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SAMENVATTING

BIj het bepalen van een mogelljke locatie voor een grond

station ten behoeve van satellietcommunicatie dient reke

ning gehouden te worden met het risico van Interferentie

door bestaande verbindingen over de aarde In dezelfde

frequentieband. Daar het bIj Interferentie in het algemeen

om kleine tijdpercentages gaat «20%). is het uItvoeren

van metingen onpraktisch en duur en dus het hanteren van

een goed gefundeerd model belangrljk. E~n van de propaga

tiemechanismen dIe Interferentie kunnen veroorzaken is

"voorwaartse troposferische verstroollng". BIj de frequen

tIes dIe voor satellietcommunicatie van belang zljn (gro

ter dan 1 GHz) veronderstelt men. dat dit verschIjnsel

wordt veroorzaakt door een verstrooiend volume in de tro

posfeer. Aan dit volume kan een zogenaamde "verstroolings

doorsnede" worden toegekend. waarmee men de verstrooiende

werking van een dergelljk volume analytisch tracht te

beschrIjven.

De verstroollngsdoorsnede kan mathematisch worden bepaald

uit de ruimtelljke correlatie tussen de brekingsindex

variaties in de troposfeer. Volgens het in deze studie

afgeleide model hangt de verstroolingsdoorsnede af van de

golflengte. van de antenneafstand. alsmede van de antenne

elevaties en de bundelbreedtes. Bovendien is bedoelde

verstrooilngsdoorsnede variabel als gevolg van de tIjdaf

hankelljke veranderingen In de brekingsindex van de tropo

sfeer. EnerzIjds betreft het hier veranderingen in de

brekingsindexgradi~nt. hetgeen leidt tot veranderingen in

de. door het model. gehanteerde geometrie. Anderzijds 1Igt

de tijdafhankelijkheid van de correlatiefunctie ten grond

slag aan tijdafhankelljke veranderingen in het ver

strooiend volume.

Uiteindelijk resulteert een analytische uitdrukking voor

het te vPiwachten troposcatterverlies. Toetsing aan an

dere. op metingengebaseerde. uitdrukkingen met name met

betrekking tot de afhankelijkheid van verstrooilngshoek en
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golflengte levert dUidelijke overeenkomsten op. Verder

onderzoek is ecbter noodzakelijk ter verificatie en verbe

tering van bet voorgestelde model.
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LIJST VAN AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

Nederlands

die de atmosferische absorptie
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dimensieloze symmetrie-grootheid: In een gege

yen configuratie van zendantenne. verstrooiend

volume en ontvangantenne geeft deze grootheid

de mate van symmetrie weer

dempingsterm.

verdisconteert

het diffractie-verlies aan de vlakke aarde.

relatief ten opzichte van de vrije-ruimte

demping

de effectieve antenne-apertuur van de ontvang-
. d h· . 2antenne In eric tIng ~ In m

de correlatiefunctie

Comite Consultative Internationale des Radio-

Communications
-1/3

structuurconstante in meter (Kolmogorov)

Cooperation europeenne dans Ie domain de la

Recherche ~cientific et Iechnique

de afstand tussen zendantenne en ontvanganten

net gemeten door de aarde

de richtingsvector van de zendantenne naar de

ontvangantenne

de afstand tussen zendantenne en ontvanganten

net gemeten over de aardoppervlakte

de effectieve afstand tussen de zendantenne en

de ontvangantenne

de afstand van de ontvangantenne tot zijn

radio-horizon

de afstand van de zendantenne tot zijn radio

horizon

de afstand, gemeten in het grote-cirkel-vlak.

tussen het horizonobstakel van de zendantenne

en het horizonobstakel

theoretische afstand,

diffractiesignaal en

van de ontvangantenne

waarvoor geldt dat het

het verstrooide signaal
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(nagenoeg) gel1jk zijn

een infinites1maal klein volume-elementje

de frequentie in Hertz

een correctie op de verstrooiingsdoorsnede

een asymme~Ti~-functie

de "contral::~i'!-factor"

de "dempingsfunctie"

analoog F(f;9;1 )
o

de "verstrooiingsfunctie"

"Free Space Loss" = vrije ruimte demping

een asymmetrie-functie;

er geldt F (s) = F(s)-4dB
v

de richtwerkingswinstfunctie van de zendanten-

ne

de richtwerkingswinstfunctie van de ontvangan

tenne

de" f r e q u entie fa c tor"

de "pad-antenne-winst" in dB

de antennewinst van de ontvangantenne in dB

de antennewinst van de ontvangantenne in de

richting Q.

de antennewi~st van de zendantenne in dB

de antennewinst van de zendantenne in de rich-

t ing 1.

de hoogte van het snijpunt van de horizonstra

len boven de verbindingslijn der antenneposi

ties (rekeninghoudend met de effectieve aard

straal volgens het k-factor-model)

de hoogte van het snijpunt van de horizonstra

len boven de verbindingslijn der horizonobsta

kels (rekeninghoudend met de effectieve aard

straal volgens het k-factor-model)

de hoogte van een horizonobstakel. gezien

vanaf de ontvangantenne

de hoogte van een horizonobstakel. gezien

vanaf de zendantenne
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de "frequentiewinstfunctie"

de frequentie-winstfun~tievan de ontvangan-

tenne

de frequent1~-winstfunctievande zendantenne

de hoogte van de ontvangantenne boven het

zeeniveau

de effectieve antennehoogte van de ontvangan-

tenne

de hoogte van de z~ndantenne boven het zee

niveau

de effectieve antennehoogte van de zendantenne

de imaginaire eenheid: er geldt dat i
2 = -1

genormeerde Tichtingsvector;

er geldt 1. = K
1
/lk

1
1

International Telecommunication Union

k-factor, volgens het zogenaamde k-factor

model (rechte radiostraal boven aarde met

aangepaste aardstraal)
-1

de ruimtelijke golfvector in meter

golfvectoren: er geldt Ik1 ' = I~' = 2~/A

de gemodificeerde Besselfunctie van de eerste

orde

de ruimtelijke herhalingsfrequentie van de

inhomogeniteiten in meter

het lange-termijn gemiddelde transmissiever

lies in geva1 van VOOTwaartse troposferische

verstrooiing

het "koppe1ingsver1ies" in dB (ook weergegeven

a1s 1 )
gp

het koppe1ingsver1ies. dat optreedt tussen de

antenneapertuur en het medium

zie "I "
c

zie "L "
c

de inwendige turbulent ie-schaal in meter (Kol-

mogorov)

het transmissiever1ies voor een voorwaartse
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troposcatterverbinding. dat door een fractie q

van de uur-gemiddelde transmissieverliezen

niet wordt overschreden

correlatie-afstand in de ruimte in meter

de uitwendige turbulentie-schaal in meter

{Kolmogorov}

de lijnverliezen in de ontvanger

kleinste karakteristieke afmeting der ver

strooiende gebieden in de troposfeer in meter

het lange-termijn gemiddelde transmissiever

lies voor een voorwaartse troposcatter verbin

ding

de lijnverliezen in de zender

de spectrum helling {"spectral slope"}

1) de brekingsindex

2} n = 2.a
1
/0

T
dan weI n = 2.~1/0R

3} een klimaatsindex. die duidt op een bepaald

klimaattype

er geldt n = n+O.015.n
s

f{~s/2}

de brekingsindex op de aardoppervlakte

de brekingsindexmodulus op de aardoppervlakte

genorrneerde richtingsvector;

er geldt ~ = ~/I~I

het na verstrooiing ontvangen vermogen in Watt

het aan de zendantenne toegevoerde vermogen in

Watt

I} een tijdfractie of een tijdpercentage

2} q=r
2
/{s.r

1
} ;parameter ten behoeve van de

bepaling van 6H
o

een parameter. die gebruikt wordt bij de bepa

ling van H
o

een parameter. die gebruikt wordt bij de bepa-
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ling van H
o

de werkelijke aardstraal (ongeveer 6378 km)

een asymmetrie-groothe1d

de ruimtelijke spectrale dichtheidsfunctie van
3

de hoeveelheid inhomogeniteit in meter

de invallende vermogensdichtheid in Watt/m
2

de vermogensdichtheid na verstrooiing in
2

Watt/m

de vermogensdichtheid ter plaatse van de ont

vangantenne

V (0.5;d ): verdiscontering van de tijd- en klimaatafhan-
n e

kelijkheid in het NBS-model

WARC World Administrative Radio Conference

de richtingsvector van de zendantenne naar het

verstrooiend volume

Y (q;d ;f): deze grootheid verdisconteert de
n e

afhankelijke variaties van L (q)
n

uurgemiddelde L (0.5)
n

frequentie

rond zijn
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de hoek tussen de lijn van de zendantenne naar

het laagste punt van het verstrooiende volume

en de lijn van de zendantenne naar de ontvang

antenne

de hoek tussen de lijn van de ontvangantenne

naar het laagste punt van het verstrooiende

volume en de lijn van de zendantenne naar de

ontvangantenne

geeft in het algemeen een variatie in de be

schouwde grootheid aan

cSh een correctie op h en h ten behoeve van de
e r t

bepaling van h . respectievelijk h
re te

cSH een correctie op de functie H
0 0

cSECl:. t) de variatie in de dil:!lektrische constante in

e 1 = d l/(k.R ) (in radialen)
s s a

cSO

ECl:.. t)

t
o

E
r

1]s

e
e

s

Farad/m; zonder expliciete plaats- en tijdaf

hankelijkheid ook weergegeven als cSE

de bundelbreedte van een antenne

de di~lektrische constante in Farad/m; zonder

expliciete plaats- en tijdafhankelijkheid ook

weergegeven als E

de dielektrische constante voor het vacuUm
-9

(E = 10 /36.~ Farad/m)
o

de relatieve di~lektrische constante (dimensi-

loos)

een (naamloze) functie van h
O

en N
s

' die ge

bruikt wordt bij de bepaling van F en H
o 0

de verstrooiingshoek in radialen

de kleinst mogelijke verstrooiingshoek. die

optreedt bij verstrooiing aan het laagste

gedeelte van het common volume in radialen

er geldt

golflengte van de uitgezonden E.M.-straling in
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meter

het aantal deeltjes per volume-eenheid

de richtingsvector van het verstrooiend volume

naar de ontvangantenne

de verstrooiingsdoorsnede in

van volume en per eenheid van

de verstrooiingsdoorsnede in

van volume

de bistatische verstrooiingsdoorsnede van een
2

deeltje in m

de variantie van de brekingsindexvariaties:
2 2

er geldt 0 = «on) >
n

de hoek tussen de polarisatie-richting van de

invallende golf en de verstrooiingsrichting

° er geldt ° = 2.0_
3dB

° -3dB
de -3 dB bundelbreedte van een antenne

° -3dB.R
de -3 dB bundelbreedte van de ontvangantenne

~

0-3dB,T de -3 dB bundelbreedte van de zendantenne

OR er geldt OR = 2.0_3dB . R

°T
er geldt

°T = 2.0_3dB . T

Mathernatisch

<... >
t

<. .. >
r, t

de over de tijd gemiddelde waarde van ...

de over de plaats en de tijd gerniddelde waarde

van

is evenredig met ...

hieruit voIgt
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1. INLEIDING

Het toenemende gebruik van het beperkte frequentiespectrum

voor allerlei toepassingen. waaronder met name radiocom

municatie. heeft ertoe geleid dat men is ~vergegaan tot

bet invoeren van internationale standaarden. regels en

eisen. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen. zoals:

1) Het beperkte aantal beschikbare frequenties dient op

een effici~nte en rechtvaardige wijze verdeeld te

worden over de verschillende diensten en instanties.

Dit is onder andere belangrijk om te voorkomen dat de

verschillende diensten elkaar gaan storen. hetgeen

mogelijk wordt indien ~~n frequentie vaker gebruikt

wordt (men spreekt hier van "frequentie-hergebruik").

2) Het stellen van een standaard maakt het mogelijk om

diensten van verschillende instanties op elkaar aan te

laten sluiten. Dit laatste is natuurlijk ook uitermate

belangrijk voor fabrikanten van communicatie-appa

ratuur. voor wie bet veel eenvoudiger en goedkoper is

om aan de eisen te voldoen die door ~~n standaard

worden gesteld dan om apparatuur te ontwerpen naar de.

vaak verschillende. specificaties van hun klanten.

Voornoemde internationale regels en eisen worden opgesteld

door dE' "International Telecommunicatior. Union" (lTU), een

instelling waarin wereldwijd een groot aantal landen par

ticiperen en die een agentschap is van de Verenigde Na

ties. Teneinde tot voornoemde internationale standaarden

te kom~n belegt de lTU regelmatig conferenties. d~ zoge

naamde "World Administrative Radio Conferences" (WARC). Op

deze conferenties worden beslissingen genomen met betrek

king tot de door de aangesloten landen te hanteren regels

op het gebied van de radiocommunicatie. Deze beslissingen

worden onder verantwoordelijkheid van de lTU bekend ge

maakt in de "Radio Regulations" [1]. Het voor het opstel

len van deze Radio Regulations vereiste onderzoek wordt

uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het "Comite

Consultatif lnternationale des Radio-Communications"

(CClR). Het CClR is een commissie van de lTD en wordt
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gevormd door afvaardigingen uit aIle landen (de nationale

PTT's). Bij zijn onderzoek kan het CCIR eventueel gebruik

maken van de informatie. die door derden wordt aangedra

gen. Een van deze "derden" is "COST".

COST. een afkorting voor "Cooperation europeenne dans Ie

domain de la Recherche §.cientifique et Iechnique". is.

zoals uit deze Franse omschrijving weI dUidelijk moge

zijn. een samenwerkingsverband op het gebied van weten

schappelijk en technisch onderzoek tussen een aantal Euro

pese landen. In het kader van COST wordt gewerkt in pro

jecten, die elk worden aangeduid met een specifiek nummer.

Binnen een dezer projecten. namelijk COST-project 210.

wordt onderzoek verricht naar de invloed van de atmosfeer

in verband met interferentie in diensten vanaf 1 GHz.

Daartoe is een nadere verdeling gemaakt in een drietal

deelproblemen. die door evenzovele werkgroepen worden

bestudeerd. Deze werkgroepen en de door hen bestudeerde

deelproblemen zijn:

Werkgroep 1: Interferentie in "clear air"

Werkgroep 2: Interferentie door "hydrometeoor scatter"

Werkgroep 3: Interferentie reductie technieken.

Indien er uit dit COST-project interessante resultaten

komen kunnen deze te zijner tijd worden doorgespeeld naar

het CCIR.

Het navolgende afstudeerwerk is verricht binnen het kader

van werkgroep 1 van het COST-project 210. Doel van dit

werk was om een theoretisch gefundeerd model te ontwerpen.

waarmee het mogelijk is om verantwoorde uitspraken te doen

over de mate van interferentie die verwacht kan worden als

gevolg van voorwaartse verstrooiing in de troposfeer (zo

genaamde "tropospheric forward scattering"). Dit is met

name van belang bij satellietcommunicatie. alwaar het

signaal. dat door de satelliet naar het grondstation op

aarde wordt gezonden, erg zwak is. Bij het kiezen van een

geschikte lokatie voor zo'n grondstation dient derhalve

terdege rekening te worden gehouden met bestaande (of

geplande) straalverbindingen op aarde. Deze laatste kunnen
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namelijk ter plaatse van bet grondstation een dermate

sterk signaal veroorzaken dat bet zwakke signaal, dat de

satelliet naar bet grondstation zendt, bier volledig in

tenonder gaat, aangenomen dat beide signal.en in dezelfde

frequentieband liggen (bijvoorbeeld 4-6 GHz en 10-12 GHz

op grond van de "Radio Regulations"; zie [1], pp.5-86 tm.

5-92. resp. pp.5-101 tm. 5-103). Het ligt derbalve voor de

hand om, alvorens over te gaan tot bet plaatsen van een

grondstation. metingen te verricbten teneinde de sterkte

van mogelijke interferentiesignalen te bepalen. Hierbij

doet zicb ecbter bet probleem voor dat bet radiocontact

tussen een grondstation en een satelliet gedurende een

groot tijdpercentage (t.w. 99% tot 99.99%) gegarandeerd

dient te zijn. waarbij bet tijdpercentage wordt bepaald

door bet feit of bet gaat om omroep dan weI om telefonie.

Het kleine resterende tijdpercentage geeft dan de maximale

tijd gedurende welke de verbinding verbroken mag zijn als

gevolg van bijvoorbeeld noodzakelijk onderboud, sterke

storingen op bet pad tussen grondstation en satelliet of

ten gevolge van mogelijke sterke interferentie door andere

signalen. Met betrekking tot de interferentie veroorzaakt

door straalverbindingen over de aarde betekent dit dat men

informatie moet bebben over signaalsterktes die gedurende

1% tot 0,01% van de tijd optreden (op jaarbasis gaat bet

bier om maximale tijdsduren van ongeveer 90 uur, respec

tievelijk 55 minuten). Metingen aan deze zelden optredende

verscbijnselen zijn uitermate tijdrovend, duur en onprak

tiscb.

Het opstellen van een model ter bepaling van de invloed

van deze zelden optredende interferentiesignalen is der

balve uitermate zinvol. Toepassing van een dergelijk model

maakt namelijk bet uitvoeren van de eerder genoemde, tijd

rovende metingen overbodig, mits natuurlijk bet gebruikte

model betrouwbaar is.

In dit verslag wordt uiteengezet op welke wijze getracbt

is tot een model als in bet voorgaande omscbreven te

komen. Daar grondstations voor satellietverbindingen bij

voorkeur geplaatst worden ver verwijderd van mogelijk

storende andere stations, zijn wij in deze niet geInteres-
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seerd in de karakteristieke eigenschappen van zogenaamde

"line-of-sight" verbindingen. maar gaat onze interesse uit

naar "over-de-horizon" verbindingen.

Alvorens op deze verbindingen in te gaan zal in hoofdstuk

2 allereerst een beschrijving worden gegeven van de ge

laagde opbouw van de aardatmosfeer. Doel hiervan is om

dUidelijk te maken welk gedeelte van de atmosfeer in dit

onderzoek in beschouwing wordt genomen.

Vervolgens zal in hoofdstuk 3 nader worden ingegaan op de

verschillende mechanismen die over-de-horizon propagatie

kunnen veroorzaken. Hierdoor is het mogelijk de betekenis

van het verschijnsel troposcatter te zien in relatie tot

een aantal andere propagatiemechanismen.

In hoofdstuk 4 zal een uiteenzetting worden gegeven over

de diverse theorie~n. die in de loop der jaren zijn opge

steld ter verklaring van het verschijnsel troposcatter.

De uitwerking van ~~n dezer theorie~n voIgt in hoofdstuk

5.

In hoofdstuk 6 zal een uiteenzetting worden gegeven over

verschilende empirische modellen. zoals deze bijvoorbeeld

door het CCIR worden aanbevolen.

De toetsing van het voorgestelde theoretische model aan de

in de praktijk gebruikte empirische modellen vindt plaats

in hoofdstuk 7. Hierbij zal met name aandacht worden

geschonken aan een aantal markante aspecten die bij deze

vergelijking aan het licht treden.

In hoofdstuk S tenslotte zullen een aantal conclusies

worden getrokken. die gebaseerd zijn op de resultaten van

de in hoofdstuk 7 uitgevoerde vergclijking. Tevens zal in

dit hoofdstuk aan de hand van een nabeschouwing van het

verrichte werk en de bereikte resultaten een mogelijke

aanzet voor verder onderzoek worden gegeven.



-17-

2. DE GELAAGDE STRUCTUUR VAN DE AARDATMOSFEER

Alvorens in te gaan op de propagatie van elektromagneti

sche golven in de troposfeer voIgt allereerst een korte

uiteenzetting over de structuur van de aardatmosfeer. waar

de troposfeer immers deel van uitmaakt. In eerste benade

ring mogen we de aardatmosfeer opgebouwd denken uit een

viertal lagen. elk met zijn spec1fieke eigenschappen (zie

figuur 1). We kunnen onderscheid maken tussen:

M de troposfeer.

M de stratosfeer.

M de ionosfeer en

M de exosfeer

Figuur 1

exosfeer

1onosfeer

I I
De gelaagde opbouw van de aardatmosfeer.

1000

90 km

9-17 km

De trop~sfeer. die zich globaal uitstrekt van de aardop

pervlakte tot een hoogte van 9 km (aan de polen) tot 17 km

(aan de evenaar). wordt gekenmerkt door een met de hoogte

afnemende temperatuur, een vrij constante brekingsindex en

een geleidingsvermogen dat nagenoeg gelijk aan 0 is.

In de stratosfeer is, evenals in de troposfeer. sprake van

een negatieve temperatuurgradi~nt. De grens tussen deze

beide lagen wordt gevormd door de zogenaamde "tropopauze",
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alwaar de temperatuurgradi~nt positief is. De stratosfeer

strekt zich uit tot een hoogte van ongeveer 90 km.

In de ionosfeer is de temperatuurgradi~nt. evenals in de

tropopauze. positief. Een andere belang~ijke eigenschap

van de ionosfeer is. dat de gassen in de ionosfeer slechts

in gedissocieerde vorm voorkomen. Dit beYnvloedt de propa

gatie van E.M.-golven in sterke mate. De ionosfeer begint

op een hoogte van ongeveer 90 km en strekt zich uit tot

ongeveer 1000 km boven het aardoppervlak.

Troposfeer. stratosfeer en ionosfeer vormen tezamen de

zogenaamde "magnetosfeer". Deze drie lagen zijn essentieel

voor de propagatie van E.M.-golven tussen 2 punten op het

aardoppervlak. Behalve de magnetosfeer kennen we ook nog

de exosfeer. Deze strekt zich uit vanaf ongeveer 1000 km

hoogte tot aan de interplanetaire ruimte. Het verschil

tussen de exosfeer en de interplanetaire ruimte is onder

andere dat in de exosfeer de invloed van het aardmagneet

veld nog merkbaar is. in de interplanetaire ruimte echter

niet meer. Noch de exosfeer. noch de interplanetaire ruim

te zijn in het kader van het hier beschreven onderzoek

interessant.

Zowel de troposfeer als de ionosfeer kunnen gebruikt wor

den voor het tot stand brengen van een verbinding tussen

twee stations op aarde. In het kader van dit onderzoek

zijn we echter uitsluitend geYnteresseerd in frequenties

groter dan 1 GHz. daar voornamelijk deze hogere frequen

ties voor satellietcommunicatie worden gebruikt. Om de

ionosfeer te kunnen gebruiken als medium waarmede een

verbinding tussen stations op aarde gerealiseerd kan wor

den moet de uitgezonden E.M.-golf in de ionosfeer gere

flecteerd worden. Er is echter een maximale frequentie.

die nog net door de ionosfeer gereflecteerd wordt (de

zogenaamde "maximum usable frequency". ook wei "MUF" ge

noemd; zie bijvoorbeeld [2. paragraaf 14.5.]). De orde van

grootte van de MUF bedraagt enkele tientallen MHz (zie [2.

figuur 14.7]). Dit betekent dat in dit kader (namelijk

frequenties groter dan 1 GHz) propagatie door de ionosfeer

van minder belang is. zij het dat hierbij scintillatie
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veroorzaakt kan worden.

In de troposfeer vinden grote schommelingen plaats in

temperatuur. druk en vochtigheid. die op hun beurt weer

resulteren in kleine variaties in de brekingsindex. Dit

impliceert dat de propagatie van golven in de troposfeer

een uitermate moeilijk te beschrijven proces is. Er is een

aantal mechanismen dat een rol speelt bij de propagatie

van elektromagnetische golven in de troposfeer. Deze me

chanismen zullen in het volgende hoofdstuk besproken wor

den.
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3. DIVERSE OVER-DE·-HORIZON PROPAGATIEMECHANISMEN

3.1. Inleiding

Er is reeds vermeld dat het doel van dit onderzoek wordt

gevormd door het vinden van een model aan de hand waarvan

de interferentie bepaald kan worden. die een straalverbin

ding over de aarde ter plaatse van het (geplande) grond

station voor een satellietverbinding kan veroorzaken.

Daartoe be schouwen we het (ongewenste) propagatiepad

tussen de zendantenne van de straalverbinding en deze

lokatie voor het ontvangstation. Hierbij nemen wij als

uitgangspunt. dat de afstand tussen de zendantenne en de

ontvangantenne z6 groot is. dat er sprake is van "over-de

horizon" propagatie. Dit houdt in dat er geen direct

signaal van de zendantenne naar de ontvangantenne gaat.

maar dat de ontvangantenne het signaal via ~~n of meerdere

indirecte paden binnenkrijgt (bijvoorbeeld na reflecties,

verstrooiing, etc.: zie figuur 2).

~~bul;;;;--

a.3.rde

1 Verstrooing door een turbulent volume

Z Verstrooiing door een regenbui

3 Diffractie aan een bergtop

4 Reflectie tegen een vliegtuig

Figuur 2 Schets ter illustratie van enkele

mechanismen die over-de-horizon

kunnen veroorzaken.

propagatie

propagatie
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Het ontvangen signaalvermogen wordt in de eerste plaats

bepaald door de zogenaamde "vrije ruimte demping" (="Free

Space Loss" = FSL). Dit is de demping. die tussen een

isotrope zendantenne en een isotrope ontvangantenne in de

vrije ruimte. dat wil zeggen indien de invloed van het

aardoppervlak en de aardatmosfeer buiten beschouwing blij

yen (een fictieve propagatiesituatie dus). optreedt en die

uitsluitend een gevolg is van de bolvormige uitbreiding

van de elektromagnetische golven. Op vermogensbasis geldt

voor deze demping FSL navolgende relatie (zie [2. p.7.2]).

FSL =

Voor

2 2 2 2
(4.w.d) /A = (4.w.d/c) .f

de verschillende factoren in deze uitdrukking

(3.1)

geldt

het volgende:

d = de afstand tussen de zendantenne en de ontvangantenne

in meter

A = de golflengte van de uitgezonden elektromagnetische

straling in meter

f = de frequentie van de uitgezonden E.M.-straling in

Hertz

c = de voortplantingssnelheid van de E.M.-straling in
S

vacum (c ~ 3.10 meter/sekonde).

In de literatuur wordt de vrije ruimte demping als in

vergelijking (3.1) ook vaak uitgedrukt in decibel (dB).

Door links en rechts van het gelijkteken in vergelijking
10

(3.1) de log te nemen en het resultaat met 10 te verme-

nigvuldigen vinden we:

FSL (in dB)
10 2 2

= 10. log[(4.w.d/c).f] (3.2)
10

= -147.56 + 20. log[d/meter]
10

(in dB)+ 20. log[f/Hertz]

92.44
10

= + 20. I og[ d/km]
10

(in dB)+ 20. log [ f /Ghz]

In bet navolgende gaan we uit van de veronderstelling. dat

de lokatie voor het grondstation van de satellietverbin

ding zodanig is gekozen. dat er onder normale (standaard)
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omstandigheden geen hinder wordt ondervonden van interfe

rentie door straalverbindingen over de aarde. We nemen

tevens aan dat deze situatie zich gedurende lange tijd

voordoet, hetgeen impliceert dat de optredende interferen

tie slechts kortdurend kan zijn. De genoemde normale situ

atie duiden we aan met de term "standaard propagatie" en

gezien het feit dat deze standaard propagatie zich gedu

rende langere tijd voordoet is eenvoudig door meting of

berekening te controleren of aan de eerder genoemde voor

waarde met betrekking tot de sterkte van het inter fe

rentiesignaal wordt voldaan. Zo niet, dus met andere woor

den als onder standaard propagatie omstandigheden reeds

hinder van interferentie wordt ondervonden, dan dient de

gekozen lokatie voor het grondstation bij voorbaat als

niet geschikt te worden verworpen, tenzij beschermende

maatregelen worden genomen. Bij dit laatste kan men bij

voorbeeld denken aan afscherming van de antenne van het

grondstation in de richting van waaruit het interferentie

signaal ontvangen wordt.

Uitgaande van de boven omschreven situatie, dat er onder

standaard propagatie condities geen sprake is van storende

interferentie op een specifieke lokatie, zullen in navol

gende paragrafen een aantal propagatiemechanismen aan de

orde komen, die mogelijk van invloed zijn op de sterkte

van het interferentiesignaal.

3.2. Subrefractie. superrefractie en ducting

In figuur 3 is het verloop van een uitgezonden radiostraal

weergegeven, zowel in geval van standaard propagatie (zie

par. 3.1.), als in geval van subrefractie, superrefractie

en ducting.

