 GHz.
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Daar bij deze frquenties het transmissiemedium bij afwezigheid

van hydro-meteoren geen depolarisatie van betekenis veroorzaakt.

kan volstaan worden met de behandeling van hydro-meteoren als

bron van depolarisatie.

Zo komen de volgende punten aan de orde:

- depolarisatie t.g.v. regen; zg. regengelnduceerde kruispola

risatie.

- depolarisatie t.g.v. ijskristallen; zg. ijskristal depolari

satie.

- depolarisatie t.g.v. sneeuw.

1.2 Depolarisatie t.g.v. regen.

1.2.1 Factoren van invloed 00 het ontstaan van regengelndu

ceerde kruisDolarisatie.

Uit experimentele gegevens is gebleken dat met toenemende drup

pelgrootte de vorm van de regendruppel niet langer precies bol

vormig maar afgeplat bolvormig is. Tevens treedt nog het ver

schijnsel van de kantelhoek op, d.w.z. de as van rotatie sym

metrie van de druppel maakt een hoek ~ 0 met de verticals as.

De vervorming van de regendruppel is er de oorzaak van dat de

dempings- en fasedraailngscoefficienten van de twee polarisa

tierichtingen evenwijdig aan en loodrecht op deze symmetrie as

verschillen. Dit heeft tot gevolg dat de kruispolarisatie af

hankelijk is van de kantelhoek. Om het mechanisme van de regen

gelnduceerde kruispolarisatie te bestuderen worden achtereenvol

gens de volgende punten besproken:

- ontstaan van regengelnduceerde kruispolarisatie.

- demping en fasedraailng t.g.v. regen.

de invloed van de vorm van de druppel.

- de invloed van de druppelgrootte verdeling.

- het ontstaan van de kantelhoek, wind en windvlagen.

de invloed van de kantelhoekgrootte verdeling.

- de invloed van de windrichting.
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1.2.2 Ontstaan van regengelnduceerde kruisDolarisatie.

De kruispolarisatie wordt veroorzaakt doo~ de afgeplatte vorm

en de kantelhoek van de druppels. Aan de hand van lit. [7] en

D4J zal nagegaan worden hoe beide oorzaken zich manifesteren.

We definieren sen X,Y,Z coordinatenstelsel zoals dit in fig.

1.1 is gegeven, met daarin een afgeplatte druppel die een kan

telhoek a bezit. VerdeI' wordt aangenornen dat de as van rotatie

syrnmetrie B loodrecht op de propagatierichting staat.

Er wordt een horizontaal (Eht ) en een verticaal (E
vt

) gepolari

seerde golf uitgezonden. De horizontaal (Eh ) en verticaal (E )
I' vr

ontvangen golven na propag~tie door de regenbui worden gegeve~

door:

[
E Jhr

E
VI'

[
COS IJ sin8J[Ta

- -sine cosO 0

o ][COS8 -sinal [Eht] =
Tb sine cos eJ Evt

la, 1nn

a vh
( 1 • 1 )

zie fig. 1.1.

richting

Z

B
/

/

Ev

l,
C

.<! Y
windrichting

Fig. 1.1. Het ontstaan van regengelnduceerde kruis

polarisatie.
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met: A,B,C - symmetrie assen van de regendruppel, met B de

as van rotatie symmetrie.

S - kantelhoek.

a o - complement van de elevatiehoek.

E , - verticaal en horizontaal gepolariseerde uitgev,n
zonden golven.

- hoek van inval.

Na uitwerking volgt hieruit:

a hh = TacOS
2
8 + Tb sin

2e

a, = a ,= ~(T-b-T ) sin2env vn a

a = T, COS 2
8 + T sin 2

6'vv D a

met T
a

en T
b

de transmissiecoefficienten langs de symmetrie

assen A en B van de druppel.

T = exp(-(A b+ j¢ b)l)a,b a, a,

waarin A b- de dempingscoefficient (dB/km)a,
¢ ,- de fasedraailngscoefficient (graden/km)a,D
1 - de weglengte door de homogene regenbui (km)

is.

( 1 • 2a )

(1.2b)

(1.2c)

(1 • 2d )

De cross-polarization discrimination voor horizontaal en ver

ticaal gepolariseerde golven is dan resp.

(1-u)taneXPDH = 20 log (1 • 3a )

XPDV

met u = T IT ba •

20 log

u + tan 2
0

(1-u)tano

'21 + u tan (\
(1.3b)

Voor het berekenen van de kruispolarisatie van circulair

gepolariseerde golven maken we gebruik van het feit dat voor

een rechtsdraaiend circulair gepolariseerde golf (RECP) geldt:
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Indien een RHCP wordt uitgezonden, dan wordt een rechtsdraai

end elliptisch gepolariseerde golf ontvangen, gegeven door:

(1 • 5 )

hetgeen de som is van een RHCF en een LHCP golf.

[
E

hr
] = ~ ( (E, + j E_ ) (1 ,) + (S, -

E nr vr -J nr
vr

Zodat voor de kruispolarisatie geldt:

[
Eh-jE I ,a,,-a +2 j a'j

XPDC = 20 log R r+ 'E
vr = 20 log nn vv vn =

~hr J vr ahh+a vv

In de uitdrukkingen 1.3 en 1.7 is duidelijk te zien hoe

de kantelhoek zich manifesteert. Het afgeplat zijn van de

druppel komt tot uiting in het van 1 verschillen van u.

(1 • 6 )

(1 . 7 )

Bij deze afleiding zijn verschillende vereenvoudigingen toe

gepast, te weten: aIle druppels zijn gelijk gericht, de pro

pagatie richting staat loodrecht op de windrichting en de

hoek van inval a is 90 0
• In een natuurlijke regenbui is dit

niet het geval. er zijn zowel druppels met een negatieve als

ook druppels die een positieve kantelhoek bezitten. Deze

twee effecten werken elkaar tegen, zodat de XPD Kleiner wordt

dan in het geval dat aIle druppels dezelfde kantelhoek be

zitten. in paragraaf 1.2.7 zal hier uitvoerig op worden in-

gegaan.

Ook is de hoek tussen de wind- en propagatierichting niet

altijd 90°. De invloed van de windrichting komt aan de orde

in paragraaf 1.2.8. Tevens zal in deze paragraaf de invloed

van de hoek van inval op de transmissieco~ffici~ntenbekeken

'Norden.



/o •

1.2.3 Demping en fasedraailng t.g.v. regen.

(1 .9)

(1 .8)

(graden/1m)

(dB/km)

Hier zal volstaan worden met het geven van de formules ter

berekening van de demping en de fasedraailng. De afleiding

van deze formules is op duidelijke wijze gepresenteerd in

[~. Voor de demping en de fasedraailng langs een symmetrie

as x van een druppel geldt, bij de hier veronderstelde " s in

gle-scattering" benadering:

Ax = o. 434 A
2 /-rr~ Re { Sx ( 0 , 0 )} n (a )

<Px~ - 9 )?/;~lm { Sx(o,ol}n(a)

hierin is: S (0,0) - verstrooilngscoefficient langs sym
x

a
A

metrie as x in voorwaardse richting,

voor een druppel met straal a.
- het aantal druppels per volume eenheid

met volume 4/
3

a3
-,r (m- 3 )

- straal van de regendruppel (mm)

de golflengte in em.

Voor de bepaling van de demping en fasedraailng zijn dus

twee grootheden van belang, n.l. de verstrooilngscoefficient,

waarbij de vorm van de regendruppel een rol speelt en de

(-,druppelgrootte verdeling in de vorm van n a / .

1 .2.4. De g..:.8omet r ie van
1 )

de vallende regendruDuel.

Uit fotografische metingen is gebleken dat druppels met een

straal groter dan 1 mm niet meer bolvormig zijn, maar een

platte bodem bezitten, Oguchi [9J fig. 1.2

a o o c o

fig. 1.2 Foto's van vallende regendruppels met verschillende

straal. [9]

1) Hierbij is gebruik gemaakt van lit. [33].
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De vorm van de regendruppel zoals die in fig. 1.3 is gege

ven wordt bij benadering geschreven door r:

met

r =

u=

£/ :2
f(TJ) = a/ 'J1-vSln7J

1 a 2 /b 2 en alb = - a

(1.10)

waarbij a de straal is van een ronde druppel met hetzelfde

volume als de afgeplatte druppel.

z

,
,

,

ellips

cirkel

y

x
fig. 1.3 De vorm van de afgeplatte regendruppel.

Een nauwkeurige berekening van de druppelvorm is gemaakt

door Fruppacher and Fitter en is terug te vinden in Oguchi

[9]. Het gevolg van de asymmetrische vorm is dat de ver

strooirngsco~ffici~ntenvan de verschillende symmetrie as

sen van elkaar afwijken, zie bijv. tabel 1.4 afkomstig uit

Uzungolu [22].1)

Bij de verstrooirngco~ffici~nten3(0,0) dient vermeld te

worden volgens welk druppelmodel ze berekend zijn, omdat

de vorm van de druppel van invloed is op deze co~fficienten.

1) De coefficienten van Uzungolu zlJn in overeenstemming

met die van Morrison and Cross [10J, er geldt n.l.:

3 h(O,O) = -ik
O

f_ ,(O,a..,a), met k
O

(c;n-1) en f ,(O,a..,a)
v, if,n v,n

(c m) •



Incident angle

incident polarisation

[(0. a o' 0-025)
[(rr. "0.0.025)
[(0_ "0.0-050)
[(rr. "0.0-050)
[(0. "0.0-075)
[(rr. "'0' 0-075)
[(O.?~. O-JOO)
[(rr. "0' 0-100)
[(0. "'0' 0-125)
[(rr. "0.0-125)
[(0. "0' a-ISo)
[(rr, "0.0-150)
[(0. "'0' 0-200)
[(rr. "0' 0-200)
[(0, "0,0-250)
[(rr. "'0' a-250)
[(0. "0' 0-300)
[(rr. "0 • 0-300)
[(0, "'0' 0-350)
[frr;ao. 0-350)

8-l28x 10-' +i2-20x 10"
8-020 X 10-' + ii-55 X 10-'
6-741 X 10-' +i2-759 x 10-'
6-390 x 10" + i4-66 x 10-'
2401 X 10-' + il-673 x 10-'
2-] 27 x 10-' - i4 -I 2 X 10- ,
6-09 x 10-' + i 7-64 x 10-'
4-93 x 10-' - i3-85 x 10-'
1-27 x ]0-' + i2-99 X 10-'
9-61 x 10-' - il-96 x 10-'
2-12 x 10-' + ;9-09 x 10-'
J-89 x 10-' -i6-43 X 10-'
3-87 X 10-' + i2-31 X 10- I

6-51 x 10-' -i7-16 X 10-'
7-93 x 10-' + ;4-94 x 10-'
1-27 X 10-' + iI-58 x 10-'
1-34 X lo-' +il·12 X 10-'
2-1 X 10-' + i6-1 X 10-'
1-8 x 10-' + j 2·2 X 10-'
3-0 x 10-' + iI-5 x 10"

7-895 x 10" + i2-09 X 10"
7-787 X 10-' + il-44 x 10"
6·360)( 10" + 12-577 x 10"
6-006 X 10" + i 2-84 X 1D"
2-202 x 10" +; 1-568 x 10-'
1-925 X 10" -i5-17 x 10-'
544 X 10" + i7·24 x 10"
4-26 X lO" -i4-26 X 10"
1-10 x to·, + i2·86 X 10-'
7-86 X 10" -i2-10 X 10"
1·75 X 10" + ;8·7) x 10"
1·50 X lQ" -i6·85 X 10"
249 X lO" + i2·06 x 10-'
5·06 x 10" - i9-86 x 10"
4-17 x 10" + i3-28 X 10"
8·72 X 10" + i5-80 x 10"
6-70 X lQ" + i5-68 x 10"
1·3 X 10" + i7 -9 x 10']
9-1 X 10" + i9-6 x 10"
1-8 x 10- I + i 30 x 10"

90°

8 .

8-129 x 10" +;2-21 x 10"
8-018 x 10" + il-54 x 10"
6-750 X 10" + 12·825 X 10"
6-378 x 10" + ;400 x 10"
2412 X 10" + i1·775 x IC""'
2-112 X 10" -i5-12 x 10"
·6·16 X 10" + i8·53 x 10"
4-85 X 10" -i4-71 X 10"
1·28 x 10" +;353 x 10"
943 X 10" -1248 X 10"
2·03 X 10" + i 1-07 x 10"
1·96 x 10" -i7-92 x 10"
3·51 x 10" + ;2-39 x 10"
6-63 X 10" -is-58 X 10"
6·84 X 10" + i4·98 x 10' I

\-20 X 10" + il·J3 x 10"
1-25 X 10-' + il-!3 X 10"
2-2 X 10" + i4·6 X 10"
14 X 10- ' + i 2_J x 10"
2·5 x 10" +;1·2x 10·t

Tabel 1.4 Verstrooiingseoeffieienten [22J. Druppelvorm

volgens Puppaeher and Fitter. Gegeven is

f 'n(0,a.. ,0.1a) (ern) met a de straal van de
v, .

druppel in mm. f = 11.0 GHz.

1.2.5 De druppelgrootte verdel i ng.
1

)

Voor het uitrekenen van de damping en de fasedraaiing is

het noodzakelijk de druppelgrootte verdeling bij een be

paalde regenintensiteit te weten. Deze verdeling zal va

rieren afhankelijk van de wind, de temperatuur etc. [11]
Representatieve verdelingen zijn bepaald door Laws and

Parsons [12J. Marko'tiitz [13J heeft deze resultaten nader

geanalyss8~d. Hij concludeerde dat de druppelgrootte log

normaal verdeeld is, fig. 1.5.

Tevens bepaalde Markowitz sen uitdrukking voor het aantal

druppels met een gegeven straal per volume eenheid bij een

bepaalde regenintensiteit.

1) Hierbij is gebruik gemaakt van lit. [33].
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TABLE 1. Best-tit log-normal distribution parameters
to Laws and Parsons data shown in Fig. 1.

0.78
0.77
0.76
0.77

Standard
devia tion, 17

(mm)

4.03.5

0.71
0.95
1.08
1.43

1fean, m
(mm)

2.5
12.7
25.4

152.4

Precipitation rate
(mm h-')

1.5 2.0 2.5

RAIN DROP RADIUS IMM>

1.0

20

en 19
2.5 MM HR-1

...J
q: 13
>
II: 17
w

12.7 MM HR- 1,..
16::
15

~

~ 14

'" 13
~
ci 12

~ 11
w 10
~
:> 9...J
0 8;-
...J 7«...
0,..
"-
0...
:z
w
U
II:
UJ
Q"

Fig. 1.5 Op grondniveau bepaalde druppelgrootte verdeling

volgens La\v"s and Parsons (12].

n(p)dp
66.23 R M(p)dp

a: 3 V(a)

( ) (m- 3 )met n\p dp - het aantal druppels per volume eenheid

(1.11)

met straal r gegeven p< r < p + dp

R - regenintensiteit (mm/ h )

a straal van de bolvormige druppel met gelijk

volume als de afgeplatte druppel. (mm)

M(p)dp - fractie van het volume van de regenbui dat in

beslag genomen wordt door druppels met straal

P<r<P+ dp

v ('a) - de eindvalsnelheid van de druppel. (m/ sec .)

( ( 8. )1.147)V(a) = 9.58 1-exp- 0.885 (m/ sec .) (1.12)

Met de fractie M(p)dp , gegeven in tabel 1.6 bepaald door

Laws and Parsons r2] en met de eindvalsnelheid gegeven in

tabel 1.7 afkomstig uit r7], zijn samen met de verstrooi-
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ingscoefficienten de demping en de fasedraailng te berekenen

met ui tdrukking (1.8) en (1.9).

straal percentage van het totale volume
druppel regenintensiteit in mm/h

mm
0.25 1 .25 2.50 5.00 12.5 25.0 50.0 100 150

0.25 28.0 10.9 7.3 4.7 2.6 1 .7 1 .2 1 .0 1 .0
0.50 50.1 37.1 27.8 20.3 11 . 5 7.6 5.4 4.6 4.4
0.75 18.2 31 .3 32.8 31 .0 24.5 18.4 12.5 8.8 7.6
1 .00 3.0 13.5 19.0 22.2 25.4 23.9 19.9 13.9 11 .7
1 .25 0.7 1, .9 7.9 11 .8 17.3 19.9 20.9 17. 1 13.9
1 .50 1 . 5 3.3 5.7 10. 1 12.8 15.6 18.4 17.7
1 .75 0.6 1 . 1 2.5 4.3 8.2 10.9 15.0 16. 1
2.00 0.2 0.6 1 .0 2.3 3.5 6.7 9.0 11 . 9
2.25 0.2 0.5 1 .2 2. 1 3.3 5.8 7.7
2.50 0.3 0.6 1 . 1 1 .8 3.0 3.6
2.75 0.2 0.5 1 . 1 1 .7 2.2
3.00 0.3 0.5 1 .0 1 .2
3.25 0.2 0.7 1 .0
3.50 0.3

Tabel 1.6.Percentage van het 'Jolume van een regenbui(H(p)dp),
in beslag genomen door druppels met staal il(mm). [12J

straal eindval-
druDDel snelheid

" " m/secmm

0.25 2.00
0.50 4.03
0.75 5.40
1 .00 6.49
1 .25 7.41
1 .50 8.06
1 .75 8.53
2.00 8.83
2.25 9.00
2.50 9.09
2.75 9.13
3.00 9.14
3.25 9.14
3.50 9.14

Tabel 1.7. De eindval
snelheid van de
regendruppel met
straal a (om). [17J
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In recent werk van Howard and Matt~ws [27] wordt aangetoond

dat vooral kleine en middelgrote druppels verantwoordelijk

zijn voor het ontstaan van kruispolarisatie. Ondanks het

feit dat de verschil demping en fase.draailng voor grote

druppels groter zijn, doet de invloed van de kleine drup

pels zich sterker gelden omdat deze veel groter in aantal

zijn. Dit is geillustreerd in fig. 1.8.

straal v/d druppel (mm)

XPD -10

-.10

')0

-;0

~

........__ : _~ .._ _ _ 3·
.~.~.~.:.:.;--::-.;.~.;.~.~.:.:_-.::.::::.::::::. • -.-- ----- - -- --:::,~ I

--~--~

-10

Fig. 1.8 11.0 GHz XPD als functie van de grootste asym

metrische druppel in het veronderstelde ensemble

[2~. 1 :R=50 mm/h, 2:R=100 mm/h, 3:R=150 mm/h.

Hierbij is de XPD als voIgt berekend. Neem als voorbeeld

een druppelstraal van 2 mm. Dan is verondersteld dat de

druppels met een straal kleiner dan 2 mm hun werkelijke

afgeplatte vorm bezitten en dat de andere druppels rond

zijn, en zodoende dus geen bijdrage tot de XPD leveren.

Uit figuur 1.8 blijkt dat het voor de XPD weinig uit maakt

of de grote druppels weI of niet meegenomen worden in de

berekening. Dit is in kwalitatiev8 overeenstemming met

figuur 1.5, waaruit blijkt dat het aantal grote druppels

klein is.
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1.2.6 Ontstaan van de kantelhoek.

In de vorige paragrafen is beschreven hoe de transmissie

coefficienten berekend kunnen ,varden. Hiermee is het moge

lijk om de invloed van de asymmetrische druppelvorm op de

kruispolarisatie na te gaan, zodat ons nu nog de analyse

van het verschijnsel van de kantelhoek rest.

Een model dat het mechanisme van het ontstaan van de kan

telhoek beschrijft wordt gepresenteerd in Brussaard [15J.

In dit model wordt nagegaan wat de invloed op de kantel

hoek is van de windsnelheid, druppelgrootte, hoogte van

de druppel en de terreinomstandigheden. In dit model staat

de veronderstelling centraal dat de as van rotatie symme

trie van de druppel evenwijdig gericht is aan de relatieve

luchtstroom rand de druppel, figuur 1.9.

Het is niet de windsnelheid, maar de gradient van de wind

snelheid die de kantelhoek veroorzaakt.

\ )
.~ I----r

. ,.. \,-

~ig.1.9 Het ontstaan van

de kantelhoek. [15] .

Raindrop canting; F, is t'?taJ drag force on drop, F. is
honzontaJ component, F. 13 vertical com;xment. .. ,

Voor het bereken van de kantelhoek wordt uitgegaan van

fig. 1.9 waaruit voIgt:

tan 6

~ m(dV, /dt) U - V
~h n h= == (1.13)

F
v

mg V
v
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met: a - kantelhoek

V, - horizontale snelheid van de regendruppel (ill/sec)n
V - verticale snelheid van de regendruppel (ill/sec)

v
U - windsnelheid op de plaats van de regendruppel (ill/sec)

g - gravitatie constante

m - illassa van de regendruppel (kg)

Hierbij is aangenomen dat de wind aIleen een component

evenwijdig aan het aardoppervlak bezit.

De hoogte van de druppel wordt gegeven door:

h(t) = h(O)-V tv
en verder is uit metingengebleken dat voor de windsnel-

heid geldt:

(1.14)

U(h)

U(r)

h M
= (-) ..

h
r

10 meter~h~300 meter (1.15)

met U(r) de windsnelheid op referentiehoogte hr' De expo

nent wordt bepaald door de terreinruwheid, b.v. 0.1 voor

zee en 0.3-0.4 voor grote steden.