Bij subrefractie bUigt de straal sterker van het aardop

pervlak af dan bij standaard propagatie, dus kan er in dit

geval geen sterker interferentiesignaal resulteren ter

plaatse van het grondstation.

Bij superrefractie en ducting daarentegen buigt de radio-
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stcaal juist sterker naar het aardoppervlak.

zelfs zo sterk dat hij dit oppervlak treft.

gevallen is dus weI een sterkere mate van

mogelijk.

De tijdpereentages waarbinnen sprake is van superrefrae

tie dan weI dueting zijn vrij sterk afhankelijk van de

lokatie op aarde. Bekend is dat in tropisehe gebieden

dueting een veel vaker voorkomend versehijnsel is dan

bijvoorbeeld in West-Europa (20% tot 50% van de tijd tegen

minder dan 1%). In het kader van het COST-project 210

worden propagatiemetingen verrieht op het pad tussen

Martlesham Heath (U.K.) en Eindhoven. een pad dat voor een

groot gedeelte over de Noordzee loopt. Dueting. te herken

nen aan een langzame toename van het ontvangen signaal.

vervolgens een vrijwel constant hoog signaal gedurende een

langere tijd (aantal uren) en tenslotte weer een geleide

lijke afname (zie figuur 4) treedt hier sleehts zeer

zelden op (zie bijvoorbeeld [3]. pp.l0.4-10.5 en pp.l0.14

10.25). Dueting is een typiseh mooi-weer fenomeen: bij

helder. warm weer kan in de avond een sterke mate van

dueting verwaeht worden (dit is onder andere gebleken bij

metingen aan het pad Martlesham Heath-Eindhoven). Het

feit. dat zowel superrefraetie als dueting sleehts zelden

optreden in onze regionen (minder dan 10 proeent van de

tijd in geval van superrefractie en minder dan 1% in geval

van dueting). maakt hen uitermate ongesehikt voor het

opzetten van een over-de-horizon radioverbinding. Deze

beide meehanismen kunnen eehter weI tijdeIijk een sterke

mate van interferentie veroorzaken.

De getnteresseerde Iezer zij voor meer informatie verwezen

naar de literatuur ( bijvoorbeeld [4;5:6;1]).
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troposfeer

zender T t---~S;::;::::::=----=====----

sarde

I

."

Figuur 3

,
- I

---. ,

9

Stralengang onder verschillende

omstandigheden .

10

propagatie-

Figuur 4 Verloop van een troposcattersignaal (A) alsmede

van een typisch duct-signaal (B) als functie

van de tijd (gemeten op het pad Martlesham

Heath -- Eindhoven op 8 juli 1981;

frequentie = 1,3 GHz).
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3.3. Absorptie door atmosferische gassen

In de troposfeer bevinden zich vele gassen, waarvan met

name H20 en 02 uitermate storend zijn voor de propagatie

van elektromagnetische golven. Beide absorberen namelijk

in sterke mate golven met een frequentie beneden 100 GHz.

Uit metingen (zie [8]) is gebleken dat H
2

0 een sterke

absorptielijn heeft bij 22,3 GHz en 02 onder andere in

sterke mate E.M.-golven absorbeert in het frequentiegebied

van 50 tot 70 GHz. lie in dit verband ook figuur 5.

De mate van absorptie is niet al1een afhankelijk van de

frequent ie, maar ook afhankelijk van de lengte van het pad

waarover de absorptie optreedt.

Uit het oogpunt van interferentie is absorptie echter een

welkome bijkomstigheid, daar absorptie tot verzwakking van

............h: L.L__--__a__II----·__a_...~----aw---..-*I_--r-' • • • • • 1

~ ••c...

1_perllllft JO" C-..__ Ill,"

....e qpour: '7' II",'

A' fI,In.'"C_

Figuur 5 Demping door atmosferische gassen en

hydrometeoren [8].
door
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de signaalsterkte leidt en dus nooit een toename van de

sterkte van het Interferentiesignaal kan veroorzaken.

3.4. Verstroollng en absorptie door hydrometeoren

Onder de noemer »hydro-meteoren» vallen verschIjnselen als

mIst. regen, hagel en sneeuw. Al deze vormen van »neer

slag» vertonen met betrekking tot de propagatie van elek

tromagnetische golven een dualistisch karakter. Enerzijds

absorberen zij namelijk vermogen op grond van de aanwezig

heid van "grote» hoeveelheden H
2
0. anderzijds verstrooien

zij het opvallende vermogen en deze verstrooiing kan tot

een sterker interferentiesignaal leiden (dit laatste wordt

»hydrometeoor-scatter(ing)>> genoemd). Of neerslag tot een

toename van de interferentie aanleiding geeft hangt sterk

af van het karakter van de neerslag: indien de absorptie

overheerst zal er geen sterkere interferentie resulteren.

indien het verstrooiend karakter prevaleert is dit echter

weI mogelijk. Een ander belangrijk aspect is de intensi

teit van de neerslag: hevige neerslag veroorzaakt een

sterkere demping dan lichte neerslag alsmede een sterkere

mate van verstrooiing

Ten gevolge van neerslag kan het in de hoofdrichting van

de zendantenne uitgezonden signaal in elke willekeurige

richting worden verstrooid. dus met name ook buiten het

grote-cirkel-vlak. Dit kan betekenen dat het interferen

tie-signaal door het grondstation wordt ontvangen via de

hoofdbundel van zijn antenne. ondanks het feit dat deze

antenne niet gericht is op de antenne die het interferen

tie-signaal uitzendt. Dit maakt het tegengaan van interfe

rentie veroorzaakt door hydrometeoren tot een moeilijke

zaak.

Uit metingen is gebleken dat de invloed van neerslag op de

propagatie van elektromagnetische golven frequentie-afhan

kelijk is. met name is de invloed van hydrometeoren op de

propagatie van elektromagnetische golven merkbaar bij

frequenties boven 5 GHz ([3], pp.lO.2-10.3). Op grond van

voornoemde metingen zijn een aantal empirische formules
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,afgeleid (zie bijvoorbeeld [9]).

Meer informatie over de invloed van hydrometeoren op de

propagatie van elektromagnetische golven in de troposfeer

is te vinden in [9;10;11;12]. Tevens zij terugverwezen

naar figuur 5, waarin voor een aantal verschillende vormen

van neerslag de demping als functie van de frequentie is

weergegeven.

3.5. Diffractie aan het aardoppervlak

Onder de noemer "diffractie aan het aardoppervlak" vallen

zowel buiging aan het aardoppervlak als buiging aan obsta

kels (zoals flats, torens e.d.) op het aardoppervlak. Bij

deze laatste kan voor modelleringsdoeleinden een zinvol

onderscheid worden gemaakt tussen scherp-gerande obstakels

(leidend tot zogenaamde "knife edge diffraction") en meer

geronde obstakels (zie [15]).

Ais de propagatie-eigenschappen van de atmosfeer boven het

aardoppervlak niet tijdafhankelijk waren, zou het be

schrijven van dit verschijnsel niet zo moeilijk zijn, daar

noch het aardoppervlak, noch zijn bebouwing, in de be

schouwde tijdintervallen sterk veranderen. De praktijk

toont echter aan, dat diffractie weI tijdafhankelijk is.

In geval van over-de horizon-propagatie neemt het diffrac

tiesignaal achter de horizon in het algemeen echter veel

sterker af met toenemende afstand dan het door de tropo

sfeer verstrooide signaal. Met andere woorden: indien de

afstand tot de horizon maar groot genoeg is zal het dif

fractieslgnaal veel kleiner zijn dan het verstrooide sig

naal (zie [17]). Met name is gebleken, dat het diffractie

signaal te verwaarlozen is ten opzichte van het ver

strooide signaal voor antenne-afstanden groter dan onge

veer 125 km [3]. De relatie tussen de sterkte van het

diffractie-signaal en de afstand is echter complex.

Behalve afstandafhankelijk is diffractie ook golflengte

afhankelijk. Met name voor kleine golflengtes, dus hoge

frequenties, speelt diffractie een belangrijke rol.

Zie ook [13;14;15].
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3.6. Voorwaartse troposferische verstrooiing

Voorwaartse troposferische verstrooiing, oftewel "tropo

spheric forward scattering", wordt veroorzaakt door inco

herente verstrooiing, dan weI reflecties, aan gebieden,

respectievelijk lagen, in de troposfeer met een brekings

index die verschilt van de brekingsindex van de rest van

het medium.

Het optreden van troposcatter is te herkennen aan snelle,

sterke fluctuaties in het ontvangen signaalvermogen, dit

in tegenstelling tot bijvoorbeeld ducting, waarbij veel

geleidelijkere veranderingen in het ontvangen signaal

optreden. Zie hiertoe figuur 4.

Bij "over-de-horizon verbindingen", dit zijn verbindingen

waarbij (onder "standaard" atmosferische omstandigheden)

geen rechtstreekse straal van zendantenne naar ontvangan

tenne mogelijk is, kan troposcatter een der mechanismen

zijn waarop de verbinding gebaseerd is. Fluctuaties in de

eigenschappen van de troposfeer kunnen in dit geval recht

streeks leiden tot veranderingen in de sterkte van het

ontvangen signaal. De tijdpercentages waarbinnen troposfe

rische verstrooiing van belang is als mogelijk interferen

tie-mechanisme vari~ren van omstreeks 1% tot ongeveer 20%.

Voor kleinere tijdpercentages overheersen andere mechanis

men.

Binnen het kader van dit onderzoek naar interferentie

veroorzaakt door straalverbindingen op satellietverbindin

gen is voorwaartse troposferische verstrooiing interes

sant, daar dit verschijnsel ook ver achter de horizon nog

een vrij sterk signaal kan veroorzaken. Daar verstrooiing

in andere richtingen in het algemeen tot veel zwakkere

signalen aanleiding zal geven is met het oog op sterke

interferentie-signalen in bet kader van dit onderzoek

aIleen verstrooiing in voorwaartse ricbting interessant.



3.7 Reflecties tegen vliegtuj~en

Een laatste hier te bespreken oorzaak voor een sterk

interferentiesignaal wordt gevbrmd a~or d~ reflecties

tegen vliegtuigen. Deze re£lecti·es en de hie1l",door veroor

zaakte inter£erentie zijn natuuTlijk heel sterk afhanke

lijk van de vliegactivltei~ op en in de buurt van het

beschouwde propagatiepad. Het i~ ~oeil1jk. %0 niet onmoge

lijk. dlt verschijnsel in een algemeen model te beschrij

Yen. In bet algemeen is het r.aadzaam grona'stations te

plaatsen buiten gebieden met 1ntemsief gebruikte vliegrou

tes teneinde problemen van voornoemde aard te vermijden.

3.8. Nabeschouwing met betrekking tot interferentie

Naar aanleiding van het voora£gaande kan worden gesteld

dat sterke inter£erentie-signalen. die afkomstig zijn van

straalverbindingen tussen stations op de aarde en slechts

gedurende kleine tijdpercentages optreden. toegeschreven

kunnen worden aan '~n of meerdere der navolgende "ver

schijnselen":

* super-refractie.

* ducting.

* verstrooiing aan neerslag.

* voorwaartse verstrooiing in de tropos£eer. en

* verstrooiing tegen vliegtuigen

Zoals reeds is aangeduid is in dit onderzoek een keuze

gemaakt voor bestudering van de invlaed die voorwaartse

verstrooiing in de tropos£eer hee£t op de inter£erentie op

satellietverbindingen. Met name gaat de interesse uit naar

sterke signalen. die gedurende korte tijdperi~des (minder

dan 20 X van de tijd) optreden. Dit "k&:rte 'tijd-sterk sig

naal" gebied is in de literatuur nog nauwelijks ontgonnen.

Voor 1965 zag men voorwaartse tropos£erische verstrooiing

als een mogelijkheid om communicatie tussen stations op

aarde te realiseren. De interesse ging derhalve uit naar

stabiele signalen. die gedurende grote tijdpercentages
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(bijvoorbeeld meer dan 60%) een zodanige sterkte hebben

dat zij goed ontvangen kunnen worden. Eerst recentelijk,

nu satellietcommunicatie belangrijk is, is men aandacht

gaan schenken aan de negatieve aspecten van troposferische

verstrooiing (met name dus het feit dat troposcatter in

terferentie kan veroorzaken) en in dit verband spelen

kleinere tijdpercentages (minder dan 10 '20%) een be

langrijke rol.

Er zijn op het gebied van interferentie als gevolg van

troposferische verstrooiing weliswaar een groot aantal

onderzoeken verricht, maar geen dezer heeft geleid tot een

theoretisch goed gefundeerd model waarmede de gevonden

meetresultaten op bevredigende wijze verklaard kunnen

worden. Desondanks zullen de diverse modellen, die in de

loop der tijd zijn opgesteld, als uitgangspunt dienen voor

voornoemd "kleine-tijdpercentage-onderzoek" en getracht

zal worden de lijn in deze modellen door te trekken naar

deze kleine tijdspercentages, teneinde recente meetre

sultaten te kunnen verklaren aan de hand van deze oude

modellen. Bovendien zal getracht worden een beter inzicht

te verkrijgen in de achtergrond van deze modellen, dan weI

zullen verbeteringen worden voorgesteld/aangebracht.

Voor additionele informatie over over-de-horizon verbin

dingen en hun karakteristieke eigenschappen zij verwezen

naar de literatuur (bijvoorbeeld [16;11;18;19;20]).
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4. THEORILEN TER VERKLARING VAN TROPOSCATTER

In de loop der tijden ZlJn door diverse onderzoekers een

aantal theorie~n voorgesteld ter verklaring van het ver

schijnsel van troposferische verstrooiing. Een aantal van

deze theorie~n zal in dit hoofdstuk kort aan de orde

worden gesteld. waarbij tevens een aantal kritische kant

tekeningen zal worden geplaatst.

4.1. De turbulentie-theorie

De turbulentie-theorie is gebaseerd op de veronderstelling

dat troposferische verstrooiing zijn oorsprong vindt in

turbulente gebieden in de troposfeer. Deze turbulenties

vinden hun weerslag in een brekingsindex. die over geringe

afstanden sterker varieert dan normaliter.

Zie hiertoe figuur 6.

Figuur 6 Troposcatter volgens de turbulentie-theorie.

De bundels van de zendantenne T en van de ontvangantenne R

doorsnijden elkaar en omvatten derhalve het gemeenschappe

lijke volume ("common volume") V. Veranderingen in de

temperatuur. in de waterdampdruk. dan weI in de luchtdruk

kunnen leiden tot brekingsindexvariaties in het volume V.

Op grond van deze variaties zijn er in V kleine gebiedjes

te onderscheiden. met een brekingsindex die afwijkt van de

brekingsindex van de rest van de troposfeer. Elektromagne-
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tische golven met een voldoend kleine golflengte in verge

lijking met de afmetingen van deze gebiedjes kunnen door

deze gebiedjes in verschillende richtingen worden ver

strooid. Daar de verdeling van deze verstrooiers in plaats

en tijd voortdurend verandert. is de hierdoor veroorzaakte

verstrooiing ook sterk plaats- en tijdafhankelijk. De

turbulentie-theorie is in deze vorm voor het eerst geln

troduceerd door Booker en Gordon omstreeks 1950 [21].

Een recentere versie van de theorie van turbulente ver

strooiing in de troposfeer is gebaseerd op het werk van

Kolmogorov en Obukoff. waarbij getracht wordt het proces

van verstrooiing in de troposfeer te beschrijven door uit

te gaan van een uitwisseling van energie tussen lagen in

de troposfeer. Men neemt hierbij aan dat aan lagen met

grote afmetingen (grootte-orde 100 meter) kinetische ener

gie wordt toegevoerd door windkrachten en temperatuurgra

di~nten. Ais gevolg van turbulente bewegingen in de tropo

sfeer valt zo'n grote laag uiteen in steeds kleinere

lagen. waarbij de oorspronkelijke kinetisch energie ge

deeltelijk verloren gaat door visceuze wrijving tussen

deze lagen. totdat de totale kinetische energie uiteinde

lijk is omgezet in warmte. De afmetingen van de kleinste

lagen. die bij dit proces betrokken zijn. liggen in de

or de van enkele millimeters.

Zie ook [21:22;23:24].

4.2. De reflectie-theorie

De "reflectie"-theorie (="elevated layer theory") gaat uit

van de veronderstelling dat troposferische verstrooiing

zijn oorsprong vindt in de gedeeltelijke. ongecorreleerde

reflecties van elektromagnetische golven tegen lagen in de

troposfeer met een brekingsindex. die enigszins afwijkt

van die van de rest van de troposfeer. Uit metingen is

gebleken dat deze lagen afmetingen hebben van enkele me

ters tot 20 meter en zich voornamelijk op een hoogte

bevinden van 300 tot 3000 meter [24. p.48]. De gedeelte-
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lijke reflecties tegen deze lagen veroorzaken signalen die

erg zwak zijn (in vergelijking met bijvoorbeeld signalen

die na verstrooiing door turbulenties ontstaan).

Zie voor een nadere uiteenzetting over deze theorie [22.

pp.67-73; 24. pp.4S-52; 26].

4.3. De normal-mode-theorie

In de "normal-mode theory" (volgens T. Carroll en R. Ring)

wordt getracht troposferische verstrooiing te beschrijven

aan de hand van de normale diffractie aan het aardopper

vlak. uitgaande van een afname van de brekingsindex met

toenemende hoogte. Uitgaande van deze veronderstellingen

en de Maxwell-vergelijkingen trachtte men te komen tot een

theorie waarmee de geconstateerde meetresultaten verklaard

konden worden.

Voor meer informatie zij verwezen naar de publicaties van

Carrol en Ring (bijvoorbeeld [25]). dan weI anderen [26].

4.4. Nabeschouwing van de verschillende theorie~n

De genoemde 3 theorie~n zijn in de loop der jaren aan

talrijke metingen getoetst. Op grond van deze toetsing is

het mogelijk een aantal uitspraken te doen over de cor

rectheid van elk dezer.

De verkregen meetresultaten kunnen met een zekere nauwkeu

righeid verklaard wo~den door hetzij uit te gaan van de

turbulentie-theorie. hetzij door uit te gaan van de re

flectie-theorie. In de praktijk blijkt er sprake te zijn

van zowel verstrooiing aan turbulente gebieden in de tro

posfeer. als van ongecorreleerde reflecties tegen tropo

sferische lagen. Het blijkt echter dat bij lagere frequen

ties (lager dan ongeveer 1 GHz) en brede antennebundels

met name reflecties tegen lagen in de troposfeer een rol

spelen. Bij frequenties boven IGHz en bij smalle antenne

bundels overheerst echter de verstrooiing aan turbulente

gebieden in de troposfeer. Zie [27].
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Op grond van het feit. dat gebruikmakend van de normal

mode-theorie voorspellingen zijn gedaan. die niet strook

ten met de verkregen meetresultaten. mag de voorspellende

waarde van deze theorie in tWijfel wordengetrokken. Dit

mede daar deze theor1e niet 1n staat is een aantal optre

dende effecten te verklaren. zoals fading en het kop

pelingsverlies tussen antenne en medium (het zogenaamde

"antenna-to-medium coupling loss"). En deze verklaring

wordt door de beide andere theorie~n weI aangedragen.

Daar in d1t onderzoek de aandacht gericht is op frequen

ties boven IGHz ligt het voor de hand in dit kader uit te

gaan van de turbulentie-theorie. Bovendien worden bij

satellietcommunicatie bij voorkeur antennes gebruikt met

een erg smalle bundel. Een belangrijk aspect is hierbij

ook, dat de interesse uitgaat naar (troposferische) effec

ten die slechts weinig optreden (minder dan 20 X) en

daarbij sterke interferentie-signalen veroorzaken. Daar

ongecorreleerde reflecties tegen lagen minder aan varia

ties onderhevig zijn dan verstrooiing aan turbulente ge

bieden (en dus veel vaker zullen optreden) en bovendien

een zwakker signaal veroorzaken z1jn hiermede twee extra

redenen genoemd om uit te gaan van de turbulentie-theorie

en niet van de reflectie-theorie. Een bijkomende reden 15.

dat het opstellen van ~~n model. dat op beide theorie~n

gebaseerd is te moeilijk, zo niet onmogelijk. mag worden

geacht.
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5. OPSTELLEN VAN EEN TROPOSCATTERMODEL

In dit hoofdstuk zal een theoretisch model worden afgeleid

ter verklaring van voorwaartse troposferische ver

strooiing. In het vervolg van dit verslag zal herhaalde

lijk naar dit model worden verwezen als het "eigen model".

In het navolgende zal gebruik worden gemaakt van het

begrip "radiostraal". Een radiostraal is een geldealiseer

de weergave van de denkbeeldige lijn waarlangs een elek

tromagnetische golf zich voortplant. Het gebruik van deze

radiostralen is geoorloofd indien de golflengte van de

elektromagnetische golven vele malen kleiner is dan de bij

de propagatiesituatie beschouwde afstanden. Aan deze laat

ste voorwaarde wordt in ons geval altijd voldaan.

Bij aIle navolgende afleidingen zullen radiostralen als

rechten worden weergegeven. Dit is mogelijk. indien het

zogenaamde "k-factor-model" wordt toegepast. Toepassing

van dit model houdt in. dat radiostralen als rechte lijnen

kunnen worden weergegeven boven een aarde met een aange

paste aardstraal. waarbij bij gelijke afstanden over de

aardoppervlakte de hoogten van de respectieve radiostralen

boven de aardoppervlakte in het model en in de werkelijk

heid gelijk zijn. Dit model mag aIleen worden gebruikt

indien de brekingsindex lineair met de hoogte verandert.

Voor een nadere uitleg zij verwezen naar [2].

5.1. Afleiding van de basisvergeliikingen

Uitgangspunt voor navolgende afleiding is de situatie als

weergegeven in figuur 7 (vergelijk met figuur 6). Er wordt

bij deze afleiding geen rekening gehouden met "multiple

scattering". dit is de meervoudige verstrooiing van een

golf door verschillende deeltjes. Bovendien wordt in het

navolgende de absorptie. hetzij door atmosferische gassen.

hetzij door hydrometeoren. buiten beschouwing gelaten. Dit

laatste betekent dat de troposfeer beschouwd wordt onder

zogenaamde "clear sky" condities. Tevens wordt veronder

steld dat zowel de zendantenne als de ontvangantenne zich
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op een hoogte nul boven de aardoppervlakte bevinden. Op de

situatie indien een of beide antennes een hoogte boven de

aardoppervlakte ongelijk aan nul hebben zal in paragraaf

5.S. nader worden ingegaan.

In dit verband zij gewezen op het verschil tussen de

situatie, waarin sprake is van een verbinding. die geba

seerd is op voorwaartse troposferische verstrooiing en de

situatie. waarin voorwaartse troposferische verstrooiing

verantwoordelijk is voor het optreden van interferentie.

In het eerste geval is de verstrooiing van het vermogen

dat binnen de hoofdbundel van de zendantenne wordt uitge

zonden in de richting van de hoofdbundel van de ontvangan

tenne het belangrijkste. We kunnen in dit geval spreken

van "hoofdlus-hoofdlus-koppeling". Daarentegen zal er in

geval van interferentie door troposferische verstrooiing

met name sprake zijn van "hoofdlus-zijlus-koppeling",

hetgeen inhoudt dat vermogen in de hoofdbundel van de

zendantenne wordt verstrooid in de richting van een zij

bundel van de ontvangantenne. Hoewel dit onderscheid van

belang is in praktische situaties zal hierop in het navol

gende niet nader worden ingegaan.

I~, I = 1~21 • (Z1t)!-t

1i :: ~, - ~2

Figuur 7 Verstrooiing door een turbulent volume.
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Aan een zender T ("Transmitter") wordt een vermogen P
T

toegevoerd. In de richting L heeft deze zender een anten

newinst GT(L). Het in de richting L uitgezonden vermogen

ter grootte GT(L)'P
T

valt op een klein volume-elementje

dV. dat deel uitmaakt van een groter volume V. bestaande

uit willekeurig verdeelde partikels.

Het volume-elementje dV bevindt zich op grote afstand van

zowel zender als ontvanger (dus in het zogenaamde "verre

veld" van beide antennes) en derhalve kan voor de op dV

invallende vermogensdichtheid Si geschreven worden:

PT·GT (.!.)

2
4.'7T.R

I

2
(in Watt/m ) (5. I)

In deze vergelijking stelt R
I

de afstand voor van T tot

dV.

Evenals het volume V bestaat het volume-elementje dV uit

willekeurig verdeelde partikels. Elk dezer partikels on

derschept een deel van de uit de richting .!. opvallende

vermogensdichtheid Si en verstrooit deze in aIle richtin

gen. De verstrooiende werking in aIle richtingen van ~~n

enkel deeltje kan worden uitgedrukt in de zogenaamde "bi

statische verstrooiingsdoorsnede" (="radar cross section")

Obi [23. pp.lO-ll]. die afhankelijk is van de richting van

waaruit het vermogen invalt en van de richting waarin men

getnteresseerd is. Deze bistatische verstrooiingsdoorsnede

is bovendien plaatsafhankelijk en kan tevens in de tijd

veranderen. Voor het gemak is deze plaats- en tijdafhan

kelijkheid in navolgende uitdrukkingen niet steeds expli

ciet weergegeven.

De vermogensintensiteit in de Tichting ~ ter plaatse van

de ontvanger R ("Receiver·'). die zich op een afstand R
2

van dV bevindt. als gevolg van de verstrooiing van Si door

~~n enkel partikel bedraagt dan:

S =r

S"Ob·(~·L)
1 1

(5.2)
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Bij deze vergelijking zij ter verduidelijking nog

merkt dat geldt:

1. = Jil/IJill

~ = ~/I~I

opge-

(5.3)
(5.4)

Veronderstellen we dat:

I} de deeltjesdichtheid in dV p bedraagt.

2} aIle deeltjes dezelfde bistatisch verstrooi

ingsdoorsnede 0bi(~'1.) hebben. en

3} de door de deeltjes verstrooide golven onafhan

kelijk zijn (dit is te rechtvaardigen op grond

van het willekeurig zijn van de verdeling van de

deeltjes).

dan geldt voor de vermogensdichtheid SR ter plaatse van de

ontvanger R als gevolg van de verstrooiing van Si door

aIle deeltjes in het volume-elementje dV:

S .p.dV =
r

Si·Obi(~·i}.p.dV

2
4.17'.R

2

(5.5)

Op grond van de veronderstelling dat aIle deeltjes in dV

dezelfde bistatisch verstrooiingsdoorsnede 0bi(~'1.} hebben

en dat er per volume-eenheid p deeltjes zijn kan een

uitdrukking worden geformuleerd voor de verstrooiingsdoor

snede o(~.1.} per eenheid van volume en per eenheid van

ruimtehoek. namelijk [23. vergelijking 2-S]:

O(~.1.} = p.

4.17'

(5.S)

Combineren van vergelijkingen (5.5) en (5.S) resulteert

in:

Si .o(~.i} .dV

R 2
2

(5.7)

Substitutie van vergelijking (5.1) in vergelijking (5.7)
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geeIt:

PT·GT(i)

2 2
4.n.R

1
.R

2

.o(~,i).dV (5.8)

Voor het vermogen dP
R

dat door R wordt ontvangen na ver

strooiing door dV van het vermogen dat uit de richting i

op dit volume-elementje valt geldt:

dPR = SR.AR(~) (5.9)

waarbij AR(~) de effectieve antenne-apertuur van de ont

vanger in de richting ~ voorstelt.

Gebruikmakend van de relatie (zie [2, vergelijking 6-59])

2
A

(5.10)

4.n

waarbij GR(~) duidt op de antennewinst in de richting ~,

voIgt dan:
2

A
dP

R = SR· .GR(~) =
~ 4.n

PT·GT(i).GR(~)
2= .x .o(~,i)·dV (5.11)

16.n
2

.R
1

2
.R

2
2

Bij de voorgaande afleiding is stilzwijgend verondersteld

dat de aanwezigheid van een medium in het volume V van

generlei invloed is op de door de zender T uitgezonden

veldsterkte. Met andere woorden: er wordt verondersteld

dat de veldsterkten binnen en buiten het volume V (nage

noeg) gelijk zijn. Dit vergemakkelijkt het opstellen van

een algemeen model aanzienlijk en is te rechtvaardigen

indien in aanmerking wordt genomen, dat de di@lektrische

constante in de troposfeer nauwelijks verschilt van die

voor het vacuUm en dat het geleidingsvermogen van de
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troposfeer vrijwel gelijk aan nul is.

Er wordt bovendien aangenomen dat dV zo klein is dat de

opvallende E.M.-golf een constante amplitude heeft en dat

hij in het hele volume-elementje dV als vlak mag worden

beschouwd.

Daartegenover staat dat dV z6 groot moet zijn dat zijn

afmetingen groter zijn dan de correlatie-afstand van het

medium. Hiermee wordt bedoeld, dat de afmetingen van dV

groter moeten zijn dan de afstand tussen 2 plaatsen waar

tussen nog een duidelijk verband bestaat tussen brekings

indexvariaties. Onder deze aannames zijn de door 2 parti

kels binnen dV verstrooide E.M.-golven ongecorreleerd en

behoeven ter bepaling van de verstrooiing door beide par

tikels niet de verstrooide velden vectorieel opgeteld te

worden, maar kan volstaan worden met het optellen van de

verstrooide vermogens.

Voor het totale vermogen P
R

, dat na uitzending door T en

verstrooiing door V door R wordt ontvangen geldt dan:

P =R (5.12)

In vergelijking (5.12) kan P
T

, i.e. het aan de antenne

toegevoerde vermogen, bekend worden verondersteld.

GT(i) en GR(~) zijn te bepalen uit de (bekende) stralings

diagrammen van respectievelijk zender en ontvanger.

De afstanden R
1

en R
2

, respectievelijk van zender naar

volume-elementje dV en van dV naar ontvanger, zijn in dit

stadium nog niet in een algemene uitdrukking weer te

geven. Dit zal in een later stadium, waar een aantal

benaderingen worden ingevoerd, weI mogelijk zijn.

Voor het verstrooiend volume V dient een geschikte uit

drukking gevonden te worden teneinde integratie mogelijk

te maken. Deze integratie dient bij voorkeur tot een

analytische uitdrukking te leiden, waarin een aantal situ

atie-afhankelijke parameters voorkomen, die nader bepaald

kunnen worden. Wanneer analytisch oplossen van de inte-
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graal in vergelijking (5.12) niet mogelijk is. dan kan hij

mogelijkerwijs numeriek worden bepaald (eventueel onder

een aantal veronderstellingen). Hierbij kan dan een bena

dering worden toegepast voor de afmetingen van het volume

V.
Ais mediumafhankelijke grootheid resteert in vergelijking

(5.12) de verstrooiingsdoorsnede O(~.1). Voor deze groot

heid dient een passende uitdrukking gevonden te worden

(als funetie van een aantal te bepalen troposferisehe

grootheden). waardoor integratie over het volume V moge

lijk wordt. Hierbij dient men steeds in aanmerking te

nemen dat O(~.1) zowel plaats- als tijdafhankelijk is en

bijgevolg is dus ook de oplossing van de integraal in

vergelijking (5.12) plaats- en tijdafhankelijk. Navolgend

zal getraeht worden een uitdrukking voor deze verstrooi

ingsdoorsnede af te leiden. teneinde het oplossen van de

integraaluitdrukking (5.12) mogelijk te maken.

5.2. De verstrooiingsdoorsnede

De kleine. verstrooiende partikels. waarvan in voorgaande

paragraaf sprake was. zijn in het geval van troposferisehe

verstrooiing gebiedjes met een brekingsindex die iets af

wijkt van de index van de rest van de troposfeer. Deze

afwijkende brekingsindex onderscheidt het gebiedje van

zijn omgeving en is de oorzaak van mogelijke troposferi

sche verstrooiing. Bij het opstellen van een model hier

voor doet zieh bovendien nog het probleem voor dat de

troposfeer niet in rust is. maar dat er sprake is van een

voortdurende beweging (als gevolg van wind- en tempera

tuurgraditinten). Deze "turbulente" troposfeer dient op een

adequate wijze besehreven te worden. Bij het opstellen van

een model voor troposferisehe verstrooiing kunnen we op

grond van de relatie
2

n = E = (E/E ) (5.13)
r 0

ook uitgaan van de di@lektrisehe constante E in plaats van

de brekingsindex n. Voor de andere symbolen in vergelij

king (5.13) geldt:
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E = de relat1eve di~lektr1sche constante van het be
r

schouwde med1um. en

E = de d1~lektr1sche constante voor het vacuUm
o -9

(E = (10 /36.v) Farad/meter
o -12

= 8,842.10 Farad/meter)

In het navolgende gaan we u1t van de veronderstel11ng, dat

de gehele troposfeer een d1~lektr1sche constante heeft,

d1e een funct1e is van de plaats L in de ruimte en van de

tijd t. We nemen verder aan dat deze E(L,t) te schrijven

is als de som van de gem1ddelde waarde van E over de

plaats en de t1jd (weergegeven door <E> ) en de afwij-
r, t

k1ng van dit gemiddelde (te weten 6E(L.t». Analytisch

ziet d1t er als voIgt uit:

E(L.t) = <E> t + 6E(L.t) (5.14)
r,

De plaatsafhankel1jkheid en de tijdafhankelijkheid van de

di~lektrische constante van de troposfeer 1s volgens ver

gelijk1ng (5.14) verd1sconteerd in 6E(L.t). De gemiddelde

waarde <E> is namel1jk als gevolg van de m1ddel1ng over
r. t

de plaats en de t1jd n1et meer afhankel1jk hetz1j van de

posit1e in de troposfeer. hetz1j van de tijd t en bij

benadering mag worden gesteld dat <E> = E .
r,t 0

In het kader van het onderzoek naar troposcatterverb1nd1n

gen gaat de 1nteresse in eerste 1nstantie uit naar het

vinden van een uitdrukk1ng voor de ontvangen signaalsterk

te, u1tgaande van de sterkte van het u1tgezonden s1gnaal

en een adequate beschrijving van de specifieke propagatie

situatie. met name met betrekk1ng tot de verstrooiende

werk1ng van de troposfeer. Deze verstroo1ende werk1ng kan

b1jvoorbeeld worden u1tgedrukt in de vorm van een ver

strooiingsdoorsnede. Teneinde een dergelijke beschr1jving

te realiseren moet een uitdrukking gevonden worden voor

bet verstrooiende volume, uitgaande van bet plaats- en

t1jdafhankelijke gedrag van de di~lektriscbe constante van

de tropo5feer. Een dergelijk verstrooiend volume kan wor

den voorgesteld als z1jnde een gebied 1n de troposfeer met

een di~lektrische constante. die verschilt van de di~lek-
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trisehe eonstante van de rest van de troposfeer, waarbij

dit gebied tevens over een langere tijd als zodanig her

kenbaar dient te zijn. De duur van deze "langere tijd"

bepaalt dan de tijdsduur gedurende welke er sprake zal

zijn van een zekere mate van troposeatter. Ret feit, dat

de di~lektrisehe eonstante van zo'n verstrooiend volume

gedurende een zekere tijd afwijkt van die van zijn omge

ving betekent dat er een verband (=eorrelatie) bestaat

tussen de di~lektrisehe eonstanten, dus ook tussen de

variaties in deze di~lektrisehe eonstanten, op versehil

lende plaatsen in dit verstrooiende volume en dit geduren

de langere tijd.

Teneinde het voorgaande analytiseh tot uitdrukking te

*brengen introdueeren we de eorrelatie-funetie C(L1,~,t )

volgens:

* *<6E(L1 ,t ).6E(~,t »t

<{6E(t)}2>
t

(5.15)

Deze eorrelatie-funetie geeft weer de mate van eorrelatie

die bestaat tussen variaties in de di~lektrisehe eons tan-

*ten respeetievelijk ter plaatse L
1

en ~ ten tijde t. De

mate van eorrelatie wordt bepaald door het produkt van

beide variaties te middelen over de tijd en weI in een
*(klein) tijdsinterval rond het tijdstip t. Dit laatste

implieeert, dat de aldus verkregen eorrelatie-funetie nog

steeds een funetie van de tijd is. De uitdrukking in de

noemer van vergelijking (5.15) draagt zorg voor de nor me

ring van de eorrelatie-funetie. De grootte-orde van deze
-11 -12

normeringsfaetor bedraagt ongeveer 10 tot 10 maal
2€ [22, p.38].

o
Indien de variaties in de di~lektrisehe eonstanten ter

*plaatse ~1 en ~ op het tijdstip t sterk geeorreleerd
*zijn, zal de waarde van C(~l,~,t ) dieht bij 1 liggen.

Dit wijst op het bestaan van een (mogelijk) verstrooiend

*volume op het tijdstip t. Indien voornoemdc sterke mate

*van eorrelatie niet bestaat ligt C(L1,~,t } dieht bij 0;

er is nu geen sprake van enig verstrooiend volume.
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Uit het voorafgaande blijkt dat het voorkomen van ver

strooiende volumes tijdafhankelijk is. Dit impliceert. dat

het optreden van troposcatter tijdafhankelijk is. daar dit

verschijnsel berust op het ontstaan en uiteenvallen van

verstrooiende volumes. Deze tijdafhankelijkheid zal in het

navolgende niet steeds expliciet worden aangegeven; de

lezer dient de factor tijd echter niet uit het oog te

verliezen. Ter verdere vereenvoudiging zal ook de plaats

afhankelijkheid niet steeds expliciet worden weergegeven.

Indien wij de troposfeer als een homogeen medium beschou

wen dan is de genormeerde correlatiefunctie C(L1'~) niet

meer afhankelijk van de plaatsvectoren L
1

en ~ afzonder

lijk. maar slechts van hun verschilvector R. waarbij

geldt:

R = r - r (5.16)- ~ -1

Voor de genormeerde correlatiefunctie kan dan geschreven

worden:

C(R) =
<6E(L).6E(L+R»t

<{6E}2)
t

(5.17)

waarbij in deze vergelijking L een willekeurig punt in de

homogene troposfeer voorstelt.

*Het belang van C(R.t ) in het kader van dit onderzoek komt

tot uitting in [22. pp.36-37]. alwaar Shkarofsky afleidt

dat voor de in voorgaande paragraaf genoemde verstrooi

ingsdoorsnede G per eenheid van volume en per eenheid van

ruimtehoek geldt:

2
w

2
.sin x .S(K) (5.18)

waarbij:

x

de golflengte van de uitgezonden straling

(in meter) voorstelt.

gelijk is aan de hoek tussen de polarisa-
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tieriehting van de invallende golf en de

observatie-riehting ~

en S(K) de ruimtelijke Fouriergetransformeerde is

van de genormeerde eorrelatiefunetie C(&).

Voor de relatie tussen de verstrooiingshoek 8 en K geldt:

4.1T

IKI = .sin(8/2) (5.19)

Voor de reehtvaardiging van deze relatie zij terugverwezen

naar figuur 7.

Voor de ruimtelijke speetrale funetie S(K) geldt per defi
3

nitie (zie [22. p.37. vergelijking (5.18)] met d R=dV):

S(K) J 2 2
= C(&).{«6E) >t/EO }.exp{iK.&}.dV

V

<6E(!:.) .6E(!:.+&» t

= .exp{iK·&}·dV (5.20)

V E 2
0

De lezer zij erop gewezen dat in de li~eratuur ook vaak

sprake is van een funetie ~ (K). die gebaseerd is op de
n -

correlatie tussen brekingsindexvariaties (zie bijvoorbeeld

[23. paragraaf 16-2]) in plaats van op de correlatie

tussen variaties in de di@lektrische constante. De relatie

tussen S(K) en deze ~n(K) wordt in goede benadering gege

yen door (zie appendix A):

3 2 2
S(K) = 32.1T .{<E> /E }.~ (K)

r.t 0 n -
(5.21)

2 2
Voor de factor {<E> /E} geldt dat deze bij benadering

r.t 0
gelijk is aan 1. daar de di@lektrisehe eonstante van de

troposfeer niet veel van E zal verschillen.
o
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Door de mathematisehe operatie als weergegeven in verge

lijking (5.20) gaat de genormeerde eorrelatiefunetie uit

het plaatsdomein over in een speetrale funetie in de toe

standsruimte. De positie in deze toestandsruimte wordt

vastgelegd door middel van de golfveetor (of toestandsvee

tor) K.

Indien we niet aIleen onderstellen dat het propagatie

medium homogeen is. maar tevens dat het isotroop is. dan

is de genormeerde eorrelatiefunetie niet langer afhanke

lijk van de richting van &. maar aIleen nog maar van zijn

grootte. Evenzo is S(K) nog sleehts afhankelijk van de

grootte van K. maar niet van zijn richting. De integratie

over de plaatsruimte in vergelijking (5.20) kan dan door

over te gaan op bole08rdinaten aanzienlijk vereenvoudigd

worden. Er geldt nu namelijk (zie appendix B voor de

afleiding van deze vergelijking):

SOO = S(K) =
K E 2

o

JC(R).R.sin(K.R).dR

V (5.22)

Deze funetie S(K) is op te vat ten als een maat voor de

speetrale diehtheid van de hoeveelheid inhomogeniteit in

de drie-dimensionale ruimte van golfveetoren K. De ruimte

lijke herhalingsfrequentie 1 van deze inhomogeniteiten

wordt mede bepaald door de verstrooiingshoek 9 (zie figuur

6) en weI volgens: 1(9) = (2.v)/K(9) (5.23)

De lezer zij met nadruk gewezen op het onderseheid tussen

de golflengte A van de uitgezonden E.M.-straling en de

hier gelntrodueeerde "herhalingsafstand·' 1(9) van de ruim

telijke inhomogeniteiten (zie hiertoe [3]. annex IV.

p. IV-3).

Substitutie van de uitdrukking voor K volgens vergelijking

(5.19) in vergelijking (5.23) resulteert in:

1(9) = A/{2.sin(9/2)} (5.24)

Bij vergelijking (5.22) dient steeds in gedachten te wor

den gehouden dat de een-dimensionale representatie van
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S(K) als funetie van het golfgetal K voortvloeit uit de

onderstelling dat de troposfeer een homogeen en isotroop

medium is. In werkelijkheid strekt de funetie S(K) zieh

namelijk over 3 dimensies uit en omvat derhalve de gehele

toestandsruimte. Ze is eehter op grond van voornoemde

onderstellingen rotatie-symmetriseh om de drie eo8rdinaat-

assen.

5.3. Uitdrukkingen voor de eorrelatiefunetie

De genormeerde eorrelatiefunetie C(&) geeft aan in hoe

verre variaties in de diijlektrisehe eonstante ter plaatse

L samenhangen met (geeorreleerd zijn aan) variaties ter

plaatse (~+&). Hierbij is ~ een willekeurige plaatsveetor

in de drie-dimensionale ruimte (mits het medium homogeen

is). Is het medium bovendien isotroop dan is C(&) onafhan

kelijk van de riehting van &en kunnen we dus sehrijven

C(R).

Versehillende onderzoekers hebben uitdrukkingen opgesteld

voor C(R). Deze uitdrukkingen hebben aIle als nadeel dat

zij een goede theoretisehe basis ontberen. Men traehtte

sleehts met behulp van deze modellen meetresultaten te

verklaren. [en aantal van deze modellen en de bijbehorende

uitdrukkingen voor C(R) zijn terug te vinden in tabel 1 op

pagina 50 (zie [22, p.41]). In deze tabel zijn tevens voor

elk model de bijbehorende speetrale funeties S(K) weerge

geven, zoals zij volgens vergelijking (5.22) kunnen worden

afgeleid uit de respeetieve uitdrukkingen voor C(R) (zie

Appendix C voor de afleiding van deze uitdrukkingen voor

S(K».

Een karakteristieke grootheid in de genoemde uitdrukkingen

is de lengte-maat "I n. Men kan I opvatten als de afstand
o 0

waarover brekingsindexvariaties, die op versehillende

plaatsen in de ruimte optreden, nog enige eorrelatie ver
-1

tonen (meer dan bijvoorbeeld e ). Deze grootheid 1
o

wordt weI de "eorrelatie-afstand" genoemd. We zouden 1
o

ook kunnen besehouwen als een grootte-maat voor de gebie-
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Vi t

den die

bedenken

als verstrooiers optreden. De lezer dient te

dat deze grootheid 1 tijdafhankelijk is.
o

metingen is gebleken dat typische waarden voor 1 gelegen
o

zijn tussen 20 meter en 130 meter [23. p.336J. Hierbij

dient echter in aanmerking te worden genomen dat de waarde

voor 1 voor elk model anders is. In de tabellen is dit
o

niet expliciet weergegeven.

Richten wij vervolgens onze aandacht op de 5 modellen in

tabe 1 1.

Het "Booker & Gordon"-model heeft een erg eenvoudige vorm.

hetgeen het uitvoeren van berekeningen met dit model erg

vergemakkelijkt. De correctheid van dit model wordt

slechts door een beperkt aantal meetresultaten bevestigd.

De modulusuitdrukking in de exponent resulteert in een

discontinu verloop van de eerste afgeleide in R=O (bedenk

hierbij dat de correlatiefunctie drie-dimensionaal is) en

derhalve kan dit model niet de exacte beschrijving geven

van de werkelijkheid.

Van het "Gaussische-" en het "Cauchy"-model zijn daarente

gen aIle afgeleiden continu voor aIle R-waarden en derhal

ve kunnen zij mogelijkerwijs een betere beschrijving geven

van de werkelijkheid. Meetresultaten geven hieromtrent

~ echter geen duidelijk uitsluitsel.

De uitdrukking voor C(R) volgens het "gemodificeerd-expo

nentHHe"-model ziet er wat vervaarlijker uit. zij ver

sch i I tech ter we i nig van he t "Booker & Gordon "-mode 1 . In

het gemodificeerd-exponenti~lemodel komt een extra groot

heid "1 "voor. die een maat is voor de afmetingen van de
5

kleinste verstrooiende gebiedjes. Dit betekent dat 1 veel
o

groter is dan I (grootte-orde I: 5 mm.). Voor I =0 gaat
555

het gemodificeerd-exponenti~lemodel over in het Booker &
Gordon-model. Indien 1 ongelijk aan nul is verschillen de

5
beide modellen slechts weinig; dit op grond van het grote

quoti~nt IRI /1. AIleen voor kleine R (indien R ongeveer
5

o is) zijn er merkbare verschillen tussen beide modellen.

Een der belangrijkste is weI. dat in het gemodificeerd

exponenti~le model de eerste afgeleide rond R=O weI con

tinu verloopt (hogere afgeleiden echter nog steeds niet).
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De laatste uitdrukking voor C(R). die is voorgesteld door

Norton (zie [30]) is gebaseerd op de gemodifieeerde Bes

sel-funetie.

Een aantal onderzoekers hebben getraeht reehtstreeks. dus

zonder uit te gaan van een uitdrukking voor de eorrelatie

funetie. analytisehe uitdrukkingen voor S(K) af te leiden.

uitgaande van de veronderstelling dat windgradi~nten

kraehten veroorzaken die aanleiding geven tot het ontstaan

en bestaan van turbulente gebieden in de atmosfeer. Twee

dezer uitdrukkingen staan navolgend weergegeven; de over

wegingen die aan elk der uitdrukkingen ten grondslag lig

gen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in [22. pp.55-59].

Villars & Weisskopf

("Mixing-in-gradient"

theory)

5
S(K) = (2.1T/K)

E 2
o

(5.25)

Obukov-Silverman S(K) =

2
4.1T

3 E 2
o

.(1 )-2/3. K-11/3
o

(5.26)

gaan

sehe

De

dat

uitdrukking (dE/dh) in vergelijking (5.25) geeft weer

in het model volgens Villars & Weisskopf wordt uitge

van een hoogte-afhankelijk gedrag van de di~lektri

eonstante van de troposfeer.

Er zij tot nu toe een zevental uitdrukkingen getntrodu

eeerd voor C(R). dan weI S(K). Aan de hand van vergelij

king (5.18) is het nu mogelijk uit de uitdrukking voor

S(K) een uitdrukking voor de verstrooiingsdoorsnede 0 (per

volume-eenheid en per ruimtehoekseenheid) af te leiden.

Het resultaat van deze afleiding treft u voor aIle genoem

de modellen aan in tabel 2 op pagina 51.
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Tabel 1 : ENKELE UITDRUKKINGEN VOOR C(R) EN S(K)

Booker & Gordon-model (exponentleel): C(R) = exp{-IRI/l }
o

S(K) =
E 2

o

Gausslsch-model: C(R)

S(K) =
E 2

o

Cauchy-model:

3
S.'1T.l

o

(1 + K2 .l 2)2
o

2 2= exp{-R /1 }
o

2 2
exp{K.l /4}

o

1

C(R) =

S(K) =
E 2 exp{K.l}

o 0

Gemodlflceerd exponentleel-model:

exp{-IRI/l } - (1 /1 ).exp{-IRI/l }
o s 0 s

C(R) =
1 - (1 /1 )

s 0

S(K) =
E 2

o

S.'1T

Bessel-model: C(R) = (R/l ). K
1
(R/l )

o 0

S(K) =

2 3
6.'1T .1

o
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Tabel 2 ;

ENKELE UITDRUKKINGEN VOOR DE VERSTROOIINGSDOORSNEDE oCo.i)

Booker & Gordon-model (exponentieel):

223
o(~.i) = (C6E) > .(sinx) .~

2 t A

E A "'%

o

, 3
1

o

(1 + K2 .l 2)2
o

Gaussisch-model:
2 2

o(~.i) = (C6El > .(sinx)
2 t

E
o

Cauchy-mode 1 :
2 2

o(~.i) = ({6El > .(sinx)
2 t

E
o

7/2 3 2 2
.lL- .1 . exp{ -K .1 /4}

A 0 0A"'%

. ....4 .1 3.. .exp{-K.l }
A4 0 0

Gemodificeerd exponentieel-model:

o(~.i) =

2 2
({6El > .(sinx)

2 t
E

o

Bessel-model:

-1 -4 r
.1 0 .K 'r-

2 2
o(~.i) = {(6El > .(sinx)

2 t
E

o

1 3
o

(1 + K2 .l 2)t'/2
o

Villars & Weisskopf-model:
2 7

o(~.i) = (sinx) . 32.w .

A4

Obukov-Silverman-model:
2 2

o(~.i) = ({6E) > .(sinx)
2 t

E
o
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5.4. Turbulentie-theorie volgens Kolmogorov

Zoals reeds herhaaldelijk is aangegeven ontberen de model

len als weergegeven in de tabellen 1 en 2een duidelijke

fysische basis (zie bijvoorbeeld [22;23]). Uitgaande van

een fysische beschouwing van het verschijnsel "turbulen

tie" heeft Kolmogorov een poging ondernomen een dergelijke

fundering te leggen [23]. Uitgangspunt voor zijn theorie

is. dat aan de gebieden in de atmosfeer waarbinnen de

turbulenties optreden en waarvan Kolmogorov aanneemt dat

ze gelaagd zijn. 2 karakteristieke maten zijn te onder

scheiden. namelijk een "uitwendige turbulentie schaal" L
o

en een "inwendige turbulentie schaal" L
i

. Op basis van

deze 2 maten kan een turbulent gebied in 3 secties worden

onderverdeeld. namelijk:

* de input-sectie (="input-range"). met laagafmetingen die

groter zijn dan L •
o

* de midden-sectie (="in~rtial-subrange"). met laagafme-

tingen gelegen tussen L en L .• en
o 1

* de dissipatie-sectie (="dissipation-range"). waar de

laag afmetingen kleiner zijn dan L
i

.

De input-sectie wordt gekenmerkt door het feit dat energie

wordt toegevoerd aan de turbulente lagen door windkrachten

en temperatuurgradi~nten. In het algemeen zijn de turbu

lenties in deze sectie anisotroop. Het spectrum is derhal

ve sterk situatie-afhankelijk en kan niet middels een

algemene formule beschreven worden.

In de midden-sectie overheerst de kinetische energie van

de lagen de dissipatie. die veroorzaakt wordt door de

viscositeit van het medium. De turbulenties zijn nu weI

grotendeels isotroop en er kan een algemene uitdrukking

voor de spe~trale functie worden geformuleerd. Hierbij
-11/3

blijkt het spectrum evenredig te zijn met K • waarbij

K gelijk is aan (2.v/laagafmeting).

In de dissipatie-sectie overheerst de dissipatie als ge

volg van de viscositeit van het beschouwde medium en

bijgevolg is het spectrum bijzonder smal.
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Uil6adnde van voorgaande veronderstellingen leidde Kol

mogorov af dat voor de spectrale functie S(K) in elk der

secties geldt:

1) input-sectie:

K-range

S(K)

O~ K ~(2.1T/L )
o

onbepaald (ten gevolge van anisotropie)

.0.033 .C 2 .K- 11 / 3
n

(5.27)E 2
o

3
32.1T .

(2.1T/Lo)~ K ~(2.1T/Li)

<E 2 )
r. t

S(K) =

2) midden-sectie:

K-range

3) dissipatie-sectie:

K-range (2.1T/L.)~ K
1

S(K) = 0

-7 -1/3
van 10 m in
-1/3

m bij zwakke

De factor "C " in vergelijking (5.27) is een structuurcon
n

stante die specifiek is voor de beschouwde turbulenties.

Uit metingen is gebleken dat C onder andere aIhangt van:
n

* het brekingsindexverloop in de troposfeer (dit verloop

wordt echter zelf weer bepaald door waterdampconcentra

tie. luchtdruk en temperatuur).

* de windsnelheden binnen het turbulente volume. en

* de hoogte boven het aardoppervlak.

Karakteristieke waarden voor C varitiren
n -9

geval van sterke turbulenties tot 10

turbulenties.

Voor een nadere uiteenzetting over de theorie volgens

Kolmogorov zij verwezen naar [28. pp.44-51]. dan weI [29.

pp.46-85]. Meer informatie over structuurconstanten is te

vinden in [29. pp.97-102 en pp.317-319].
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5.5. Beschouwing van de anisotrope troposfeer

In het voorafgaande is voortdurend verondersteld dat de

troposfeer isotroop is. hetgeen impliceert dat de gein

troduceerde ruimtelijke (drie-dimensionale) functies niet

afhankelijk zijn van de richting in de ruimte. In werke

lijkheid is de troposIeer echter niet isotroop. Dit blijkt

duidelijk uit metingen van het brekingsindexverloop: de in

het horizontale vlak (dit is evenwijdig aan het aardopper

vlak) geconstateerde variaties in het verloop van de bre

kingsindex bleken aanzienlijk kleiner te zijn dan de va

riaties in verticale richting (loodrecht op het aardopper

vlak). Dit impliceert. dat er in het horizontale vlak een

sterkere correlatie zal bestaan tussen brekingsindex

variaties dan in het verticale vlak.

De geconstateerde anisotropie is in de reeds genoemde

modellen in te voeren door zowel de plaatsvector ~ als de

golfvector K niet langer te be schouwen als numerieke

grootheden. maar uit te gaan van het vectori~le karakter

van deze grootheden. Dit betekent dat zowel ~ als K in hun

orthogonale componenten ontbonden dienen te worden (vol

gens ~=(R.R.R). respectievelijk K=(K .K .K ». Deze
x y z - x y z

vectorgrootheden dienen dan in de besproken modellen getn-

troduceerd te worden in plaats van de respectieve nume

rieke grootheden. Het in rekening nemen van de anisotropie

van de troposfeer betekent echter dat de reeds genoemde

modellen aanzienlijk complexer worden. Met name ontstaan

dan problemen bij het toepassen van de theorie van Kolmo

gorov. daar de uitdrukking voor de spectl'ale dichtheid

S(K) in de midden-sectie aIleen geldig is onder de strikte

voorwaarde dat er sprake is van een isotrope troposfeer.

Zie hiertoe onder andere [23. paragraaf 16-5].

Meer hierover is ook te vinden in bijvoorbeeld [22. pp.49

52: 23. pp.33S-339: 30].

In dit verslag zal steeds worden verondersteld. dat de

troposfeer een isotroop en homogeen medium is. Deze veron

derstellingen vereenvoudigen het toch al uitermate com

plexe probleem aanzienlijk. Op grond van deze aannames mag

echter verwacht worden dat er discrepanties tussen theorie
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en praktijk zullen optreden. Hoe groot deze verschillen

zullen uitvallen valt in dit stadium nog niet te voorzien.