Zodat het uiteindelijke resultaat voor de kantelhoek ge

geven wordt door:

tana (h) =
V

v dU
F(M,x) (1.16)

g dh

4 g h
x =

A
F(M,x) (1 - M)

x

00

eX J e- P
x

(M-1) d
P P

F(M,x) is in fig. 1.10 gegeven, zodat samen me~ de eind

valsnelheden van tabel 1.7 de gemiddelde kantelhoek bere-

kend kan i,.;orden, Zle bijv. fig. 1.11.
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Fig. 1.10 F(M,x) als functie

van M en x [15]. hoek als functie

van de druppelstraal

en de hoogte [15J

Naast de normale wind spelen ook windvlagen een rol bij het

ontstaan van de kantelhoek. Maher et al [24] hebben een mo

del ontwikkeld om de invloed van de windvlagen te bepalen.

Er werden drie stormen geanalyseerd met een gemiddelde wind

snelheid van 80 km/h en windvlagen van 110 km/h. De gegevens

van 1 minuut werden gemiddeld om te komen tot:

- een relatie tussen de piek-piek variaties van de windsnel

heid rond zijn gemiddelde waarde (V o).
v = 0.854 Vopp

met een correlatiefactor van 0.9.
- een relatie tussen de oscillatie frequentie van de wind

snelheid en de gemiddelde windsnelheid. 20 vond hij voor

de windsnelheid de volgende uitdrukking:

(1.17)

v = V + 0.427 Vo sinnt
't-l 0

(t in sec.) (1.18)

Voor druppels met straal tussen de 0.25 mm en 3.5 mm con

cludeerde 1vfaher:

de druppels kunnen de windfluctuaties niet volgen, zoals

verwacht is de snelheidsafwijking groter naar mate de

straal van de druppel toeneernt.
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- na een periode wordt een stabiele toestand bereikt.

- door de verschil-snelheid tussen druppel en medium is er

steeds een horizontale kracht op de druppel werkzaam, het

geen een kantelhoek veroorzaakt.

Met de uitdrukking voor de horizontale component van de drup

pelsnelheid, gegeven door:

dV,
n

dt
(1.19)

met V,
n

K

- horizontale component druppel-snelheid (m/sec.)
2 -6- constante = C

1
C

2
7r8. 10

2 m

C
1

- meesleepcoefficient

C~ - dichtheid van het medium (kg/ m3)
~

a - straal van de druppel (mm)

m - massa van de druppel (kg)

U - windsnelheid (m/sec.)

kan dan op de verschillende tijdstippen de kantelhoek wor

den berekend m.b.v. uitdrukking(1.13)e.v. Op deze manier

verkrijgt men, anders dan,Brussaard die rekent met gemid-

delde windsnelheden en dus ook gemiddelde kantelhoeken be

rekent, een kantelhoekgrootte verdeling.

o Saunders

o Model van Maher

Fig. 1.12 Vergelijking

kantelhoek volgens het

model van Maher en Saunders.

l

EO

• 0 StUTl:l'e"S

• a Mod~

20 40
Bid.;.)

•
~!. [

:l.. 0.D5 • • I

.------l_-----'---_L~_~,_~_----' '<l ,- =:j '"1

0

0 0
a 0 g

0

0

~~
-!Il -&l -40 -20

Fractie van de totale hoeveelheid

druppels in het betreffende 10 0

interval.
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De op deze wijze berekende kantelhoek verdeling door

Maher komt goed overeen met de door Saunders [19] foto

grafisch bepaalde kantelhoek verdeling, fig. 1.12.

Daar in werkelijkheid de windsnelheid varieert, hebben

wij te maken met een kantelhoekverdeling.

1 .2.7 De invlo ed van de kant elho ekgrs)Ot t e v erdelin~

Daar dekantelhoek een stochastische grootheid is, moeten

de uitdrukkingen voor de XPD gemiddeld worden:)Indien wij

voor de kantelhoek verdeling de algemeen aanvaarde Gaus

sische verdeling met gemiddelde ~ en standaarddeviatie a

gebruiken [23] ,(38] ,[19], dan geldt voor de XPD:

(1-u) h
XPDH

XPDV

A
20 log 1----

u t h'

(1-u) h
20 log

1 + uh r

(1.20)

(1.21)

XPDC A 20 log
1 -u

1 tu
(1.22)

met zie bijlage 1.2:

<.sinecose) sin 2~

h
.0- =__-::-1 (1 .23)

<COS
2 e) 2a-

e t cos 2~

. 2e 2a2
.(sln ) e - cos 2~

h'~ = ,..,
(1.24)

2 2a~

<-co--s- rJ > e t cos 2fJ.

Deze uitdrukkingen zijn geldig voor het speciale geval dat

de windrichting loodrecht op de propagatie-richting staat.

In de literatuur wordt de XPD berekend voor dit eenvoudige

geval,hetgeen gerechtvaardigd wordt met de opmerking dat de

op deze wijze berekende XPD binnen 1 dB nauwkeurig is.

1) D.w.z. allereerst wordt het ensemble gemiddelde bepaald van de

in de verschillende polarisatierichtingen ontvangen signalen,

( a '\. {a > /a >, <a >.Hi erna 'word t de XPD beuaaldhh/' hv "vh 'IV •

door de verhouding van deze elementen te nemen.
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Alvorens in de volgende paragraaf de invloed van de wind

richting op de XPD te bekijken, dient eerst nog sen opmer

king te worden gemaakt m.b.t. het gebruik van kantelhoek

grootte verdelingen, met name de verdeling van Saunders.

Bij het gebruik van een kantelhoekgrootte verdeling moet

worden nagegaan voor welke hoek de verdeling gebruikt wordt.

Dit lijkt een triviale opmerking, maar in de literatuur

wordt nogal eens op incorrecte wijze van de verdeling van

Saunders gebruik gemaakt, b. v. Kaya [18]. Kaya gebruikt bij

zijn berekeningen de schijnbare kantelhoek e . Deze schijn

bare kantelhoek is de projectie van de fysische kantelhoek

op het verticale vlak, zie fig. 1.13 en eventueel paragraaf

1.2.8. Als verdeling voor deze schijnbare kantelhoek neemt

hij de verdeling van Saunders. Dit is fout omdat Saunders

niet de verdeling van e, maar van ~ bepaald heeft, figuur

1.13 en dat voor een speciale windrichting qJ= 22.5 0 [19J.

'..lind 
richting

./

x

"'-'----_.y

Fig. 1.13 De relatie tussen de verdeling van Saunders en de

schijnbare kantelhoek.

A,B - symmetrie assen van de druppel met B de as

van rotatie symmetrie.
I I

A,B - projectie van de symmetrie assen op het ver-

ticale vlak.
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x - fysische kantelhoek

e - schijnbare kantelhoek

~ - kantelhoek gebruikt door Saunders
rf.,.' _
~ aanduiding windrichting.

Voor de hoek van Saunders geldt:

tan ~ = tanx /coscP'

Terwijl de schijnbare kantelhoek gegeven wordt door:

tan e = tan x. cos¢'

Wil men dus van de verdeling van Saunders gebruik maken

dan moet deze eerst geschikt gemaakt worden voor de soort

kantelhoek die men wenst te gebruiken.

1.2.8 De invloed van de windrichting.

De windrichting belnvloedt de orientatie van de regendrup

pel zoals in figuur 1.14 is weergegeven.

B

/
/

z

B c cirkel

propa
t'ga~le

• 1 4- •rlcn'-,lng

c

x

ya----------

~_ 'dindr i c h tin!!
" ~

A

Fig. 1.14 In7loed van de windrichting op de druppel

orientatie.
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A,B,C - symmetrie assen van de regendruppel. met B

de as van rota tie symrnetrie.

o _ elevatiehoek,ao = 90 0 -0

X - fysische kantelhoek

~ - hoek tussen projectie van de propagatie-

richting en de projectie van de windrichting

op het horizontale vlak

a - invalshoek. hoek tussen de propagatierichting

en de as van rota tie symmetrie

E - resp. verticaal en horizontaal gepolariseerdev,h
go Iv en

Eh is altijd evenwijdig met de Y-as.

De windrichting heeft aIleen een horizontale component.

In het algemeen is a F 90
0

.

Met behulp van 3 modellen zal de invloed van de windrich

ting en elevatiehoek op verschillende manieren verdiscon

teerd worden:

- Transmissiecoefficienten (TC) model

De verandering van windrichting en elevatiehoek wordt ge

heel verdisconteerd door invoering van aangepaste trans

missiecoefficienten.

- Variabele schijnbare kantelhoek (VSK) model.

De schijnbare kantelhoek verandert al naar gelang de wind

richting verandert. Verandering van elevatiehoek komt tot

uiting in aanpassing van de transmissiecoefficienten.

- Veldcomponenten (VC) model.

Hier worde gebruik gemaakt van de fysische kaneelhoek en

constante transrnissiecoefficienten. Verandering van ele

vatiehoek en windrichting wordt beschreven door verande

rende veldco~ponenten.

Bij aIle drie de modellen wordt uitgegaan van de transrnissie

coefficienten die berekend zijn met de formules van paragraaf

1.2.3 en 1.2.5. gebruik makend van de verstrooilngscoeffici

enten van Uzungolu [22J.
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De eventuele aanpassing van de transmissiecoefficienten is

bij de modellen nader gespecificeerd. Het programma en de

resultaten van deze transmissiecoefficientenberekening zijn in

bijlage 1.3 gepresenteerd.

model.

De XPD wordt berekend met de uitdrukkingen 1.20 tim 1.24.

Hi erin is u g egeven door: [22J
u = Ta/Tb

met T b(n) = T b(o)cos~ + T b(90
0

)sin
2
aa, a, a,

en cos a = cos ¢ sin X sin aD + cos a o cos X

zie figuur 1.1/...

Verandering van windrichting en elevatiehoek bernvloedt

via u de XPD. De resultaten zijn gegeven in fig. 1.15.
-90 xpd ic-. d8

(1.26)

(1.27)

-813 H horizontale pol.

e ~ cirrulaire pol.

verdeling e

f 11,0 GHz

1 6,0 km

<5 30°

Jl = 4°
q = 30°

CSI....
attanuatio~ in dB

N
(l)

....
N

k:l +----+----+-----1----+-1----+---1--

fD-

-313

-113

-50

-213

Fig. 1.15 De XPD berekend voor verschillende windrichtingen

(¢), met het TC-model. Horizontale en circulaire

polarisati8.
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Deze en de resultaten van bijlage 1.4 zijn berekend met het

programma van bijlage 1.3. Uit deze resultaten blijkt dat

volgens dit TC-model de XPD in geringe mate afhangt van de

windrichting. De variaties zijn Kleiner dan 1 dB. Met dit

model zijn de variaties in gemeten XPD data niet te verkla

ren.

Variabele schijnbare kantelhoek (VSK) ~odel.

Ook nu wordt de XPD bepaald met de uitdrukkingen 1.20 tim

1.24. De verdeling van de schijnbare kantelhoek e wordt

echter aangepast aan de windrichting¢. Immers er geldt fig.

1. 16

z

¢

1. ~. ,SClli.Jnoare

X

Fig. 1.16 De

I,,
I

I I
I

~---T-t---y
I

I I
J I

J

"l
'windrichting

kantelhoek.

, tane - tanxsin¢.

De Gaussische verdeling van X is onafhankelijk van de wind

richting. Zo is het steeds noodzakelijk de Gaussische verde

ling van e aan ct> aan te passen. In tabel 1.17 is een voor-

beeld van de verandering van de e verdeling gegeven.



22.

xis normaal verdeeld met ! 0
~ en Ij

o

o

]
o

o

o

-
4> J.1. Ij

90 0 4.0 0 30.0

70 0 3.7 0 28.4

50 0 3.3 0 25.0

30 0 2.4 0 18.8

10 0 1 .0 0 8.5

Bis normaal verdeeld met:

Tabel 1.17 Verandering van de verdeling van 8.

Voor de XPD berekeningen wordt dus het model gebruikt dat

geldt voor ¢ = 90 0
, met een steeds aan ¢ aangepaste verde

ling voor e. Hierbij wordt een verandering van de elevatie

hoek weer verdisconteerd in een verandering van de trans

missiecoefficienten volgens 1.26, met in dit model de invals

hoek gegeven door fig. 1.1

cos 0: = cos 0:0 c e s e (1.29)

De berekeningen, bijlage 1.3, leveren resultaten zeals die

in f l a..... -0 .. 1 .18 en bij lage 1 ."4 zijn weergegeven.

Rieruit blijkt dat de XPD sterk varieert t.g.v. een verande

rende windrichting. Ret versehil in XPD voor de windriehting

loodrecht of nagenoeg evenwijdig aan het propagatiepad be

draagt voor lineaire en cireulaire polarisatie resp. 8 dB

en 4 dB. Met deze variatie is de grote spreiding in gemeten

XPD waarde fig. 1.19 [16J te verklaren.
o VI2.'l.f/Ir~ -f .4~"'I_:~,4"t"

Verder blijkt cjJ = 90 voor l inaa,4.,,--::..e polarisatie de 1l1fiorst-

easell te zijn, hetgeen voor cireulair gepolariseerde golven

eehter niet het geval is.

Dit stemt overeen met de resultaten van Dilworth en Evans [23].
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Veldcomponenten (VC) model.

In dit model wordt gerekend met de fysische kantelhoek en de

transmissieco~ffici~ntenvan de symmetrie assen van de drup

pel. Deze grootheden zijn aIle onafhankelijk van de windrich

ting en de elevatiehoek. De werkwijze bij dit model is de

volgende zie fig. 1.14. De invallende velden E en E, worden
v n

ontbonden in componenten langs de symmetrie assen van de re-

gendruppel. Met behulp van de transmissieco~ffici~ntenwordt

nagegaan hoe de propagatie door de regenbui geschiedt, om

vervolgens de veldcomponenten langs de symmetrie assen terug

te transformeren in de verticale en horizontale polarisatie-

richtingen. Daarna kan , -'-aoor na :..,e gaan welk deel van het ver-

ticaal en horizontaal uitgezonden signaal in de verticale en

horizontale richting ontvangen wordt de demping en de XPD be

paald '.vorden.

Deze berekening kan op eenvoudige wijze in matrix-vorm worden

opgescn.reven:

1 2
[

E' -'- ]= M N! \1 ~- \1- n:..,
l2 l 1 1 t"1 l2 E

vt

M1 de transformatiematrix van het (A,B,C) stelsel naar het

(X,Y,Z) stelsel,fig.1.14:

(1.JO)

1 t fy V n) '1 1 h 'van Cle \"~,-,-,LJ 8-se_ se naar e-S

[

COSxcos ¢>

cosX~in¢

-Slnx

('u

sinxcos<j>

sinXsin4>

cosx

o -'[X]Iy
sinaj Z

Sin¢] [A]-cosq> B

o C

(1.31)

(1 .32)
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Mt de trans8issie~atrix die de propagatie langs de A,B,C assen

beschrijft:

o

(1.33)

De XPD en de demping (C?) worden gegeven door:

4.<X? DC> 20 log

<XPDR) .A 20 log

<X?DV) ~ 20 log

I~:~:~I
I<aVh>j

(B VV>

I<ahh) - <a vv) + 2 j .(a h"v->!
<a hh> + <a vv>

<CPR> A -20 log t<ah~> I
<CPV> 4 -20 1 I I.og <a vv >
<CPC) 4_ 20 logl ~«ahh>+<avv»l

(1.34a)

(1.35a)

(1.36a)

(1.34b)

(1.35b)

(1.36b)

+ T cos~ + T, sin~ sin~a 0 (1.37)

a hv =

a e ='IV

a , = ~ (T, -T ) sina..sin¢sin2X -'In 0 a .
(T b - Ta) c osadco;::¢sin<"psin;

sin~o (T5Si'f1~ + TbCGS;) + (Tb-Ta)cos~ocos~ sin2x
+ T cosao + (T -Tb)sinaco2ucos¢sin2X

a a ".

(1 .38)

1.2 'linden we:

(1.40)

(1.41)

(1 . 42 )

~(I-K)

-"-(1+K·) v2 I 2. .j,)..

,A -2 UL = e sin2,u

bijlage
.2)<sln X =

<cos 2
X) 

<sin2X> =

Deze uitdrukkingen moeten nog over X gemiddeld worden.
)viet

Uit de resultaten van fig. 1.20 en bijlage 1.4 berekent met

bijlage 1.3 blijkt dat de spreiding bij hst VC-model nog

grotpr is dan bij het VSK-model. Deze grote spreiding kan

verklaard "\,lord,=u1 door na te gaan hoe de verschillende com

ponenten van hat invallende veld bijdragsn tot de kruispo-

larisatie. Voor lineBir gepolariseerde golven blijkt uit

1.38 dat de kruispolarisatie twee tegshgestelde componenten
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Fig. 1.20 De XPD bereKend voor verschillende windrichtingen
( rl-. ) ".\'¥ , meL, neL, VC-model. Horizontale en circulaire

polarisatie.

bezit. Voor de waarde ¢1 heffen deze componenten elkaar op,

zodat de theoretische 'tlaarde voor de XPD gelijk is aan -eo.

Deze ¢1 waarde wordt gegeven door:
. L1

s In a o .

cos a o • ( 1 - K )
(1.43)

Voor de si tua tie van fig. 1.20 betekent di t o
¢~ = 71.2 ,

I

zodat voor ¢ = 70 0
, als de beide cornponenten elkaar bijna

opheffen, de XPD ook een lage waarde heeft en er zodoende

een grote spreiding oDtreedt.
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Met dit nieuwe VC-illodel is het mogelijk XPD variaties te

voorspellen van tientallen dB's, optredend voor specifieke

windrichtingen. Als deze specefieke windrichtingen buiten

beschouwing blijven, dan stemmen de resultaten van het VC

model en het VSK-model goed overeen. Met het VC-model is

dan ook de grote spreiding in gemeten X?D data fig. 1.19

te verklaren.

1.2.9 Conclusies m.b.t. regengslnduceerde kruisDolarisatie.

In dit hoofdstuk zijn de oorzaken van regengelnduceerde

kruispolarisatie, de asymmetrische druppelvorm en de kantel

hoek aangegeven. De vorm van de druppel wordt samen met de

druppelgrootte verdeling verdisconteerd in de transmissie

coefficienten. Tevens is een model gepresenteerd om de groot

te van de kantelhoek te berekenen, samen met een methode om

het stochastische karakter van de kantelhoek in rekening te

brengen. Tot slot is de invloed van de windrichting op de

XPD onderzocht.

Uit de XPD berekeningen blijkt dat lineaire polarisatie in

dit opzicht superieur is aan circulaire polarisatie. Ook

blijkt dat de XPD sterk~fnkelijk is van de windrichting.

Dit betekent dat de tnt nJ' t~a gemaakte vereenvoudiging bij

de XPD berekeningen, te weten de Windric~ti~/~~ staat lood-
c/tJ'o€-!c/v.TL,~ cI

recht op de propagatie-richting, niet ~'" -"- is. De situa-

tie waarbij wind- en propagatierichting orthogonaal zijn is

voor lineaire polarisatie de "worst-case", maar voor circu

laire polarisatie is het tegengestelde waar. Verandering van

de windrichting kan variaties in de XPD van meer dan 8 dB

tot gevolg hebben, waarmee de grote spreiding in gemeten XPD

data kan wo~den verklaard.

Uit deze gegevens, overeenstemmend me~ 23 ,moet geconclu-

deerd worden da~ het voor XPD berekeningen noodzakelijk is

de windrichting bij de berekeningen te betrekken.
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Dit kan m.b.v. de twee gepresenteerde modellen, het VSK-
~

model dat een goc~~ indruk geeft van de mogelijke sprei-

ding in de XPD en het VC-model dat iets ingewikkelder,

maar ook nauwkeuriger is. Met dit laatste model zijn zelfs

XPD variaties voor lineaire polarisatie te voorspellen van

tientallen dB's, als gevolg van onderling compenseren van

kruispolarisatie verwekkende veldcomponenten. Dit heeft

tot gevolg dat aan polarisatie-restauratie apparatuur zeer

hoge eisen worden gesteld voor deze lineaire polarisatie.

net VC-model is het meest geschikte model ter berekening

van de kruispolarisatie. In dit model worden geen benade

ringen gemaakt t.a.v. de transmissieco~ffici~ntenen de

kantelhoek, door gebruik te maken van de constante co~ffi

cienten T b(90 0
) en de fysische kantelhoek. Tevens wordena,

druppelgrootte, druppelvarm, kantelhoekgrootte verdeling

en windrichting verdisconteerd, zodat een goed inzicht in

het ontstaan van kruispolarisatie wordt verkregen.