5.6. Bepalen van een uitdrukking voor dV

Naar aanleiding van de in vergelijking (5.12) voorkomende

onbekenden is in de voorafgaande paragrafen uitgebreid

ingegaan op de verstrooiingsdoorsnede per eenheid van

volume en per ruimtehoekseenheid O(~.1). Teneinde de inte

graal op te kunnen lossen dient echter ook een uitdrukking

gevonden te worden VOOT het bet infinitesimale volume

elementje dV.

Bescbouw biertoe figuur 8.

-~--
~,

Figuur 8 Doorsnede van bet common volume V met bet gro

te-cirkel-vlak.

Het vlak van tekening in figuur 8 is het zogenaamde "gro

te-cirkel-vlak". AIle grootbeden. die in dit vlak gedefi

nieerd zijn zijn voorzien van de index "0". In deze figuur

is de doorsnede van het verstrooiende volume V en dit

grote-cirkel-vlak aangegeven. We nemen hierbij aan. dat de
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afmetingen van het verstrooiende volume worden bepaald

door de bundelbreedtes van de beide antennes. We veronder

stellen bovendien dat de antennewinst van zowel zendanten

ne als ontvangantenne buiten de beide antennebundels ge

lijk aan nul is. Dit 1mpliceert, dat aIle verstrooiing die

optreedt buiten het zogenaamde "common volume" V (gemeen

schappelijk volume der beide an~ennes) niet in navolgende

beschouwing wordt betrokken. De bundelbreedte van de zend

antenne (in radialen) wordt gegeven door het verschil

a 2 - aI' en evenzo voor de ontvangantenne door ~2 - ~l·

Het common volume strekt zich ook uit in de richting

loodrecht op het vlak-van-tekening. Deze richting nemen

W1J als de z-richting en we nemen het nulpunt van de z-as

in het vlak-van-tekening. In de z-richting strekt V zich

uit van zl(~O) tot Z2(LO).

Wij beschouwen nu een infinitesimaal volume-elementje dV

als in figuur 9 weergegeven en trachten de afmetingen van

dit elementje uit te drukken in da. d~ en dz. met als

uiteindelijk doel het vinden van een geschikte uitdrukking

voor dV die integratie volgens vergelijking (5.12) moge

lijk maakt.

- -- - _L - - ---- --f3--
aarde

Figuur 9 Schets ter bepaling van een uitdrukking voor

het volume-elementje dV.
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In appendix D wordt een uitdrukking afgeleid. die de

relatie weergeeft tussen dV enerzijds en da. dP en dz

anderzijds. Deze uitdrukking luidt:

dV =
since )

o

.da.dp.dz (5.28)

5.7. Uitdrukking voor het troposcatter-verlies

In deze paragraaf zal worden overgegaan tot de. in de

inleiding tot dit hoofdstuk reeds aangekondigde. afleiding

voor bet te verwachten verlies in geval van voorwaartse

troposferische verstrooiing.

R 2 =
2

Indien vergelijking (5.28) wordt

vergelijking (5.12). waarbij

worden dat tevens geldt:
R 2 = (R 2 + z2)1 oT en

dan voIgt:

gesubstitueerd voor dV in

in acht genomen dient te

(5.29)

(5.30)

(5.31)

Vullen we in vergelijking (5.31) de uitdrukking voor

o(~.i) volgens vergelijking (5.18) in. dan resulteert:

2
GT(i).GR(~)·sin x.S(K).RoT·RoR·da.dp.dz

16.A
2

.(R T
2

+z2 ).(R R
2

+ z2 ).Sin(e )
000

(5.32)

Uitgaande van een uitdrukking voor de verstrooiingsdoor

snede o(~.i). dan weI voor de spectrale dichtheidsfunctie
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S(K), kan het na verstrooiing ontvangen vermogen bepaald

worden aan de hand van vergelijking (5.31), dan weI verge

lijking (5.32). Alvorens dit vermogen bepaald kan worden

dienen evenwel nog een aantal gegevens van zendantenne en

ontvangantenne bekend te zijn, te weten:

* het door de zender uitgezonden vermogen P
T

* de antennewinst CT(i) van de zendantenne, respectieve

lijk CR(~) van de ontvangantenne;

* de openingshoeken van zowel de zendantenne als de ont

vangantenne in het grote cirkelvlak en loodrecht op dit

vlak (a 1 , a 2 , ~1' ~2' zl' z2)' Hierbij zij opgemerkt,

dat de afstanden zl en z2 worden bepaald door de antenne

met de kleinste openingshoek in het vlak loodrecht op

het grote-cirkel-vlak. Met andere woorden: indien de

zendantenne de kleinste openingshoek heeft in de z-rich

ting, dan geldt:

zl = RoT 'Y1 «0) en z2 = RoT 'Y2 (>0) ,

waarbij Y
1

en Y
2

worden gegeven door de openingshoeken

van de zendantenne in het vlak loodrecht op het grote

cirkel-vlak. Indien de ontvangantenne de kleinste open

ingshoek heeft in het voornoemde vlak, dan geldt het

analoge als boven aangegeven, echter nu voor de ontvang

antenne.

* de golflengte A van de uitgezonden elektromagnetische

straling.

Behalve deze, door de de antennes bepaalde, grootheden

spelen nog een aantal andere factoren een rol bij het

bepalen van het na verstrooiing ontvangen signaalvermogen

PRo Deze factoren zijn:

* de afstanden RoT en R
oR

van respectievelijk zendantenne

en ontvangantenne tot het verstrooiend volume-elementje

dV;

(5.33)+ ~= ae
o

* de polarisatiehoek x, dit is, zoals reeds eerder ver

meld, de hoek tussen de polarisatierichting van de in

vallende golf en de verstrooiingsrichting;

* de verstrooiingshoek e, gelegen in het grote-cirkel
o

vlak. Voor de hoek e geldt:
o
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3)

2)

Tencinde het oplossen van de integraaluitdrukking (5.31),

dan weI (5.32) aanzienlijk te vereenvoudigen kunnen met

betrekking tot bovenstaande gegevens een aantal benade

ringen worden ingevoerd, namelijk:

1) de antenne-winsten GT(~) en GR(~) veronderstellen we

konstant binnen de bescbouwde antennebundels en gelijk

aan nul buiten deze bundels. Als bundels worden bier

bijvoorbeeld de -3dB-bundels genomen. Deze veronder

stelling is te recbtvaardigen door in aanmerking te

nemen dat de van toepassing zijnde antennes erg groot

zijn en derbalve erg smalle bundels zullen bebben.

In die situaties waarbij het interferentie-signaal

niet via de hoofdbundel van de antenne binnenkomt maar

via ~~n der zijbu~dels, mag de in het voorgaande

genoemde antennebundel worden vervangen door deze

zijbundel.

de hoogte boven de aardoppervlakte van zowel de zend

antenne als de ontvangantenne wordt gelijk aan nul

verondersteld (zie paragraaf 5.S.);
o

de hoek x is vrijwel gelijk aan 90 en derhalve mogen

4)

5a)

we stellen dat sinx = 1;

de afstand d tussen zendantenne en ontvangantenne,
a

gemeten over bet aardoppervlak, wordt benaderd door de

afstand d tussen zendantenne en ontvangantenne, geme

ten door de aarde (zie appendix E):

RoT»z en RoR»z voor z in bet bescbouwde interval van

zl tot z2' Dit betekent dat wordt verondersteld dat de

afstand van zendantenne, respectievelijk ontvangan

tcnne, tot bet verstrooiende volume veel groter is dan

(5.34)

(5.35)R 2 + z2 ~ R 2
oR oR

en

de afmetingen van dit volume in de richting loodrecht

op bet grote-cirkel-vlak. Dit is een te verdedigen

veronderstelling, daar RoT en R
oR

in de orde van

grootte van 50 km. en boger liggen, terwijl bet ver

stroo1ende volume afmetingen heeft van omtrent 1000 m.

Op grond van deze veronderstelling geldt het navolgen

de:

R 2 2 R 2+ z ~

oT oT
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5b) we introduceren verder de "symmetrie-factor" a. vol-

gens: RoT = a.d

waaruit op grond van de benadering

R + R = d
oT oR

(5.36)

(5.37)

voIgt: R
oR

= (1-a).d (5.38)

Voor de dimensieloze constante a in deze uitdrukkingen

geldt dat 0<a<1 en in het algemeen zal a gelegen zijn

in de buurt van 1/2. Voor de rechtvaardiging van deze

benaderingen zij verwezen naar appendix F.

Naar aanleiding van voorgaande veronderstellingen kan

vergelijking (5.32) als voIgt worden benaderd:

SOO . da.dJLdz

a(1-a).sin(a+JJ)

(5.39)

Bij deze vergelijking zij nog opgemerkt

IK I = IK1-~ I = I(4 . 11' /A,) . sin (8/2) I
, waarbij geldt 0 ~ 8 ~ 11'.

Zie ook figuur 7.

dat voor K geldt:

(5.19)

De hoek 8

ingshoek.

vlak van

deze hoek

in vergelijking (5.19) stelt voor de verstrooi

die in het algemeen niet in het grote-cirkel

figuur 7 zal liggen. In appendix G wordt voor

8 afgeleid dat geldt:

2.sin(8/2) = [{2.sin(8 /2)}2 + {z/R }2]1/2
o 0

In vergelijking (5.40) geldt voor de afstand R :
o

R =o

(5.40)

(5.41)
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Substitutie van de verge1ijkingen (5.19). (5.40) en (5.41)

in verge1ijking (5.39) 1evert een complex uitziende uit

drukking op. die door deze complexiteit moeilijk te door

gronden is. Het resultaat van voornoemde substitutie is

derbalve bier niet expliciet weergegeven.

Vergelijklng (5.39) is op grond van de aanwezigbeid van de

factor S(K) fysiscb moeilijker te doorgronden dan een

equivalente uitdrukking. waarin in plaats van de spectrale

dicbtbeidsfunctie S(K) de verstrooiingsdoorsnede a(~.L)

voorkomt. Voor bet verband tussen S(K) en a(~.i) zij

verwezen naar vergelijking (5.1S). De relatie tussen K
enerzijds en ~ en L anderzijds wordt gegeven door:

K = = (5.42)

Voor vergelijking (5.39) kan ook worden gescbreven:

o(o,i) .da.dl3.dz

a.(l-a).sin(a+t3)

(5.43)

= PT.GT(L).GR(~)' __1__ .
FSL

o(o,i). da.dl3.dz

a. (I-a). sin(a+t3)

waarbij FSL de zogenaamde "free Space Loss" voorstelt (zie

vergelijking 3.1).

Voor bet troposcatterverlies L • dat gedefinieerd is als
tr

bet quoti~nt van bet vermogen dat door de ontvangantenne

wordt afgegeven en bet vermogen dat aan de zendantenne

wordt toegevoerd, geldt:
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L
tr

FSL

0(0,1). da.dlLdz

a. (I-a). sin(a,+p}

-1

(5,44)

Indien we vergel1jking {5.44} ui~drukken in dB dan voIgt:

L
tr

= FSL - gr-~ - verstrooiingsterm (5.45)

verschillende termen 1n vergel1jking (5.45) geldt:

= de demping in dB ten gevolge van tro

posferische verstro01ing

= de vrije ruimte demping
10

= 10. 10g[GrJ
10= 10. 10g[GRJ

= in deze teTm komt de verstrooiende

Voor de

gr

gR
verstrooiingsterm

FSL

L
tr

werking van de troposfeer tot u1t

drukking.

De meest interessante term in vergelijking (5.45) in het

kader van dit onderzoek 1s de veTstrooiingsterm. Deze term

wordt gegeven door:

, 10
verstrooiingsterm = 10. log o(o,i). da.dO.dz

a.(1-a).s1n(a+t3)

(5.46)

We zien dat in vergelijking (5.46) ook de symmetrie-factor

~ expliciet voorkomt. Dit is ~oe te schrijven aan het

feit, dat a afhangt van de beide integratievariabelen a en

t3 (zie appendix F).
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In tegenstelling tot vergelijk1ng (5.39) vertoont verge

11jk1ng (5.45) weI een vrij dUidel1jke band met de fys1

scbe real1te1t. U1t laatstgenoemde vergel1jk1ng komt name

11jk dU1del1jk naar voren dat de demp1ng als gevolg van

troposfer1scbe verstroo11ng allereerst wordt bepaald door

de 1mmer aanwez1ge vr1je ru1mte demp1ng (z1e paragraaf

3.1). Bovend1en is voornoemde demping evenredig met de

antennewinst van elk der antennes. De symmetrieterm ver

disconteert de invloed die uitgaat van een asymmetriscb

propagatiepad. Hierbij dient ecbter opgemerkt te worden

dat de zaak iets complexer is dan bet lijkt. De factor a

komt namelijk ook impliciet voor in de verstrooiingsterm,

en weI in de beide integratiegrenzen z1 en z2' daar deze

namelijk afbangen van de afstand van de antennes tot bet

verstrooiende volume.

Belangrijk is in dit verband de uitdrukking die voor de

verstrooi1ngsdoorsnede wordt genomen. In voorgaande para

grafen zijn biervoor enkele mogelijkbeden geopperd.

Vergelijking (5.45) is afgeleid uitgaande van een aantal

veronderstellingen. Ter completering zijn deze navolgend

nogmaals aIle weergegeven, waarbij onderscbeid is gemaakt

tussen onderstellingen die betrekking bebben op bet me

dium, onderstel11ngen d1e betrekk1ng bebben op de be1de

antennes en onderstel11ngen d1e betrekk1ng bebben op de

conf1gurat1e van zendantenne, verstroo1end volume en ont

vangantenne.

Met betrekking tot bet med1um zijn navolgende veronder

stel11ngen gemaakt:

1) de troposfeer 1s bomogeen en 1sotroop;

2) de brekings1ndex verandert lineair met de boogte. Dit

recbtvaardigt bet gebruik van bet k-factor-model,

waarin radiostralen als recbten mogen worden weerge

geven boven een aarde met een aangepaste aardstraal;

3} absorptie door atmosferiscbe gassen, dan weI door

bydrometeoren wordt buiten bescbouwing gelaten. Dit

impliceert dat we de clear-sky situatie bekijken;

4} meervoudige verstrooiing (multiple-scattering) van
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hetzelfde signaal wordt buiten beschouwing gelaten.

5) er wordt aangenomen dat de aanwezigheid van het me

dium de sterkte van het elektromagnetische veld ter

plaatse van dit medium niet beYnvloedt;

6) de verstrooiende volumes zijn willekeurig verdeeld en

bijgevolg zijn de door hen verstrooide golven onge

correleerd;

7) aIle verstrooiende volumes hebben dezelfde bistati

sche verstrooiingsdoorsnede 0bi(~.i). Op grond van

deze onderstelling is het mogelijk een verstrooi

ingsdoorsnede per eenheid van volume in te voeren:

8) de verstrooiende volumes zijn z6 klein dat de opval

lende elektromagnetische golf vlak mag worden veron

dersteld;

anderzijds zijn de verstrooiende volumes z6 groot dat

zij groter zijn dan de correlatie-afstand van de tro

posfeer.

Met betrekking tot de beide antennes is navolgende ver

onderstellingen gemaakt:

9) G
t

en G
R

zijn constant binnen de beschouwde antenne

bundels en nul buiten deze bundels:

Met betrekking tot de configuratie mag het navolgende

worden verondersteld:

10) we passen de volgende benadering toe voor een infi

nitesimaal klein volume-elementje dV:

dV =
sin(a+~)

(5.28)

11) de afstand tussen zendantenne en ontvangantenne wordt

benaderd door de afstand. gemeten door de aarde (dit

is geoorloofd als de zogenaamde "angular distance"

maar klein is);

12a) voor de afstanden Rot en R
oR

geldt:

Rot»z en RoR»z;

b) bovendien wordt navolgende benadering toegepast:
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RoT + RoR = d (5.37)

13) voor de hoek x tussen de polarisatierichting van de

invallende golf en de verstrooiingsrichting geldt:
o

x=90 .

De integraaluitdrukking in de verstrooiingsterm volgens

vergelijking (5.46) kan nog enigszins vereenvoudigd wor

den, indien in aanmerking wordt genomen, dat de grenzen zl

en z2 de afmetingen van het common volume in de richting

loodrecht op het grote-cirkel-vlak bepalen. Deze grenzen

worden echter op bun beurt bepaald door de antenne met de

kleinste bundelbreedte ter plaatse van het common volume.

Dit betekent, dat indien de zendantenne de smalste bundel

heeft ter plaatse van het common volume (in het navolgende

aan te geven als "situatie a"), dan geldt voor zl en z2

het navolgende:

(5.47)

(5.48)

waarbij f
T1

en YT2 de openingshoeken van de zendantenne

ten opzichte van het grote-cirkel-vlak weergeven.

Analoog geldt voor de situatie dat de ontvangantenne de

smalste bundel heeft ter plaatse van het common volume

("situatie b") voer zl en z :
2

(5.49)

(5.50)

In overeenstemming met voorgaande aanpassing van de inte

gratie-grenzen dient ook de betreffende integratie-varia

bele aangepast te worden. en weI volgens

(5.51)

(5.52)
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Hierbij wordt de integratievariabele z vervangen door de

nieuwe variabele P
T

, respecttevelijk P
R

, waarvan de inte

gratiegrenzen boven zijn weergegeven (P
TI

en YT2' respec

tievelijk P
RI

en V
R2

).

Indien tevens in aanmerking wordt genomen dat voor situa-

tie a geldt. dat dz = a.d.df
T

(5.53)

en evenzo voor situatie b dz = (l-a).d.dP
R

(5.54)

dan gaat de verstrooiingsterm volgens vergelijking (5.46)

over in

voor situatle a

verstrooiingsterm
T

=

=
10

10. log . da. dtL d}'T

(5.55)

voor situatie b

verstrooiingsterm
R

=

=

(5.56)

Voeren, we in bovenstaande vergelijkingen bovendien de

benadering voor a in volgens appendix F, namelijk

a = sln~/sln(a+~)

dan gaat vergelljklng (5.55) over in

(5.57)
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verstrooiingsterm
T

=

=
10

10. log
a 2 fj2 YT2

d. III 0(0, i) .
sin(a+fj)-sinfj

a 1 fj 1 }'T 1

. da . dfj . d rr

(5.58)

en vergelijking (5.56) in

verstrooiingsterm
R

=

=
10

10. log o(o,i) .da.dfj.dY
R

sinfj

(5.59)

De integratiegrenzen in zowel vergelijking (5.58) als in

vergelijking (5.59) worden uitsluitend bepaald door de

breedte van de antennebundel van zendantenne. dan weI

ontvangantenne. Als nader te onderzoeken grootheid res

teert derhalve in beide genoemde vergelijkingen de ver

strooiingsdoorsnede o(~,i) per eenheid van volume en per

eenheid van ruimtehoek. Deze verstrooiingsdoorsnede wordt

bepaald door een aantal karakteristieke eigensehappen van

het verstrooiend volume en hangt als zodanig niet meer af

van de afstand d tussen zendantenne en ontvangantenne.

De verstrooiingsdoorsnede 0(~.1) is eehter weI afhankelijk

van:

* de verstrooiingshoek e. die gelijk is aan a+fj;

* de golflengte A van de uitgezonden elektromagnetisehe

straling. en dus ook van de frequentie f en de mediumaf

hankelijke voortplantingssnelheid e (n.b.A= elf);

* de correlatie-afstand I van het medium (zie paragraaf
o

5.3. )

* de over-de-tijd gemiddelde waarde van de variaties in de
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di~lektriscbe constante van bet medium,

«6E)2) .
t

5.8. Invloed van de antenneboogten

te weten

In bet voorafgaande is voortdurend verondersteld, dat

zowel de zendantenne als de ontvangantenne zicb op een

hoogte van nul meter boven het aardoppervlak bevinden.

Hierbij wordt aangenomen dat de aardoppervlakte op beide

locaties dezelfde hoogte heeft. een veronderstelling. die

in overeenstemming is met de opvatting dat de aarde een

gladde bol is. In de praktijk is het echter zoo dat de

aardoppervlakte op twee locaties niet dezelfde hoogte

behoeft te hebben en derhalve dient ter bepaling van de

hoogte van beide antennes in principe uitgegaan te worden

van eenzelfde referentie-niveau. bijvoorbeeld het zee-

niveau.

In appendix H wordt uiteengezet welke modificaties aange

bracht dienen te worden indien niet langer wordt voldaan

aan de voorwaarde dat beide antennes zich op een hoogte

van nul meter boven de aardoppervlakte bevinden. In deze

appendix blijkt. dat aan de verstrooiende werking van een

troposcatter-volume niets verandert bij gewijzigde anten

nehoogte(n). echter weI treden veranderingen op in de

configuratie van zendantenne. verstrooiend volume en ont

vangantenne. met name met betrekking tot de optredende

hoeken. Teruggrijpend naar vergelijking (5.45) leidt een

verandering in de hoogte van een der antennes in vergelij

king (5.45) tot veranderingen in:

1) de beide richtingafhankelijke antennewinsten gT en gR;

2) de symmetrie-term. daar de grootheid "a" hoekafhanke

lijk is;

3) de verstrooiingsterm. met name de verstrooiingsdoor

snede per eenbeid van volume en ruimteboek o(~.L) en de

integratie-grenzen a en ~.

Daar de onder punt 1) en punt 3) genoemde wijzigingen

afbankelijk zijn van de specifieke configuratie die be-
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schouwd wordt. wordt hieraan verder geen aandacht meer

geschonken. Wat weI interessan~ is. is de relatie tussen

de antennehoogten h en h enerzijds en de grootheid a
t r

anderzijds. In appendix H wordt een exacte uitdrukking

voor deze relatie a£geleid. Volgens de a£l~iding in appen

dix F geldt het navolgende verband:

a = sinB

sin(a+~)

(5.57)

mits navolgende benaderingen worden gemaakt:

M de beide antennehoogten zijn veel kleiner dan de a£stand

d. met andere woorden:

h «d en h «d;
t r

(In geval van over-de-horizon propagatie wordt aan deze

voorwaarde voldaan):

M de beide antennehoogten zijn ongeveer gelijk.

We zien. dat uit vergelijking (5.57) voIgt dat de symme

trie-£actor a in eerste benadering niet a£hangt van de

hoogte van elk de. beide antennes.

Nadat in het voorgaande een op theoretische overwegingen

gebaseerde uitdrukking (vergelijking (5.45» is a£geleid

~ voor het verlies. dat optreedt als gevolg van tropos£eri

sche verstrooiing. zal in het volgende hoo£dstuk nader

worden ingegaan op de verschilende modellen zoals deze in

de praktijk worden gebruikt. Deze modellen worden bijvoor

beeld aanbevolen door het CCIR en zijn gebaseerd op zowel

~heoretische ov~rwegin&en hIs op praktische meetresuIta

ten.
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6. EMPIRISCHE MODELLEN

In hoofdstuk 5 is op grond van theoretische overwegingen

een model afgeleid waarmee het mogelijk zou moeten zijn de

demping te bepalen op een propagatiepad, dat gebaseerd is

op het verschijnsel voorwaartse troposferische ver

strooiing. Ter vergelijking zal in dit hoofdstuk nader

worden ingegaan op modellen die gebaseerd zijn op een

combinatie van theoretische overwegingen en praktische

meetresultaten. Belangrijk is in dit kader het werk van

Rice, Norton, Longley en Barsis, dat onder andere terug te

vinden is in [3]. Hun bevindingen hebben als basis gediend

voor het werk van anderen, waaronder het CCIR (zie bij

voorbeeld [17]). Op het model van Rice et al., dat in het

navolgende steeds met "het NBS-model" zal worden aan

gegeven, zal in paragraaf 6.1 uitvoerig worden ingegaan.

Hierbij ZlJ nu reeds opgemerkt, dat het NBS-model de

aardoppervlakte niet als volkomen vlak beschouwt, maar weI

degelijk rekening houdt met hoogte-verschillen, dit in

tegenstelling tot het theoretische model dat in hoofdstuk

5 is afgeleid.

6.1. Het NBS-model

Onder verantwoording van het "National Bureau of Stan

dards" (NBS) is een uitgebreid onderzoek verricht naar de

factoren die een rol spelen bij de propagatie van elektro

magnetische golven door de aardatmosfeer. Doel van dit

onderzoek was een bijdrage te leveren aan het verklaren

dan weI voorspellen van de cumulatieve verdeling van

transmissieverliezen voor een zo breed mogelijk frequen

tiegebied en voor elk willekeurig terreintype en voor

diverse klimaatgebieden. Zoals reeds vermeld zijn de re

sultaten van dit omvangrijke onderzoek terug te vinden in

[3].

De onderzoekers hebben hun aandacht ook gericht op het

verschijnsel voorwaartse troposferische verstrooiing,
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voornamelijk ten behoeve van min of meer permanente ver

bindingen die op dit verschijnsel zijn gebaseerd. Hun

bevindingen hebben onder andere geresulteerd in een uit

drukking, die voor de situatie van voorwaartse troposferi

sche verstrooiing het te verwachten verlies geeft, dat

gedurende 50X van de tijd niet overschreden wordt. Voor

dit zogenaamde "lange-termijn gemiddelde basis transmis

sie-verlies" L geldt navolgende uitdrukking (zie [3,
bsr

vergelijking (9.1)]), waarin ook de vrije-ruimte demping

(zie hoofdstuk 3) is verdisconteerd:

L
bsr =

10 10
30. log[f/Mhz] - 20. log[d/km]

- F + H + A
o 0 a

+ F(e.d) +

(i n dB) (6.1)

F(e.d)
e
F

o

Voor de diverse grootheden in vergelijking (6.1) geldt:

f = de frequentie van de uitgezonden straling:

d = de gemiddelde boogafstand tussen zendantenne

en ontvangantenne, gemeten op zeeniveau:

= de "dempingsfunctie";

= de verstrooiingshoek in radialen:

= de "verstrooiingsfunctie", een correctie voor

verstrooiing op grote hoogte:

H
o

A
a

= de "frequentie-winst-functie", die corrigeert

voor reflecties tegen de aarde;

= demping veroorzaakt door atmosferische absorp

tie.

In vergelijking (6.1) 15 de tijdafhankelljkheld nog niet

aangegeven. llierop zal in paragraaf 6.1.6 nader worden

Ingegaan.

Bij de bepaling van dit basis-transmissieverlies is uitge

gaan van de veronderstelling dat de beide antennes in de

werkelljke sltuatle zijn vervangen door twee hypothetische

antennes, waarvoor geldt:

* de antennes zijn isotroop, met andere woorden er geldt

voor de respectieve antennewinstfuncties:

G (r) = G (r) = 1 ~ 0 dB·T - R - •
* er treedt geen polarisatie-verlies op en eveneens geen
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koppelingsverlies (op dit laatste verlies zal in para

graaf 6.1.5 worden teruggekomen).

In eerste benadering mogen de laatste drie termen in

vergelijking (6.1) worden weggelaten: dan resteert:

L
bsr

10 10
= 30. log[f/Mhz] - 20. log[d/km] + F(G.d) (6.2)

In het vervolg van deze paragraaf zal nader op het NBS

model worden ingegaan, met name op de diverse termen die

in vergelijking (6.1) voorkomen. alsmede op het koppe

lingsverlies en tevens zal de wijze waarop de tijdafhanke

lijkheid in het NBS-model is verwerkt ter sprake komen.

6.1.1. De dempingsfunetie FCG.d)

De dempingsfunetie F(G.d) in vergelijking (6.1) verdiseon

teert de demping die optreedt in geval van voorwaartse

troposferisehe verstrooiing. Deze funetie hangt af van een

aantal belangrijke kenmerken van het propagatiepad, als

mede van de brekingsindex op de aardoppervlakte.

F(a.d) is grafiseh weergegeven in figuur 10 als funetie

van het produkt a.d, waarbij de verstrooiingshoek a in

radialen en de afstand d in kilometer is genomen. De

versehillende waarden van N bij de diverse eurven in
s

figuur 10 duiden op de afhankelijkheid van de funetie

F(G.d) van de brekingsindex op de aardoppervlakte. Voor de

zogenaamde brekingsindexmodulus op de aardoppervlakte

(=N ) geldt namelijk:
s

N
s

6= (n -1).10
s

(6.3)

waarbij

stelt.

n de brekingsindex op de aardoppervlakte voor
s
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Figuur 10 De dempingsfunctie F(e.d) voor 0.75~s~1 met d

in kilometer en e in radialen.

[3.figuur 9.1]

Behalve van voornoemde grootheden hangt F{e.d) ook af van

de mate van asymmetrie van het beschouwde propagatiepad.
<

Een maat voor de asymmetrie wordt hier gegeven door de

dimensieloze asymmetrie-parameter s. die is gedefinieerd

als bet quoti~nt van de horizon-elevatiehoeken van de

beide antennes (zie ook figuur 8 en [3.vergelijking (19)

en figuur 6.1]): 5 = al/~1 (6.4)

Deze definitie van de asymmetrie wijkt af van de definitie

van de symmetriegrootheid "a" volgens vergelijking

(5.57).

In dit verband zij erop gewezen. dat voor e.d~10 rad.km

figuur 10 geldig is voor aIle s-waarden en dat voor
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e.d)10 rad.km figuur 10 uitsluitend geldig is voor 5

waarden in het interval 0.75~s~l.

Voor situaties waar sprake is van minder symmetrie moet

gebruik worden gemaakt van de figuren 11 tot en met 14.

Hierin is de dempingsfunctie nogmaals weergegeven. echter

nu voor vaste waarden voor de grootheid N en met de
5

asymmetriegrootheid 5 als parameter.
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Uit deze vier figuren blijkt. dat voor s-waarden die

liggen in bet interval 0.75~s~1 bet verloop van de functie

F(e.d) nauwelijks van de waarde van 5 afbangt (dit is in

bet voorafgaande reeds aangegeven). Uit figuur 12 (voor

N =301) bebben de onderzoekers afgeleid. dat voor bet
s

interval

0.75 !. s !.1

bet verloop van de functie F(e.d) in dB als voIgt analy

tiscb kan worden benaderd [3.paragraaf 111.5]:

* voor 0.01 !. e.d/km !. 10 geldt:

10
F(e.d;N =301) = 135.82 + 0.33.e.d + 30. log[e.d/km]

s
km (6.5)

* voor 10 !. e.d/km ~ 70 geldt:

10
F(e.d;N =301) = 129.5 + 0.212.e.d + 37.5. log[e.d/km]

s
km (6.6)

* voor 70 !. e.d/km geldt:

10
F(e.d;N =301) = 119.2 + 0.157.e.d + 45. log[e.d/km]

s
km (6.7)

Uit een onderlinge vergelijking van de figuren 11 tot en

met 14 leidt men in [3] aft dat voor

0.7 !. s !. 1 geldt:

F(e.d;N ) = F(e.d;N =301) - O.I.{N -301}.exp[-e.d/40km]
s s s

(6.8)

6.1.2. De verstrooiingsfunctie F
o

Door de verstrooiingsterm F wordt een correctie op de
o

verstrooiingseffici~ntie ge!ntroduceerd in geval van ver-

strooiing op grote boogte in de atmosfeer.

Voor deze term geldt volgens bet NBS-model:
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(in dB) (6.9)

Voor de versehilende grootheden in bovenstaande vergelij

king geldt:

s.d.9

* h =o 2
(1+5)

(6.10)

[
-3* ~s = 0.5696.h

O
/km. 1 + (0.031-2.32.N s ·I0 +

2 -6 6 -6 6 ]+5.67.N
s

.10 ).exp [-3.B.h
O

.10 /km]

(6.11)

In figuur 15 is het verloop van ~s als funetie van h
O

grafiseh weergegeven voor een aantal versehillende waar

den van N
s

. Uit deze figuur blijkt. dat voor h
O

>10 km en

de aangegeven waarden voor N aIleen de eerste term in
5

vergelijking (6.11) van belang is; dus er geldt dan:

~s = 0.5696.hO/km (6.12)

s.D .9
s

* h =
1 2

(l+s)

waarbij voor D geldt:
s

(6.13)

(6.14)

horizon)

figuur

* De betekenis van de termen h
Lt

en h
Lr

(dit zijn de

hoogten van de horizonobstakels) in vergelijking (6.9)

alsmede' de betekenis van de termen d
Lt

en d
Lr

(voorstel

lende de afstanden van de respeetieve antennes tot de

worden verduidelijkt door figuur 16. In deze

zijn eveneens de reeds besehreven hoogten h
O

en

hI aangegeven.

Het belang van de correctieterm F. zoals deze wordt
o

weergegeven door vergelijking (6.9) is niet erg groot;

aIleen indien de afstanden en antennehoogten zodanig zijn
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dat het verschil tussen h
O

en hI meer bedraagt dan 3 km is

F groter dan 2 dB.
o

:
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Figuur 15 De parameter ~s als functie van de grootheid
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[3.figuur 9.2]
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PATH GEOMETRY

SCATTER VOl.UM[

F1guur 16 De geometr1e van bet propagat1epad.

[3.f1guur 6.1]

6.1.3. De freguent1ewinstfunctie H
o

B1j bet NBS-model 1s men er van u1tgegaan. dat b1j vol

doend hoge antennes het vermogen dat op potent1~le ver

stroo1ers 1nvalt als gevolg van reflecties tegen de aard

oppervlakte. wordt verdubbeld en dat door deze reflecties

tegen de aardoppervlakte eveneens het vermogen dat naar de

ontvangende antenne wordt verstrooid wordt verdubbeld. Er



door de term H .
o

effectieve antennehoogten geldt respect ie-
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wordt hierbij verondersteld dat als gevolg van de incohe

rente verstrooiing vermogensoptelling geoorloofd is.

Indien de frequentie van de uitgezonden straling afneemt.

hetgeen overeenkomt met een toename van de golflengte.

nemen de beide genormeerde effectieve antennehoogten h /A
te

en h /A af. Het hierdoor veroorzaakte extra verlies wordt
re

gerepresenteerd

Voor deze beide

velijk

h =te
h =re

[3.

h
t

h
r

p.6-4]:

- 6h (h .N )
e t s

- 6h (h .N )
e r s

(6.15)

(6.16)

h
r

h
t

waarbij de hoogte van de zendantenne boven

het zeeniveau voorstelt.

de hoogte van de ontvangantenne

boven het zeeniveau voorstelt en

6h (h .N) een correctie op de antennehoogte
e t s

weergeeft. die via N afhangt van de
s

k-factor (zie [3.p.4-1]. Deze func-

tie wordt gegeven door figuur 17.

Het verloop van 6h (h .N ) is ana
e r s

loog aan dat van 6h (h .N ).
e t s

We zien in figuur 17 dat voor h <1 km en h <1 km bij
t r

benadering geldt:

h = h en h = h .
te t re r
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Figuur 17 Reduetie 6h van de antennehoogte voor zeer
e

hoog geplaatste antennes.

[3,figuur 5.7]

De funetie H hangt af van de effeetieve antennehoogteno
{h en h }, van de goIflengte A, van de mate van asymme-te re
trie s van het propagatiepad en van de parameter ~ (zie

- s
vergeIijking (5.11)}. Het verIoop van H aIs funetie van

o
de variabeIe r

l
, dan weI r

2
, is in figuur 18 weergegeven

voor diverse waarden van ~s. Voor de variabeIen r
1

en r
2

geIden in dit verband navoIgende vergeIijkingen:

= 4.n.8.h /A = 41.92.e.{f/MHz).{h /km)
te te (6.17)

= 4.n.8.h /A = 41,92.e.(f/MHz}.{h /km}
re re (6.18)
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Bij figuur 18 dient nog opgemerkt te worden dat ook hier

de asymmetrie-parameter s gelegen is in het gangbare in

terval 0,7 ~ s ~ 1.

Figuur 18 De

r 1 '
van

£requentiewinstfunetie H als funetie van
o

respeetievelijk r
2

, voor diverse waarden

1]. [3,figuur 9.3]
s

Uitgaande van

paald:

£iguur 18 kan H nu als voIgt worden be
o

H =
o

2

+ c5H
o

(6.19)
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waarbj voor 6H geldt:
o

6H
o = { 101 } 10 106. 0,6 - og TJ . logs. logq

s
(6.20)

(6.4)

(6.21)en

met s = 0.
1

/1)1

q = r 2 /s.r 1 = I)I· r 2/(0'1· r l)

Het voorgaande geldt Indlen TJ Ll, waarblj de kanttekenlng
s

gemaakt moet worden dat voor TJ >5 ultgegaan moet worden
s

van TJ =5.
s

Ult vergelljking (6.19) zlen we dat

q

= 4

= 1

= 1

,en/of

,en/of

H =0 voor:
o

en dat 6H maxlmaal 3,6 dB bedraagt.
o

voorgaande

verbonden,

Aan de bepallng van de waarde van H volgens de In het
o

omschreven methode Is een aantal beperk1ngen

te weten:

M a18 8LI0, dan weI qLI0 d1ent men u1t te gaan van s=10,

respect1eve11jk q=10;

M analoog: als s~O,I, dan weI q~O,I, dient men u1t te

gaan van s=O,1 , respect1eve11jk q=O,I;
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Indien de parameter ~ <1 dient de bepaling van H als
s 0

voIgt te gesehieden:

1) bepaal H voor ~ =1 op de boven omsehreven wijze;
o s

2) bepaal H voor ~ =0 aan de hand van figuur 19;
o s

3) de waarde voor H (~ <1) kan nu door middel van navol
o s

gende interpolatie worden bepaaId:

H (~ <1) = H (~ =0) +~ .{H {~ =1)-H (~ =O)}
o s 0 S S 0 S 0 S

f- - - -.- ---- --------,--;---+-~+I_+,-+j,.oo"~~~~

, ~ I

"1/
¥

1------- ---

(6.22)

f---- i ./r /" '.'./ ..........
/I/ /,¥ __

'//

o

o
%

',F f f of / 0"/ ~ 0....-

./ /'" ~ ./ '--,'
'/ '/ / / ./"./ / I v"

//// / '" .'"
// / / '" ./ .

.. // /" ~ / :1
• / / " ./ .!

, i

Figuur 19

1//i/"." /--- -~--- -+-!-.;..'+-i-.-:~;-'---:-+--i----f~-+--+-I+tf

,,/ ./-

"

De frequentiewinstfunetie H als funetie
o

r
1

voor ~s=O (met O,7~s~I).

[3,figuur 9.5a]

van
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6.1.4. De atmosferische absorptie A
a

gevolg van

atmosferi-

De term A in vergelijking (6.1) verdiseonteert het
a

verlies dat op het transmissiepad optreedt als

de absorptie van het uitgezonden signaal door

extra

sehe gassen. voornamelijk H
2

0 en O
2

. Dit absorptieverlies

is eehter eerst merkbaar bij frequenties boven 10 GHz.

Daar het in aanmerking nemen van dit verlies sleehts een

additieve term oplevert kan het absorptieverlies in het

kader van dit onderzoek gevoeglijk buiten besehouwing

blijven.

6.1.5. Het koppelingsverlies I
e

Indien wij de eerder gemaakte veronderstelling. namelijk

dat de beide antennes isotroop zijn. laten vervallen. dan

dienen de beide antennewinsten G
r

en G
R

in aanmerking te

worden genomen. alsmede het hiermede samenhangende koppe

lingsverlies L Er kan nu een zogenaamde "pad-antenne-
e

winst" g worden geYntrodueeerd. en weI volgens:
p

gp = gr + gR - Ie (in dB) (6.23)

waarbij geldt:
10

gr = 10·1010g [Gr ]

gR = 10·10 Iog [GR]
I = 10. log[L]

e e

De antennewinsten gr en gR zijn hierbij gegeven in dB.

relatief ten opziehte van de antennewinst van een isotrope

straler in de vrije ruimte.

Het koppelingsverlies L verdiseonteert het versehijnsel.
e

dat verdubbeling van de antennewinst van "n der antennes

niet zonder meer leidt tot een verdubbeling van het (na

verstrooiing) ontvangen vermogen. Dit is als voIgt te

verklaren:

Verhoging van

hoofdrichting

Bij de hier

verstrooiing

de antennewinst van een antenne in de

leidt tot een afname van de bundelbreedte.

besehouwde situatie van troposferische

betekent dit. dat het door beide antennes
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verstrooiende volume kleiner kan worden. Dit

impliceert dat er minder effectieve verstrooiers zijn

dan in de oorspronkelijke situatie. Het gevolg hiervan

is. dat ondanks een verhoging van ~~n der antennewinsten

met bijvoorbeeld een factor "m" het na verstrooiing

ontvangen vermogen toeneemt met een factor die

is dan m.

kleiner

Het verloop van I als functie van de grootheden s en a/A
c

is weergegeven in figuur 20. In deze figuur geldt voor:

~s zie vergelijking (6.11)

a verstrooiingshoek

° = 2.0_3dB . waarbij 0-3dB de -3 dB bundelbreedte van de

antenne weergeeft.

1.1

I ,

, !

I

:.

~- I·

4 ~ ~

o ~~:'1f11J/J.±£tl~
01 0.2 05 I 2 5 10 20 50 100

Rcrti08/n of CIft!Julor IliIIllnc. 8 to holf·_., CIIIIIMO beamwidfh, n

Figuur 20 Het koppelingsverlies L (=L) in dB.
gp c

[3.figuur 9.6]
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Indien de zcndantenne en de ontvangantenne beide

-3 dB bundelbreedte hebben en indien tevens s=I,

de waarden voor I in figuur 20 exact. Indien
c

bundelbreedtes niet gelijk zijn kan als voIgt een
,

delde" bundelbreedte ° worden gedefinieerd:

° = ~(Or·OR)
waarbij geldt

Or = 2.0_3dB ,r (6.25)

OR = 2.0_3dB ,R (6.26)

In deze vergelijkingen stelt 0-3dB,r de -3dB-bundelbreedte

van de zendantenne voor en evenzo 0-3dB.R de -3dB-bundel

breedte van de ontvangantenne.

In het meest algemene geval kan I als voIgt worden be
c

paald:

M als s.p = s.(OR/0r) L 1

dan wordt de grootheid n gedefinieerd als

n = 2.a
1
/0r

M als s.p = s.(OR/0r) ~ 1

dan wordt de grootheid n gedefinieerd als

n = 2.tJ1/0R

(6.27)

(6.28)

Op basis van het voorafgaande wordt de grootheid n nu als

voIgt gedefinieerd:

= (6.29)

waarbij voor de "contractie-factor" f(TJ 12) geldt:
s

f(TJ 12) = 1.36 + O,05B.Qs s--
1 + 0.36.exp[-O,28.TJ ]

s

(6.30)

Deze laatste funetie is tevens grafiseh weergegeven in

figuur 21. Hierbij zij opgernerkt. dat de grootheden

s (vergelijking (6.4»

~s (vergelijking (6.11»

a
1

(figuur 8)

tJ
1

(figuur B)

Or (vergelijking (6.25»
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OR (vergelijking (6.26»

in het voorgaande reeds omschreven zijn.

THE COI/TRACTION FACTOR tt"l
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Figuur 21 De contractiefactor f(~ /2).
s

[3.figuur 9.7]

De bepaling van het koppelingsverlies 1 kan nu geschieden
c

aan de hand van figuur 22. alwaar 1 is uitgezet als
c

functie van de in het voorafgaande gedefinieerde grootheid

n met het product s.~ als parameter. In dit verband aient

nog opgemerkt te worden. dat indien de parameter s.~ klei

ner is dan 1 de reciproque waarde gebruikt moet worden.
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LOSS IN PATH ANTENNA GAIN vs n
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Op grond van het voorgaande is het nu mogelijk de pad

antenne-winst g volgens vergelijking (6.23) te bepalen.
p

Indien deze extra winst in aanmerking wordt genomen, vin-

den we voor het totale transmissieverlies L op het
sr

troposcatterpad tussen zendantenne en ontvangantenne na-

volgende uitdrukking:

L = L - g
sr bsr p

(in dB)

..

10 10
= 30. log[r/MHz] - 20. log[d/kln] + F(e.d) +

- F + H + A +
o 0 a

- g - g + I (6.31)
T R c

Bij vergelijking (6.31) dient in aanmerking te worden

genom en dat L het verlies weergeeft, dat gedurende de
sr

helrt (= 50 X) van de tijd niet wordt overschreden. Een

nadere uitwerking van dit tijdaspect komt in de volgende

subparagraaf aan de orde.

6.1.6. De ti1dafhankelijkheid in het NBS-model

Uitgaande van de uitdrukking volgens vergelijking (6.31)

voor het over een lange tijd gemiddelde transmissieverlies

in geval van voorwaartse troposferische verstrooiing

(=L ) hebben Rice et al. getracht de tijdafhankelijkheid
sr

van het verschijnsel troposcatter in hun model te betrek-

ken, waarbij voornoemde L als een klimaatonafhankelijke
sr

referentiewaarde wordt gebruikt. Zij stelden daartoe na-

volgende relatie op:

L(O,5) = L - V(O,5;d )
sr e

(in dB) (6.32)

waar L(O,5) het transmissieverlies aanduidt bij voorwaart

se troposferische verstrooiing, dat door de helft van aIle

over-~~n-uur-gemiddelde troposcatterverliezen wordt over

schreden. De tijdafhankelijkheid wordt in deze vergelij

king tot uitdrukking gebracht c1"or .le grootheid V(0,5;d ),
e

die behalve van de tijd ook afhangt van de effectieve

afstand "d ". Deze effectieve afstand kan als voIgt worden
e
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bepaald [3.paragraaf 10.3]:

1} Bepaal de grootte van de hoek 9
sl

VOOT deze hoek

geldt. dat het verlies ten gevolge van diffractie aan

de aardoppervlakte en het verlies ten gevolge van voor

waartse troposferische verstrooiing nagenoeg gelijk

zijn (waarbij de aardoppervlakte "glad" wordt veronder

steld). Voor de aan deze hoek 9
sl

gerelateerde afstand

d
sl

geldt bij een effectieve aardstraal van 9000 km

(volgens het k-factor-model geldt dan

k = (9000km/6378km) = 1.41):

= 9000.9
51

.km (6.33)

en Rice et al. stelden dat in dit geval tevens geldt

= t 1/3
65. 100 ~ . km

f /MHz J (6.34)

In de algemene situatie.

straal gelijk is

d sl = k.Ra ·9sl

aan k.R
a

waarbij de effectieve

geldt dan:

aard-

= k ----Ra-- .(9000.km) .9
51

9000.km

=

=

1/3
k . O. 71 . 65 . r- 100 =1 .km

Lf/MHz J

k .46 . r-: 100 ~ 1/3 . km

L f/MHz J
(6.35)

2} Vervolgens moet de som van de afstanden van elk der

antennes tot zijn radio-horizon bepaald worden (en ook

hier weer voor de situatie van een gladde aardopper

vlakte). Voor de "somafstand" d
L

geldt:

= /{2.k.R.h }
a te

+ /{2.k.R.h }
a re (6.36)

Voor de uitdrukkingen voor de effectieve antennehoogten
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vergelijkingendeh en h zij terugverwezen naarte re
(6.15). respectievelijk (6.16).

3) Op grond van metingen hebben Rice et al. geconcludeerd

dat het zinvol is een "effectieve" afstand d te intro
e

duceren volgens:

a) voor d !. d
L

+ d geldt
sl

d = 130 d .km (6.37)e
d

L + d
sl

b) voor

d =e
waarbij

d > d
L

+ d
sl

geldt

130.km + d - (d
L

+

d de afstand tussen

d
sl

)

zendantenne en

(6.38)

ontvangan-
tenne weergeeft. gemeten in het grote-cirkel-vlak over

het zee-niveau (zie figuur 16).

Indien d op de boven beschreven wijze is bepaald kane
hieruit V(0.5;d ) grafisch worden bepaald aan de hand van

e
figuur 23.
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Figuur 23 De functie V (0.5;d ) als functie van d voor
nee

diverse klimaattypen. [3.figuur 10.13]
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de

die

de figuur aangegeven met

De verschillende klimaten

(in

8) .1 tot en met

In figuur 23 valt op. dat het verloop van V(O.5;d) als
e

functie van d verschillend is voor een aantal te onder
e

scheiden klimaattypen

nummers

hierbij onderscheiden worden zijn:

1 ) continentaal gematigd

2) maritiem gematigd over-land

3) maritiem gematigd over-zee

4) maritiem subtropisch over-land

5) maritiem subtropisch over-zee

6) woestijn

1) equatoriaal

8} continentaal subtropisch

9) polair

Deze op metingen gebaseerde verdeling is in zekere zin

willekeurig. Er dient steeds in aanmerking te worden geno

men dat lokale omstandigheden in een specifieke situatie

belangrijker kunnen zijn dan het feit dat een propagatie

pad valt binnen ~~n der genoemde klimaatgebieden

Voor een nadere uiteenzetting over de diverse klimaattypen

zij verwezen naar appendix I.

~ Indien het onderscheid in de verschillende klimaattypen

volgens figuur 23 in aanmerking wordt genomen kan verge

lijking (6.32) ook als voIgt worden weergegeven:

L (0.5) = L - V (0.5;d )
n sr n e

(6.39)

De index n in deze uitdrukking duidt op de in figuur 23

weergegeven klimaatafhankelijkheid.

In het voorgaande is steeds sprake geweest van het gemid

deide verlies. dit is het verlies dat gedurende de helft

van de tijd niet wordt overschreden. Voor het verlies dat

door een fractie q van de uur-gemiddeide verliezen niet

wordt overschreden (dit verlies geven we aan met Ln(q»

geldt volgens [3.vergeIijking (10.5)]:
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L (q) = L (0,5) - Y (q;d :f)
n nne

(in dB) (6.40)

waarbij L (0.5) wordt gegeven door vergelijking (6.39),
n

en Y (q:d :f) de variatie van L (q) rond zijn ge-
n e n

middelde L (0.5) weergeeft. De omvang
n

van deze variaties hangt af van de frac-

tie q. van de effectieve afstand d . van
e

de frequentie f. alsmede van het kli-

maattype (aangeduid met de index n).

Ter illustratie is in figuur 24 het verloop van Y (q;d :f)
n e

weergegeven als functie van d voor:
e

n = 1 ("continentaal gematigd klimaat")

f = 100 MHz

q = 0.1 . respectievelijk q = 0.9.

Bovendien is onderscheid gemaakt in de perioden waarbinnen

men de uur-gemiddelden bepaald heeft. Dit onderscheid

betreft:

"summer"

"winter"

"all hours"

(middeling over de zomerperiode)

(middeling over de winterperiode)

(middeling over het hele jaar)
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Naar aanleiding van metingen in de USA. West-Duitsland en

voor het voornoemde continentaal gematigde

zogenaamde "frequentie-factor" g (q;f) be
n

het mogelijk maakt op navolgende wijze de

te bepalen voor frequenties ongelijk

is

een

diepaald.

functie Y (q;d ;f)
n e

aan 100 MHz:

Frankrijk

klimaat

Y (q;d ;f)
n e

= Y (q;d ;f=100MHz) .g (q;f)
n e n

(6.41)

Het verloop van de functie g (q;f) voor een continentaal
n

gematigd klimaat is weergegeven in figuur 25.

POWER FADING ADJUSTMENT FACTOR g(Q,f)

BASED cr. U S OVERLAND DATA

L040.~lao--.-.00

FREOUENCY IN MHz

~I'._-Q
0'

Lo.h
o
d±f[t,oott=t±;±:ftji=fQj±jjlOOOi5]~i_

MHZ

Figuur 25 De frequentie£actor g (q;£) als £unctie van de
n

frequentie f voor een continentaal gematigd

klimaat. [3.figuur 10.15]
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De funetie g (q;f) Is in figuur 25 slechts weergegeven tot
n

een frequentie van 2 GHz; boven deze frequentie beschikte

men niet over de benodigde meetresultaten. Alhoewel

g (q;f) is geintroduceerd als de "frequentie-factor" moet
n

deze functie toch meer gezien worden als de middeling van

een aantal effecten. waarvan sommige frequentie-afhanke

lijk zijn.

wei

al s

(6.42)

(6.43)

(6.44)

gegeveneenenBij een gegeven effectieve afstand d
e

frequentie f kant uitgaande van Y (O.l;d ;f) dan
n e

Y (0.9;d ;f). Y (q;d ;f) voor diverse tijdpercentages
n e n e

voigt worden bepaald [3.paragraaf 10.5]:

Y (O.OOOl;d ;f) = 3.33.Y (O.l;d ;f)
n e n e

Y (0.001 ;d ;f) = 2.73.Y (O.l;d ;f)
n e n e

Y (0.01 ;d ;f) = 2,OO.Y (O.l;d ;f)
n e n e

Y (0.9999:d ;f) = 2.90 .Y (0.9:d ;f)
n e n e

Y (0.999 ; d ; f) = 2.41 .Y (0.9;d ;f)
n e n e

Y (0.99 ; d ; f) = 1, 82 .Y (0.9;d ;f)
n e n e

(6.45)

(6.46)

(6.47)

De vergelljkingen (6.42) tot en met (6.47) zijn gebaseerd

op meetresultaten. dus empirisch bepaald. en geldig voor

een gematigd continentaal klimaat (n=l. zie figuur 23).

~ Deze vergelijkingen zijn niet geldig voor andere klimaat

typen.

rer afsluiting is in figuur 26 schematisch weergegeven hoe

de tijdafhankelijkheid in het NBS-model is '.,'rwerkt Hif-I'

bij is als uitgangspunt genomen het lange-termijn gemid

delde transmissieverlies bij voorwaartse troposferische

verstrooiing in een algemene situatie (L volgens verge-
sr

lijking (6.31).
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L vergelijking (6.31)
sr
I
I
I + klimaatinvloed: V (0.5;d ) . zie figuur 23

n e
I
I

L (0.5) = L - V (0.5;d) vergelijking (6.39)
n sr n e
I
I
I verandering van tijdpercentage q

I
I

L (q) = L (0.5) - Y (q;d ;f) vergelijking (6.40)
n nne

Figuur 26 De klimaat- en tijdafbankelijkbeid in bet NBS

mode 1.

Indien de vergelijkingen (6.31). (6.39) en (6.40) worden

gecombineerd. dan resulteert:

L (q)
n

10 10= 30. log[f/MHz] - 20. log[d/km] + F(e.d) +

- F + H + A - g - g + 1 +
o 0 a T R c

V (0.5;d ) - Y (q;d ;f) (in dB) (6.48)
n e n e

Indien in de voorgaande uitdrukking gebruik wordt ge~aakt

van de vergelijkingen (6.5). (6.6). (6.7) en (6.8) dan kan

voor O.75~s~1 bet in deze paragraaf besproken NBS-model

als voIgt worden samengevat:

L (q)
n

10 10 10= 30. log[f/MHz] +10. log[d/km] +30. log[e] +

+0.33.e.d/km +135.82 +

-O.I.{N -301}.exp[-e.d/40km] -F +H +A +
s 0 0 a

-g -g +1 -V (O.5;d ) -Y (q;d ;f)
T R c n e n e

(voor 0.01 ~ e.d/km ~ 10) (6.49)
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10 10
= 30. log[f/MHz] +17,5. log[d/km] +

10+37,5. log[e] +O,212.e.d/km +129,5 +

-O,l.{N -301}.exp[-e.d/40km] -F +H +A +
5 0 0 a

-gr -gR +le -Vn (O,5;de ) -Yn(q;de;f)

(voor 10 ~ e.d/km ~ 70)

10 10 10
= 30. log[f/MHz] +25. log[d/km] +45. log[e] +

+O,157.e.d/km +119.2 +

-O.l.{N -301}.exp[-e.d/40km] -F +H +A +
5 0 0 a

-gr -gR +le -Vn (0.5;de ) -Yn(q;de:f)

(voor 70 ~ e.d/km) (6.51)

6.2. Het CCIR-model

In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op het zoge

naamde ·'CCIR-model". dat is terug te vinden in [16] en

[17]. Dit model is gebaseerd op het in voorgaande para

graaf uitvoerig besproken NBS-model.

Voor het lange-termijn gemiddelde transmissieverlies voor

een aardse verbinding, die gebaseerd is op voorwaartse

troposferisehe verstrooiing. wordt navolgende benaderende

uitdrukking gegeven [17.vergelijking (1)]:

L(50%)
10 10= 30. log[f/V;ijz] - 20. log[0/km] + Fee,c) +

-gr - gR + Ie - V(de ) (6.52)

Voor de betekenis van de versehillende grootheden in deze

uitdrukking zij terugverwezen naar paragraaf 6.1.