Tot slot bestaat er nag een punt van discussie m.b.t. de

te gebruiken kantelhoekgrootte verdeling. Het is niet zo

zeer de soort verdeling, want de Gaussische verdeling is

algemeen aanvaard, maar weI de te gebruiken parameters

van de verdeling die ter discussie staan. Tegenwoordig is

men het ar over eens cat het gemiddelde in absolute waar

de klein is, Kleiner dan 40 en dat de standaarddeviatie

1 · .". 30 0 IT" d ' ~. dongeveer ge lJk lS aan . veroer on erzoeK za~ In e

toekomst de juistheid van deze parameters moeten aantonen.
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1.3 I~skristal denolarisatie .
...:.....:~---=:......:..:::...:..:..::--=-:::.....::...::::..:=---=-.:~..:...::;.,;;;-----

1 .3.1 Inleidin~ i~skristal denolarisatie.

Tot voor kort werd aangenomen dat depolarisatie t.g.v.

regen het frequentie hergebruik voor hogere frequenties

zou beperken. Nu is eenter gebleken dat ijskristallen

op grote hoogte voor aard-satelliet verbindingen ook een

beperking gaan vormen. Dit omdat deze, net als regendrup

pels,bij mierogol~en vermogen van de ene in de andere po

larisatie riehting kunnen verstrooien. Bostian et al DO]
hebben in een artikel nagegaan welke invloed de ijskris

tallen hebben op de XPD.

Het artikel van Bostian is in de vorm van bijlage 1.5 bij

gevoegd. Daar in dit artikel eehter fouten voorkomen zal

later in dit hoofdstuk een lijst van eorrecties volgen.

Omdat Bostian "slechts ll tekenfouten gemaakt heeft die de

fase van de XPD be~nvloeden, blijven zijn conelusies toeh

geldig. Van deze eonelusie zal een samenvatting worden ge-

presenteerd.

Ijskristal depolarisatie wordt gekenmerk t doordat deze op

treedt bij afw8zigheid van signifieante demping. Een ty

piseh voorbeeld van ijskristal depolarisatie is gegeven in

fig. 1.21.

co
D

Fig. 1.21 Typiseh voorbeeld van ijskristal depolarisatie

[30] .
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De ijskristallen zoals deze in de wolken aanwezig zijn,

hebben zich gevormd rond stofdeeltjes, waarbij hun vorm

afhankelijk is van de ougevingstemperatuur. Is deze temDe

ratuur beneden de -25 0 C dan overheerst de naaldvorm, ter

wijl de ijsplaatjes overheersen voor temperaturen boven de

-25 0 C. De stapelwolken met ijskristallen ondergaan een re

gelmatige cyclus. Allereerst groeien ze, waarna ze door het

toenemende gewicht beginnen te dalen. Het onderste deel van

de wolk smelt. Dit zorgt ervoor dat de onweersbuien een ka

rakteristieke structuur bezitten; een bovenste laag van ijs

kristallen, een onderste laag van regendruppels, met tUBsen

beide lagen een mixture van ij s en '..:a ter, de zg. llbright

band II •

Typische afmetingen van ijskristallen zijn gelegen tussen

de 0.1 mm en de 1 mm, terwijl de concentratie varieert

tussen de 10 3 en 106 deeltjes per m3 . Radio, radar en op-

tisch onderzoek hebben aangetoond dat ijskristallen binnen

de wolk sen zekere mate gelijk georienteerd zijn. Verder

is gebleken dat bliksem het 8echanisme van de orientatie

bernvloedt, want plotselinge orientatie wijzigingen vallen

haast altijd samen met bliksemflitsen. Na een ontlading

keren de kristallen echter in hun oude stand terug, tot een

nieuwe ontlading. Het veranderen van de orientatie is een

regelmatige cyclus met een duur van ongeveer 15 tot 20 sec.

Om na te gaan wat de invloed van ijskristallen op de propa

gatie van e.m. golven is,heeft Bostian de volgende punt~n

bekeken:

- verstrooiing van een vlakke golf aan een ijskristal, be

paling verstrooirngscoefficienten, bepaling propagatie-

constanten voor een medium van gelijkgerichte ijskristallen.

- bepaling van demping en depolarisatie voor ijswolken met
, , • -. L •gegeven groo~~e, vorm en orlenta~le.

aanpassing ijswolk para~eters om de theorie i~ Qvereenatem-

ming te brengen met de praktijk.
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1.3.2 Correcties bij het artikel:" Ice-crystal depolari

zation on satellite-earth micro'N"ave radio paths 1l

GO] bijlaqe 1.5.

Mummer van door ta voeren correcties.

de uitdruk-

king.

13+14

16

17

18

19+20

22

24+25+26

27

41+44

51

52

54+57

",i vervangen door Fi
.l-Jh .l-J v
1<'i ,/ervangen door 1<'iD Dhv
Dr vervangen door Er
1:'" v

n
K, vervangen door K

n v

Er door ~rvervangen H

v ~h

K vervangen door K
v 10h

K ver 'l8.ngen door K
h v

K vervangen door Kv h

moet zijn x.p.d.l= cos8§in8i-1-'Yl = tane(1-l'1
2 + . 2 2cos e ~f:lln IJ 1 + l'tan e

-j vervangen door -L~

'J

-j vervangen door +j

2ie vervangen door -2j8
<J

-j vervangen door +j

in exponent e-macht: 2~e vervangen door -2j8

-j vervangen door +j

Tekens en symbolen zoals Bostian ze gebruikt en niet zoals

ze in de symbolenlijst gegeven zijn.
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1.3.3 Hesultaten ~an theoretisehe ~oorspellin~en met het

model van Bostian.

Vergelijking van de geeorrigeerda formules met de formu-

les volgens Bostian leert dat Bostian I1 s 1 ee h-cs ll teken

fouten gemaakt heeft t.g.v. verwisseling van veldeompo

nenten. Uit de geeorrigeerde formules blijkt dat voor line-
" £" ',' 1 0,., ~aire polarisatie een extra ~asedraallng van 30 OlJ de lase

volgens Bostian moet worden opgeteld. Bij eireulaire pola

risatie moet zowel voor ijsnaalden als voor ijsplaatjes de

faseterm 28 vervangen worden door -28. Bij de formule voor

ijsplaatjes komt daar nog een extra fasedraairng van 130 0 bij.

Deze fouten bernvloeden eehter niet de essentiele zaken zo-

als de modulus van de XPD en de punten waar de fase van de

XPD omkeert , zodat de resultaten van Bostian toeh gebruikt

kunnen ',vorden.

Ui t de figuren 10, 11, 12 bij lage 1.5 die Bostian presen

teert, blijkt dat abrupte fasedraailngen van 130
0 kunnen

optreden. Ook tonen de figuren dat het gedrag van de ijs

kristal depolarisatie plaatsafhankelijk is. Een verklaring

van deze plaatsafhankelijkheid zou gevonden kunnen worden in

het verschil in omstandigheden bij het ontstaan van de ijs-

kristallen.

20 zijn er in maritieme k:lima ten 1 .., • • •

'rernOUGlngsgeWlJ3 'Neinig

stofdeeltjes aanwezig waarop ijskristallen kunnen groeien.

Continentale luehtlagen daarentegen bevatten veel stofdeel

tjes, zodat bij dezelfde hoeveelheid waterdamp in de lueht in

maritieme klimaten minder ijskristallen worden gevormd dan in

landklimaten. Daar staat tegenover dat ijskristallen in mari-

tieme klimaten veel grater en onre~elma-ti.g8I' zijn en daardoor

sen gratere dspolarisatie tot gevolg hebbeD. Bij a.anwez~gheid

van veel stofdeeltjes ontstaan veel, ~leine, gave ijskristal-

len die een lagere XPD veroorzakg~, oak al is de hoeveelheid

ijs per m3 grater. Zodat geeoneludeerd kan worden dat de oor-

zaak van het versehil in gedrag van ijskristal depolarisatie

waarsehijnlijk van klimatalogische aard is.
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1.3.4 Gemeten ijskristal depolarisatie.

Als aanvulling op de theoretisehe voorspellingen van Bos

tian enkele praktisehe gegevens, zoals deze gepresenteerd

zijn in reeentelijk werk van Arnold et al ~8]. Hierbij

worden de depolarisatie events verdeeld in twee groepen;

pure ijskristal depolarisatie met een demping kleiner dan

1.5 dB en een mixture van ijskristal- en regen depolari

satie. Uit de meetgegevens van de betreffende situatie werd

geeoneludeerd dat bij aard-satelliet verbindingen dempings

vrije depolarisatie gedurende 10% van het jaar aanwezig is.

Deze depolarisatie bereikt eehter geen eehte grote waarde

(XPD{- 16 dB),zoals bij regen depolarisatie (XPD kan groter

worden dan - 10 dB).

Vergelijken we m.b.v. fig. 1.22 D9] de fase van de kruispo

larisatie,gemeten t.o.v. de eopolaire-eomponent 1 van regen-

en ijskristal depolarisatie met elkaar, dan volgt daaruit dat

de spreiding in de fase bij ijskristallen kleiner is dan bij

regen. In fig. 1.23 zijn de fase-omkeringen optredend bij

bliksemflitsen weergegeven. Deze figuur toont duidelijk dat

de fase-omkeringen niet gebeuren door het roteren van de XPD

vector, maar door het afnemen van de grootte van de'XPD tot

nul bij nagenoeg eonstante fase en het weer versehijnen van

de XPD vector in tegengestelde fase.

Bij verdere analyse van de resultaten van Arnold bleek dat de

projeetie van de symmetrie as van het kristal op een vlak lood

reeht op de propagatieriehting in de meeste gevallen een hoek

met de verticaal maakt die kleiner is dan 50. Er komen eehter

gedurende korte perioden veel grotere hoeken voor t.g.v. ge

lijk geriehtheid veroorzaakt door eleetrostatisehe velden.

Naar mate de XPD toeneemt, neemt de spreiding van de hoek af.

Maximale depolarisatie treedt op voor eireulair- en lineair

gepolariseerde golven met een polarisatiehoek van 45 0
• Hierbij

is de polarisatiehoek gedefinieerd als de hoek tussen de verti

cale polarisatie richting Even de doorsnijding van het pola

risatievlak van de betreffende lineair gepolariseerde golf met

het vlak loodrecht op de propagatie riehting. (bijlage 1.1)



,b,c. depolarisatie t.g.v. regen

d. depolarisatie t.g.v.

ijskristallen

Fig. 1.22 XPD vector voor

regen- en ijskristal depo

larisatie ~ 9J. 20 GHz

34.

a. depolarisatie t.g.v.

ijskristallen.

b. fase-omkeringen t.g.v. bliksem

Fig. 1.23 Fase-omkeringen

t . g • v. b1 i k s em [3 ~. 30 GHz

Het depolarisatie-verschil met verticale- en horizontale

polarisatie bedraagt 8-10 dB, zodat door de keuze van de

juiste polarisatiehoek de depolarisatie sterk gereduceerd

kan worden. Hieruit blijkt ook dat de positie van de satel

liet, die de polarisatiehoek belnvloedt, grote invloed op

de depolarisatie kan hebben.

De tweede groep, ijs- regen depolarisatie treedt op tijdens

regenbuien als een deel van de wolken boven de oOe isotherm

uitsteekt. De ijskristal depolarisatie wordt dan vaak door de

sterkere regen depolarisatie gemaskeerd. Een fenomeen dat hier

bij optreedt is, dat voor hoge verschildempingen de totale de

polarisatie Kleiner is dan de waarde die verwacht zou worden

indien aIleen met de regen rekening zou worden gehouden. Ter

wijl voor lage verschildempingen de XPD hogere waarden bereikt

dan de regen depolarisatie, t.g.v. additionele ijskristal de

polarisatie. De verklaring voor dit verschijnsel moet in de toe

komst door verder onderzoek nog aan het licht worden gebracht.
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1.3.5 Conclusies m.b.t. ijskristal deoolarisatie.

Uit de resultaten blijkt dat bij ijskristal depolarisatie,

net zoals bij regen depolarisatie,lineaire polarisatie

superieur is aan circulaire polarisatie.

Verdere vergelijking van regen- met ijskristal depolarisatie

leert dat ijskristal depolarisatie gedurende een grotere pe

riode van het jaar aanwezig is. De ijskristal depolarisatie

kan echter niet zorn grate waarden als regen derolarisatie

aannemen.

Depolarisatie t.g.v. ijsplaatjes blijkt zich nagenoeg op de

zelfde manier te manifesteren als depolarisatie t.g.v. regen~

Hierbij neemt de polarisatie hoek de plaats in van de schijn

bare kantelhoek.Het verschil wordt gevormd door de verstrooi

ingscoefficienten, bij regen zijn de imaginaire delen van be

lang, bij ijs de reele delen.

Voor ijsnaalden is de berekening complexer en is de over

eenkomst met regen verdwenen. Belangrijke parameters ZlJn de

gemiddelde orientatie, in de regel is de hoek tussen de pro

jectie van de symmetrie as op een vlak loodrecht op de pro

pagatie richting en de verticaal kleiner dan 50. Oak is van

belang de mate van gelijkgerichtheid. Indien deze gelijkge

richtheid een zekere minimale waarde heeft is het mogelijk

dat abrupte fase-omkeringen optreden t.g.v. bliksem. Deze

fase-omkeringen zijn bij regen depolarisatie niet aanwezig.

Mede door deze abrupte fase-omkeringen, die hoge eisen stellen

aan de snelheid van apparatuur voor polarisatie restauratie,

kan gesteld worden dat ijskristal depolarisatie beperkend

werkt voor de If frequency-reuse If techniek.
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1.4 Depolarisatie t.g.v. sneeuw.

Tot slot van de kruispolarisatie studie is sneeuw als bron

van depolarisatie onderwerp geweest van een oppervlakkig

literatuur onderzoek. Hierbij zijn antenne-effecten, die

zeer groot kunnenzijn, buiten beschouwing gebleven. Er is

aIleen gekeken naar de sneeuwvlok als vallende hydro-meteoor.

Uit deze studie bleek dat sneeuw depolarisatie onderverdeeld

kan worden in twee categorien, al naar gelang de oorzaak natte

figuur 1.24 of droge figuur 1.25 sneeuw is, Dilworth [2g].

III 0 sl ..eol or rain
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Fig. 1.24 Depolarisatie veroorzaakt door natte sneeuw [2jl .
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-Fig. 1.25 Depolarisa tie veroorzaakt door droge sneeuw [29].
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Bij de event van figuur 1.24 vielen eerst grote natte sneeuw

vlokken. De depolarisatie gaat dan gepaard met demping, net

zoals bij regen. Verder bIijkt dat bij dezeIfde demping regen

meer depolarisatie veroorzaakt dan natte sneeuw. In figuur

1 .25 wordt de verslechtering van de XPD veroorzaakt door droge

sneeuw, hierbij treedt nagenoeg geen demping op.

Het is duideIijk dat depolarisatie t.g.v. sneeuw op analoge

wijze als bij regen en ijskristaIIen berekend kan worden. Deze

berekening zal niet worden uitgevoerd, daarentegen zal weI

m.b.v. figuur 1.26 een indruk worden gegeven van de plaats die

sneeuw inneemt als bron van depolarisatie t.o.v. regen en ijs

kristaIIen.

Fig. 1.26 Verschil fase

draaiing als functie van

de demping. [2.9]

v - verticale polarisatie

H - horizontale polarisatie
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~epolarisatie wordt veroorzaakt door verschil demping en ver

schil fasedraailng. Bij hevige regenval dragen beide bij tot

de depolarisatie. Bij vaste hydro-meteoren is vooral de ver

schil fasedraaiing verantwoordelijk voor de depolarisatie.

~n figuur 1 .26 is te zien dat voor hevige regenval de prak

tische en theoretische waarde van de verschil fasedraaiing,

aangeduid met V en H, goed overeenstemmen. Voor grote Iichte

regenbuien is de praktische verschil fasedraaiing een stuk
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kleiner, hetgeen veroorzaakt wordt doordat de kleine drup

pels in zoln bui voornamelijk rond zijn. Natte sneeuw ligt

tussen beide regenvormen in. Droge sneeuw veroorzaakt eehter

een fikse versehil fasedraailng, hetgeen erop wijst dat droge

sneeuw zich als ijskristallen gedraagt.

Samenvattend kan gezegd worden dat de invloed van sneeuw op de

depolarisatie in sterke mate afhangt van de meteorologische

omstandigheden. Depolarisatie en demping zijn niet zozeer af

hankelijk van de grootte van de sneeuwvlokken, maar wel van de

waterinhoud van deze vlokken. Depolarisatie t.g.v. droge sneeuw

is niet vergezeld van demping en wordt veroorzaakt door de ver

schil fasedraailng. Depolarisatie t.g.v. natte sneeuw gaat

wel samBn met demping en wordt voornamelijk veroorzaakt door

de verschil demping.
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1.5 Conclusies m.b.t. de depolarisatie.

Hydro-meteoren veroorzaken in verschillende mate kruispola

risatie en vormen zodoende zonder tegenmaatregelen een be

perking voor de "frequency-reuse" techniek. Er is een stu

die verricht naar de invloed van verschillende hydro-met eo

ren, waaruit bleek dat voor regen, ijskristallen en sneeuw

lineaire polarisatie wat XPD betreft superieur is aan cir

culaire polarisatie.

Een uitvoerige studie over regen-gelnduceerde kruispolari

satie toonde, dat voor deze hydro-meteoren hoge XPD waarden

kunnenoptreden. Ook bleek dat de XPD belnvloed wordt door

de druppelvorm, de druppelgrootte verdeling, de kantelhoek

grootte verdeling en de windrichting. Dit laatste aspect ~
~t!aL.

heart mOR tot nu toe ten onrechte verwaarloosd door te stel-

len dat wind- en propagatierichting orthogonaal zijn. In

paragraaf 1.2.8 wordt m.b.v. het nieuwe algemeen geldige veld

componenten model aangetoond dat de windrichting de XPD in

sterke mate belnvloedt. Zo treden er variaties op van meer

dan 8 dB, waarmee de grote spreiding in gemeten XPD data te

verklaren is. In de toekomst zal verdere toetsing aan meet

gegevens de jUistheid van het veldcomponenten model moeten

bevestigen.

Over ijskristal depolarisatie is nog niet zoveel bekend. Be

kend is dat bij aard-satelliet verbindingen deze depolarisa

tie vorm gedurende een grote periode van het jaar (10%) op

treedt en dat er niet zoln hoge XPD waarden worden bereikt.

Hier staat tegenover dat er abrupte fase-omkeringen in het

kruispolarisatie signaal optreden t.g.v. bliksem, hetgeen

hoge eisen stelt aan polarisatie restauratie systemen. Deze

fase-omkeringen kunnen verklaard worden met hot gepresenteer

de, gecorrigeerde model van Bostian. Dit model moet in de

praktijk getoetst worden, waarbij het interessant is om na

te gaan of een algemeen veldcomponenten model voor ijskris

tallen eventueel betere resultaten zou opleveren.
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Tot slot is sneeuw onderwerp geweest van een literatuur

onderzoek. Hieruit bleek dat de invloed van sneeuw op de

kruispolarisatie vooral bepaald wordt door de waterinhoud

van de sneeuwvlokken. Om deze invloed nauwkeurig te be

studeren moet er een model opgesteld worden waarmee de XPD

berekend kan worden. Hiervoor lijkt een aanpak volgens het

veldcomponenten model vanwege de algemeenheid het meest

geschikt.

Met het veldcomponenten model en de correctie van het Bos

tian model hoopt de schrijver een zinvolle bijdrage te

leveren aan de kruispolarisatie studie. Uit het beschrevene

moge duidelijk zijn, dat voor het verkrijgen van een vol

ledig inzicht in het mechanisme van de kruispolarisatie

nog veel onderzoek dient te worden verricht. Alvorens men

dit inzicht verkregen heeft zullen nog heel wat hydro

meteoren uit de lucht neergedaald zijn.
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2. Het ontwerp van een microgolf-circuit ter in- en uitkop

peling van circulair gepolariseerde signalen bij de 8m

Gregorian antenne van de vakgroep EC.t.b.v het zendex

periment met de OTS-satelliet.

2.1 Inleiding.

In het voorgaande hoofdstuk zlJn enkele modellen gepresen

teerd voor het verklaren en voorspellen van de " cross-po

larization-discrimination ll (XPD). Om deze modellen op hun

juistheid te toetsen is het noodzakelijk om meetgegevens

over de XPD te verzamelen. Voor het vergaren van deze gege

vens is de vakgroep EC voornemens deel te nemen aan het zend

experiment van de OTS-2 satelliet.

Dit zendexperiment. uitvoerig beschreven in [1] [2],heeft

tot doel om meetgegevens van de XPD te verkrijgen in de 14

en 11 GHz band voor aard-satelliet verbindingen. Om dit te

realiseren heeft het grondstation Eindhoven de beschikking

over twee bakens, B20 en B21 • die naar de satelliet gezon

den worden, fig.2.1. In deze figuur duidt een accent op de

kruispolarisatie component en de toevoeging "Dll geeft aan

dat het signaal naar de aarde terug gezonden wordt.

Zo wordt B20 en B21 uitgezonden naar de satelliet. In de si

tuatie van fig.2.1 worden B20 en B21 ', resp. hoofd- en kruis

polarisatie component, ontvangen, omlaag gemengd en van po

larisatie richting omgekeerd. Vervolgens worden deze signa

len na toevoeging van het satelliet baken B1 naar de aarde

terug gezonden. Op aarde worden B20D, B21 'D, B1 en B1 ' ont

vangen. Deze zijn resp. een maat voor de polarisatie isola

tie op het "up-path ll en het lldown-path". Hier wordt door de

satelliet nog een lineair gepolariseerd telemetrie baken TM

aan toegevoegd.

In tabel 2.2 zijn de te zenden en de te ontvangen freqenties

nog eens samengevoegd. Met hieraan toegevoegd de andere si

tuatie in de satelliet; kanaal LR werkt en kanaal RL is uit

geschakeld.
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Fig.2.1 Schematische weergave van het zendexperiment met

de OTS-2 satelliet.Kanaal RL werkt.

baken/polarisatie frequentie in MHz

kanaal RL kanaal LR

B20/BHCP B20/RHCP 14.459,945

B21 /LHCP B21 /LHCP 14.459,950

B20D/LHCP B20 'D/RHCP 11 .797,445

B
21

'D/LHCP B21 D/RHCP 11.797,450

B1/LHCP BO/RHCP 11 .786

B1 '/RHCP
BO'/LHCP

11 .786

TM/oost-west TM/noord-zuid 11. 575

Tabel 2.2 Te zenden en te ontvangen signalen voor het

zendexperiment met de OTS. [1]

Voor deelname aan het zendexperiment heeft de vakgroep de be

schikking over de 8m-Gregorian antenne van de THE.

Daar deze antenne slechts met een"ortho-mode-coupler~was uit

gerust konden zonder extra voorzieningen aIleen lineair ge

polariseerde signalen uitgezonden en ontvangen worden.
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Deze "ortho -mode-coupler "(OMC) bezit vier poorten, twee in

de 11,5-11,8 GHz band en twee in de 14,0-14,5 GHz band. Met

voor elke band een poort voor verticaal en een poort voor

horizontaal gepolariseerde golven. 1 )

Om deze antenne toch geschikt te maken voer circulaire po

larisatie, moet er aan de OMC een microgolf-circuit worden

toegevoegd.

Uitgangspunt bij het ontwerp van dit mocrogolf-circuit was,

dat circulair gepolariseerde golven opgebouwd zijn uit twee,

ruimtelijk orthogonale lineair gepolariseerde golven met ge

lijke amplitudo en een onderling faseverschil van 90 0
• Om

volgens dit principe circulair gepolariseerde golven te ma

ken zijn twee alternatieven bekeken:

- circularisator

- short-slot-hybrid (SSH).

Hierbij werd geeist dat de door het microgolf-circuit veroor

zaakte kruispolarisatie de propagatie effecten niet mag mas-

·keren. Om te toetsen of aan deze eis voldaan wordt,worcrt:.

gebruik gemaakt van de resultaten van hoofdstuk 1 te wete

fig 1.20. Er is sprake van een "event" als de demping van

het hoofdpolarisatie signaal groter is dan 3 dB. De XPD

is dan voor circulaire golven op zijn best -27 dB. Kleinere

XPD-propagatie effecten worden toch gemaskeerd door de kruis

polarisatie component van de satelliet antenne, die -30 dB

bedraagt [1] .
Bij~het nagaan of het vermogensverlies binnen het microgolf

circuit acceptabel is, moet rekening worden gehouden met het

maximale zendvermogen dat 2 tot 3 watt bedraagt [1].

1). Verticale en horizontale polarisatie zijn, net als in hoofd

stuk 1, gedefinieerd m.b.t. de propagatie richting. Zowel de

verticale alsook de horizontale polarisatie staat loodrecht op

de propagatie richting.



-

44.

2.2 De circularisator.

2.2.1 Werking circularisator, ontwerp microgolf-circuit.

Een circularisator maakt van een lineair gepolariseerde golf

een circulair gepolariseerde golf. De werking is toegelicht

in fig.2.3.

YL1

~,,~
fasever-~
schil

Fig.2.3 Schematische weergave van de circularisator [3].

De circularisator is opgebouwd uit een ronde golfpijp met

daarin diametraal tegenover elkaar twee evenwijdige platen.

Stel dat er een lineair gepolariseerde golf onder een hoek

van 45 0 met de platen invalt. Men kan het E-veld van deze

golf opgebouwd denken uit twee componenten van gelijke am

plitudo en fase. Een component loodrecht op en een compo

nent evenwljdig aan de platen. De voortplantingssnelheid

van de golf met het polarisatievlak loodrecht op de platen

wordt vergroot t.o.v. de voortplantingssnelheid in de on

vervormde pijp.Terwijl de voortplantingssnelheid van de an

dere component juist wordt verkleind. Hieruit resulteert na

passage van de platen een faseverschil tussen beide compo

nenten. De lengte en de doordringdiepte van de platen moe

ten nu zodanig gekozen worden, dat dit faseverschil 90 0
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modulo ~ bedraagt. Voor het verkrijgen van een zo groot

mogelijke bandbreedte wordt dit faseverschil 90
0

gekozen.

Het is dUidelijk dat slechts bij een frequentie het fase

verschil tussen de componenten 90 0 bedraagt. Bij aIle andere

frequenties is deze ongelijk aan 90 0
, zodat er een ellip

tisch gepolariseerde golf ontstaat. Een maat voor dekwa

liteit van de circularisator is de ellipticiteit, gedefi-

nieerd als: flange as v/d elliPsl
ellipticiteit = 20 log (dB) (2.1)

korte as v/d ellips

Naarmate de ellipticiteit kleiner is,benadert de elliptisch

gepolariseerde golf beter een circulair gepolariseerde golf

en is de circularisator beter.

Het microgolf-circuit ter in- en uitkoppeling van de signalen

m.b.v. een circularisator is gegeven in fig.2.4.

B21 B20

V 14,0 - 14,5 GHz

O.M.C. circularisator

belichter

V 11,5 - 11,8 GHzH

B20 D B1
B -, D

21
B1

Fig.2.4 In- en uitkoppeling van de signalen m.b.v.

een circularisator.

2.2.2 Dimensionering van de circularisator.

Bijde dimensionering van de circularisator is uitgegaan

van een bestaand exemplaar in de 11,5-12,0 GHz band,welke

beschreven is in lit.[3].

De circularisator moet geschikt zijn voor de 11.786-14.459

MHz band. De bandbreedte Af is 2673 MHz, bij een centrale

frequentie van 13.122,5 MHz.De relatieve bandbreedte, Af/ f ,o
bedraagt 20.4% • Uit fig.2.5 blijkt dat de ellipticiteit
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minimaal 2,2 dB is, bij een relatieve plaatlengte, w/ r ,

van 11. Met r de straal van de ronde golfpijp, die hier be

paald wordt door de straal van de golfpijp van de OMC,deze

bedraagt 10mm.
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(2.2)

Fig2.5 Elliptieiteit als funetie van de bandbreedte

en de plaatlengte[3].

De totale fasedraaiing dient 90 0 te zijn en is gegeven door:
, 0

w (~1 - ~2) =90

met ~1 en ~2 resp. de fasedraaiing van de eomponenten lood

reeht en evenwijdig aan de platen.

Voordat met behulp van fig.2.6 de doordringdiepte van de

platen bepaald kan worden,moet eerst de genormaliseerd~

golflengte, ~Xe' met Xe de afsnijgolflengte.van de pijp,

berekend worden.

x/x = e/ f 1,841184
e 0 = 0,67

21l"r

Uit fig.2.6 voIgt dan dat dedoordringdiepte 0,108r moet zijn.

Dit leidt tot een ontwerp van de cireularisator zoals dit in

fig.2.7 is gegeven.
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genormaliseerde doordringdiepte (d/ r )

Fig.2.6 Genormaliseerde doordringdiepte (d/ r ), als functie

van de genormaliseerde fasedraaiing ( r (131- 132 )),

met de g-enormaliseerde golflengte (~/ Xc) als parameter .

. I "0

I
Doorsnede A K

••

F~g.2.7 Ontwerp circularisator 11.786- 14.459 MHz.
Niet op schaal getekent en aIle afmetingen gegeven

in mm.
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2.2.3 De kwaliteit van de circularisator.

Een maat voor de kwaliteit is de ellipticiteit. Naarmate de

ellipticiteit kleiner is, is de circularisator beter en de

veroorzaakte kruispolarisatie minder.

Uit fig.2.5 blijkt dat de ellipticiteit minimaal 2,2 dB be

draagt. D.w.z. de circularisator veroorzaakt aan de uitein

den van de bandbreedte geen circulair c , maar een elliptisch

gepolariseerde golf,met een lange en een korte as die zich

verhouden als 1 ,26:1./Indien een RHCP gewenst is,wordt er een

rechtsdraaiend elliptisch gepolariseerde golf gemaakt. Deze

elliptisch gepolariseerde golf is de som van een LHCP en een

RHCP, met amplitudo resp. 0,13 en 1,13. Zodat de minimaal

bereikbare kruispolarisatie gegeven wordt door;

XPD = 20 lOgILHCPI= -18.8 dB (2.3)
RHCP

De praktische waarde van de XPD is nog slechter en bedraagt

-16 dB. Deze waarde is bepaald door de ellipticiteit van

de circularisator te meten met de opstelling van fig.2.8.

freq.
teller

~ 11sweep- I I / ~ O.M.C. +
rgenera- r. W• T • A ., r ,

~ circularisator
tor att. 1

~

./ I-
.......... I

I

germeng
trap

ontvan- bolo-
~::t-~-~~--t)lr+-....,--t 1----.;.--....

meterhoorn

Fig 2.8 Meetopstelling ter bepaling van de ellipticiteit.

Voor een lijst van gebruikte apparatuur en een ver

klaring van de symbolen zie bijlage 2.2.
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Door verdraailng van de lineair gepolariseerde hoorn wordt

de ellipticiteit bepaald. De gemeten waarden zijn:

3,2 dB bij f = 11.786 MHz

2.8 dB bij f = 14.459 MHz

2.2.4 Conclusie m.b.t. de circularisator.

Uit de metingen blijkt dat de circularisator een XPD v.eroor

zaakt van -16 dB. Daar de propagatie effecten beginnen bij

een XPD van -27 dB, zou een groot deel van deze effecten

door de kruispolarisatie van de circularisator worden ge

maskeerd.

Zodat het niet mogelijk is m.b.v. een circularisator met zo'n

grote relatieve bandbreedte (20%) circulaire golven van vol

doende kwaliteit te realiseren.

2.3 De short-slot-hybrid (SSH).

2.3.1 antwerp van het microgolf-circuit.

Een andere methode om uit twee lineair, ruimtelijk orthogo

naal gepolariseerde golven met gelijke amplitudo en een on

derling faseverschil van 90 0 een circulair gepolariseerde

golf te maken, maakt gebruik van een short-slot-hybrid (SSH)

en een ortho-mode-coupler (OMC). De OMC bewerkstelligt de ruim

telijke orthogonaliteit, terwijl de SSH voor de gelijke am

plitudo's en de 90 0 faseverschil zorgt.

De SSH is een vierpoort waarvan het gedrag op eenvoudige

wijze beschreven kan worden m.b.v. een verstrooilngsmatrix,

S fig.2.9.

Of in woorden: bij een ingangssignaal,bijv. op poort 1 ,

onstaan twee uitgangssignalen met gelijke amplitudo waarvan

er een 90 0 in fase voorijlt op de~ andere, poort 3 loopt 90 0

in fase voor op poort 4.
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Fig 2.9 De SSH als vierpoort besehreven door de verstrooi

ingsmatrix S.

Deze eigensehap in eombinatie met een OMC leidt tot een mi

erogolf-eireuit voor het realiseren van zend- en ontvang

signalen van tabel 2.2, zoals dit in fig. 2.10 is weerge

geven.

hter

11,3-11,8 GHz

1 3
jI

I

SSH 1
.,

2 4 ~

'R2 H V
14,0-14,5 GHz

OMC
belie

R.
H V

1 3

2
SSH 2

4
/4

I

/

RHCP
B 1 I

LHCP
B 21 ' D
B 20 D
B 1
h}2 TM

RHCP
B 20

LHCP
B 21

Fig. 2.10 Ontwerp van het mierogolf-eireuit met SSH en OMC.

De eorreetie-elementen R1 tim R4 zijn verzwakkers of fase

draaiers al naar gelang noodzakelijk is om het versehil in

weglengte, ontstaan door de versehillende manieren van be

vestigen van de SSH aan de OMC, te eompenseren. Voor een toe

liehting op het ontstaan van de gewenste signalen wordt ver

wezen naar bijlage 2.1.
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Fig. 2.11 Microgolf-circuit met SSH en OMC.

2.3.2 De werking van de short-slot-hybrid.

De werking van de SSH kan op eenvoudige wijze beschreven

worden m.b.v. de zg. symmetrische en asymmetrische modi

I4], [5], [6].
In figuur 2.12 en figuur 2.13 is ter illustratie de SSH

schematisch weergegeven.

Pig. 2.12 Schematische weergave SSH.
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z

3
z=L

1

2 4

Fig. 2.13 Lengte doorsnede SSH met de verschillende modi.

Stel dat de poorten 1 en 2 met een symmetrische (A) en een

asymmetrische (B) mode worden aangestuurd. Dit heeft netto

tot effect dat aIleen in poort 1 signaal aanwezig is. In de

koppelsectie vervormt A tot de TE10 en B tot de TE20 mode

van de koppelsectie met afmetingen c x b. Deze twee modi

hebben verschillende fase-snelheden, zodat er aan het einde

van de koppelsectie een faseverschil tussen beide golven

aanwezig is. De lengte (L) van de koppelsectie dient zoda

nig gekozen te worden dat het faseverschil 90 0 "modulo rbe

draagt, ook nu is terwille van een zo groot mogelijke band

breedte dit faseverschil weer 90 0 gekozen. Dit resulteert

dan in twee golven in de poorten 3 en 4 met gelijke ampli

tudo en een faseverschil van 90 0
• Zie als toelichting fi

guur 2.14.

van de lengte van de koppelsectie, L,

van beide modi bij z = 0 gelijk aan E •

Voor de berekening

stellen we de fase
.lJ~;:"u ,:r oI~:

A-mode: L 2r + E- . (2.5a)

Aog10

B-mode: L 2 rr + E- . (2.5b)

Het faseverschil is dan:

(2.6)
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poort 3 poort 4

1

o~----~~--_~~

-1

1

o+- ~~----...

-1

mode A einde koppelsectie mode A einde koppelsectie

mode B einde koppelsectie mode B einde koppelsectie

1

0+--+-----.-+----.....
360 0

-1

1

-1

resultante: mode A+B resultante: mode A+B

,
Fig.2.14 Werk~ng short-slot-hybrid,met de verschillende modi.
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(2.7)

met ~ de golflengte van de m,n mode in de golfpijp ge-m,n
geven door:

~m,n (2.8)

~ is de golflengte in lucht.

2.3.3 Dimensionering van de short-slot-hybrid.

Er moesten twee SSH's ontworpen worden, n.l. voor de fre

quenties 11.797 MHz en 14.459 MHz. Bij deze ontwerpen is

gebruik gemaakt van een be~taande SSH met centrale freauen

tie 9050 MHz. Bij deze SSH zijn tegen de zijwanden in de

koppelsectie uitstulpingen aanwezig. Tevens zijn in de bo

ven- en benedenwand capacitieve nokjes aangebracht. Dit al

les om een betere aanpassing te verkrijgen. Het is immers

duidelijk dat op het einde van de koppelsectie reflecties

van de TE10 mode t.g.v. de tussenwand optreden. M.b.v. deze

uitstulpingen en de nokjes is getracht de invloed van de

reflecties te minimaliseren.

In de nieuw ontworpen SSH zijn de afmetingen van de uitstul

pingen en de nokjes bepaald door schaling van de afmetingen

van de reeds bestaande SSH. De lengte van de koppelsectie is

berekend met de uitdrukkingeh 2.7 en 2.8, zodat voor

f = 11.797 MHz L gelijk is aan 29,9 mm en voor f = 14.459 MHz

L gelijk is aan 39,3 mm.

Dit leidt tot het ontwerp van de SSH's zoals deze in figuur

2.15 zijn gegeven. Figuur 2.16 toont de gerealiseerde SSH.
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Fig.2.15 Ontwerp van de short-slot-hybrids.

Niet op schaal en aIle afmetin

gen in mm.

~o

f = 11 .797 HHz
L = 29,9 mm

f = 14.459 MHz
L = 39,3 mm

doorsnede A A'
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------------------ -i~-,..\

Fig. 2.16 ,De gerealiseerde SSH. 11.797 MHz.

2.3.4 Meetopstelling ter afregeling van de short-slot-hybrid's.

Het afregelen van de SSH's gebeurd door het verdraaien van

de capacitieve nokjes. De metingen werden verricht met de

in figuur 2.17 gegeven opstelling.

p

freq.

teller

3
+;+ ...- j '""

sweep- ... .A r

genera-
t 1+f"\'" 2 r

~A AI
~,. .A.. .

~~weep "fase
I

x-y ---l network-
_recor- \ ~ analyser--der

lituaoam

Fig. 2.17 Meetopstelling ter afregeling van de SSH~s.

Voor een lijst van de gebrukte apparatuur en

een verklaring van de symbolen zie bijlage 2.2.
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Tussen de punten A en AI wordt de te meten SSH aangesloten.

Welke van de vier poorten aangesloten is,staat vermeld op

de betreffende grafiek.

De werkwijze is de volgende. Op de sweep generator wordt

het gewenste frequentie gebied ingesteld. Vervolgens dient

A op AI te worden aangesloten om zodoende een referentie

te verkrijgen. Met de variabele kortsluitzuiger (3) wordt

de fase karakteristiek,die tijdens een sweep gemeten wordt,

vlak gemaakt. Nu kan met de opstelling de SSH afgeregeld

en daarna het gedrag van de SSH geregistreerd worden. Hier

toe wordt de x-ingang van de recorder aangesloten op de

sweepuitgang van de generator, terwijl de y-uitgang aange

sloten wordt op de fase- of amplitudo-uitgang van de net

work-analyser.

Daar het niet voldoende is de SSH goed af te regelen, maar

het ook noodzakelijk is eventuele weglengte verschillen,

die ontstaan bij de aansluitingen van de SSH op de OMC te

compenseren, moet het microgolf-circuit nog in zijn geheel

worden afgeregeld. Dit gebeurt met een opstelling die ge~

bruik maakt van de antenne-meetkooi van de vakgroep EC

f i guur 2. 18 •

freq.

teller

R11sweep-
~,c •

genera- T.W.T.A 1 3
tor ~ SSHatt.

2 4
R

2
t,

3
h' ) ontvan bolo-

ger meterhoorn mengtrap

Fig. 2.18 Fijn afregeling microgolf-circuit. Lijst van ge

bruikte apparatuur en een verklaring van de sym

bolen is gegeven in bijlage 2.2.
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De SSH is m.b.v. de correctie-elementen R1 en R2 aan de

OMC bevestigd. Deze OMC fungeert ala zendantenne. Het uit

gezonden signaal wordt m.b.v. een lineair gepolariseerde

hoornantenne ontvangen. Door verdraaiing van de hoornantenne

kan nagegaan worden wat de ellipticiteit van de golf is,

welke op een minimum dient te worden afgeregeld. De vari

abele verzwakker dient ter callibratie van de opstelling.

2.3.5 Meetresultaten.

Uit de metinge bleek dat de SSH voor 11,8 GHz weI, maar de

SSH voor 14,46 GHz niet naar bevrediging werkte. Dit laat

ste werd veroorzaakt doordat er bij de schaling van de uit

stulpingen en de capacitieve nokjes geen rekening is gehou

den met de verandering van de alb - verhouding van de golf

pijpen, met a de hoogte en b de breedte van de golfpijp,

figuur 2.1 2.
Immers de karakteristieke-impedantie van een golfpijp wordt

gegeven door [40}:

alb (2.9)
zo =

en is dus afhankelijk van de alb - verhouding.

Door het plaatsen van "drempels" in de koppelsectie, figuur

2.19, wordt de alb - verhouding veranderd, zodat de misaan

passing kan worden gecorrigeerd.

1

2

4 21 .5

112,5t\

0
3

4

I I 2,6d----+-.....\:.-
4 21,5-

doorsnede drempel

-
Fig. 2.19 Plaatsing "drempels" in SSH.

Niet op schaal, afmetingen in mm.
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Deze "drempels" kunnen in lengterichting worden verschoven.

Zowel de positie als ook de afmetingen zijn experimenteel

bepaald.

Nadat de 88H bij de frequenties 11.797 MHz en 14.459 MHz

waren afge~egeld; i~ met de opstelling van figuur 2.17 het

gedrag van de 88H over een bandbreedte van 300 MHz geregis

treerd. De resultaten zijn gegeven in figuur 2.20 en 2.21

en bijlage 2.4. Hierbij is de wijze van aansluiten op de

meetbrug m.b.v. figuurtjes aangegeven. De meetnauwkeur~g

heid bedraagt 0.2 dB en 1.5°.

Bij de centrale frequenties zijn de elementen van de ver

strooi1ngsmatrix gegeven in tabel 2.22.

vermogen t.o.~~rase t.o.V.
ingangssignaal ingangssignaal_.

f = 11.797 MHz f = 14.459 MHz

811 -20.0 dB / 152° -23.1 dB / 277°

8 12 -13.6 dB / 26° -16.5 dB / 147°
8 13 - 3.3 dB /- 50° - 3.3 dB / 77°
8 1 , - 3.5 dB /-142° - 3.3 dB / 167°

meetnauwkeurig

heid: 0.2 dB

1.5°

Tabel 2.22 Amplitudo en fase van de elementen 8 1x van de

verstrooi1ngsmatrix van de 88H's.