Vergelijking (6.52) wordt verkregen door vergelijking

(6.31) te substitueren in vergelijking (6.39) onder de

veronderstelling dat:

1) F = OdB. hetgeen implieeert dat de eorreetie op de
o

verstrooiingseffiei~ntie, die van belang kan

zijn bij verstrooiing op grote hoogte in de

atmosfeer. buiten besehouwing wordt gelaten.
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is te reehtvaardigen, indien in aanmer

wordt genomen dat F zelden groter zal
o

dan 2 dB (zie paragraaf 6.1).

andere woorden, er wordt verondersteld

dat volledige refleetie optreedt tegen de

aardoppervlakte, zowel op het pad van de

zendantenne naar het verstrooiend volume, als

van het verstrooiend volume naar de ontvang

antenne. In vergelijking met de situatie,

waarin wordt aangenomen dat er geen reflee

ties tegen de aardoppervlakte optreden, is in

dit geval (dat wil zeggen H =OdB) de totale
o

demping op het transmissiepad 6 dB kleiner.

3) A = OdB, dus de absorptie door atmosferisehe gassen
a

wordt buiten besehouwing gelaten, een suppo-

sitie, die gebaseerd is op de te reehtvaardi

gen veronderstelling, dat absorptie slecht

een additief verlies oplevert, hetwelk door

een extra term in de verliesuitdrukking kan

worden verdiseonteerd.

Voor de grootheden in vergelijking (6.52) geldt hetzelfde

als reeds in paragraaf 6.1 is vermeld. AIleen met betrek

king tot het koppelingsverlies I zij opgemerkt dat hier-
e

voor een semi-empirisehe uitdrukking wordt gegeven, name-

lijk:

Ie = 0,07 .exp [0.055·(gr+gRl ] (in dB) (6.53)

mits geldt, dat gT ~ 50 dB

en gR ~ 50 dB.

Zie ook figuur 27.
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Figuur 27 Ret koppelingsverlies 1 .
c

[17.figuur 15]

Evenals het NBS-model maakt ook het CCIR-model een onder

scheid tussen diverse klimaattypen (zie paragraaf 6.1 en

[17]).

Ook met betrekking tot de tijdafhankelijkheid stemt het

CCIR-model volledig overeen met het NBS-model. Dit bete

kent dat het CCIR-model uitgaat van (een verkort weergege

yen versie van) vergelijking (6.40). te weten:

L (q) = L (0.5) - Y (q)
n n n

(in dB) (6.54)

Een aantal emp1r1sch bepaalde benaderingen voor Y (q) is
n

voor een aantal versch11lende klimaattypen weergegeven in

figuur 28 als functie van de effectieve afstand d en met
e

de fractie q als parameter.

Zoals reeds eerder is aangeduid geeft L (q) het uur-
n

gemiddelde transmissieverlies. dat gedurende een fractie q

van de tijd niet wordt overschreden. Daar dit onderzoek

gericht is op interferentie. een verschijnsel dat zich

gedurende kleine tijdpercentages manifesteert als een

(sterke) toename van de sterkte van een ongewenst signaal.

dus als een kortstondige sterke afname van het transmis-
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de interesse uit naar kortdurende grote

signaalsterkten, dan weI kortdurende kleine transmissie-

verliezen. In dit kader zijn derhalve kleine fracties q

van belang (kleiner dan 0,2), gedurende welke het trans

missieverlies L (q) onder een bepaalde, kleine waarde
n

blijft. De karakteristieken in figuur 28 voorzien echter

niet in q-waarden kleiner dan 0,5 en derhalve dient ter

bepaling van de variaties van Y (q) voor deze kleinere
n

tijdpercentages anders te werk gegaan te worden. Op grond

van theoretische overwegingen en een beperkt aantal metin

gen spreken de onderzoekers het vermoeden uit dat navol

gende relatie geldt (zie ook [16,paragraaf 4J):

Y (l-q)
n

= Y (q)
n

(6.55)

Gebruikmakend van vergelijking (6.55) en figuur 28 is het

nu mogelijk Y (q) ook te bepalen voor q-waarden die klei
n

ner zijn dan 0,5.

Tot slot zij opgemerkt, dat de uitdrukkingen zoals deze

door het CCIR-model worden gegeven, slechts zijn geveri

fieerd tot een frequentie van 4 GHz. Over het te verwach

ten transmissieverlies bij hogere frequenties kunnen

slechts vermoedens worden uitgesproken, bijvoorbeeld op

basis van extrapolatie .
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6.3. Andere modellen

In paragraaf 6.1 is het NBS-model uitvoerig besproken. In

paragraaf 6.2 is uitvoerig ingegaan op het CCIR-model. dat

gebaseerd is op het voornoemde NBS-model. Behalve deze

beide modellen zijn er in de loop der tijden nog andere

afgeleid en een aantal dezer. met name met betrekking tot

de uitdrukkingen die zij geven voor het te verwachten

verlies bij voorwaartse troposferische verstrooiing. zal

in deze paragraaf kort de revue passeren. Daartoe is in

onderstaand overzicht in chronologische volgorde een aan

tal uitdrukkingen voor het te verwachten troposcatterver

lies (in dB) weergegeven. met daarbij tevens aangegeven de

naam van de onderzoeker die het betreffende model heeft

opgesteld.

Bij navolgende uitdrukkingen zij nog opgemerkt. dat de

vorm waarin zij in de betreffende referenties voorkomen.

enigszins is aangepast aan de wijze waarop vergelijkbare

uitdrukkingen in dit verslag zijn weergegeven.

1) Norton et al. 1955 [33]

L =
10 10 10

30. log[f/MHz] +29.1. log[d/km] +49,1. log[e] +

-F(s) -F(e.l /A) -H T -H +124.65 (6.56)
o 0 oR

Deze. voornamelijk empirisch bepaalde. uitdrukking is

een voorloper van het NBS-model.

2) Norton 1956 [30]

L =
10 10. 10

30. log[f/MHz] +30. log[d/km] +50. log[e] +

-F (s) -F(f.e;l ) -H T(a
1

·h /A) -H R(~ .h /A) +
v 0 0 te 0 1 re

+117,96 -O,156.(N -308) (6.57)
s

Evenals de voorgaande uitdrukking is dit een empirisch

bepaalde voorloper van het NBS-model, zij het dat ver

gelijking (6.57) iets uitgebreider is dan vergelijking

(6.56).
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3) Yeh 1960 [34]

L = 10 10
30. log[f/MHz] +20. log[d/km] +573.e +

-0.2.(N -310) +51.6
s

(6.58)

Eenvoudige. empirische voorloper van het NBS-model.

4) Rider 1962 [35]

L = 10 10 10
30. log[f/MHz] +30. log[d/km] +50. log[e] +

-0.43.(N -330) +178.9 +1 (6.59)
s c

Eveneens een empirisch bepaalde voorloper van het NBS

model. waarin nu het koppelingsverlies in rekening

wordt gebracht.

5) Ecklund & Wickerts 1968 [36]

L = 10 10
16.67. log[f/MHz] +56.67. log[d/km] +

10 2 2/3 10
-10 . log [ C . m ] +46 . 67 . log [ ( dn/d h ) . met e r] +

10 n
-30. log[60] +138.55 (6.60)

Deze uitdrukking heeft een onduidelijke theoretische

basis. waarbij gebruik is gemaakt van de structuurcon

stante van Kolmogorov (zie paragraaf 5.4).

6) ParI 1979 [27]

L =
JO 10

10. (m-2). log[f/MHz] +10. log[d/km] +
10 10

+10.(m-2). log[e] +10.(m-3). log[l /meter] +
10 s 0

-20. log[o] +63.58 -16.79.m +
10 n

+10 . log r4 . (m-l ) . (m - 2n + 1c

L (m-3) J (6.61)

die is afgeleid uit

van de spectrale

Theoretisch bepaalde uitdrukking.

gaande van een specifiek verloop

dichtheidsfunctie.
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7) Crane 1981 [20]

L = 20.
10

log[f/MHz] -integraalterm -gr -gR +lr +lR +

~

- J a.ds

o

6

- f a.ds

o
-16.57 (6.62)

met

integraalterm = 10
10. log Iff

vol

gl· g 2 0 0B(x)

~2.~2

3
.d x

(6.63)

Algemene. theoretisch bepaalde uitdrukking, die de

keuze van een specifiek verloop van de verstrooiings

functie nog open laat.

uitdrukkin-

een asymmetrie-functie als functie van de

asymmetrie-factor s; deze functie is grafisch

weergegeven in [33.figuur 2]

een correctie op de verstrooiingsdoorsnede.

grafisch weergegeven in [33.figuur 37]

een correctie op de verstrooiingsdoorsnede.

grafisch weergegeven in [30.figuur 4]

F(S.l/A)
o

F(f.S;l)
o

Voor de verschillende nieuwe symbolen in deze

gen geldt:

F(s)

F (s)
v

m

a
s

de frequentie-winstfunctte van de ze~dantenne

de frequentie-winstfunctie van de ontvangan

tenne

een asymmetrie-functie. grafisch weergegeven

in [30,figuur 2];

er geldt F (s) = F(s) - 4dB (6.64)
v

de bundelbreedte van een der antennes

de zogenaamde spectrum helling ("spectral

slope"); er wordt gerekend met m=11/3 en m=5

de kleinst mogelijke verstrooiingshoek, die

optreedt bij verstrooiing aan het onderste

deel van het common volume (in radialen)
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de variantie van de brekingsindexvariaties; er

geldt
2 «c5n)2) (c5n)2 «c5n)2) (6.65)a = - =n

IT de lijnverliezen in de zender

IR de lijnverliezen in de ontvanger

a de specifieke atmosferische demping ( in dB per

meter)

de richtingsvector van de zendantenne naar het

6.

verstrooiend volume

de richtingsvector van het verstrooiend volume

naar de ontvangantenne

de richtingsvector van de zendantenne naar de

ontvangantenne

de richtwerkingswinstfunctie van de zendanten-

ne

de richtwerkingswinstfunctie van de ontvangan-

tenne

de verstrooiingsdoorsnede per eenheid

volume

van

Opmerkingen:

1) Op grond van een vergelijking met andere uitdrukkingen

en op grond van logische overwegingen zijn de tekens

van de termen F(f.a;l ). H T(.) en H R(.) als in verge-
000

lijking l6.57) weergegeven veranderd. Zie ter vergelij-

king [30.vergelijking (29)]. waar deze termen incorrect

zijn weergegeven.

2) Eveneens op grond van overwegingen van logische aard

zijn de termen IT en IR in vergelijking (6.62) van een

plusteken voorzien. dit in tegenstelling tot de weer

gave van deze uitdrukking in [20.vergelijking (2)].

welke laatste foutief is.

De beide vergelijkingen (6.56) en (6.57) blijken een grote

mate van overeenkomst te vertonen. De laatste term in

vergelijking (6.57). wiens gelijke in vergelijking (6.56)

ontbreekt. verdisconteert het effect van een afwijkende

waarde voor N . Vergelijkbare termen treffen we ook aan in
s

de vergelijkingen (6.58) en (6.59). Dat deze "N -termen"
s



-111-

in vorm versehillen is toe te sehrijven aan het feit. dat

zij zijn afgeleid. uitgaande van versehillende. empiriseh

bepaalde resultaten.

In vergelijking (6.58) valt OPt dat de logaritmisehe af

hankelijkheid van het troposeatterverlies van de ver

strooiingshoek a ontbreekt. Evenzo onderseheidt vergelij

king (6.60) zieh door afwijkende faetoren bij de frequen

tie- en bij de afstands-term. Met name de afstandsterm.
10

56.67. log[d/km]. wijkt vrij sterk af van de overeenkom-

stige term in de andere vergelijkingen. In vergelijking

(6.60). die is afgeleid uitgaande van een geponeerde uit

drukking voor de speetrumfunetie t (K). komen bovendien
n

nog voor een term met de (atmosferisehe) struetuureonstan-

te volgens Kolmogorov (C. zie paragraaf 5.4). een term
n

met de afgeleide van de brekingsindex naar de hoogte.

alsmede een term. waarin de bundelbreedte der antennes

voorkomt. Over de wijze. waarop deze versehillende termen

in deze uitdrukking tereeht zijn gekomen. geeft [36] geen

uitsluitsel.

De frequentieafhankelijkheid volgens vergelijking (6.60)

wordt ook in vergelijking (6.61) verkregen indien m=11/3

wordt gesteld (zie ook [27]). Wat in vergelijking (6.61)

verder opvalt is de. in vergelijking met de andere uit

drukkingen. zwakkere afstandsafhankelijkheid volgens
10 . ]10. log[d/km. Voor de eerder genoemde waarde 11/3 voor m

is de a-afhankelijkheid eveneens relatief zwak (namelijk
10

16.67. log[a]. Voor m=5 geldt eehter een afhankelijkheid
lOs

volgens 30. log[e]. De termen met I en 0 in deze ver-
o son

gelijking verdiseonteren de invloed. die de eigensehappen

van het verstrooiend volume (als deel van de turbulente

troposfeer) uitoefenen op het troposeatterverlies. Deze

invloed wordt in vergelijking (6.60) tot uitdrukking ge-
2

braeht door de termen met C en (dn/dh); in de vergelij
n

kingen (6.56) en (6.57) wordt hetzelfde verwezenlijkt door

de funeties F(a.l IA). respeetievelijk F(f.a;l ). In ver-
o 0

gelijking (6.58) is deze invloed van de turbulente tropo-

sfeer eehter niet explieiet terug te vinden. In dit sta

dium kunnen deze versehillende wijzen. waarop de invloed

van de turbulenties in de troposfeer is verwerkt in de
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diverse uitdrukkingen voor bet troposcatterverlies, niet

in relatie met elkaar worden gebracht; dit vereist name

lijk een meer diepgaand onderzoek, in het bijzonder naar

een adequate beschrijving van voornoemde turbulenties.

Er zij hier tevens gewezen op het feit. dat aleen in

vergelijking (6.60) expliciet uitdrukking wordt gegeven

aan de afhankelijkheid van het troposcatterverlies van de

bundelbreedte der antennes.

Vergelijking (6.62) neemt in dit verband een bijzondere

positie in. daar deze uitdrukking op zuiver theoretische

wijze is afgeleid. uitgaande van een specifieke spec

trumfunctie (zie hiertoe [20]). die echter als zodanig

niet wordt verantwoord. De andere uitdrukkingen daarente

gen zijn gebaseerd zowel op theoretische als op empirische

resultaten. Het model volgens vergelijking (6.62) vertoont

grote overeenkomsten met het in hoofdstuk 5 afgeleide

theoretische model (zie vergelijking (5.45». In hoofdstuk

5 zijn echter de lijnverliezen in zender en ontvanger en

de absorptie in de atmosfeer buiten beschouwing gelaten

(met andere woorden IT = lR = a = OdB). Evenals in

hoofdstuk 5 doet zich echter ook hier weer het probleem

voor dat er een geschikte uitdrukking moet worden gevonden

voor de verstrooiingsdoorsnede. Daar een dergelijke uit

drukking niet voorhanden is zal niet nader op het model

volgens vergelijking (6.62) worden ingegaan.

De in deze paragraaf aangehaalde modellen voegen geen

wezenlijke gezichtpunten toe aan het inzicbt dat na l'it

voerige bestudering van het NBS-model en van het CCIR

model is verkregen. Vandaar dat in het navolgende deze

beide laatste als representanten van de empirische model

len zullen worden beschouwd.

Hoewel noch het NBS-model. noch het CCIR-model volmaakt is

worden ZlJ in de praktijk toch vaak toegepast (bij gebrek

aan beter) en blijken de voorspellingen die zij geven toch

redelijk te voldoen. Een groot gemis van deze beide model

len is echter dat zij verstoken zijn van een duidelijke

theoretische basis. In hoofdstuk 7 zal getracht worden een

dergelijke basis te leggen door beide genoemde modellen te
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7. VERGELIJKING VAN HET THEORETISCHE MODEL MET MEER EMPI

RISCHE MODELLEN

In dit hoofdstuk zal een vergelijking worden gemaakt

tussen het theoretische model van hoofdstuk 5 en het meer

praktische NBS-model. dat in hoofdstuk 6 is beschreven.

Bovendien zal aan de hand van de in hoofdstuk 5 gegeven

uitdrukkingen voor de verstrooiingsdoorsnede worden inge

gaan op een. in dit hoofdstuk af te leiden. andere uit

drukking hiervoor.

7.1. Vergeli1king van het theoretische model met het NBS

model

In deze paragraaf zal een uitdrukking worden afgeleid voor

de verstrooiingsdoorsnede o. Dit zal gebeuren door de in

hoofdstuk 5 afgeleide uitdrukking voor het troposcatter

verlies te vergelijken met de uitdrukking die het NBS

model hiervoor geeft (zie hoofdstuk 6). Teneinde onnodig

bladeren te voorkomen is in figuur 29 nogmaals een schets

van de beschouwde situatie gegeven. waarbij de belangrijk

ste grootheden zijn aangegeven.

T d

V~Lstrooiend

volume V

Figuur 29 Situatieschets met de belangrijkste groothe

den.
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In hoofdstuk 5 is navolgende. op theoretische beschouwin

gen gebaseerde uitdrukking afgeleid voor het te verwachten

verlies L bij voorwaartse troposferische verstrooiing:
tr

L = FSL - g - g - verstrooiingsterm
tr T R

(5.45)

Indien gebruik wordt gemaakt van de vergelijkingen (3.2)

en (5.46) kan voornoemde uitdrukking als voIgt worden

herschreven:

L
tr

10 10= 32.44 + 20. 10g[f/MHz] + 20. log[d/km] - gT - gR +

10
+ 10. log

a 2 (32 z2

f/ /O(O.il. da.dO.dz

a.(l-a).sin(a+(3)

a 1 (31 zl

(in dB)

(7 . 1)

Volgens het NBS-model (hoofdstuk 6. vergelijkingen (6.49)

tot en met (6.51)) geldt voor het te verwachten troposcat

terverlies L . dat door een fractie q van de uur-gemiddel-
n

de verliezen niet wordt overschreden:

L (q)
n

10 10= C
1

+ 30. 10g[f/MHz] + C
2

. log[d/km] +
10

+ C
3

. log[e] + C
4

.e.d/km +

- O.l.{N -301}.exp[-e.d/40km] - F + H + A +
s 0 0 a

- g - g + I +
T R c

- V (0.5;d ) - Y (q;d ;f) (in dB) (7.2)
n e n e

waarbij voor de vier constanten in bovenstaande uit-

drukking geldt:

C
1

C
2

C
3

C
4

e.d/km

135.82 10 30 0.330 0.01 tot en met 10

129.5 17.5 37.5 0,212 10 tot en met 70

119.2 25 45 0,157 70 en hoger

Teneinde het vergelijken van de uitdrukkingen (7 . 1 ) en

(7.2) te vereenvoudigen is het zinvol een aantal termen in



-116-

vergelijking (7.2) buiten beschouwing te latent namelijk:

F • i.e. de verstrooiingsterm. die een correctie op de
o

verstrooiingseffici~ntie verdisconteert. Met dit

effect is bij de afleiding van vergelijking (7.1)

geen rekening gehouden.

H . i.e. de frequentiewinstfunctie. die de invloed van
o

reflecties tegen de aardoppervlakte tot uit-

drukking brengt. In vergelijking (7.1) worden

eventuele reflecties tegen de aarde niet meegeno

men in de beschouwing.

A • i.e. het verlies ten gevolge van absorptie door atmo-
a

sferische gassen. Dit verlies is additioneel

(manifesteert zich onafhankelijk van de tropo

sferische verstrooiing) en kan derhalve afzonder

lijk worden beschouwd.

V (0.5;d ). i.e. de klimaatafhankelijke correctie op het
n e

lange-termijn-gemiddelde transmissiever-

lies. De diverse waarden voor deze term

zijn empirisch bepaald. In vergelijking

(7.1) ontbreekt een dergelijke expliciete

klimaatafhankelijkheid.

Y (q;d ;f). i.e de correctie op het gemiddelde transmis-
n e

sieverlies voor andere tijdpercentages q.

Deze tijdafhankelijkheid is in vergelij

king (7.1) niet Dp deze wijze in aanmer

king genomen.

Na bovenstaande modificaties kunnen de vergelijkingen

(7.1) en (7.2) als voIgt worden weergegeven:

L
tr

+ 32.44
10

+ 20. log [ f IMHz]
10

+ 20. log[d/km]

- g - g
T R

- verstrooiingsterm

L (q)
n

+ C
1 10

+ 30. loge f IMHz]
10

+ C
2

. log[d/km]

- g - g + I
T 10 R c

+ C
3

· log[e] + C
4

.e.d/km +

- 0.1.{N -301}.exp[-e.d/40km]
s



in

is gehouden met het optreden

term "I "ontbreekt derhalve
c

-117-

Bij deze vergelijking dient in aanmerking te worden

genomen da t:

1) bij de afleiding van het theoretische model

hoofdstuk S geen rekening

de koppelingsverlies. De

in de uitdrukking voor L
tr

2) de term "-O.l.{N -301}.exp[-S.d/40km]" het effect van
s

een afwijkende waarde voor N (dat wil zegggen N ~301)
s s

weergeeft. In het algemeen is de invloed van deze term

niet groot.

Indien de beide in het voorgaande genoemde termen buiten

beschouwing worden gelaten dan levert het gelijkstellen

van de vergelijkingen voor L en L (q) navolgende uit-
tr n

drukking voor de verstrooiingsterm op:

10
verstrooiingsterm = - (C

l
-32.44) - 10. log[f/MHz] +

+ (20-C
2

)·10 10g[d/km] - C
3

,10 10g[S] - C
4

·S.d/km

10
Cs - 10. log[f/MHz]

- C
4

·S.d/km

met Cs = C
1

- 32.44

en C
6

= 20 - C
2

10 10
+ C

6
· log[d/km] - C

3
. logeS] +

(7.3)

(7.4)

(7.S)

Uitschrijven van de verstrooiingterm levert op:

10
1og =

10= - C
7

- log[f/MHz]

- C
10

·S.d/km

10 10
+ C

S
' log[d/km] - Cg . logeS] +

(7.6)

met C
7 = C

S
/10 (7.7)

Cs = C
6

/10 (7.8)

Cg = C
3
/10 (7.9)

C
10 = C

4
/10 (7.10)
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Uitgaande van vergelijking (7.6) zullen wij nu trachten

een uitdrukking af te leiden voor de verstrooiingsdoor-

snede a. We nemen hierbij aan dat de bundelbreedtes klein

zijn door te stellen: a
2 = a

1
+ oa

1
f3 2 = f3 1

+ of3
1

z2 = zl + oZl

waarbij loa
1 1 «la11

lof3 1 1 « 1f3 1 1

loz1 1 «l z
1 1

maar weI loa
1 1. lof3 1 1

Nemen we bovendien in

en lozl I ongelijk aan nul.

aanmerking dat

a = sinf3/sin(a+f3) (zie vergelijking (5.47))

dan voIgt uit vergelijking (7.6)

10
1og

zl+oz l

I a(aj6:z).sin(a+6)

sinf3.{sin(a+f3)-sinf3}

zl

.da.df3.dz

...

=

=

=

10 10
-C7 10 log[f/Hz] +6 +CS · log[d/meter] -3.C

S
+

-Cg . log[e(a 1 ;f3 1 ;zl)] -c10·e(a1;f31:z1)·d/km

10 10 10
-C

11
- log[f/Hz] +C

S
. log[d/meter] -Cg . log[e] +

-C
12

·e.d/meter

10 10 10
- log[C

13
·f/Hz] +C

S
. log[d/meter] -Cg . log[e] +

-C
12

.e.d/meter (7.11)

me t : C
11 = C

7
+3.C

S
-6

-3
C

12 = C
10

·10

C
13 = 10

C11

(7.12)

(7.13)

(7.14)

Daar de integratie in vergelijking (7.11) noch de frequen

tie f noch de afstand d beYnvloedt. kan uit deze vergelij

king worden geconcludeerd. dati

a(a;f3:z) - Hz/C
13

.f

a(a:f3;z) - (d/meter)CS

(7.15)

(7.16)
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op grond van het vooraIgaande kan derhalve worden gesteld

dat geldt:

C8
a(a;~;z) = (Hz/C

13
.f) .(d/meter) .B(a;~;z) (7.17)

waarbij B(a;~;z) een nader te bepalen functie voorstelt
-1

(met dimensie lengte ).

Na substititie van vergelijking (7.17) in vergelijking

(7.11) voIgt:

1°1
Q1jfQ1 ~:i'~log

a
1 1

Zl+ 6z 1

f B(ajBjzl.sin(a+Bl .da.d~.dz

sin~.{sin(a+~)-sin~}

zl

= (7.18)

Indien we aannemen dat de integrand constant is binnen het

beschouwde, kleine integratie-interval, dan kan navolgende

benadering worden toegepast:

[

B(a1;~1;zl)·sin(a1+~1)
In

sin~I·{sin(a1+~1)-sin~1}

10 C9= - In[a ] -c
14

.e.d/meter

=

(7.19)

met C
14

= In[lOJ.C
12

(7.20)

en 6a
1

, 6~1 en 6z
1

erg klein, maar ongelijk aan nul (in

dit laatste geval is er namelijk geen sprake meer van een

verstrooiend volume).

Uit vergelijking (7.19) voIgt nu:

=

.exp [-c
14

·e.d/meter] (7.21)
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Combineren van de beide vergelijkingen (7.17) en (7.21)

levert op:

= Hz

C13 ·£

CS
.(d/meter)

.exp [-c
14

·e.d/meter] (7.22)

In deze

nog voor.

namelijk

laatste uitdrukking komt de verstrooiingshoek e

Het is mogelijk deze hoek te elimineren. daar

voor e(a1;~1;zl)' overeenkomstig vergelijking

(5.40). geldt:

2
+{zl/Ro}

(7.23)

(7.24)

en R
o = (zie £iguur 29)

~ a.d.(l-a).d/d = a.(l-a).d

.d (7.25)

Uit het voorgaande kan dan worden a£geleid dat geldt:

{2.sin(e/2)}2 = {2.sin[(a1+~1)/2]}2 +

.2]SIn (a1+~1) 2

sin~1·{sin(a1+~1)-sin~1}

(7.26)
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Voor hoek,;n 0<10
0

en 0 (=a +{3 )<10
0

kan de voorgaande
011

uitdrukking als voIgt worden benaderd:

=

=
(7.27)

waarna uiteindelijk resulteert:

e =

1/2

(7.28)

welke laatste uitdrukking geldig is zowel voor positieve

als negatieve waarden van a
1

en {31' AIleen als a
1

+{31=0 is

voorgaande afleiding niet zinvol in het kader van dit

onderzoek naar interferentie. Het na verstrooiing ontvan-

gen vermogen

vermogen dat

ne inval t.

zal nu namelijk veel kleiner zijn dan het

via het rechtstreekse pad op de ontvanganten-

Indien deze uitdrukking (7.28) voor e wordt gesubstitueerd

in vergelijking (7.22) en tevens een aantal benaderingen

worden toegepast. dan verkrijgt men navolgende uitdrukking

voor de verstrooiingsdoorsnede 0:

=
Hz

C8
.{d/meter}

1

1/2
-C

9
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.exp

meter

1/2

(7.29)

Verdere vereenvoudiging van de uitdrukking voor a volgens

vergelijking (7.29) kan worden bereikt door zl en oZl te

elimineren. Nemen we daartoe. evenals in hoofdstuk 5. aan

dat de afmetingen van het verstrooiende volume in de z

richting worden bepaald door de antenne met de kleinste

openingshoek in het z-vlak. dan kan. geheel overeenkomstig

de vergelijkingen (5.47) tot en met (5.54). navolgende

benadering worden toegepast:

1) indien de openingshoek Y
l

in de z-richting van de

zendantenne het kleinste is geldt:

zl = RoT·}'l
,.., a.d.Y

l
,..,

,.., sint3 l
/sin(a

l
+t3

l
) . Pl. d,..,

,..,
t3l/(al+t3l) .Y1 . d (7.30),..,

en

oZl = RoT·oPl
~ t3 l

/ (a l +t3 l ) .oPl.d (7.31)

2) indien de openingshoek PI in de z-richting van de

ontvangantenne het kleinste is geldt:

zl = RoR·Yl
,..,

(I-a) . d. Y1,..,

sin(a
l

+t3
l

)-sin,Bl
,..,

. Pl. d,..,

sin(a
l

+t3
l

)

,.., a
l
/(a

l
+t3

l
) ·Pl·d,..,

en

oZl = RoR · 0 PI
,..,

al/(al+,Bl) . oy1 . d,..,

(7.32)

(7.33)

Indien de voorgaande uitdrukkingen worden gesubstitueerd

in vergelijking (7.29) dan voIgt:
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=

Hz
C8

.(d/meter)

1

C
-CI4 . d

.exp

meter

2 1/2J.{aI+~I}·{I+(YI·xl/aI·~I) }

(7.34)

waarbij xl = ~I indien de bundel van de zendantenne het

kleinste is in de z-richting (situatie 1)

en xl = a
l

indien het voorgaande geldt voor de ont-

vangantenne (situatie 2).