Bij de frequentie van de lineair gepolariseerde golf, 11.575

MHz, geldt voor het uitgangsvermogen van de poorten 3 en 4

resp. -3.4 dB en -3.7 dB, waarbij het onderling faseverschil

3° afwijkt van de 90°.

Verder bleek de symmetrie van de 88H's goed te zijn.

In bijlage 2.4 is ook het gedrag van de zelf gebouwde fase

draaiers en verzwakkers gegeven,voor de frequentie:

11.650 <f <11.950 MHz. De grafieken voor 14.300<f (14.600 MHz

zijn niet bijgevoegd, omdat deze geen nieuwe informatie be

vatten. Er wordt volstaan met te vermelden dat deze micro

golf componenten naar bevrediging werktsn.





.-_.':

~,' ,

/.
/

,
I'

• I,'

. . . -:. :. :

.~;:f ~ *~ ",r) JiiH
..........IL.,__ ' . i J"

~" r'!- ":
i :' ,ji' 1..,1 -" ....·r

f. i
;.,., -f

1 t . t:--~ _!
i ".;. i: I

•. ~ -'-.l_·~ ·l·-'"~~ _ .

• j ~i :~1' ,II~' '~f;;+!B~f'~t~~,!~;~f~;,!,!-'1~1
, i I _ ~ - __••.. , ...J -'-." L_:. L,,-,-_L --_-'.".-,.L .,-.1--",

,.,

,1

··· ... i

; ,

, (
~_,'~;.~.J

bijlage 1.5.2. fiG. 30-14.60., Gtz

~.' '. ~..:.'.



62..

Het totale vermogensverlies in het microgolf-circuit bedraagt

1 dB, met een meetnauwkeurigheid van 0,2 dB.

Voor de afregeling van het totale circuit met de opstelling

van figuur 2.18, zijn de ijkwaarden en de resultaten gegeven

in resp. tabel 2.23 en 2.24.
--

'verzwakking spanning van bolometer in volt
in dB f = 11 .797 MHz f = 14.459 MHz

0,0 6,74 5,05
0,2 6,70 5,00

0,4 6,66 4,95
0,6 6,62 4,92
0,8 6,58 4,87
1 , a 6,55 4,82

Tabel 2.23 Ijkwaarden van opstelling 2.18.

Uitgangsspanning van de bolometer.

f in MHz max. spanningsvar. f in MHz max. spanningsvar •.
in volt in volt

input 01' 3 input op 1 input op 2

11.777 0,15 14.440 0,14 0,10

11. 787 0,10 14.450 0,12 0,10

11 .797 0.08 14.460 0,10 0,10

11.807 0,08 14.470 0,10 0,10

11.817 0,10 14.480 0,13 0,15

Tabel 2.24 Maximale variaties.· 'vail de uitgangsspanning van
de bolometer bij het verdraaien van de hoorn,

fig 2.18.

Dus de ellipticiteit van beide SSH's is kleiner dan 0,5 dB

over een bandbreedte van 20 MHz. Hierbij moet in gedachten

gehouden worden dat de meetnauwkeurigheid 0.1 dB bedraagt.
Zodat bij de centrale frequenties de ellipticiteit vermoede

lijk kleiner is, ~aar dit is vanwege de beperkte meetnauw

keurigheid niet te varifieren.
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2.3.6 De kwaliteit van het microgolf-circuit.

De kwaliteit van het circuit wordt bepaald door het vermogens

verlies en de veroorzaakte kruispolarisatie.

Het vermogensverlies is kleiner dan 1 dB, hetgeen t.a.v. het

maxixale zendvermogen van 2 a 3 watt allezins aanvaardbaar is.

Voor de bepaling van de veroorzaakte kruispolarisatie wordt

uitgegaan van de ellipticiteit. Deze is over een bandbreedte

van 20 MHz minder dan 0,5 dB. D.w.z. indien een RHCP gewenst is

er een rechtsdraaiend elliptisch gepolariseerde golf wordt ver

kregen,waarvan de verhouding tussen de lange en korte as 1,06

bedraagt. Deze elliptisch gepolariseerde golf is dan de som van

een RHCP met amplitudo 1,03 en een LHCP met amplitudo 0,03.

De XPD is dan maximaal:

XPD = 20 .10g/LHCPI = -30,7 dB.
~ RHCP

Verder blijkt dat bij f = 11.575 MHz, van het lineair gepo

lariseerde signaal, de amplitudo's van de uitgangssignalen

van de SSH niet aan elkaar gelijk zijn en het faseverschil

iets van de 90 0 afwijkt. Daardoor is de amplitudQ van het

ontvangen 1M baken niet ~2 maal de echte amplitudo. De

fout in de gemeten amplitudo is bij een afwijking van 0,3 dB

en 3 0 echter kleiner dan 10% (bijlage 2.3).

2.3.7 Conclusies m.b.t. de short-slot-hybrid.

Uit de metingen is gebleken dat de afwijkingen van het line

air gepolariseerde signaal kleiner is dan 10%, de kruispola

risatie minder is dan -30,7 dB en het vermogensverlies gerin

ger is dan 1 dB, aIle over een bandbreedte van 20 MHz. Deze

waarden zijn afgezet tegen het maximale zendvermogen, 2 a 3

watt, en de kruispolarisatie veroorzaakt door de satelliet an

tenne, -30dB, allezins aanvaardbaar. Zodat het m.b.v. een

microgolf-circuit bestaande uit SSH's en een OMC mogelijk is

circulair gepolariseerde golven in- en uit te koppelen bij de

8m-Gregorian antenne.
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2.4 Conclusies m.b.t. het microgolf-circuit.

Uit paragraaf 2.1 is gebleken dat het niet mogelijk is om cir

culair gepolariseerde golven van voldoende kwaliteit te ver

krijgen m.b.v een circularisator voor 11.797 MHz en 14.459 MHz.

De geproduceerde golven zijn elliptisch met een ellipticiteit

van meer dan 2,8 dB. Dit veroorzaakt een kruispolarisatie van

meer dan -16 dB, hetgeen wetende dat de polarisatie effecten

beginnen bij -27 dB onaanvaardbaar hoog is.

Het verkrijgen van circulair gepolariseerde golven is weI

mogelijk m.b.v. short-slot-hybrids en een ortho-mode-coupler.

De kwaliteit van de golven is goed,de ellipticiteit is minder

dan 0,5 dB over een bandbreedte van 20 MHz. Zodat de veroor

zaakte kruispolarisatie kleiner is dan -30,7 dB. Dit is aan

vaardbaar omdat de satelliet antenne een kruispolarisatie van

-30 dB veroorzaakt en de interessante propagatie effecten

beginnen bij -27 dB. Het vermogensverlies van het circuit is

minder dan 1 dB, hetgeen bij de gebruikte zendvermogens,klei

ner dan 3 watt, acceptabel is.

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat het met het be

staande microgolf-circuit niet mogelijk is de kruispolarisa

tie van het lineaire TM baken te meten. Deze mogelijheid kan

verkregen worden door direkt achter de ortho-mode-coupler

de lineair gepolariseerde signalen uitte koppelen. De rest

van het circuit blijft dan geschikt voor circulaire polari

satie. Het circuit dient dan weI opnieuw te worden afgeregeld

om de koppelverliezen te compenseren.
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3. Aanbevelingen.

- Door het verzamelen van "cross-polarization-discrimination

(XPD)" meetgegevens de nieuw ontwikkelde modellen, te w~ten

het variabele schijnbare kantelhoek model en het veldcompo

nenten model toetsen aan de praktijk.

Indien noodzakelijk aanpassing van deze modellen om ze in

overeenstemming te brengen met de praktijk. Met name wordt

hierbij gedacht aan het bepalen van de juiste kantelhoek

grootte en druppelgrootte verdelingen. Zo dient bij aard

satelliet verbindingen te worden nagegaan welke invloed de

hoogte t.o.v. het aardoppervlak he eft op beide verdelingen

D4].

- Toetsing van het ijskristal depolarisatie model van Bos

tian. Ook hier eventueel aanpassing om de theorie en de

praktijk met elkaar in overeenstemming te brengen.

Onderzoek of het noodzakelijk is nieuwe modellen te ont

wikkelen voor ijskristal- en sneeuw depolarisatie, analoog

aan het veldcomponenten model voor regenge1nduceerde kruis

polarisatie.

," "



66.

4.Literatuurlijst.

1 Hansen,C.N.F.;"Signaalanalyse van de OTS".
Afstudeerverslag TH Eindhoven vakgroep EC Dec.1979.

2 "Earth-station considerations for the Orbital Test
Satelitte:part III:Up link beacon experiment".
april 1978,EC/17074/AJB/hO ESTEC.

3 Berg v/d J;"Een circularisator voor de freqentie
band 11.5-12.0 Ghz".
Stageverslag TH Eindhoven vakgroep EC,jan.1979.

4 Montgomery,Carol G;"Techniques of micro-wave
measurements".McGraw Hill Book Company 1947 pp 889 eVe

5 Young L;"Advances in microwaves".
Academic Press vol. 2 1966.

6 Riblet H.J.;"The short-slot hybrid junction".
Proc. of the IRE feb. 1952 pp180-184.

7 Herben M;"Radiocommunicatie II"deel van college
dictaat TH Eindhoven 1979.

9 Oguchi T;"Rain depolarization studies at centimeter
and millemeter wavelength:Theory and measurements".
Journal of the radio research laboratories.
no.109 1975 pp165-211.

10 Morrison J.A.,Cross M.J.;"Scattering of a plane
wave by axissymmetric raindrops".BSTJ vol.53
July-August 1974.

11 Grunow J.;"investigations on the structure of preci
pitation".Final report to U.S. Dept.of Army,Eurepean
research office Hohenpeisenburg Meteorological obser
vatory Oberbayern,Germany,April 1961 ... .

12 Laws J.D.,Parsons D.A.;"Therelation of raindropsize
to intensity. "Trans. Am. Geophysical Union~.voI24:

1943 pp 432-460.

13 Markowitz A.H.;"Raindropsize distribution expression".
Journal of applied meteorology,vol 15 sept 1976
pp 1029-1031.

14 Chu T.S.;"Raininduced cross-polarization at centimeter
and millimeter wavelengths".BSTJ.vol.53,no 8.
pp 1557-1579.0ctober 1974.

15 Brussaard G.;"A meteorological model for rain-induced
cross-polarization".IEEE Trans.AP-vol 24 no.1 Jan.pp5-11.



67.

16 Howell R.G,Thirwell J,"Crosspolarization measure
ments at Martlesham Heath using OTS"Proc.open sym
posium URSI of Lenoxville Canada 26-30 May 1980
pp 6.4.1-6.4.9.

17 Best A.C,"Empirical formula for the terminal veloci
ty of water drops falling through the atmosphere".
Quant. J.R. Met. Soc. vol. 76 JUly 1950 pp 302-311.

18 Kaya P,"A model for calculating the depolarization of
microwave signals propagating through rain". IEEE
Trans. A.P. vol. 28 no.2 March pp154-160.

19 Saunders M.J,"Crosspolarization at 18 and 20 GHz due
to rain".IEEE Trans. AP.vol.19 no.2 1971 pp273-277.

20 Dilworth I.J,"Depolarization at 11.6 GHz on a terres
tial radiolink".Ann. Telecommunic vol. 32 no.11-12
1977 PP469-477.

22 Uzungolu N.K. et al;"Scattering of e.m.radiation by
precipitation particles and propagation characteris
tics of terrestial and space-communicationsystems."
Proc. IEE vol. 124.no.5 May 1977 pp 417-424.

23 Dilworth J.J,Evans B.G;"Cumulative crosspolarization
and cantingangle distributions".Electronics letters
vol.15 no.19 Sept. 1979 pp 603-604.

24 Maher B.D,Murphy P.J,Sexton M.C;"A theoretical model
of the effect of windgusting on rain-induced cross
polarization".URSI coll.La Baulle 1977 Ann.Telecom
munic 32 no.11-12 1977 pp 404-408.

27 Howard J,Mattews N.A;"Effect of size of non-spherical
raindrops on crosspolarization of transmitted micro
wave signals"!IEEE Trans. AP vol.27 no.6 1979 pp 891-
893. /

29 Dilworth I.J,Evans B.G;"Depolarization due to snow
at 11.6 GHz".Electronics letters May 1978 vol.14
pp 315-317.

30 Bostian C.W. et al;"Ice-crystal depolarization on
satelitte-earth microwave paths".Proc. IEE vol.126
no.10 October 1979 pp 951-960.

31 Dilworth I.J,Evans B.G;"Comparison of crosspolariza
tion on circular and linear polarizations at 11.6
GHz on an 18 km terrestial path"IEE conference pu
blications no.169 AP part 2 pp 77 e.v.



68.

33 Herben M.H,A.J;ongepubliceerde aantekeningen m.b.t.
de invloed van regen op de propagatie van e.m. gol
ven 1980.

34 Cox D.C,Arnold H.W,Hoffman H.H,Leck R.P;"Properties
of attenuating and depolarizing atmospheric hydrome
teors measured on a 19 GHz earth-space radiopath".
Radio Science vol.15 no.4 pp 855-865.

38 Arnold H.W,Cox D.C,Hoffman H.H,Leck R.P;"Ice-depo
larization statistics for 19 GHz satellite to earth
propagation" IEEE Trans. AP vol.28 July 1980 pp
546-550.

39 Howell R.G:" Crosspolarphase variations at 20 and
30 GHz on a satellite earth path".Electronics let
ters July 1977 vol.13 no.14 pp 405-406.

40 Versnel W ; " Microgolftechniek ".
Collegedictaat TH Eindhoven 1976.



69.

Bijlage 1.1 Verdisconteren van de positie vande satelliet ende

polarisatiehoek.

De horizontale- en verticale polarisatie richting zoals deze

gebruikt zijn, zijn gedefinieerd t.o.v. de propagatie rich

tinge Zowel de horizontale als ook de verticale polarisatie

richting staat loodrecht op de propagatie richting.

Ret stelsel bestaande uit: horizontale polarisatie rich

ting, verticale polarisatie richting en propagatie richting

vormt een rechtsdraaiend stelsel, fig.1.

propagatie

richting

Fig.1 Def~~itie verticale- en horizontale polarisatie rich

ting en de polarisatiehoek (Y).

De polarisatiehoek Y is gedefinieerd als de hoek tussen de

doorsnijding van het polarisatie-vlak van de golf met het

vlak loodrecht op de propagatie richting (Ev ' Eh-vlak) ~

en de vertikale polarisatie richting (E ) •
v

Verdiscontering van deze polarisatiehoek in de berekeningen

kan plaats vinden door toevoeging van een e~ra transforma

tie, die de E-vector ontbindt in componenten langs de E en
v

Eh assen. De rest van de berekeningen blijven zonder meer

geldig. [2.~]

z.o.z.
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De invloed van de positie van de satelliet kan eveneens m.b.v.

transformatiematrices verdisconteerd worden,fig.2.

N

grondstation

l Ev propagatie- E
- . -(" ~ichting NZ

Eh - - - f- . _ .... -- sa telliet

EOW .

Z

Fig.2Invloed van de positie van de satelliet op de XPD

berekeningen.

ENZ,EOW - lineair polarisatie richtingen van de satelliet,

resp. Noord-Zuid en Oost-West.

6 - elevatie-hoek.

X,Y,Z

- verticale en horizontale polarisatie richting

voor het aard-station,zoals bovenstaand gede

finieerd.

- plaatselijke assenstelsel met:

Z-as: loodrGcht op het raakvlak aan het aardopper

vlak van het betreffende punt op aarde.

Z-as valt samen met de plaatselijke verticaal.

X-as: wordt zodanig gekozen dat de propagatie rich

ting in het XZ-vlak ligt.
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Voor de berekening dienen twee transformatiematrices bepaald

te worden. Een voor het ontbinden van de satelliet polarisa

tie richtingen ENZ en EOW in componenten langs de X,Y,Z assen

en een voor het ontbinden van de aard-station polarisatie

richtingen in componenten langs de X,Y,Z assen. /

Als deze twee transformatiematrices bepaald zijn kan de bere

kening geschieden zoals in paragraaf 1.2.8. is gegeven.
//

Opm: de orientatie van het X,Y,Z - assenstelsel is zodanig

gekozen dat deze overeenkomt met de situatie zoals

gebruikt bij de berekeningen in dit verslag.

Mocht in de toekomst blijken dat de keuze van dit

assenstelsel of van de polarisatie richtingen on

handig is, dan kan men op andere assenstelsels en

polarisatie richtingen overstappen. Er dienen dan

alleen de transformatiematrices aangepast te worden.

De opzet van de modellen blijft geldig, want deze is on

afhankelijk van de keuze van de assenstalsels.



72.

Bijlage 1.2. Berekening verwachtingswaarden .

.
~J~

Bereken eerst de verwachting van A ,met x normaal verdeeld
met gemiddelde~ en standaarddeviatie~.

>=

..

{1.1.1)

R

met z=u+jv=x7'"-2jrw
•

Deze integratie wordt uitgevoerd langs de lijn I in het com
plexe vlak,fig.1.2.1. v

-R III
- __-r -+~to----.----_u

II IV

~

fig.1.2.1.Integratie in het complexe vlak .
.-aA~2

Omdat~ geen singuliere punt en heeft binnnen de Jordan
kromme K,kan (1.2.1) ook geschreven worden als:

- _r.. /l J, .i V- ;"1.

2 ".1 "tr-l-
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( 1. 1 .2)

Toepassing van de limit R _00 Ievert dan:

-"'- -. If'.,.it-- jl' _ '" t

'L;'~

V- V2.P' - tP
2 q''I.

,/",<..2 ') - ...Ii!-

Op analoge wijze voIgt dan: •
_LI~

<~ )=

<s~

Voor h en ~ geldt dan:

k = ...

I.':
2~'\

Jl. - ~;==

2.ti"
~ -I-"-4~
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Bijlage 1.2AProgramma ter berekening van de

transmissieeoeffieienten.

De berekening gesehiedt met de formules van paragraaf 1.2.3

en 1.2.5, met 3(0,0) gegeven door:

3 h(O,O) = -ik f h(O,~,a) met:v, -1 0 v,
k in em
fO h(O,~,a) in em.v,

Aehtereenvolgend worden ingelezen:

- regeninteneiteit R in mm/h.

dru~peldiameter in mm.

- eindvalsnelheid v in m/ see .

- reele deel f •v
- reele deel f h •

- imaginaire deel f v .

- imaginaire deel f h .

- druppelgrootte verdeling M(a):

De resultaten voor ~=90b en ~= 0 0 zijn gegeven in

tabel I en II.

R (mID/h) A Ah 4lv 4bv
0.3 0.Oe24 0.0026 0.39 0.42

1.3 0.016 0.018 1. 55 1.67

2.5 0.037 0.043 2.83 3.08

5.0 0.089 0.106 5.18 5.69

12.5 0.284 0.341 11. 50 12.88

25.0 0.671 0.815 21.00 23.93

50.0 1.546 1 .899 38.25 44.42

100.0 3.479 4.336 69.37 82.41

150.0 5.438 6.844 98.08 118.28

Tabel I
.... 0

Transmissieeoeffieienten ~=90 , berekend met

verstrooilngseoeffieienten volgens Uzungolu [22J.
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R (mm/ h ) Av=Ah 4» v -<P- h

0.3 0.0025 0.41

1.3 0.017 1.67

2.5 0.039 3.07

5.0 0.095 5.69
12.5 0.305 12.91
25.0 0.729 24.13
50.0 1 .710 45.17

100.0 3.948 84.84
150.0 6.294 122.71

Tabel II Transmissiecoefficienten ~= OO,berekend met

verstrooi1ngscoefficienten volgens Uzungolu [22].
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BEGIN f n.E INPUT.OLTPL'H 000'0000'0
B.OOCO 'S SEGHE"T 0003

DATA IS 0004 lCNG
-- ...•.. DATA IS 0004 LCNG

REAL AII.AH.fJEV.fJEH ... ; .. ·.. .... • 00]1000011
INTEGER I.n 00310000'1
REAL ARFAY RC1:9J.AC1'141.MflI9,1114',1"YfJ"l4l.,"HfC",4" 00!.0000'1

/lEVf (1'14 1.RE~fC 11'" lrH" 1'1 H - 00 HOOO]ll
REAonNPuT.I.fOR ll c l SUP 1 UNTIL' 9 00 lunH 003'000JI1
REAO(lhfUT.I.fOR 1'.1 SIEP , UNTIL ,4 PO AC',)I OO!'001215
REAonNPuT,I,fOR 1'.1 STEP 1 UNTIL 14 00 vn 1)1 003'00Z1l5
RE4onNPur.l.fOR 1'.1 STEP' UNTll-,,, 00 IIEHUn' 00HOOJO.5

".~• .o.••• ,.• _;.:.,..• ;.... REAUUNPUT.I.fOR la a l HEP 1 UlnJl l4 00 REHf(1)f 003'003f15
'-.~:~ ;.' REAO(JNfUrrl.fOR If.l STEP 1 UNTIL ,,, 08 JI4VfJlUt OC!'OOH'~

G.·~~.~_{:~.~_::.~~.'.:.~..::,'.,:.:....:","'·"""':' ~~:~g~~~~:~:~~~ :::~ ~;:~ : ~:Ht '; ~~ JHHFlUH ~~~:~~~~:;
Po - -- - fOR jI·l STEP, UNTIL--lit 011 "fJ,J1 H . 003'0070 I!