Verder vereenvoudigen van vergelijking (7.34) geeft

=
Hz

C8-1
.(d/meter) .Y

I
.

-1
meter

[

-C
I4

.d

.exp

meter

Hz

=
CI5

.(d/meter)

{ l+( 1 )2}-CI6. YI Y1
-1

.meter
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[

-C
I4

od

.exp

meter

(7.35)

met Yl = a
1

indien de openingshoek van de bundel van de

zendantenne in het z-vlak het kleinste is

(situatie 1) .

en Y1 = {31 indien het voorgaande van toepassing is op de

openingshoek van de bundel van de ontvangan-

tenne (situatie 2) ;

C
15 = Cs - 1 (7.36)

C
16 = C

9
/2 (7.37)

Indien in vergelijking (7.35) in plaats van de

tieafhankelijkheid de golflengte-afhankelijkheid

weergegeven dan geldt:

frequen

wordt

=
C15

.(d/meter)

.exp

meter

(7.3S)

waarbij voor de constante C
17

geldt:

=
-1

C
13

.c. (meter/s) (7.39)

S
met c = de lichtsnelheid in vacuUm (3.10 meter/s).

Indien in aanmerking wordt genomen. dat (a
1

+{31)=8
0

dan kan

vergelijking (7.3S) ook als voIgt worden weergegeven:



=
C

l7
·meter
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C15
.(d/meter)

(7.40)

.exp

meter

-1
.meter

Voor de waarden van de diverse eonstanten in bovenstaande

uitdrukking geldt:

Cg C
14

C
15

C
16

C
17

-5
6,53.10

15
(a)3 7 , 60. 10 0 1, 50

3,75
-5

-0,75 S,57.10
12

(b)4, SS. 10 1, SS

4,5
-5

2,25
9

(e)3,62.10 -1,5 4,50.10

Voor (a) ge 1d t : 0,01 < e.d/km ~ 10

Voor (b) ge Id t: 10 < e.d/km ~ 70

Voor (e) ge 1d t : 70 < e.d/km

Bij dit overzieht dient opgemerkt te worden, dat de opval

lend "grote" versehillen in de 3 waarden voor C
17

gezien

moeten worden in hun relatie tot de afstandsafhankelijk

heid volgens exponent C
15

, waardoor een betere overeen

Jtl>mmi"s tussen de te onrlerscl,ciden uitd:"u'd,dngf'n ,":.nt-

staat. Dit komt duidelijk naar voren wanneer in vergelij

king (7.40) de afstand d niet in meter, maar in kilometer

wordt uitgedrukt. Dan voIgt namelijk:

=

C
1S

·meter

. (d/km)CI5 -Cg.e
o
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-C
19

,d [ J/2. 8
0

. 1+ (y 1/y 1 ) 2
-1

.exp .meter

meter

(7.41)

met CIS = C
17

.10-3 . C15
(7.42)

en C
19 = C

14
.1000 (7.43)

ofwel: CIS C
19

15 -2
(a)6.53.10 7.60.10 voor situatie

15 -2
(b)1.52. 10 4.SS.10 voor situatie

14 -2
(e)1 .42. 10 3.62.10 voor situatie

We zien in dit overzieht. dat de eonstante CIS nu voor

alle 3 gevallen van dezelfde orde van grootte is.

Vergelijking (7.41) kan nog iets vereenvoudigd worden door

weer terug te

strooiingshoek

geldt:

keren naar een uitdrukking met de ver

8. waarvoor volgens vergelijking (7.2S)

1 {~
(CX 1+P 1l]2 1/2

8 = (cx
1

+J3 1
)·

cx 1 · J3 1

= 8 . {1+(}' /y )2}1/2
0 1 1

( ~ .. )I , .L; /l

Indien gebruik wordt gemaakt van voorgaande relatie gaat

vergelijking (7.41) over in (bedenk hierbij dat C
I6

=Cg /2

en C
I5

=3-Cg ):

= . (d/km)CI5

C
1S

·meter

-Cg
.8 .

.exp [-C1g ·8.d/km]
-1

.meter (7.45)
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A 3
Yl -C9

= . (d/km) .(a.d) .

C
1S

·meter 6a 1 . 6{31 . 6Y l

.exp [-C
19

·a.d/km]
-1

(7.46).meter

waarbij de hoek a een functie is van a
1

• {31 en Y
1

volgens

vergelijking (7.44).

Vergelijkingen (7.45)/(7.46) geven nu de gezochte relatie

voor de verstrooiingsdoorsnede a weer.

Opmerking: Vergelijking (7.45) wordt ook gevonden indien

vergelijking (7.31). dan weI (7.33). wordt

gesubstitueerd in vergelijking (7.22) en de

verkregen uitdrukking iets wordt vereenvoudigd.

In eerste benadering mag de exponenti~le factor in boven

staande vergelijkingen worden weggelaten. Voor d=500 km .
-2

a=O.Ol rad. en C
19

=7.60.10 vinden we bijvoorbeeld

exp [-C
19

.e.d/km] = 0.6S. waarbij zij opgemerkt dat deze

waarde nog als een ondergrens mag worden beschouwd; in de

meeste gevallen zal deze exponenti~le factor ongeveer

gelijk zijn aan 1.

Bij het be schouwen van vergelijking (7.45) dient steeds in

gedachten te worden gehouden. dat modellering van het

verschijnsel voorwaartse troposferische verstrooiing door

middel van het begrip "verstrooiingsdoorsnede" aIleen

zinvol is bij frequenties groter dan 1 GHz. overeenkomend

met golflengten kleiner dan 10 em.

Uit vergelijking (7.45) voIgt dat de verstrooiingsdoor

snede evenredig is met de golflengte. hetgeen betekent dat

een afname van A eveneens leidt tot een afname van de

verstrooiingsdoorsnede. Dit laatste 1rnpliceert op zijn

beurt dat er bij afnernende golflengte. dus toenemende

frequentie. minder voorwaartse verstrooiing zal optreden

(bij gelijk-blijven van de breedte der antennebundels).

Dit kan mogelijk als voIgt verklaard worden.
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Het gemeenscbappelijke volume van de beide antennebundels

veroorzaakt de voorwaartse troposferiscbe verstrooiing.

Als zodanig kan derbalve aan dit volume een bepaalde

verstrooiingsdoorsnede a worden toegekend. De verstrooien

de eigenscbappen van dit volume bouden ten nauwste verband

met eventuele veranderingen in de brekingsindex van de

troposfeer. In dit verband zijn met name de veranderingen

over afstanden ter grootte van de golflengte van de uitge

zonden straling interessant. Met andere woorden: als de

golflengte kleiner wordt gaan in toenemende mate verande

ringen op kleinere scbaal in de troposfeer een rol spelen

in het verstrooiingsproces. Dit betekent dan. dat in

plaats van bet oorspronkelijke volume nu afzonderlijke.

kleine gebiedjes binnen dit volume als verstrooiers gaan

optreden. Het verstrooiend effect van deze gebiedjes teza

men zal geringer zijn dan bet verstrooiend effect van bet

oorpronkelijke volume. onder andere als gevolg van bet

feit dat er niet-verstrooiende ruimte tussen voornoemde

gebiedjes aanwezig is. Bijgevolg zal een toename van de

uitgezonden golflengte leiden tot een afname van bet in

een specifieke ricbting verstrooide vermogen.

Indien de exponenti~le factor in vergelijking (7.45) bui

ten bescbouwing wordt gelaten blijkt een toename van de

antenneafstand d te leiden tot een gelijkblijven. dan weI

een afname van de verstrooiingsdoorsnede a (afhankelijk

van de waarde van CIS)' Dit is te verklaren indien in

aanmerking wordt genomen dat een toena~e van d leidt let

een groter gemeenscbappelijk volume (mits de antennebun

dels niet veranderen). Als bet vermogen. dat binnen de

bundel van de zendantenne wordt uitgezonden constant

blijft. dan impliceert bet voorgaande dat dit vermogen

over een groter verstrooiend volume wordt "uitgesmeerd".

Met name de randen van dit volume zullen hierbij slechts

een gering deel van het opvallende vermogen in de richting

van de ontvangantenne verstrooien (op grond van het feit

dat dit een relatief grote verstrooiingshoek vereist). Met

andere woorden: een toename van de antenneafstand leidt

tot een afname van bet vermogen dat in de richting van de
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ontvangantenne wordt verstrooid, dus oak tot een afname

van de verstrooiingsdoorsnede 0 per eenheid van volume en

per eenheid van ruimtehoek.

Blijkens vergelijking (7.45) leidt een toename van de

verstrooiingshoek e eveneens tot een afname van de ver

strooiingsdoorsnede, met andere woorden bij een grotere

verstrooiingshoek is er sprake van een geringere ver

strooiing van vermogen in de richting van de ontvang

antenne. Dit is niet zo verwonderlijk, daar een grotere

verstrooiingshoek inhoudt dat er een grote verandering

optreedt in de propagatie-richting van de uitgezonden

elektromagnetische straling. Zo'n grote verandering is

alleen mogelijk indien er sprake is van een relatief grote

verandering in de brekingsindex over een vrij korte af

stand (in de orde van grootte van de golflengte). Dit

laatste zal echter hoogst zelden optreden en derhalve

neemt de verstrooiing, en dus ook de verstrooiingsdoor

snede, af bij een toename van de verstrooiinghoek.

Uitgangspunt van vergelijking (7.45) is, dat het door

beide antennebundels omvatte gemeenschappelijke volume,

waarvan de grootte bepaald wordt door de openingshoeken

6a
1

, 6~1 en 6Yl' het verstrooiend volume bepaalt. Dit ver

klaart waarom in vergelijking (7.45) de karakteristieke

maat, dan wel maten, van dit volume ontbreekt, respectie

velijk ontbreken. Indien een of meerdere der openingshoe

ken wordt/worden vergroot, terwijl de andera configuratie

grootheden gelijkblijven, dan neemt ook het gemeenschap

pelijke volume toe. Bij gelijkblijvende verstrooiing

betekent dit dat dan de verstrooiingsdoorsnede per eenheid

van volume afneemt. Dit verklaart waarom o(al;~I;Yl} af

neemt bij een toename van de openingshoeken.

Met betrekking tot vergelijking (7.45) zij tevens gewezen

op de afhankelijkheid van de verstrooiingsdoorsnede van de

hoek Yl' welke gelijk is aan hetzij aI' hetzij ~1'
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7.2. Yergelijking van de verschillende uitdrukkingen voor

de verstrooiingsdoorsnede

In deze paragraaf zal een vergelijking worden gemaakt

tussen de uitdrukking voor de verstrooiingsdoorsnede vol

gens vergelijking (7.45). die voIgt uit het (empirische)

NBS-model. en de verschillende uitdrukkingen voor o(~.i)

zoals zij voorkomen in hoofdstuk 5. tabel 2. Om een en

ander te vergemakkelijken zijn al deze vergelijkingen

nogmaals weergegeven in onderstaand overzicht. waarbij een

aantal benaderingen (zoals aangegeven) is toegepast .

CIS·meter

. (d/km)CI5 -C9 -1
.8 .meter

(7.47)

(laat in vergelijking (7.45) de exponenti~le factor weg)

E 2
o

E 2
o

2 3 .1 3 .1-4
.sin x. S.1I' A

o

(rabel 2. Booker & Gordon-model voor

2.11'.8.1 / A « 1)
o

. 2 ( ) -1 -4.SIn x . 1/2.11'.1 .8
o

(rabel 2. Booker & Gordon-model voor

2.1I'.e.1 /A» 1)
o

2)

E 2
o

. 2 7/2 3 -4 2
.Sln X.1I' .1 .A .exp[-(1I'.8.1 /A) ]

o 0

(rabel 2. Gaussisch-model)



3)

4)

E 2
o

E 2
o
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2 4 3 -4
.sin x.w .1 .A .exp[-w.a.l IA]

o 0

(Tabel 2. Cauchy-model)

2 -1 -4
.sin x.{1/2.w).1 .a

o

{Tabel 2. gemodificeerd-exponentieel-model

voor {2.w.aIA}.1 «1)
s

E 2
o

E 2
o

2 4 3 ,-4
.sin x .6.w .1 .A

o

(Tabel 2. Bessel-model voor

2.w.a.l IA« 1)
o

. sl.n2x -2 , -5. (3/16. w) . 1 . A . a
o

(Tabel 2. Bessel-model voor

2.w.a.l IA» 1)
o

6)

E 2
o

. 2 2 -5
.Sln x.w . A.a

(Tabel 2. Villars & Weisskopf-model

voor kleine a)



7) «cSE)2)
t 2

----- .sin x
E 2

o
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1/3
TT

-2/3 1-1/3 -11/3
.1 . .1\ .8

o

(Tabel 2. Obukov-Silverman-model.

voor kleine 8)

Tabel 3 Verschillende

ingsdoorsnede

tehoek.

uitdrukkingen voor de verstrooi

o per eenheid van volume en ruim-

In het navolgende wordt steeds de uitdrukking volgens

vergelijking (7.45) als referentie genomen en de andere

uitdrukkingen voor de verstrooiingsdoorsnede worden hier

aan getoetst.

Bij een onderlinge vergelijking valt allereerst op dat de

uitdrukkingen 5b en 6 in tabel 3 dezelfde golflengte

afhankelijkheid vertonen als vergelijking (7.45). Hierbij

zij opgemerkt dat uitdrukking 5b aIleen geldig is voor

voldoend kleine golflengten. Voor grotere golflengten
1-4

geldt een afhankelijkheid volgens.l\ (vergelijking (5a».

welke eveneens wordt aangetroffen in de uitdrukkingen 1a.

2 en 3. Deze zelfde afhankelijkheid van het verstrooide

vermogen (en daarmee van de verstrooiingsdoorsnede) van de

golflengte wordt ook aangetroffen bij de zogenaamde "Ray

leigh-verstrooiing" aan een deeltje. Rayleigh toonde aan

dat bij verstrooiing van elektromagnetfsche golven aan een

deeltje het verstrooide vermogen. en daarmee ook de ver

strooiingsdoorsnede van het deeltje. evenredig is met
1-4

A • mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan (zie

[37.p.572]):

1) de afmetingen van het verstrooiende deeltje zijn klein

in verhouding tot de golflengte van de opvallende stra

ling;

2) het elektromagnetische veld binnen het deeltje is uni

form;

3) het veld loopt binnen het deeltje parallel aan het
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uitwendige veld.

Voornoemde evenredigheid van de verstrooiingsdoorsnede met
-4A kan mogelijk worden verklaard door uit te gaan van de

diealsmede

veronderstelling dat er bij grotere golflengten sprake is

van Rayleigh-verstrooiing. De golflengte-afhankelijkheden
o

in de uitdrukkingen 1b en 4 (te weten A ).
-1/3

7 (A ) zijn gelegen binnen het

eerder genoemde afhankelijkheden

volgens uitdrukking

interval tussen de
(A1 A-4 ).

De verstrooiingshoek e komt in vergelijking (7.45) voor in
-Cg

het produkt e .exp [-C1g .e.d/km]. waarbij Cg een der

waarden 3. 3.75 dan weI 4.5 kan aannemen. Deze zelfde

afhankelijkheid van e komt in geen der andere vergelijkin

gen voor. Hij wordt echter weI benaderd door de uit-
-11/3 -4

drukking 7 (e ). de uitdrukkingen 1b en 4 (e ) en de
-5

uitdrukkingen 5b en 6 (e ). AIleen in de uitdrukkingen 2

en 3 komt. eender als in vergelijking (7.45). de ver

strooiingshoek in een exponent voor.

De afmetingen van het verstrooiend volume bepalen mede de

grootte van de verstrooiingsdoorsnede. In vergelijking

(7.45) wordt dit tot uitdrukking gebracht door het produkt

6a1.6~1.6Y1' Dit produkt geeft blijk van de veronderstel

ling. dat de afmetingen van het verstrooiend volume be

paald worden door de openingshoeken van de beide antennes

in de diverse vlakken. In de over~ge uitdrukkingen wordr

uitgegaan van de veronderstelling dat aan het verstrooiend

volume een karakteristieke maat kan worden toegekend (I ),
o

die in de uitdrukking van de verstrooiingsdoorsnede voor-
-1

komt. Hierbij valt op dat voor a/A «l.meter de afhan-

kelijkheid van deze karakteristieke grootheid verloopt

volgens I 3. Daarentegen wordt in uitdruking 7 dit verband
o -2/3

gegeven door I . in de uitdrukkingen 1b en 4 door de

factor I -1 e~ in uitdrukking 5b tenslotte door I -2 In
o 0

de relatie volgens uitdrukking 6 valt geen expliciete

afhankelijkheid van de grootheid I te constateren. Impli
o

ciet zijn de afmetingen van het verstrooiende volume ech-
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ter verwerkt in de afgeleide (dE/dh). Voor de kleinere

golflengten (groter frequenties) blijkt de verstrooiings

doorsnede a af te nemen bij een toename van de afmetingen

van het verstrooiende volume (zie verge~ijking (7.47).

alsmede de uitdrukkingen lb. 4. 5b en 7). Hiervoor is een

tweeledige oorzaak aan te geven. namelijk:

1) indien een zelfde vermogen verstrooid wordt door een

groter volume zal er. met name aan de rand en van dit

volume. minder vermogen in de richting van de ontvang

antenne worden verstrooid (op grond van het feit dat

dan de verstrooiingshoek relatief groot is);

2) bovendien neemt als gevolg van de toename van de afme

tingen van het verstrooiende volume de verstrooiings

doorsnede a per eenheid van volume nog extra af.

De tijdmiddeling. die in de uitdrukkingen 1 tot en met 7

voorkomt. maakt het tijdafhankelijke gedrag van het ver

strooiingsverschijnsel manifest. Bij de afleiding van

vergelijking (7.45) is de tijdafhankelijkheid echter bui

ten beschouwen gelaten. teneinde het probleem niet onnodig

te compliceren.

In hoofdstuk 5 is reeds aangegeven dat de polarisatiehoek

x benaderd kan worden door x gelijk te stellen aan 90
0

.

Het is opvallend dat de in vergelijking (5.45) voorkomende

afstandsafhankelijkheid in de andere uitdrukkingen ont

breekt. Hiervoor is geen verklari,,~ gev~nden.

Resumerend kan worden geconcludeerd dat de uitdrukking

volgens vergelijking (7.45) met geen der andere uitdrukin

gen in tabel 3 exact overeenstemt. Er bestaat echter enige

gelijkenis met de uitdrukkingen 1b en 4 (welke identiek

zijn). met de uitdrukkingen 5b en 6 (op grond van de

golflengte-afhankelijkheid) en met uitdrukking 7. De op

tredende verschillen tussen de genoemde uitdrukkingen zijn

mogelijk toe te schrijven aan het feit dat aIle uitdruk

kingen een zekere empirische basis hebben. De uitdrukkin

gen. die slechts geldig zijn voor kleine waarden van het
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quoti~nt a/A blijken opvallende verschillen te vertonen

met vergelijking (7.45). Dit is in het kader van dit

onderzoek echter minder relevant, daar het in voornoemde

situatie, op grond van de gegeven voorwaarde, in het alge

meen om grotere golflengten gaat.
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8. NABESCHOUWING EN CONCLUSIES

Doel van het in dit verslag besproken afstudeerproject was

het afleiden van een theoretisch gefundeerd model. waarmee

het verschijnsel "voorwaartse troposferische verstrooiing"

verklaard kan worden. Een dergelijk model zou het boven

dien mogelijk moeten maken om verantwoorde uitspraken te

doen over het te verwachten transmissieverlies op tropo

scatterverbindingen. Bovendien ging de interesse met name

uit naar de mogelijke interferentie die verbindingen over

de aarde kunnen veroorzaken op aarde-satellietverbindingen

als gevolg van voorwaartse troposferische verstrooiing.

Indien het voorgaande in betracht wordt genomen kunnen

twee randvoorwaarden worden gesteld. namelijk:

1) aIleen frequenties boven 1 GHz zijn in het kader van

dit onderzoek interessant (lagere frequenties worden

in mindere mate gebruikt voor satellietcommunicatie);

2) de aandacht is met name gericht op effecten die zich

gedurende kleine tijdpercentages «20%) manifesteren

(voor interferentie zijn met name kleine tijdpercen

tages interessant).

Uitgaande van bestaande theorie~n en (min of meer) empiri

sche modellen is getracht een eigen model af te leiden.

In de loop der jaren zijn door andere onderzoekers twee

theorie~n geformuleerd. waarmee het optreden van troposfe

rische verstrooiing verklaard kan worden en die in zekere

mate door metingen zijn ~c.ecli~d. Deze thcorie~n zijn:

1) de reflectie-theorie (verstrooiing wordt veroorzaakt

door incoherente reflectie van elektromag

netische golven tegen troposferische la

gen)

2) de turbulentie-theorie (verstrooiing vindt plaats aan

turbulente gebieden in de troposfeer).

In de praktijk blijken beide modellen te voldoen. echter

de reflectie-theorie met name voor frequenties kleiner dan

1 GHz en de turbulentie-theorie voor het frequentiegebied

boven 1 GHz. Op grond van dit onderscheid is in het hier

besproken onderzoek de turbulentie-theorie als uit-



-137-

gangspunt gekozen.

Uitgaande van de turbulentie-theorie is een uitdrukking

afgeleid voor het te verwachten transmissieverlies L in
tr

geval van voorwaartse troposferische verstrooiing. Deze

uitdrukking luidt:

L
tr = FSL -gr -gR - verstrooiingterm

In deze uitdrukking stelt FSL de vrije-ruimte-demping voor

en geven gr en gR de antennewinsten van respectievelijk

zendantenne en ontvangantenne weer. De verstrooiingsterm

brengt de verstrooiende werking van de troposfeer tot

uitdrukking. Deze term wordt gegeven door een integraal

over het verstrooiende volume, die analytisch echter niet

oplosbaar is. Belangrijkste grootheid in deze integraal is

de zogenaamde "verstrooiingsdoorsnede" 0 per eenheid van

volume en ruimtehoek. De verstrooiingsdoorsnede geeft een

maat voor de verstrooiende werking van het beschouwde

volume en geeft weer welk deel van het uit de richting van

de zendantenne invallende vermogen in de richting van de

ontvangantenne wordt verstrooid. Ret is in principe moge

lijk een uitdrukking voor de verstrooiingsdoorsnede af te

leiden uit de correlatie tussen de brekingsindexvariaties

op verschillende punten in het verstrooiende volume. Daar

echter voor deze correlatiefunctie geen theoretisch ver

antwoorde analytische uitdrukking gegeven is (noch is af

te leiden), is het niet mogelijk een verantwoorde uit

drukking voor 0 te formuleren.

Behalve het in dit onderzoek afgeleide, op theoretische

overwegingen gebaseerde model zijn er ook andere, meer

empirische modellen, die gebruikt worden bij het bepalen

van troposcatterverliezen. De belangrijkste (en meest

gebruikte) zijn het NBS-model en het hierop gebaseerde.

iets eenvoudigere, CCIR-model. Deze beide modellen hebben

als nadeel dat zij een dUidelijke theoretische basis ont

beren. In de praktijk blijken zij echter redelijk te

voldoen.
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Daar er geen geschikte uitdrukking voor de verstrooiings

doorsnede 0 beschikbaar is. is getracht een dergelijke

uitdrukking af te leiden uit een vergelijking tussen het

eigen. theoretische model en bet NBS-model. Uit deze ver

gelijking resulteert navolgende uitdrukking:

o = . (d/km)C15 -C9 -1
.8 .meter

In deze uitdrukking stelt A de golflengte van de uitgezon

den straling voor. d is de antenneafstand en 8 de ver

strooiingshoek (in radialen). De grootheden 6 .. geven de

bundelbreedte van de beide antennes in de diverse richtin

gen weer en zij bepalen als zodanig ook de afmetingen van

het verstrooiende volume. De grootheid Y1 is gelijk aan de

elevatiehoek van de antenne met de kleinste bundelbreedte

in het vlak loodrecht op het grote-cirkel-vlak.

constanten C.. geldt:

Voor de

Cg C
15

C
18

8.d/km

3 0 6.53 .10
15

0.01 tot 10

3.75 -0.75 1.52 .10
15

10 tot 70

4.5 -1.5 1.42 .10
14

70 en hoger

Daar er geen meetresulaten ter beschikking stonden is het

niet mogelijk geweest voorgaande uitdrukking voor de ver

strooiingsdoorsnede aan de praktijk te toetsen. WeI hebben

andere onderzoekers (empirische) uitdrukkingen voor 0

opgesteld. welke zij in meer of mindere mate bevestigd

zagen door meetresultaten. Voorgaande uitdrukking voor de

verstrooiingsdoorsnede is derhalve naast deze uitdrukkin

gen gelegd teneinde ze onderling te vergelijken. Hierbij

blijkt er sprake te zijn van een zekere mate van overeen-

stemming. Enkele verschillen zijn echter ook te constate-

reno namelijk:
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1} de antenneafstand d komt niet voor in de andere uit

drukkingen voor o. Dit zou echter op grond van theore

tische overwegingen weI moeten.

2} de afmetingen van het verstrooiend volume worden in het

hier afgeleide model bepaald door de bundelbreedtes der

antennes en door de antenneafstand. In de andere model

len worden de grenzen van dit volume bepaald door de

grootte van de brekingsindexgradi~nten.

De tijdafhankelijkheid is bij de afleiding van de uit

drukking voor de verstrooiingsdoorsnede buiten beschouwing

gebleven. Daar echter de brekingsindex in de troposfeer

tijdafhankelijk is. zal ook de verstrooiingsdoorsnede een

functie zijn van de tijd. Het is niet mogelijk gebleken

een uitdrukking op te stellen waarin dit functionele ver

band naar voren komt. WeI kan gesteld worden dat het

tijdaspect zich op twee wijzen manifesteert:

1} de eerder genoemde tijdafhankelijkheid van de brekings

index leidt rechtstreeks tot een tijdafhankelijke ver

strooiingdoorsnede. daar de laatste wordt bepaald door

de correlatie tussen brekingsindexvariaties;

2} veranderingen in het brekingsindexverloop leiden tot

veranderingen in het gehanteerde k-factor-model. en dit

leidt op zijn beurt weer tot veranderingen in de diver

se hoeken. die bij de afleiding van het in dit verslag

getntroduceerde model zijn gebruikt.

Resumerend kan worden gesteld dat een theoretisch gefun

deerd model is afgeleid. waarmee het in principe mogelijk

is het te verwachten verlies op een verbinding. die ge

bruik maakt van voorwaartse troposferische verstrooiing,

te bepalen. De essenti~le grootheid hierbij is de ver

strooiingsdoorsnede. Voor deze verstrooiingsdoorsnede is

een (in zekere zin empirische) uitdrukking afgeleid. die

een zekere mate van consensus laat zien indien hij verge

leken wordt met door andere onderzoekers afgeleide uit

drukkingen.

Het is niet mogelijk gebleken het tijdaspect in het model
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te betrekken. Derhalve kan het hier afgeleide model nog

niet gebruikt worden voor interferentie-bepalingen. Ten

einde dit weI te bereiken is een verder onderzoek noodza

kelijk naar het tijdafhankelijke gedrag van de brekingsin

dex in de troposfeer. Bovendien kan een dergelijk onder

zoek bijdragen tot een verdere verfijning van het voorge

stelde model.
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APPENDIX A A-I

....A.......P.......PE=N:..:.;D:::...;I:..:X..:........=.A.o........c----=D=E,--,-,R=E.=LAJ lETU.SSEN S ( K) EN (i LKl
n

In de literatuur worden 2 verschillende spectrale dicht

heidsfuncties gebruikt. namelijk S(K) en (in(K). De bijbe

horende correlatiefuncties worden gegeven door C(i}. res

pectievelijk B (R). welke gebaseerd zijn op de di~lektri-
n -

sche constante E. respectievelijk de brekingsindex n. In

deze appendix zal een afleiding worden gegeven van de

relatie die tussen deze 2 functies bestaat. De lezer dient

hierbij te bedenken dat beide functies een analytische

beschrijving trachten te geven van hetzelfde verschijnsel.