,",';9 ("-::'.~,'" ;',.. " IIRITE(OLTPlT.</I"R",Il8'''AY'',Ui!f''A"'',1l'2'''flEV'',X10,''n~H'' 00J'0080'5
,~ ....._ .. ~ -'... , ," 111>)) .. _· .. •··· 00H0082'4

~1~:j;;!/Y::: :~..1:g.:m:~1m:~:~mm:~~;~.~~>:..... " z m~mm
~~. ~-.-~··_·t,..·r· '",,'" lA( .j h,l*Y( JI )I ...., ... ; .... ~.. ',: 3 0031 008f. 1

_..:~:;:',:~;:=.,':/~r:~~:,;;·'. :~::~~:::~=~n~~: .. ·.~·~..:·~·,~:~ '.'~-:: ::--- ~~~::::~:~
~1!l't...-l'~'" -, '~"'f' .• :: fIEY.afIEV.h.REYf,"'''c--_ " 00310098&2
,~' If.~-:"'•.":':;~ 'J~ "i 'l"~- fIEtI'·fJEtit".REtlfJ~H"-'''·-·''-·-''·':''- 003l009B'0
K +'""'-,,:._.~.,',.:.~,.:.,.:. U,~" ~." " ~..... 00310090'4

~g-""'~""-""';' t. .' A"'='V*Z..J6nAH •• Athj!,~U'··-\--,· """.,"" 3 OCHOOAon
"""I,~'i>r"~l'rjl E £ a"__ 'l>..,,-,.".,.~,~ .._,.~\.. fIEY'=FI V*15.62IrI£H..r'''~'!i.fl' ., 00!lOOA5'4 .
',\ m-.'"i""'·'-~~'<"'; ,~:. ~'. - . II Ii IT El OUTPUT, <I, F~ •• ,~E Uy"~,~fH' ~hA.".FIiV, fI e:tU' 00 ~. OOAB' 4
~'\ \..:.;.~~",_L.~.L.~ ...(~::... END'· ,.!. . ---:---.-........ .......: 003'0089'2
f! (, I ". ~ ~)

'11 r.:"':'·:""·~~"~1J:;~';li,i' ENI). '"'' ..•. _~.r_,-.';";_-"'''' - . 2 003' OOBC 11 " .lfil F,-_·.,.·"",,·,,"'t'···1><c'" " , - ....._._-_.~ ... '!....-, ..~ .. , ..~ •.. - , B,000(003, IS 00E3 leNG' .. ,--
;fit'~·~'~~r:"'·~···"~",· .. .• --,.-.._-~- •..,..._.. ~'-""'" '. . DATA IS 0017 lCNG ,'." .
.,,' 1~~.D;~.:1~11/~.~.~ •••••••• a •••••••••••••••••••• " ••••••••••• II1II8 ••• ~ ... ".........'''~••••~••••••". ~ , ••••••• , •••••••••••• a •••••••••••••••••••••••••••• .

~it~\¥¢~ii~:r~:,·:t::~~ g~. ~~~~~~T~E!~~~fD T~T~l SEGI'E,., SIlt ~. ~58 "eft";~:I.i··~f:f~fi~.ii-:=~·::ie~,·"fJlt0li, 6UC~ '6T1"ATt: • 29 ,; ....,·"'.r'l~.:'·.;.:.·:.,·;,:l.~·,.;:: •
; '~;;~;::;r,~,l.i,F,IHI~,R.".Slzt: • lJ tAROS, 451 SYNTACTIC HEMS, 21 OUJ(~f&ftn ....:rt'~~_· .. , ..·:· .-: ...... '." . . ".' ','
",:H~:'r:~.f,t,:'A-Oil'~.~'F l~ NAME' <0613 6S514I, lG UlIIUS/TfUU/4U6 U£II£"r" 'H..·'tU~Nf~~tn" ..,.. , '. .. .~. .......;"".,.-::'... ~.,..."il .
':!,:l:i,,'\. 1,;m.',"""fll\~'~,trnl0" liME • 2,10~ SECONDS [LAPfEO' 0.S66 SEc:O/fl)&;.rt{H!J~'~tfGi""·:"'156ECO"Q~' liP,·.. '. '1; ::.. ", :'n:, ',i ?",.•
:I,:~~f'~~':,. .J,,~,,!,".,••....... a; .......... •• a ,,~•••"'••• i ,.,~ ,,"~~"ll .,.'), ~ ..
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Bijlage 1.)BProgrammabeschrijving bij de XPD berekeningen.

Als eerste worden een aantal waarden en parameters ingele

zen,dat zijn achtereenvolgend:

- regenintensiteit R (mm/ h ) met de transmissiecoeffici

enten voor CI = 90 0
•

- de transmissiecoefficienten voor CI = 0 0
•

- het aantal situaties waarvoor de XPD berekend dient te

worden.

- fre~ntie, padlengte door de regenbui, complement van de

elevatiehoek a O' gemiddelde van de kantelhoek verdeling,

standaarddeviatie van de kantelhoek verdeling, het aantal

verschillende regenintensiteiten.

Daarna wordt de berekening uitgevoerd. In het eerste blok

varieert de regenintensiteit, in het tweede blok verandert

de windrichting. Nadat, indien van toepassing, het gemiddel

de en de standaarddeviatie van de kantelhoek verdeling aan

gepast zijn, worden de tra~smissiecoefficientenaangepast.

Daarna worden met de betreffende formules de array-element en

ahh,ahv,avh en a vv berekend. Daaruit voIgt dan de demping en

de XPD.

Opm:Er wordt gebruik gemaakt van een groot aantal input en

output files. Dit gebeurt om de input en de output te

~~.vereenvoudigen. Elke ~waarde heeft een eigen output

file. Deze files worden achter elkaar gepresenteerd. 20

wordt zonder verdere organisatie de output overzichte

lijk gepresenteerd.
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0001000010
8.0000 IS sEG"ENT 0003

DATA IS 0004 LCNG
DATA 15 0004 ltNG
DAtA IS 0004 LtNG
DATA IS 0004 LDNG
DATA IS 0004 LONG
DATA IS 0004 lCHG

OOHOOOO i
00]10000 1
00 !I 0000 1
00 !I 0000 1
00]10000 1
OOHOOOO 1
00310000 1
00 HOOOO t
00 ]10000 1
00 HOOOl 4
00!lOOlBI5
OO]IOO1F:Z
00!100Z015
00]100]014
00]:00H15
OO]IOOHIZ
0031 oon II
00!l005215
0011005414
00l1005fl(
00H006111
00 ]'006e Ii
DO!'006E'.
003'0079:2
00l10078'1
00 !I 008E1i
OO]'OOUH
01 !I009H2
00 ]'009414
003'00U'0
OO]'OOllUC
OC !;Q098'5
00].009f'Z

mm~m ,;xt;,;!;;t:;-'· :
OAT A ~~]~: ~~E~ ~"~, .::;=::,~;'~ '::~~:~~~~.~51~;:~~1;~~~ ..:~;~~:~:':~

OOHOOAE 2 .,' ...... , ... :'.,.,k."·•.·I., •. ' ...".~ J

:: ~::::~;~ ~"'.:; ;;,·;:\~~fffiJ~)~i~'~r?,:;';:.'..::~:~.
00] 008' .1 .. , ."...:.... ':';:':', 't:'~·-.""'· J
00 !l008t~0.. .... ,·,,"1j~i,l. ·.~'iI"ri1""",,,,,,,,r' C'
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DATA IS 0004 LONG
DATA IS 0004 LONG
DATA IS 0004 LONG
DATA IS 0004 LCNG
DATA IS 0004 LeNG
DATA IS 0004 LCNG

00310000 II
00 !IOCOOII
00]1000011
CCI !l0C:001 I
llCHOOOOl1
00 ]10000 II
Gil )I 000"1
00]1 0000 at
0011000) 14
00 )1001815
COHOO1£14
CO ]10028"
(jll!'002~12

OOl'OO~OII

OC HOllH "
00 H004114
00]10041112
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00:51005JI2
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Alf AI : "AH/8. U6' ALF H ..nil.n" U H oau 14
A~fA;"C~~fA2·ALfAI'.L£.(TE;f.~EI.(fJW~fl~"~E"~'JJ QO]100C014
fl['.UO*C.R' 00JlOOC410
fUi 10'21 SJEI' 1 UliJl .. ~ OOHooe5'2
D( BEGIN f 1£ ur IE-20.,I;, OC )100C515

£'=COSCfIEI;r'.SI~(fl[,,61.~'EJ~I.f~r. ,00].00C1.5
liEU ••EHUlfU.Cc;ecfASEU OCJlOOCOI.
lHUI'£.f(ALf~).SI~(fAS~~' ,CJIOOCFIS
k[AA~H;.J.~.R£U.H*CltK't~[U'G.O.5'H.(1.'" 00)100021!
IHAAH.tl'C.~*IItU*H"ltK)q"U.G; CC JlOOOSIC
~EAA~~I"C.~*C*C"EL.(1·K).I.M).(.-REU).c.&.a.5.( ••JI 00]'000011

tR[U*CtC"EU-l'.Ate_E*LJ . oa~loa£J']
IHAA~VI.0.~.I~U*C*CI.K'-C.5*I"U.C.G.(1.K'.I~U*( oa~100£eI4

tltU*A*Jj.hLJ OOllOOEr',
~EAA~H'.C.~*(1-liEL)*B.f.L.CR(U·'J.0.5tA.[.r.('-K)' CC!'00fi'4
I~AAVH'•• O.5.1~u.£.f.L.0.5.I"u.A.E.r.CI-.J' OO]IOOfA')
~V;"cAE~Ce(~PLEX(EXp(·~~FA2.LEN(TE).COS(rIV.L[~G'11. OO!'0,01:5

£~fC-ALfA2.LEHG'£J'Slk(rlv.l(~GrE"'J CC!1010514
~'Ah.;=CAESC'DHI'L~k(REAAHh.IHAAHH1JJ 001'010A.e
~"~.I=eAc~(COMPl£XCREAAVh,IHAAVH)'J OC!'OIOC',
~'~~~I~CAbSC(OMPL£.CREAAVV.IHAAVV)I' 0011UIOEI2
~11~(AES(CC.f~E.(I~EAAHH·fiE~4~V·2.I~AAV.,.,1 Ct~'O'ICI!
(1.A/~~-I~~#VV.2."EAAVH»)); 00!IU11215
~.;;(AES(~C~PLEXIC~E~AHH.~£AAVVJ,CIM~A~~,'~'A~V"'f 'C!laI15'4

'PHI&-~C'LCGC"V•• ~AHH)'Cf~I.-ZO.LO'C"V."AAVVIJ 04]1011815
(rCI~-2C.L(G(O.5.~~.~~); CC110IIE'1
XPOH;"2~.L(L("~AVt/MAA.h"XPDVI•• 0.LOG(".AVH/.AAVV)1 003'0121.5
xrOC;~2C.l(L(HT/•• ); C(JIOlcE'~

If W-1 lhE~ ~RIIECCUTI'LJ,c/.f'.J •• 1.6E•••2.)."rl[/G_, 0031012912
(f' H, XPOli.cr ~ .l(fC~. CP ( •• POC)i 00]101.111'

If haZ IhE~ kRIIECLIT #C/.fl.).llf6E'.*l.)#~,rll/GR# CC~I013812
(ftl,XPOH,Cf ~.KFC~.CPC •• PpC U (lG 3:('14)'2

If Wa] IhE~ wHIrE(hEG ""rl.].ll.6~J.~2.),fi.fl['6A. OC~'UI~~12
CPH.XPOH.CP\.XFOV,CPC.XPQC,# . 003'0156'2

If ~ .. 4 Ih~~ W~I(E(~CHRi~f"'.f7,!'I,.6Ell.2)#~.f'JI'R. 001 1 0161'2
JPH,l(fOH,CF~.l(fO~,ef(,XI'CC1;· 'C!1016SI&

If "&5 ThE. ~RITEC[lCT(E~.c/,rl,J,~'.~~1 •• 2).~.rIJ'~R. 00!I011412
(fH,llI'CII,Cf~,l(FD~,el'C.xPC'H CC~IUl1CI2
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Abstract

This paper reviews the experimental measurement of crosspolarisation on satellite-earth paths, describes.the i~ti.

fication of previously unexpected depolarisation by ice crystaJs, and outlines the theoretical explanations of Ice
depolarisation which have been reported in the literature. It summarises what is known, and what is not yet un~.
stood, about ice-<:rystal depolarisation. The paper discusses the implications of ice-<:rystal depoIarisation for satellite
communications system design.
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When satellite depolarisation measurements began in 1974 with 
ATS-6, howner. several researchers reported so-<:al1ed anomalous
depolarisation ; that is, depolarisation which took place in the absence
of serious fading and which was not predicted by existing theory.
Anomalous depolarisation wu traced to scattering bv ice crystals in
the upper atmosphere, and it is now more properly called ice-aystal
depoIarisation. In the last year, much has' been learned about thiI
phenomenon, and the authors feel that a review paper is necessary
to put together in one place what is known about ice-<:rystal depolar
isation and its implications for future satellite systems pbmniilg.

The paper begins with a summary of the experimental data on
ice-crysW depolarisation. This is followed by a theoretical analysis
of the problem and a discussion of how' ice-<:rystal depolarisation···-
affects satellite system operation. " .. :

(2)

(1)
;.~'::- .. ':. - E. .:'.'
x.p.d. =.....£!!!.

, -. E••. , ,

In1rOdUe:tion

, OithOIOnally polarised signals carrying separate message
els at the same frequency on a single radio path are used in
Nl Iinb operating below 10 GHz. Until recently, only the
u:ising effects of rain were thought to limit the use of this
!que at higher frequencies. It now appears that high-altitude
-ystals praent another limitation. At millimetre wavelengths,
ystals and raindrops can scatter energy from one polarisation
DOther, and introduce crosstalk into dual-polarised two-<:hannel
IUDic:ations systems. In recent yelD, tWa process has been the
:t of an extensive research effort.
10 depolarising properties of rain or ice clouds are studied by
Iia& I qe-poladsed transmitter, and investigating the ratio
e received JipaI components, whose polarisations are the same
opoIariIed) or orthogonal to (c:rosspolarised) the transmitted
illtioo. Some researchers express their-results by dividing the
~-sipaI lenel into the copolarile!l-cignal level, while
:J.•tM..,.,..; and there is some disagreement on what the
1..:.aauw:.~:,~,1be. terms crosspolarjsadon discrimination
L).,g ''lJutM4· ratio {c.pi.), and erosspolarisation isolation
.) baft· ben UIId to describe essentially the same thing. In
PIPCI' we _·fdIow Reference 1, and defiM Jj;,pA., for a single
:iIed' tDIIimttter, 15 tile complex ratio of the ,phasor croaspol.
l ..'-F , ... oftile recebred electr1c-fleld (E.......) to the phuor
.... COftIpIlIlt of the· received eleettic field (E.-o)' Thus, as
~ ~' ,

,decibels, ':'. ::-: ": :

:~::~{a:;=' 20~glO ( ~;:·I
~<:. p. ~'... • ~ - ~"-

~ of this repre3e1ltaiton is that the phase angle of the
t. .-t1le .-me as the relatift phase of the crosspolarised signal
~ lrittl reapect to the copolarised signal. This relative phase
ria COIII1IIIlaI)' recorded in propagation experiments.
_jmpertallt reaaon for investigating rain depolarisation is to
iletbe dcftlopment of techniques for predicting the x.p.d. Ieveb
Win occur for a giftn fraction of the operating time, on a particu

'Idio link. The prediction may be made by analysing the statistics
Aepolarisation. or by relating depolarisation to attenuation, rlin
, or to lOme other parameter whose behaviour is known. Initial
k in this direction began in the early 1970s, with theoretical and
erimental investigations of rain depolarisation on terrestrial paths
De UK. and the USA. They resulted in several generally accepted
xetical models which gave x.p.d. in tenns of attenuation or path.
-ap rainfall rate. Allowing for uncertainties about effective path
~ and high-altitude drop-size distributions, it was thought that
terrestrial modela could be extended to satellite paths with little

iculty.

-.,. <~1,

~~-:_~;:;
2 Experimental work ,. ' ~:-,,; , , "~."-

2.1 Temll1riallinks >:'~ ':.""" - ,--:~~~:-~~~~

=~~~E1$<r~~~
at ±45° to the verticall over a 1-45 Ian link. and a&imulbmeoua; ~ :.:.-~~:;

line (h . tal) d -,_.,- ....J_~ " .•~•. r..L.~
comparison was also ~deof 1II'0nzon an .............. ~;:::;.'~ <1~:;:';
aOOns over a 5-6 Ian link at 18 GHz.3 More recent1y,EaexUniftnitY':.~~:.',:'7t'i;':
has investigated 11-6 GHz propagation along an 18 lan' tmeatrial .:.;,'7~t{t;-f
link using circular, horizontal, and vertical poIarisa~sa. .. Tha:..~':J~j~
last experiments showed that linearly polarised transmisIiOnI always.> .-~:-":!~
exhibited less depolaIisation than circularly po1aIised signals, aa.t.:.:;'i~,;:~
predicted by theory. The depoladsingeffec:t. ofprecipitationop. tIJe-f,>;;:r:js.
antenna feed membrane has been' abown to-·be !up,.,s but, ~"_.-:,;::,,::;
from possible depolarising effects caused by multipath,· the.majodty';.;-:5':.:.\~
of the terrest!ial-path experiments indicated. that the·trend of th&::~1~}.

crosspolarised' signal could be· predicted. from the variationa- of ~:~.t~~
copolariJed signal. On this experimental nidenr:e; someauthors'~~'~~:?:
produced semiempirica1 laws relating crosspolariaation dIscrtmiDItiiJa~:~:::':~

to copolarised signal fading, and it was, additionally sugeatecl~~::-:::~";-:3?
that· WIlI':CCptable erosspolarisadon discrimination would ocx:ur ooIy'::~:::";:;:_'

under severe fading conditions. However, lateuesults10 on a 13'5 lmI;t.L:~':.:x
II GHz terrestrial link near Bradford, in the: UK, showed that. mOrB"-:,::r.,:,,
complex relationship existed between croapolarisation and copoIaI--:::.:~~'t'2"i.
ised signal fading, particularly in freezing conditions. In this e.xperi-.-:,Cf:Y:~ .
ment, the link had been designed to. simulat~ ~Ieft~..'~'~:>:~.~'~
satellite-ground propagation, by chooang an anc.lined path which· '..(-;;:;I~
passed through the free~g' layer for a significant proportion of the: .,~>;.~, ?n~

observing period. On one occasion (see Fig. 14 in Reference 11 )~.:~;:.-~ ;,•."" ~_

pronounced enhancement of the erosspolariJed signal 'occurred OIl :.:;,;~.£.:.l:,~

this link in the absence of significant copolarised-signal attenuatioa.·:;~::"._~~,,~

This was attributed at the time ll to either mow on the traJlSlllittiD& ,~. yi;;:~l!i ~
antennas, or to a change in the nature' of the snow from wet~.; :: :l:T;:.i,
dry. With hindsight, it may be that· this was the first eXperimenta1:':'::':i:t~
evidence of ice-<:rystal depolarisation on a radio llnt..... _ . ._"'__".; '.,: =,j',,::,~~:"?'

2.2 R"r~geu.. ~ :_:-·.·~~~·.>'~.:.~~;:::~~}J;~~!0:~t;~
Slant·path investiptiORl OIl anisotropy in . atmosplleric:;:: _:~"'~

propagation began in 1970, with • 16·S.GHz.,poIariIatiOll. diverdt)':':,i;;d£
..,. 8363£, fht nCllhNJ /4#1 s.ptmlwr /978 md Iff n'rind form 14th radar-in Ottawa, Canada.ll The radar wu directed towards ram'~:3""?-~:
~ IU9 "', " and the decree of alignment of the back-scattering precipitatiol}"ca,>f?::'.
r. IkiIt'6If If wll/rf/l. EfcctrfCIIIE~ lhpartrrNflt. VI"liIItll'oIYtrchtrlc duced by comparing tho stretJlth of the' return signals. in-~'~':<'i,
-.. MId S-. Uni~r" BI«It!blHf. Virginitl, 14061, USA. Dr. AI/flllt, . ,anderoupo~tions. The initial re&ults indicated ~~ t1i~.:L"

rf1lrmfrlY wlfhApp"roff I.tlbOlWtory, 51011"', £tN}Itmd, tIIH/:'s -~~:,. a-~y,Jor Ute-Iadar reQectionsftom ~"P.R~pl~~~~.

;:~~~¢i:~2~'i'~~2~~~~lt,~~~1f,~?1~it~~~!~79l!~~:!!::~'



Fig. 1
/JqxJ1IlrUIItion atld attetl'Uilttotl data for a thundentorm 1'f!corded fit
BeQ Telephone Laborrltoriu (BTL) IUinB 20 GHz A TS-6 trtllUmunolU

ell"..

c:
o

able decorreJation of fade left! and 'l.p.4. WDobIIrwd, abt m ....
multi fAIling within'the tMcxetical boundI•.1be II'OUP at.VPhtlU; ,,~;_
hoMwr, observed two events16 which exhibited muchfli&JlCr~~',':~:·

isation than wu1d ~ predicted by ramf~.p It .1"''''t1
theory alone, Two figures (rom Reference 16 are~ _:-.::,
Figs. 2 and 3), one giving a rain·fade IDCl the other • snow ..... ~::'-:;".

and clearly there is. more depolarisation thaD call be- exp1UM4 'by: .~~,"
a rainfall-induced mechanism. It is believed that thea were .tIII ":::.
first observations of 'anomalous' depolariJation on a satelUte-trOuad '.
link. The cause of the anomaloua depolarisation WD linbd to" ic:a. '
crystals,l' but ~o direct proof of tlUs mec:hamam was obtaiJlable. '

When ATS-6 was positioned at 35· E, resarchen in Europe wae" ..
able to investigate depolarisation on a millimetre....~ satellite.
ground link. Severe depolarisation in the absence of sipiI1cGIt copoW
signal fading' was observed by many experimenten, IT. 18. I'.a. 21. »,
and an example of one such event is shown in Fig. 4. This CIa of
anomaloUi depolarisation was unusual in that no c:opo1ubed sipal
fading was observed either before or after the event; anomalously .•
high depolarisation levels were typic:ally associated wttb raiIl'9fO-' _.-;
ducing weather systems. which caused signal fadin! at'1OIM, other ::~~

time. At the Appleton Laboratory,17 and at Bradford UniYeIIitT.-- .•':
the use of fixed radars with their beams directed· a1cm& die ..... ;::'

. satellite look angle prO\'ed instrumental in estabUsbhl& tt.::ca_(ar'~>

anomalous depolarisation ewnts. The radan were gated.s.t~¥{.;
intervals, and the back-scattered signalleftll wererecordiifdlilliillr..:'t~
The correlation between radar echoes abow the a" CilGdwm("':~~:i'
freezing layer), and the depolarised signallevef. PfO'IlMlCOId~:' ':"7~
that ice was the depolarising agent; and this wasin~_~':;:~

fumed. using a different analysis technique, at Bradford lhaiNUil,.•·'o :~i
... .-:' :::::.~ ...

. ';'

.~--. -r-~;" ~ !:. ,~"

,...... ~''''~-''.; -~~. !-'..:.: .. ~,~-~.

•• " ~. ."t ' ,'.
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Fig. 3 . -,. '.' .:' ;~:~~:; ~~;.::;~:~';j~'~·*?6.{~~~~~t~s~'~
Depolllrillltton and IINe_tioN from II mowdo,. ~.o,. 3(J-,·",*~

NOHmber to 2 Decem,," 1974 at YPl.J: SUO wbtI.1QGlh.Jj·1:l4 '-~'.
trtlIImIiIItotll , .~>. __:: :.;' ..~ .>:..:.~;: .;:f :~:~;., .._:<
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". -30

~tIoa dependent. Later results. obtlJned with the same radar
~tI)Wud{ thundefttorms.13 muled.two important.iaturea: ..
8nt;thai there apparently '_strong alignment of tMmajor axes
o( tb& hydrometeon at the top (i.e. where ice wu present), and at
the bue. of the thundercloud (where ordinary raindrops were falling),
but not in the centre around the 0 0 C isotherm; and secondly, that
tbe degl" of alignment of the ice particles was subject to abrupt
c:banges which appeared to be coincident with lightning strokes. The
significanc:e of these two discoveries was not to be apparent until
similar effects were observed in satellite-ground propagation exper·
iments.

s.catlitll beecon experiments

The fmt experimental satellite with whiclt depolarisation
experiments were undertaken at frequencies above 10GHz was
ATS..s,I~ launched on 30th May 1974 and initially positioned in
geoItationary orbit at 94

0
W. The SPlU:ecraft transmitted linearly

polarised signals at frequencies of 20 and 30 GHz simultaneously,
anclduring the period at 94

0
W, two groups in the USA., BeU Tele-·

pbooe Laboratoriea (BTL) and V"uginia Polyted1nic Institute and
.State Univenity (VPI & 5U). conducted depolarisation measurements
at 20 GIk until the satellite's orbit was repositioned to 35

0
E in mid

1975. Owing to the scheduling constraints imposed on the millimetre
_ve experiment aboard ATS.o by other, higher-pnority, experiments,
YaY little data were forthcoming from the 94

0
W phase. of the ATSoO

. depoluisation experiment. The group at Bell Laboratories observed
one large thunderstorm,ls and Fig. 1 is a reproduction of the fade
apinst-x.p.d. scattergram for this storm (see \Reference 9). No notice-
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=~~=~~,='.. :~,~~.~" .. ~"Of'iCacrystaliincloucil /:,.:.~''''.:: ':,~:f;_~{,};~~~:
•·..................tioanenta. Two.fbt1herexpedmeDtal . - 'Ice crymIa are praent in clouds whereftr it II too~ ~ ..._:~,
l,ot"'lltIf~"tfOft.. 'obIImd. FirIt~thareiatift . fOr liquid water to alit. ,The crystm form I10UIId 4_.,.rtid8 9~:.i~
~ tbIl~;_QOIIPOIariIed. COI'IlpOIIIIlIlti of~ IipaI nUda, 1ft .'lbapel that are infIuencecl by the ambient ~'_~;';~:c,
III f'MIlItbWy,-eGDItant,II,U.i6 'WtUle the x.pod.~ by·,. BelOw.;.~C~'aeedles-preclominate,while' platn'fOim,~t_, I.~~":,~'
...... UCI1't iliat. my 0CQIMma!1y, pbaIe revelllla of. ,tweI between-9°C and'- ~C~lDdlvtdual.crywtaJsmCimll""i1f'~'
..... obllrled.IiIo,- Secondly, the x.pod. lew! could chan. 1M)' exist (or an indeflnite time, but in cumulOnimbus cloudJ1biif.:'.
'f", either impro'riD& or.depadina, and these cbanpa appeared follow a regular life cycle of formatlan, growth (by sublimatioa),; :
cide with lightDing mow,II. 16. ». 56 but not neceaari1y with falling, and fmally me1tiD1ln the lower reach. of the cloud:.. 'I'hk-,
hue reversals.ll.,. Examples of these phmomena are shown process gifts thunderstonns a cJwactertatic internal sttuc:twe; with
• S 11I<1 6, respectiwly.o The physical causes for these phase pure ice crystals at the top, raindrops at the bottom, and a chaotic
1.4. c:han&es have been largely explained, but the mechanisms mixture of water and ice in betwem.
to the alignment of the ice particles have not been conclus· . Only a few measuremmts of ice-partic1e size, shape, an4 concen.

1tabHsbecl. A fun account of the European phase of the A'fS.6 tration are described in the Iiterature.'S· 36 Crystals are teparted with
~ experimmt is contained in Refermce 27. Later typical maximum linear dimmsions of 0'1-1 mm, in concentrations
l1eIlti con4ucted in the USA at 11 -6 GHz with the Communi· ranging from the order of 103 to 10' particles/m3 • The tOpi of
Tedmology Satellite (CTS), and at 19-28GHz with the two thunderstorms contain significantly more crystals-. per unit volume

rARa satellites, have shown additional evidmce of ice depol· than do cirrus clouds.'
ill'·" '

" .
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planl!'

.01 p.tidul....,-l is preMIIt-at·tbe top of th1Hlder clouds. but the ..., TNory of H:a -JI'CI.......~ ...,..~~~::.:~.::f.~

·~S~:?§ .. ~1 •.. ,,·== j,i~~]g[~
.WatMn.an4 McEWan's theoretical model (see· below), indicate- that, .and phue shift experienced by an electromagnetic wave PlopaptIn&·.)'~:
.-- IQIIIll~, populations oLice needles with their ·"through • cloud of ice crystals lIIUaI1y proceeds In the (.....'!Nr..;;;::~.i
loDa aMI puallel must be present.

3I
(a) I'Iane-waw' scattering by I single~ is iImlstipt8d (o..-.Ile ....{~~

' ... :tbrough all these observations (optical, radar, and radio) runs a crystal sizes UJd shapes, and the incidence angles, ofintemt.~' ::t'.~
<:OIIIIDOIl theme: lightning somehow influences the mechanism that Ing coefficients are determined for I lineariy poIariIed. iDcidMt..:- -":
orieDts the crystals. Dramatic changes in particle alignment are almost waft with electric·field components tint panlIel, ad then perpIII. .' .:" ..
always simultaneous with lightning flashes. In some cases the per- dicular, to the plane defmed by the direction of propqatiOlland·the ...

.. centage ofaligned particles increases at the flash, in others it decreases, axis of· symmetry of the crystal. In the discuaioII which follows. ."
and in still others the direction of alignment changes. Usually a this plane will be called the plane of Incidenca. (b) PropIpdon .>~

cy<:lic process is involwd. After a diJc.harge, the crystals slowly return constants are calculated for populations of identical 1Bpec1 ice £S
to their original state, a new discharge occurs, and the process is crystals in arbitrary concentrations, again for t~ fundamelltal eases/' ~~.>

repeated again. During the most active electrical storms, cycles recur of linear polarisations parallel and perpendicular to the~iii. :- ~.~

every IS-lOs. Ice crystals do not make rapid orientation changes cidmc:e. (c) Attenuation and crosspolarisation discrimiDaUon(x.p.d.) . :
in clouds without lightning. are computed, from thee propagation constants, for waWsof ielected .,

At prClllllt, dwe are several competing answers to the question polarisations passing through ice clouds with· speCified Iize; .... ,. .
of what-oriad& the· ice- crystal&. Ia di.K:ussing these, one must dis- and orientation distributions. (d) These i~oud parameters are .. :','.
tinguish between:z.~; or' eleft1ion,. alignment (crystals adjusted to bring the theory into accord with~.bcept ):'~'_'.:

with their ~·.uis or axes itt the-. SlltIlr~lI84- 3-4i1nemioRaJ:. . for·the' identity of the scatterers in (a), the procedure is the- same-,,~., >',:
alignment (crystals with their long axis or axes parallel). Aerodynamic that iIlvolved for rain propagation, and the techniquea':of.tbat.J.IIe:rlI,.. .,,;.~..;.:
8t'fects must be involved in elevation alignment, since the crystals tureapply.l.41.4Z. . .:. :".:.~I~;;i::~Zt-:;~ -,'~

· should generally fall with their long axes horizontal.57 Electrostatic Single~rystal scattering has been inwstigated biril'3~ .:
forces could overcome the aerodynamic forces, and tilt the plane Essex and Bradford Universities. Both groups hatlr paW f I'l~:. ~ .. ¢

alignment away from the. horizontal, but this would seem to in- of 20 and 30 GHz scattering coeff1cients for typiClItCI]IIdiiI vet~~:;;;.....::,.
· volve electric fields that are close to breakdown levels.39 However, Although de-rived by different methods, correspOadiq:·YIIua'illtJr..,:· ..r:'

Vonnegut37 implies that electrostatic· elevation alignment can be two tables are, for all practical purposes, the same, aithouItt tha 1& c.".:~;~;
demonstrated easily in the laboratory. McCormick and Hendry40 obscured by the authors' choice of different notaDoas aDd 1)'StaII:: '-:~?
calculate that the ice crystals in an electric field of 2000V/m would of units. for forward 'scatter (the only c:ase- of.importuIl:e 1J,ea), .,~:.,;

"osc:illate about a rest position in which their long axes were parallel the electric fIeld of an incident plane wa1llJ (E' iii rIg. 7) is decoar-' : >
to the fIeld. For this field strength, the oscillation period would be ~d into two transverse components, one (E'v) parallel to _ 011.1'" ':':\.:
6'6s, and the ice~rystal population ~ould have 'a signifIcant net (E},) perpendicular to the plane of iriddenc:e_ 1'he- scattered field :¢; .

. orientation along the fIeld direction.>40 Haworth, Wat~n and Me· will be a sphe-rical wave, with components E:, and. £1, puaIId to··;·
· Ewan31 picture the ice crystals as oriented in elevation by aerody- the corresponding incident field components. In UZlinoglu. .EYIIIS ,- "<; ~

namic forces, but electrically aligned in azimuth. The falling crystals and Holt's notation,' the iIlcident and scattered fields are reIIUcl: ';;;~:~"

~~~~i~~~ ~:::;~:~:_"~;:,;1&flrff~~&~ll
. Evans, on the other hand, feels that an updraft could cause rapid where tv and tH are the sca~B coetlic:ieoU.~:t _ .,.. . _ _.. '.

changes ill the crystal orientations over a wide horizontal area. Where- ill the direction of propagatiOn/~·tbeceatt'r'at:Yfii4f~ '. '.
as the authors favour the electrostatic view, the mechanism that k. is the free~~ p~aption ~;:~~'''~'.(vi.'''flf:~,!~~·:
orients cloud ice crystals is still the subject of a lively debate. are lengths, .and IQ tIie literature.theii ~~~~"' ...~o~_,~~.,

~ ~ r
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tv(O) and tH(O) are the scattering coefficient values for fl =O.
tson and Dissanayake42 derme dimensioilless scattering co
nts Sr and Sl1; these are related to tv and tH by

,2l1'
SUI = -/ ~ tV.H (7)

X is the free-space wavelength, expressed In the same units
H' This relationship was apparently misprinted in Reference
here tv and tH are giw:n in centimetres.
Ice the scattering coefficients are known, the 'propagation
ants may be computed from eqn. 8 for linearly polarised waves
electric fields parallel (Kv ) or perpendicular (KH) to the plane
:idence, in a region containing a population of aligned ice crystals.

2l1' f-Kv. H = ko + - Iv Hn(a)d4. ko 0 •

tv and tH depend on the angle fl, and on the effective crystal
!III; n(p)da is the number of crystals pet cubic meue with radii
een II and /I + da. and ko is the free-space propagation constant.
diffemIeC between Kv and KH varies with incidence angle fl in
ame mmner II tv-fH.1

iDI:e cloud ice e:rystala bebave. as Rayleigh scatteren for fre
!del 'UP to • !eat 30GHz. Haworth, Watson, and McEwan
,.~ • simple rep~ for eqn. 8· based 00 Rayleigh
~"'."'.,~_.that the"1bape of the crystals is unimport
_ ~.•~~may be described by a bulle, quantity AV,H'

U••'........beeD..ftrified Jor spheroids,v.1th nearly spherical
__tis,. f"cz;ioa -to oeedleolbaped crystals may be questioned
"'-':aide&~it represents the state of the art for
....:-.taladatioo of ice depolarisation. and will be adopted
tdllJbl~ ..umptiOIll clearly stated.
"•.HawOrth. Watson and McEwan fonnulation,
',. :: ....- 211' 311'Y
K"'H=-+-AvH ·'" , ).. ~ ..

=re ). is the lreHp&CC wavelength in mmes, and Y is the total
ame of ice (in cubic metres) in I mJ of cloud. The quantities
• and AN have IUIits of in-3 , and depend on the crystal geometry
I tile. refractive index of ice; they IUO esaentially coJlltant over the
IIueDCY rmp of interest here. Values of Av aod AH for prolate
!.ablatuph8roiibl ice e:ryltala of unit ecccntridty (from Reference
) 81'1 HIted-iD Table I for zero inddenc:e angle (71 cO). These may
,1IIbIdWteC! Jato eqD. 9 to detenDine K V (O}-KH(O), and this
IDdtrl.D&Y be eomerted to K v(11)-KH(71) through eqn. 6.
vn.;'Kv md KR are known, the crosspolarisation distortion
p...}mq be calculated for arbitrarily polarised waves propagating
aqIl ice c1oud1. We will derive the necessary equations for clouds
obfIae spheroids (representing ice plates), and for clouds of prolate
IIeroida (representing ice needles).

Fig. 8 . ,..... .~~ ._. ~

Geometry for depolarUation ctllCU14tiofU. in Ictlrrerilrg by /Ill ob_

IPheroid repn,entingan ice p14te ..:. '~_ ".' :>Z;/:~~::~:;~:.;~.,

the dileeti.on of propagation i is, the complement of the' iateDitc" .
elevation angle6.. , . . •._ .'. '~'{." ~ ..(;:;-: .;'..;;;-,-" .

The incident field r at %=0 must be resolved into iu ~:;:><:
ents in (E~) and nonnal to (Elt) the plane of incidence~ The iinC':~:'"
is found by taking the projection iit of;' ooto theu~pJee-" :'", :", '

,.

;:~.

or

The othor incident field component is E'v. pwn b-y .:::: <:'£;::':'1'~:G~(~::<'

., ~ = E' -E~ -~-,_:~;f;}':t:}~~~11Mt
Ev = Eo{(l-cos2 8)i-cos 8 sin Bj}." ;'-':<~~:'-;:"~.;.,;:': (10} '5'"

DeItoWitation by ice pt.- If we assume that the ice cloud starts at z = 0, and ~~tCDds ~&ndY.'::~\::"
FoDowing Haworth, Watson and McEwao's geometry,- we along tho positive z·axis, then the field components that' would bi.::';::'

naaume a rectangular cooOrdinate system (Fig. 8?, with propagation received at z = L are E;' and Et" where_ " .. :~"" ;~~::.:;.-' i.;;,,'{j~~'!::':::1"::::::' and an incident electric field E linearly polarised 'E;' = Eo(cos2 9% + cos (J sin 8y)e-JlCfI£:/ ".":...,,.;::- >:. :(11);:':;::'
E • EvD-/U (10) and . . - ,.,. ., " ':~':l~:t:;ti;i%~!t<f;:t~:~-

Etr = Eo [(1 -cos28).i "':''COs (J sin 8';le-JJ[y£·~~:·::~:'<~::: (I8yt--:~':'. wm repntent the ial plates II oblate spheroids with IXCI of . , -. . -' .',.;; ,-i'-E~~;;:J!-<~,--.~ ,:;::,'., .
rmmetry in the 1i4itce:tion. The equatorial plane of the spheroid The total raeld at L IS the sum ofE"H~ E"v: . '-.':i .~. ;;:-;~••.-:;j-~~'fJ; ~~" _,"
iI be deiioed by unit vectori j aod m, whete j.j = 0 and lit -Ii xi. . ... ", ',-,'" .' - ""'.,."l,,_ice plata UIUa)ly fall with their 1aIp flat surfaces horizontal,.1s : ~ ':" Eo{(~6)~-IICNI. + (l-:COI2,)c':'/~,V~}~;.;;~~~~~:"
IrticIl aDd .. IDd I lie in the azimuthal (horiZontal) ptIDe. The angle.-'" +£0{(~ 8 siD 8)(e~IJ[Ht:_~-/E'V.':,,,~,,~~~:;:; ""'~:" _. '''"::-
_lad fr roo! to .L._ ""'-- f' ...- ' th -1• ..,;• ....:_ - •. w"" ....", '.
~_%.:;~;'~;_~:d"th~:~~i-::;I-., tt;;~··~~t~;;~;ili;~'r. ~ ,%~ ~
1,..-+.;'I1le...·.betMeD .d:ie.ayatal ueJ.ofqmmettYi8DcS;:,:ol:.If .tJi)_.the.~t:.FOf u..:~tiOD;: .

ltCk£_:;~ 126.No. .1_fJ..()CIfJ8ER.19~g::-~:)5 ·E:.::.;~S~:is~}i~~k~i:';#:~.-~i~~it}i:~~~lj~~~~~~~··';'··
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and

(30)

(22)

(26)

(25)

(27)

(29)

(23)

- (24)

H"_<:: .t-::~~g~~~~:ji.~~~i~11
The field components that will be ~ved aU ..L ~c/;-~~~~";;'j_:;~'

.• 2" " ~/K L ",<-··-.~.>.~~~~';~~~.F:
Ef, := (EopyJl-Eop,.pyY)~ H'. : :--':.. '- .':":'.':'. ~"::"'(5):-~:~

p; +P; ... >--'~-:.'-':;::":";~:;':;~~"~::;:~:J'
., ~",7"-_- ,.. --. ;~'~::::'~;\'<:~=.

(Eo 2' + E '\_-IICv£ - ," - . .' , .•.'
E~ = op,.Jl oP,.pyYF _. _ . ? •..<:-.:_q.t;~. -'06) ~~.'l.

p; + p~ . -~::- '·~~:~!~:.:~;i31:~~;:::,>~~;~~4

The total field is the sum of Ef,and E". . -. ,. _:~. :.:~ .~,~ ~,-j~'i~:~"~

E' = __ ,,_ . -~-. <,;~.7:··~_~ -:i:-:'-:~.}~?_~~,"";~:~:~~:;;.

BO(P2e-1ICHL +p;e-JKvL).i +B~(-p,.p e-JK";' .~. -: .c'~:~.Z·:::~'i{~"f

". . '.' ..Pl+~~,,'~f~t~~--~~$~
Its crosspolarisation discriinination is given bY':::j~},=.

;::::;~~:;i~~~s~:gil~i!
, x.p dl:= pJ'y -<A -,-_-··::'.i.'-":.::it-:'Y~c: •."< (ffl- ;"

. . .' . 7P~ _~ rr. .~. '.:' ~.~~~7:~~~~~~~~;~~I'?;:;~~~
ForKH -Kv realand(KH-Kv)L« I, then ... ' ....~- '.,--: .~.' ':; ' ..".:.

~p,u_ ,; 'P.P'~Z~K:~,;~"~·'_~~~f;¥~
SubstitutiDg expressions [oiP.· aacl p~. into.'4O;:--- $ e.....:~;:::1

metric identities to combine terma. amI,.umgIi ~.;f'._-S,'~IU./if.~.:&':::,
yields ". - - .-': '!-'"1.~.o». "-~'~.~,.;l:;::~~t>: '- "''r.F!'~,..;..~: _.-- ..... ;. ...-:; ~::.t:~~_.<._ ..~\~;...~:..._.~..~.::;; ...... ¥- ~.. ~-. ~:"".:1~~

-' '·--j(KII·::-K,)i .21;:~·- .

/

. ;~-,.

(tan II)("T -1)
., + tan2 //

T = Px %
Ipxil

x.p.dl./m

.(KH -Kv) .
x~p.dJ. :or -~ 2. L S1Il 28

and

point has been made by Evans and Holt.60

p = p,.x + PyY + P2% = (-sin (J cos ~-sin 6 cos II sin tP)i

+ (cos (J cos ~ - sin 15 sin 8 sin ~)j + cos 6 sin q,i (28)

The unit vector nonnal to the plane containing i and pis

With circular polarisation,'~ phase difference between c». and

oe,oNrisation by iCII needlft ._~_

Again following Haworth, Watson and McEwan,3I. we will
represent ice needles by prolate spheroids with their long axes in the
horizontal (i - til) plane. The axes will be oriented in the Pdirection,
where p makes an angle ~ with I, as in Fig. 9. The incident field will
be as defmed in eqn. 10. In terms of its reetangulir co-ordinates, p
is given by

their _
:' (cos8sin//)(..,-I}

x.p.dl.:= .., COS2 // + sin2 //

In terms of the- propagation constants Ka,(O) and Kv<O) forincid-
ence angle Cl := 0, .

and

Fonnally, eqn. 22 is identical to the result derived by many investi·
ptors for depolarisation by spheroidal raindrops. But the important
difference. between ice crystals and water drops is that, with the
fonner, KH and Kv are nearly real; whereas, with water, the im··
aginary puts of KH and Kv are important. If KH -Kv is real and
(Kif -Kv)L «I, then

"', ~ 1 -j(KH -K~)L

from eqns. 8 and 6. The cross- and copolarised signal components are
in phase quadrature, as noted by McEwan.43

. :. The crosspolarisation discrimination for incident circular polaris·
ation (x.p.d.c.) is the same as for linear at (J = 45°, with an additional
·ei211 pb2se term. Thus _

.' 128 (K~(O) - Kv(O») 2 rx.p.d.c./m = -Je 2 COl g

This leads to a convenient definition31 of crosspolarisation discrimin·
-ation per metre of path length (x.p.dl./m), where

. (K -K)
. ~p.dl./m = -i\ H 2 v sin 28

"':' '.

Xpl -jp,.

";p; +P;
The component of E1 nonnal to the plane of incident is FH , where

._:':;:E~:..:.(E'.'T)i . (31)

: Rei" , .: :~;~-;:<. - _.' ...
. .-:~_. ......:.""'..:~;;..i:.~ ..:....: ~ .. -



x.p.dl./m _. -j(KH(O) - Ky(O»
2

{
sin 29

• -2-COS2 0(COS21/1-1)

- sin 29 cos 21/1- sin 21/1 cos 2B sin 0} (44)

:roapolarisation discrimination for an incident circularly polar·
:c.p.) wave can be derived by (a) fmdingEr for an incident wave
iy polarised in the y-direc:tion. (b) using this result to follow the
d y<omponents of an incident right-hand c.p. wave through the
YsuI cloud, (c) resolving the received wave into:its right-hand
eft-hand c.p. components. and (d) calculating the x.p.d.
)llowing the same steps as in equs. 29 through 37, with

E' = EoY (45)

and

!
KH(O)-KV<O)I

(Ix.p.d.c./ml) = 2 ° Icos~

COI2 0
+(1-(cos21/1» -2- +j(sin~)sin61'

'. (S5)

(56) .
'.

Here ( ) denotes ensemble averqe.
If all of the particles were _ed, then (sin~) would equal

sin (21/1) etc. To treat cases of tell! than full alignment, Haworth,
. Watson and McEwan31 have introduced a parameter a 10 rneawe

degree of alignment, where

(sin 21/1) . '(cos~)
a=---=---

sin 2(1/1) cos 2(1/1) •

(43)

ltIIlt'iI':-

siD2 1l - 1 - COI
2 0 1iD2

•

I Eqns. S4 and .55 can be rewritten in terms of a and (1/1), for eUll of
computation.

....:,-::.. -..--

'. --!->. ',-.. • • • ~ • ~ .; • • • ~

.: .. ':, ... ' EC£ . (7-1) (p" +jpy)2
, ~,....A;: - r - -- 2 2 •
;;, -:,:,-;,*~~.. ,.. Eca 7 + 1 (p" +py)
~~1i~-.: : .... . ' -!',. Sl. we usume KH -Kvreal and (KH -Kv)L «I, and
r~.COIlWrt the differential propagation constants for the actual
Ince angles to the tabulated KH(O) - K.y(O) as in eqn. 44 we
lin for x.p.d.cJm

.' x.p~~.;m ~ j(KH(O)~KV<O»)tJ~/I -

•.(cos.21/1 + (1 - ~ 21/1) co~ lj + i sin 21/1 sin 0 )

Un the approximations made, this result is equivalent to that
n by Haworth, McEwan and Watson.5S For magnitude calculations,
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ice-cIyatal depelariatiOll; and in the worst x.p.d. Yliuet meuu,e,t
OIr-c~l1.':1.GHz...Ben.Laboratories has seen. x.p,d. lewis close to the
~nmetdisptl.yedJnFIg.12.Qualiutively;ice~staldepolar·
iIadoa has been most frequent at Bell lAboratories. and IelSt frequent
It VPI a SU, With the Univenity of.Texas occupying an intermediate

· pclIition.
Presumably the reasons for these differences are climatological,

IDd a hypothesis has recently been proposed- which is bued on the
dift'ereac:e between ice-erystal fonnation in maritime and continental
• maa.a. In maritime climates (most of the UK and the area around
BeD lAboratories), the atmosphere contains relatively few dUlt·
particle nuclei on which ice crystals can grow. Ccmtinental atmos
pheres contJlin many nuclei. For the" same amount of water vapour
preleDt, a maritime atmosphere will fonn a smaller number of crystals
tban a continental atmosphere, but the crystals in the maritime
atmosphere will be larger, and presumably depolarlse more strongly.
Ia other,words. when only a few nuclei are present, relatively large,
impJJar iat.c:rystals form, giving a high x.p.d. With many nuclei, the
ic:e<rystal popuiatioo consists of smaller and more regular crystals,
which am a lower x.p.d., eYeD though the percentage ice volume in
tM two cases is the same. The two ice-erystal populations do not
CODtIiD the same shapes. and owins to aerodynamic and electrostatic
forces. they do not need to be aligned in the same way. Hence a con
tiMatal site like VPl & SU should see less ice depolarisation than
eitt.r Bell Uboratoriel (maritime) or Austin, Texas (intermediate).
11Ii& hypotbesia should be foJIoMd up in further rescareh.
. ~ the iDitial draft of this paper was written, Cox, Arnold
IIIlI Hoflinm3t haft argued that. at some earth stations, ice depol.
aIisldioa might c:anc:el part of the raldu81 aosapoJarisation of the
reeemq antenna. Ice would then cause x.ll.d. enhancements. rather
thaa deterioriationa, and a gi"'llll station might obsemr a preponder·
ance of the fonner rather than the latter.
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5.1

Bit-errar. rate (b.e.r.)

At the present time, analogue frequency modulation is
· almost uniwrsally .employed in communications satellite systems.

For future satellite systems which will utilise the frequency bands
above IOGHz, it is more likely that digital modulation will be em
ployed. Table 2 gives the possible allowable bit-enor rates for digital
conununications systems.
. A probable candidate for the digital modulation scheme will. be

coherent phase-shift keying (c.p.s.k.), with anything from 2 to 16
· phases.. For a given signal/noise ratio, the bit-error rate (b.e.:.) can
be calculated.45 Crosspolarisation coupling in a dual-polarisation

, Table 2
ALLOWABLE BIT-ERROR



~_.~:~.'~. interference; ·11Iis··CIIl-' .n the sipalfnaiae ratio iI b1&h), and thii~ permit the_ oJ: .:.;,:
~';I • *IlO 1ntetf~. and the ·bAr. ftlCalcuiatad for, e l-tier cancellation system with two Itpante retpoase timeI, OM of ; .:~,'
___·arJhe sicnal/iDterfmnce ratio. Fil. 134& giva. the b.e.(.· 'which is fut (for rapid croapolarilation and pbue. cIwap:a). for ,.cj.8~:
..,.....~.i:.p.a.L IYsteIIl· for, VIdOUIsipal/1IOise lOCi sipall· in euentia1ly clear-sky conditions, mel the odIer rclati¥ely IIow .:.
triNIca'raUOL 'Nom from Fig. 13 that the b.e.r. degrades by ... (for raindrOpi uul antama olf'..udepoluisatiofl), for \III in f.uas; .. · ::
·ut· order of mqaitude for' either a decrease' In signaI/noile conditions. DepoIarisatioll coinc:ident with sllnaI ·fadinJ. Will.~; ..':' ,:
of I dB. or' when me signal/interferenee ratio (in this cue, . ' lID additional constnint: 011 the syitem;. 11,.<furtJier:reO~~~ "
iaUy the crosapolarisatiOil isolation) drops from 20 dB to 15 dB. signal/noise and hence increasing the b.e.r.. IS 'dlowIa'in '.PJc; }3".', .
" there is little margin for error in. the design of a digitally Some elW1lpla of this are shown in Refereace 9...·, ...,:';; ~' .
ated communications system. ',." "<'" .~.:" ...t;'

6 Condusio..

The continuing demand for more international telecommu.:
nications channels, and the expected use of direct-broadcast t.v..
will require the implementation of dual-polarisation fixed semca
at frequencies above 10 GHz before 1985. This reYiew has tJaced
the experimental measurement of crosspolalisation on satellite-arth
paths, the identification of iaxrystal depolarisation IS a major
source of cochannd interference, and the consequent theoretical
explanations reported in the literature. We haft shown that, proYidecl
the co-ordinate axes are adequately reconciled, th. various analyses
of iceo(;rystal depolarisation in the literature produce identical results,
and we haft giftn fonnulas from whidI the expected icecpolarD
ation lewis may be calcuJated for any ice~ orientation, depee
of alignment, polarisation angle, and elefttiou angle. The implicatiooa·
of the results are discussed from the viewpoint of system design, but
se'lefll1 areas require more data before fum conclusions may be
drawn. These areas, and some suggestions for future inftStiptioo.
are discussed below.

sum
\and
dl#t@'rence

" couplers

~arlabte

pho Sp shl fters

l
~ of a 4-parameter crosscoupled cancell4tion S}'6tem for toile ill
1X'l4ria1tion adaptive cancellation S}'srem

teet fro. hoe. IEEE (Reference 49) b,. penniaioa of the IEEE
7 Future experimental woric

PoIaIisatian im.rference c:anc.tl.aon ",.- A system designer needs to know how·long any giYan cJwmel .:'
will be UIIllvailable, or 'down', for whlttmr-cause•.Tbis./de'lll......•· .<-"'!..

. '':'"TO-mduce the effect of depolarisation, cancellation tech- is usually presented IS a probability or percentap of myp-vea-period; . -~,
I ~ ,be.employed46. 47 using static, dynamic or adaptift usually a month or a year. Above 10 GHz, the major contributioll to
.~,teeeDiUnn can be effected, in. some cases by a simple' this percentage is provided by propaption losses. The system desiper ......
.. DE -u. .....,feed,... to reali(pl the feed axa with thoc must therefore have at his disposal compreheosi¥e propaptiondata ~':<.
r~(~~:However,this teclmique will ooIy work for·the required frequency, or a means of predic:ttngtl.- data froai.. '.::';
~.~.I. ~simply rotat~ the p~e of the either a few limited meuumnents or a completely iadepeRclaat,: ./":::-
~",,~:~, CGID~ cancdlation· techniques are but related; set of parameters (e.g. meteorological data). The tbree':~:::~(
e1H! _-"tllltdoarl. of CIQaCOUPliDg sigaala. from the two baaic queaions that need.. to be answered are therefore: " ...- . '. -. . .:'>f'::-
'f "~~priththe·~ attenuatioo and'phase (a) Are there widely measured and recorded panmeten (e:i-raa.;..::.::,;
:tir.~""'~<-aA.plrl!JMter cancellation network is shown faUrate, mean directiOlt and disttibutioa ofweather froats.humicIity"';'.~'
~~.:.:ro;.~ly detect the depolarising components (in distribution at the 700mbar lewl etc.) which can. be-directlr retatecl :'::,:'
. _clllqltiiade}, cancellation systems will require ~ trans- on a JODI or short term basis to tneaIUIed satelJite.earthpath Lp~.-:;:,:{
.....CHibaocI sipaIs in both polarisatioa sensa. In this .' as a whole, or to the individual %.p.d. compooents that. result fi'Ol~t '::~ i.
d1e:depee of attenuation and phue cancellatiOn to be \lied in ·.raiD and a depoJarisation? . " ,"_.;':, _.': . :.::.'..c;'F~·;~;~;;,;;;.;~~
~. networb can be calculated .from the differential (b) HaYing measurrA or predicted.. the CUIIlU1atiYe~oi';:~::'::,,;
IItioD and pbae shift that is measured on the beaeons;The x.p.d. apinst perceatap down time,·what is the rat1o,fOt:~;"'(';~~
1fJteD: k1 and ~, in attenuation, and Qt and Q'h in pbase, x.p.d., .between percentage down time caused by icedepohJ'illtinlt,o'2,:f::j
I in the caacellatioo network of F"!&. 14, can be preset in clear and that caused. by Jipl depolarisatio~d~ ro. 1iqui&Ut~~. ''''"'''
~·O.e. static cancellation); they can be manually adjusted depolarisatiOll(pbJrattenuation)? '<:- > "'.: ·,·~."'';'-;'f:)~'lF .m.
f4epolarilinc events 10 that the interference is continually (c) How can the 1'Iriation of this ratJo be'predk:ted'f'roliu_'-~~,;~~
eel. to a. minimum (i.e. dynamic cancellation); or the system site in a region, from \region to region in a cUmat1u.Dl;llll!.~:~~~-}}f
e·(uIIy IlItomated

sl
(i.e. adaptiWi cancellation). The success of one climatic zone to aDQ.ther'l-' :;, '."'i,.::..L· .. . ·.<,..·.,.,>:..,..·.-::"7",~:;

iIap#ft systemI wiD largely depend on the frequency spectrum There are other questions that need to be lIIIiMred (f~);)-.)
rdepolariled signaL- .'.. on the relatM: merits of circular and linear polariatiOll. the alae oFB~r
•.~ of raiD- and iceo(;fOSlpOlariled signals haft been ana- frequency interleaving of different polarisationa etc.), but· the __ :~:~~
,~'" ..aDd it-would appearSof that a cancellation system with a theoretical and experimental thrustofpropaptioumd meteoroloP:ll_"'!;;~:
_. rapoRIe .of about 10Hz should cope with the majority experiments should be addressed to the three basic f{UIItioos~ .;; X.:~}L

~..¥1::.E§:1f~ 8 A~·:;·~~!;·~~J};.;{;~~~~~~~
Ued (i.e. Ql and Q2 parameters only -see Fig. 14), and a sue- . This paper was written'-as part of·. research prograDIII1O:;•.::~.;
II preliminary experiment has been reported.51 Ice depolaris· supported by NATO under Grant 1282, and part of itwas-preparecl;~:-';L~

, however, particularly when acting on linear polarisations, is while the authors were working at the UK Science Researc:h Coullcil,··:;:<_
eterised by the phase difference, generally t90°. of the cross- Appleton Laboratory. The authors wish to thank P.A.. Watson. NJ. -:;~;s-,

.d .ignal relative to the cOPolarised signal; this means that McEwan, D.P. Haworth, B.G. EVIIIS, and P. Ryder for their valuabJe":""~
paaible to design an adaptive cancellation system using only advice and comments. The asmtance of Cynthia Will, in preplliD(' ,":?2
ifferential attenuation variables43 (k a and k2 in Fig. 14). The the artwork and the fmai manuscript, is gratefully appreciated.:~~~~;.~-'~..,~~
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Bijlage 2.1 Onstaan van de verschillende signalen m.b.v.

het microgolf-circuit bestaande uit "Ortho

mode-coupler" en "Short-slot-hybrid".

B20 is RHCP,dan moet in de zendsituatie de verticale compon

nent 90 0 in fase voorlopen op horizontale component. Bij de

aansluitingen van fig.2.10 moet B20 dus toegevoerd worden

aan poort 1. Voor B21 geldt een analoge redenatie.

B20D , B21 'D , B1 aIle LHCP:

D h . tIt (H) loopt 90 0 l" n fase voor op dee orlzon a e componen

vertikale (V) component, H = jV.

is:

3 uitgangssignaal op

uitgangssignaal op

V wordt toegevoerd aan 4: uitgangssignaal op

uitgangssignaal op

Het totale uitgangssignaal op 1 ,met amplitudo

E1 = ~2 jH + ~2 V = ~~2 V( j.j + 1) = 0

Het totale uitgangssignaal op 2 , met amplitudo IE21

E2 = ~~2 H + ~2 jV = ~2 V( j + j) = jV~2
B1 RHCP analoge redenatie.

H wordt toegevoerd aan

geldt:

Voor lineair gepolariseerde golven

"WE
1L)£... ..

H = E siny in op 3: uitgangssignaal

uitgangssignaal

V = E cOSY in op 4: uitgangssignaal

uitgangssignaal

met polarisatie hoek~

op 1 ~2 j EsinY

op 2 ~2 Esinr

op 1 ~~2 EcosY

op 2 ~~ j EcosY

Totale uitgangssignalen:

1 : ~2 E(jsiny + cos,) = ~~2 E e jY

2 : ~2 E(sinY + jcOSY) = ~~2 E e jt

Zodat de amplitudo van lineaire gepolariseerde ontvangen

signaal ~~2 maal de echte amplitudo is:
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Bijlage 2.2. Gebruikte meetapparatuur en
symbolen verklaring.

i - richtkoppeling.
- reflectie-vrije afsluiting.

-richtingsisolator.

-kortsluiting.
-variabele kortsluitzuiger.

-variabele verzwakker of fasedraaier.

-golfgeleider antenne.

fig. 2.17 sweepgenerator - HP 8690B + plug in unit
HP 8695A + HP8694A.

networkanalyser - HP 8410A + plug in unit
HP 8412A +HP8413A

freqentieteller - HP 5245L +plug in unit HP5256A.

meetbrug - HPX 8747A voor 11.797 GHz.
HPP 8747A voor 14.459 GHz.

X-Y recorder - HP 7000 AM

richtingsisola- - 11.797 GHz Pamtech MYD 2023/102
toren 1+2 14.459 GHz Pamtech MVC 2035/101

isolatie: 2023 26dB/0.12dB
2035 26dB/0.15dB

F5132/136.

- HP11521A

-Scientific Atlanta wide range
microwave receiver Series 1710.

mengtrap

ontvanger +
bolometer

idem als fig.1.15

TWA - Hughes ECC971
richtingsisola- - Caledonian Components Ltd.
tor 3

fig.2.18
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Bijlage 2.3 De fout in het gemeten lineair gepolariseer

de signaal t.g.v. afwijkingen in de ~ Short

slot-hybrid~.

uitgangssignalen 90°+ d en

sluitend bij bijlage 2.1

. (90°+ d)
e JE1= AEsinl

E2 = BEsin I
V = Ecosl in op 4 --- E = BEcosl

E~= AEcos t e j (90°+ d)

E1= E( jAsin~ e jd+ BcosK)= E (-Asintsin d + Bcos~)+ jAsinrcos d

Uit de metingen blijkt dat A=0.676, B=0.653 en d = 30 •

Zodat voor verschillende waarden vanl de amplitudo van E1

Stel het fase verschil tussen de

de amplitudo's resp. A en B. Aan

geldt dan: H = Esin, in op 3

gelijk is aan:

d = 30 0d = -3
.

K E1 / E rel.fout in % E1 / E rel.fout in %

0° 0.653 7.6 0.653 7.6

30° 0.638 9.8 0.653 4.7

45° 0.647 8.5 0.682 3.6

60° 0.655 7.3 0.685 3.1

90° 0.676 4.4 0.676 4.4

Hieruit voIgt dat de fout in de gemeten amplitudo kleiner

is dan 10%.
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