We be schouwen allereerst navolgende uitdrukkingen voor de

brekingsindex n(~.t} en voor de di~lektrische constante

E(~.t}: n(~.t} = <n(~.t}>r t + 6n(~.t} (A.I).
E(~.t} = <E(~.t}>r.t + 6E(~.t} (A.2)

Hier geldt:

n(~.t} = de brekingsindex als functie van plaats en

tijd

<n(~.t}> = de over de plaats en de tijd gemiddelde
r. t

waarde van de brekingsindex

6n(~.t} = de afwijking van de brekingsindex ten op-

zichte van zijn gemiddelde waarde

E(~.t} = de di~lektrische constante als functie van

plaats en tijd

<E(~.t}> = de over de plaats en de tijd gemiddelde
r. t

waarde van de di~lektrische constante

oE(~. t} = de afwijking van de di~lektrische constante

ten opzichte van zijn gemiddelde waarde

(A.3)
2

n{E/E } =
o

In het navolgende wordt ter verkorting van de vergelijkin

gen de plaats- en tijdafhankelijkheid niet meer expliciet

aangegeven.

Bovendien geldt de relatie

Substitutie van de vergelijkingen (A.I) en (A.2) in verge

lijking (A.3) levert op:
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{(n)
2

{(E) t-.5E}/E = +on}
r. t 0 r.t

2 2
= <n) +2. (n) .on +{on}

r. t r.t

<n)
2

+{2.<n) +on}. on= r. t r. t

<n)
2

+2.<n) .onIV
IV

r. t r. t

Uit vergeIijking (A.5) voIgt dan:

(A.4)

(A.5)

<E)
r. t

= E .<n)
o r.t

2
(A.6)

oE = E .2.<n> .6n
o r.t

(A.7)

Na substitutie van vergeIijking (A.6) in vergeIijking

(A.7) voIgt:

1/2
oE = E .2. {<E) IE} .on

o r.t 0

1/2= 2.{E .<E) } .on
o r.t

(A.8)

De autocorrelatiefunctie B (R.t) van de brekingsindexva
n -

riaties is als voIgt gedefinieerd [21. vergeIijkingen 16-5

en 16-12]:

B (R.t) = <{on(~.t)/<n(~.t) t}·{on(~+R.t)/<n(~.t» t})t
n - r. r.

(A.9)

(A.I0)

Voor de genormeerde correlatiefunctie C(R.t) van de varia

ties in de di@lektrische constante geldt (zie vergeIijking

(5.17»:
2

C(R.t) = <oE(~.t).oE(~+R.t»t/<{oE(~.t)} )t

In beide voorafgaande uitdrukkingen is de plaats- en tijd

afhankeIijkheid voor de duideIijkheid weer expliciet weer

gegeven. In het navolgende zuIIen we de tijdafhankeIijk

heid ter verkorting van de vergeIijkingen niet meer expIi

ciet aangegeven.
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Yoor ~ (K) geldt [21, vergelijking l6-l4aJ:
n -

1

~n{lO = 3 . f Bn{RJ .exp{LK·RJ .dV
(2.1T)

(A.ll)

en voor S{K) geldt [20, p.39, verg (22b)]:

/

<{OE}2)

S{K) = t .C{[).exp{i.K.[}.dV
E 2

o

(A.12)

Na het voorafgaande kan, uitgaande van vergelijking

(A.ll), het volgende worden afgeleid:

~n (K)

3 !<on{L) . on{L+[» t
= (1/2.1T) .

<n) 2
r, t

.exp{i.K·[}.dV

(A.13)

3
8.1T . {<E) /E}

r,t 0

.exp{i·K.[}.dV

oE (L+[)

-------- )

2.[E .<E) ]1/2 t
o r,t

2.[E .<E) ]1/2
o r,t

= j<6E{L).6E(r_+R»t
. exp{i.K.RJ.dV

3 2
32.1T . <E)

r,t

(A.14)

= j<{OE}2)t

<E) 2
r, t

<oE (L) . oE (L+[» t

32.1T3 . <{oE}2)
t

. exp{i·K·[}.dV

. C{[) .exp{i.K.[}.dV

E 2
o

<E)
r,t

2 E 2
o
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I

=
3 2

32.1T .<E>
r.t

E 2
o

A-4

E 2
o

.C([).exp{i·K·[}·dV

S(K)

= (A.I4)
3 2

32.1T . <E>
r. t

E 2
o

Conclusie:

Tussen de beide spectrale dichtheidsfuncties S(K) en ~ (K)
n

bestaat de volgende relatie:

S(K) =
3

32.1T .

{<E> }2
r. t

E 2
o

(A.I5)
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APPENDIX B

B-1

DE SPECTRALE DICHTHEIDSFUNCTIE S(Kl IN EEN
HOMOGEEN EN ISOTROOP MEDIUM

Voor de spectrale dichtheidsfunctie S(K) geldt in het

algemeen:

f <{6E}2>t

S(K) =
V E 2

o

.C(K) .exp{i·K·K}·dV (B. 1 )

Is het beschouwde medium homogeen en isotroop dan gaat de

intergraaluitdrukking in vergelijking (B.l) over in:

! ({6E}2>t

S(K) = S(K) = .C(R)
V E 2

o

.exp{i.K.R.cos~}.dV

(B.2)

waarbij ~ de hoek is die door K en K wordt ingesloten.

Voor het volume-elementje dV geldt:

dV = R2.sin~.dR.d~.d~ (B.3)

Substitutie van vergelijking (B.3) in vergelijking (B.2)

en verder uitwerken levert dan op:

S(K) =

E 2
o

lfJ"( CI ' ,{ ,J ,.' R
2

. "R' ,1} ~ ~J .•Xp ..... ~.co."'J.. s>n".u .u;'.u>,

R ~ ~

(B.4)

({6E}2)
t

= 2.Tr.----
E 2

o
R=O

2
C(R).R . exp{i.K.R.cos~}.sin~.d~.dR
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({c5E}2)
t

= 2.'lT.----
E 2

o

B-2

2 teXP{i.K.R'COS"'}j'lT
C(R).R . .dR

-i.K.R ",=0

R=O

4.'lT

=
K E 2

o

C(R).R.sin(K.R).dR

R=O

Zie vergelijking (5.22).
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APPENDIX C .

AFLEIDING VAN ENKELE SPECTRALE DICHTHEIDSFUNCTIES UITGAAN

DE VAN GENORMEERDE CORRELATIEFUNCTIES VOOR ENKELE MODELLEN

Algemeen geldt in geval van een homogene en isotrope

troposfeer (zie appendix B. vergelijking (B.4»:

S(K) =
K E 2

o

ClO

J C(R).R.sin(K.R).dR

R=O

(C. 1)

Booker & Gordon-model:

C(R) = exp{-IRI/l } (C.2)
o

Vergelijking (C.2) gesubstitueerd in vergelijking (C.l)

levert met toepassing van parti~le integratie op:

S(K} =

4.1T

=

2i.K

K E 2
o

E 2
o

ClO

J exp{-IRI/lo}·R.sin(K.R}.dR

R=O

(C.3)

.R.dR

4.1T

=

2i.K E 2
o

. [R.eXP{R. (iK-l/l o )} JClO

[ iK - III ]R=O +
o

4.1T

2i.K E 2
o

exp{R.(iK-l/l )}
o

.dR +

iK - III
o

R=O
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4.11"

2i.K E 2
o

. [R.eXP{R. (-iK-1/1 o }} 100

[ -iK - 1/1 ]R=O
o

+

4.11" ({6E}2) exp{R.(-iK-1/1 }}
t 0

+- .dR

21.K E 2 -iK - 1/1
0 0

R=O

2.11" ({6E}2) . ~-eXP{R. (iK-l/l o )} jmt
= +

l.K E 2 (iK - 1/1}2 R=O
0 0

2.11" ({6E}2) .texp{R. (-iK-l/l:)}Jt
+ --

l.K E 2 (-lK - 1/1 ) R=O
0 0

2.11" ({6E}2)
t -2 (iK+1/1 }-2]= [(iK-1/1) -

E 2
0 0

i.K
0

({6E}2) 1 3
t 0

= 8.11" . (C.3)
E 2 ( 1 2 1 2}2+ K .

0 0

Gaussisch-model:---- 2 2
C(R) = exp{-R /1 }

o
(C.4)

Vergelijking (C.4) gesubstitueerd in vergelijking (C.1)

levert op:

S(K} =
K E 2

o
R=O

2 2
exp{-R /1 }.R.sin(K.R}.dR

o
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2.lf

=

K

2.17'

=

K

E 2
o

E 2
o

exp{-R
2
/1 2}.R.sin(K.R).dR

o

[ J
~

2 2 2 .
. exp{-R /1

0
}.(-1

0
/2).sln(K.R) R=-~ +

2.17'

K E 2
o 1

R=-~

2 2
exp(-R ).(=l ).K.cos(K.R).dR

1 2 2
0

o

2
17'. 1

o
=

2

2
= n. 1

o

E 2
o

E 2
o

+~

. / exp{-R
2

1 2
o

R=-~

2
+iK.R} + exp{-R -iK.R}.dR

1 2
o

+1K.R}.dR

Met behulp van [29. p.307. par.3.323. vCIg.2] resulteert:

<{6E}2) [ (i.K)2
• V

1

/

2

]2 t
S(K) = 17'. 1 .exp

0
E 2 2)4. (1/1 1/1

0 0 0

<{6E}2)
3/2 t 3 2 2

= 17' . 1 .exp{-K.l /4} (C.S)
E 2

0 0

0
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Cauchy-model: C(R) =

C-4

(C.6)

Vergelijking (C.6) gesubstitueerd in vergelijking (C.I)

levert op:

4.'JT

S(K) =
K E 2

o

2.'JT ({c5E}2) +co
t

/= R.sin(K.Rl .dR

K E 2 {I + R2/l 2}2
0 0

R=-co

2.'JT

=
K E 2

o

.f e- Io
2
/2) ,__*1_-=--L: 1 + R

2
/l 2

o J+co

.sin(K.R)

R=-co

+

2.'JT ({c5E}2) ./t 2
+ -- K.l cos(K.Rl .dR

2 --0-

R
2
/l

2
K E 2 1 +

0 0
R=-co

2= 1T .. 1
o

E 2
o

+co

.2 . / cos(K.Rl
1 + R2/l 2

o
R=O

.dR

4
= 2.1T.l

o
E 2

o

+co

.; cos(K.Rl
1 2 + R2

o
R=O

.dR
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Mcl ~ehulp van [29. p.406. par.3.723. verg.2] resulteert:

({c5E}2)
4 t

S(K) = 2.11'.1 _11'__ .exp{-K.l }
0 2 o·

E 2.1
0 0

({c5E}2)
2 3 t

= 11' . I .exp{-K.I } (C.7)
0 2 0

E
0

Gemodificeerd exponentieel-model:

C(R) = ~o} - (lsLlo~sL

I - (1 /1 )
5 0

(C.S)

Substitutie van vergelijking (C.S) in vergelijking (C.I)

levert op:

4.11' ({c5E}2)
t

S(K) =

K E 2
0

(I)

exp [~J-( Is/1 0 )· eXP[=f]
.R.sin(K.R) .dR

I - (I /1 )
5 0

R=O

4.11' ({c5E}2) 1
t

=

K E 2 I - I
0 0 5

- Is.eXp[~:]~ .R.sin(K.R) .dR

(C.9)
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~naloog aan de afleiding in appendic C-1 voIgt nu uit

vergeIijking (C.9):

S(K) = 8.lI"
E 2 1 - 1

o 0 s

1 4
o

K2.I 2)2
o

(1 +

(C.10)

Veronderstellen we nu dat geldt:

1) 1 »1
o s

2) K.l »1 .
o

dan kan vergeIijking (C.10) benaderd worden door:

8.lI" ({oE}2)
[ 1 4 K

4
.l s

4
]t

. (K2.: 2)2
S(K) =

1 E 2 K
4

.(1+K
2 .1 2)2

0 0 0 S

8.lI" «oE}2)
[ (K.I)4 ]t

. 1 - (I + K2~1 2)2
= (C.lt)

K
4

.1 E 2
0 0 s

...

Bessel-model:

(C.12)

Substitutie van vergelijking (C.12) in vergeIijking (C.1)

levert op:

S(K) =
K.l

o
E 2

o
R=O (C.13)

Gebruikmakend van [29. p.749. par.6.699. verg. 11] met:

v = 1 .

a = 1/1 en
o
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b = K

kan voor vergelijking (C.13) worden geschreven:

4.1T ({6E}2) 2.r(5/2).K.1T
1/2

t
S(K) = (C.14)

2 2 1 -2)5/2K.l E 1 . (K +
0 0 0 0

({6E}2) 1 3. r (5/2)
3/2 t 0

= 8.1T .
E

2
(K

2
.1

2 1)5/2+
0 0

Voor de factor r(5/2) in bovenstaande uitdrukking kan

volgens [29, p.317, par.3.371] met:

n = 2 en

Il = 1

worden genoteerd:

f(5/2) =
co

f
t=O

5/2-1
t

-t
. e .dt

co

=J
t=O

3/2
t

-t
. e .dt

1/2 2 -5/2 (3/4)._1/2= "IT • 1/ . 3/2 . 1 = " (C.15)

Substitutie van vergelijking (C.15) in vergelijking (C.14)

levert tenslotte op:

({6E}2) 1
3

2 t 0
S(K) = 6.1T . -_._.~-~.-

E
2

(1 K2.1 2)5/2 (C.16)+
0 0
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APPENDIX D :
AFLEIDEN VAN EEN UITDRUKKING VOOR EEN INFINITESIMAAL VOLU

ME-ELEMENTJE

In deze appendix zal een uitdrukking worden afgeleid voor

een infinitesimaal klein, verstrooiend volume-elementje

dV. Beschouw hiertoe figuur D.l.

R

••• d
x,e a, - a, ~I

I I
I I
I .'I' d I

Figuur D.l Doorsnede van dV met het grote-cirkel-vlak.

uit de oppervlakte

z-richting (i.e.

In figuur D.l is de doorsnede van dV met het grote-cirkel

*vlak we~rgegcvca Deze doorsnede is aangegeven met dV.

Ret volume van dV kan nu bepaald worden

*van dV en de afmetingen van dV in de

loodrecht op het vlak van tekening).

*Ter bepaling van de oppervlakte van dV is in figuur D.l

een orthogonaal assenstelsel weergegeven, waarvan de oor

sprong samenvalt met de plaats van de zendantenne T.

De verschillende punten in figuur D.l kunnen nu als voIgt

worden weergegeven:

T = (0,0) A = (a
l

,a
2

) C = (c
l

,c
2

)

R = (d,O) B = (b
l

,b
2

) D = (d
l

,d
2

)
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De coBrdinaten at' a
2

, b t ' b
2

, c t ' c 2 ' d
t

en d
2

zijn on-

*bekend en d1enen ter bepal1ng van de oppervlakte van dV

berekend te worden. Di t kan als voIgt geschieden:

A is het snijpunt van lijn TAB met lijn RAD

B is het sn1jpunt van lijn TAB met 11jn RBC

C 15 het sn1jpunt van lijn TDC met lijn RBC

D 1s het sn1jpunt van lijn TDC met 11jn RAD

(D. t)

(D.2)
(D.3)

(D.4)

y = tana .x

y = tan(a+da) .x

y = -tanJ3 .[x-d]

y = -tan(J3+dJ3) .[x-d]

Voor de bovengenoemde 11jnen gelden navolgende vergel1j

k1ngen:

11jn TAB

lijn TDC

lijn RAD

lijn RBC

Voor de eerder gelntroduceerde punten voIgt dan:

punt A y = tana.x = -tanJ3.[x-d] ..

x = d. tanO = at
tana + tanJ3 (D.5)

a
2 = tana.a

1 = d. tana tanO

tana + tanJ3 (D.G)

punt B y = tana.x = -tan(J3+dJ3).[x-d] . .

x = d. tan(O+dLD = b
I

tana + tan(J3+dJ3) (D.7)

b
2 = tana.b

t = d. tana tan (O+dLD

tana + tan(J3+dJ3) (D.S)

punt C y = tan(a+da).x = -tan(J3+dJ3).[x-d] . .

x = d. tan(O+dtD

tan(a+da) + tan(J3+dJ3)

= c
1

(D.9)
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C
2

= tan(a+da) ,c
l

= d. tan(a+da) tanU3+dl31

tan(a+da) + tan(~+d~)

(D.lO)

punt D y = tan(a+da).x = -tan~.[x-d] ..

x = d. tanB

tan(a+da) + tan~ (D.ll)

d
2

= tan(a+da).d
l

= d. tan(a+da) tanB

tan(a+da) + tan~

(D.l2)

opp[TRC] - opp[TRB] - opp[TAD]

opp[TRC] - opp[TRB] - opp[TRD] + opp[TRA]=

*Voor de oppervlakte van de vierhoek ABCD (= dV ) in figuur

D.l geldt:

opp[ABCD] =

Er geldt verder:

d.c
2

d
2

tan(a+da).tan(~+d~)

opp[TRC] = =
2 2 tan(a+da)+tan(~+d~)

d.b
2

d
2

tan(a).tan(~+d~)

opp[TRB] = =
2 2 tan(a)+tan(~+d~)

')

d.d
2

d- tan(a+da).tan(~)

opp[TRD] = =
2 2 tan(a+da)+tan(~)

d.a
2

d
2

tan(a).tan(~)

opp[TRA] = =
2 2 tan(a)+tan(~)

Uit het voorafgaande voIgt dan

(D.l3)

(D.l4)

(D.l5)

(D.l6)
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opp[ABCD] =

2

D-4

[
tan(a+da).tan(~+d~)

tan(a+da)+tan(~+d~)

+

tana.tan(~+d~)

tana+tan(~+d~)

+ tapa. tan~J

tana.tan~

tan(a+da).tan~

tan(a+da)+tan~

+

(D.17)

Na enig eenvoudig. doch consci@ntieus rekenwerk voIgt uit

voorgaande vergelijking:

1

opp[ABCD] =

2 tana + tan~

. [tana.tan~+tana.tand~+tan~.tanda+tanda.tand~ +

1 + {(tanda+tand~)/tan(a+~)} - tanda.tand~

tana.tan~+tana.tand~

1 + {tand~/tan(a+~)}

+ tana. tanpJ

tana.tan~+tan~.tanda

+

1 + {tanda/tan(a+~)}

(D. IS)

Omdat da en d~ infinitesimaal klein zijn kan worden ge-

steld:

tan(da) = da

tan(d~) = d~

Ret voorgaande impliceert. dat infinitesimaal termen van

orde drie en groter worden verwaarloosd.

Uit vergelijking (D. IS) voIgt dan:
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oppIABCD] =

D-5

1

2 tana + tanl}

[

tana.tanp +tana.tandl} +tanl}.da +da.dl} +

1 ~ {da+dl}/tan(a+l}}} - da.dl}

tana.tanl}+tana.dl}

1 + dfl/tan(a+l}}

+ tana. tanpJ

tana.tanl}+tanl}.da

1 + da/tan(a+l}}

+

(D.19)

Verwaarlozen we

maal termen van

1/ (l+x) = 1-

ook in vergelijing

orde drie en hoger
2

x - x

(D.19) aIle infinitesi

door de benadering

te introduceren. dan verkrijgen we:

1

opp[ABCD] =
2 tana + tanl}

.I:[tana.tanp +tana.dp +tanp.da +da.dp] .

.[1 _[da+dl} -da. dJ + [da+dt} -da. dl}12] +

~an(a+l}} J tan(a+l}} J

[tana.tanp+tana.dP]'~l-

[tana.tanp+tanp'da]'~l-

dl}

tan(a+l}}

da

tan(a+l}}
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+ tana.tan~

D-6

(D.20)

Door in vergelijking (D.20) ook aIle infitiitesimale

ducttermen van orde drie en hoger weg te laten gaat

laatste vergelijking over in:

1

opp[ABCD] =

2 tana + tan~

[tana.tan~ +tana.d~ +tan~.da +da.d~] .

pro

deze

[

da+d~

1 - +da.d~ +

tan(a+~)

2 2
(da) +2o:aodll+(dll ) ] +

tan (a+~)

[tanaotanll+tanaOdll]o~l-

[tanaotanll+tanlloda]O~l

+ tana ° tanll ]

tan(a+~)

da

tan(a+~)

(D.21)

Na enig rekenwerk voIgt uit de voorgaande vergelijking:

322
(tana+tan~) cos a.cos ~

opp[ABCD] = d
2

tana. tan~ da.d~

=
d

2 tana.tan~ .da.d~

2
(tana+tan~) cosa.cos~.(sina.cos~+cosa.sin~)
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d tantl d tantl

1-

= .:::c~o...=:s=-........,,--_t.::.:a=-n~a=..:..+-=t.:::a~n~,--....::c~o~s:::.;a:::.-_..:::t.:::a~n~a:....:+,-,t::..>a:.:n~_

sin(a+tl) (D.22)

Gebruikmakend van de uitdrukking voor a
l

volgens vergeIij

king (D.5) voIgt uit vergeIijking (D.22):

opp[ABCD] = .da.dtl (D.23)

sin(a+tl)

figuur D.l voIgt dat bovendien geIdt:

=

=
a1/cosa

(d-a1)/cos/3

(D.24)

(D.25)

(D.26)=

Met deze Iaatste twee relaties voIgt dan uit vergeIijking

(D.23):

opp[ABCD]

= R T.R R/sin(e ) .da.dtl
000

(D.27)

waarbij voor e geldt:
o

e = a+tl
o

Zie ook vergeIijking (5.28)
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APPENDIX~~~

BENADERING VOOR DE AFSTAND TUSSEN TWEE PUNTEN OP DE AARD-

OPPERVLAKTE

Beschouw onderstaande figuur E.1.

d
a

-~---------~~

Figuur E.1 Schets ter bepaling van een benadering voor

d .
a

Voor de verschillende grootheden in figuur E.1 geldt:

R = de aardstraal (indien de aarde bolvormig wordt be
a

schouwd geldt: R =6378 km);
a

d = de afstand tussen de zendantenne T en de ontvangan
a

tenne R. gemeten over de aardoppervlakte;

d = de kortste. rechtlijnige afstand tussen de zendanten

ne T en de ontvangantenne R. gemeten door de aarde;

k = k-factor. volgens het zogenaamde k-factor-model. Dit

betekent dat radiostralen als rechte lijnen worden

weergegeven boven een aarde met een aangepaste straal

(onder standaard-propagatie-condities geldt: k=4/3).

Voor de hoek ~1 (in radialen) geldt: ~ = d /k.R
1 a a

Voor de hoek ~2 voIgt dan: 2'~2 = w - ~1

(E.1)

(E.2)
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of weI:

E-2

'iJ = 'IT/2 - 'iJ /2
2 1

(E.3)

Toepassen van de sinusregel op driehoek MTR levert op:

d/sin'iJ
l = k.R /sin'iJ .ofwel

a 1

sin'iJ
l

d = k.R
a

sin'iJ2

(E.4)

(E.5)

Substitutie van vergelijking (E.3) in vergelijking (E.5)

geeft dan:

d = k.R .
a

= k.R.
a

Vergelijking (E.l) invullen in vergelijking (E.6) levert

op:

d = 2.k.R .sin[d /2.k.R ]
a a a

= 2. k . R .~ d /2. k . R )
a L\ a a

(E.7)

3
(d /2.k.R )

a a
- ----, +

3!

+ (termen van orde 5 en hoger)~

tda/k'Ra)3 ~
= d -2.k.R -(termen van orde 5 en hoger)

a a
48

= d - foutterm
a (E.8)
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Voor de foutterm in vergelijking (E.8) geldt dan navolgen

de uitdrukking:

[

Cd /k.R )3
a a

foutterm = 2.k.R .
a

48

(d /k.R }3
a a

< 2.k.R
a

48

d
2

a
= d

a 2 2
24.k .R

a

(termen van orde 5J
en hoger)

(E.9)

Uit het voorafgaande voIgt. dat indien d wordt vervangen
a

door d (zie vergelijking (E.8}) er een fout wordt gemaakt
322

die kleiner is dan {d /24.k.R }. We zien dat deze fout
a a

toeneemt bij toenemende d (n.b.: R is natuurlijk con-
a a

stant). Daar de maximale afstand voor een troposcatterver-

binding ongeveer 1000 km bedraagt betekent dit dat voor de

maximale fout. die bij voornoemde benadering ontstaat.

geldt (in de veronderstelling dat kLl):

maximale foutterm ~ 1.03 meter

De maximale relatieve fout wordt eveneens gevonden voor
-3

maximale d en bedraagt 1.03.10
a

Conclusie: Yoor over-de-horizon verbindingen is de bena

dering d=d zeker geoorloofd. daar de relatieve
a

fout in deze benadering kleiner is dan
-3

1.03.10 • of weI 0.103%.
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APPENDIX F : BENADERINGEN VOOR R EN R
oT oR

In deze appendix zullen benaderingen worden afgeleid voor

de beide afstanden RoT en R
oR

. Beschouw hiertoe figuur

F.l. waarin is aangenomen dat beide antennes zich op de

aardoppervlakte bevinden (dus de beide antennehoogten zijn

gelijk aan nul).

volume

! , I I

I
a , ~

- - - - - - -- - - - - .:L - - - - - - - - - -
~1 • :••---....:x~lr---- ... :

I

:.
• I

I d '
::~.--------_.:::....._--------.... :

Figuur F.I Schets ter bepaling van uitdrukkingen voor

RoT en RoR ·

In bovenstaande figuur geldt:

RoT·sina = h = RoR.sin~

xl = RoT·cosa

x 2 = RoR·cos~

xl + x 2 = d

(F.I)

(F.2)

(F.3)

(F.4)

Uit de vergelijkingen (F.2), (F.3) en (F.4) voIgt:

RoT·cosa + RoR.cos~ = d
Uit vergeIljklng (F.I) voIgt:

RoR = RoT .slna/sin~

(F.5)

(F.6)

Vergelljklng (F.6) gesubstltueerd In vergeIljklng (F.5)
Ievert op:

RoT .{cosa +(sina/sin~).cos~} = d . of we I

RoT = {sin~/sin(a+~)}.d (F.7)
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In vergelijking (F.7) stellen we nu:

sin~/sin(a+~) = a (F.8)
Deze dimensieloze grootheid a is bepaald. indien de posi

ties van zendantenne. verstrooiend volume en ontvanganten

ne vastliggen.

Gebruikmakend van de vergelijkingen (F.6) en (F.7) voIgt

verder:

=

=

sina + sin~

.d

sin(a+~)

(F.9)

Indien we veronderstellen dat de elevatiehoeken van beide

antennes even groot zijn. met andere woorden indien we

aannemen dat a=~. dan voIgt uit de voorgaande vergelij

king:

2.sina

=

sin(2a)

.d = d/cosa (F.10)

Indien we bovendien veronderstellen. dat a z6 klein is.

dat mag worden gesteld cosa = 1 •

dan voIgt uit vergelijking (F.10):

RoT + RoR = d (F.11)

Beide voornoemde

vergelijking (F.8)

veronderstellingen

in: a = 1/2

reS1l1tclen volgf'ns

Conclusie: Onder de voorwaarden. dat de elevatiehoeken van

de beide antennes klein en gelijk zijn geldt:

RoT + RoR = d
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APPENDIX

AFLEIDEN

INGSHOEK

G :

VAN

e
EEN ALGEMENE UITDRUKKING VOOR DE VERSTROOI-

In deze appendix zal een uitdrukking worden afgeleid voor

de verstrooiingshoek e. die in het algemeen niet in het

grote-cirkel-vlak gelegen zal zijn. Beschouw hiertoe

figuur G.l.

" "

Figuur G.l

T~ R

Schets ter bepaling van een uitdrukking voor

de verstrooiingshoek e.

De driehoek TRP in figuur G.l ligt in het grote-cirkel-
o

vlak (dit is het vlak van tekening). AIle grootheden die

betrekking hebben op het grote-cirkel-vlak zijn voorzien

van een index "0". Het punt P' is gelegen v66r het grote

cirkel-vlak op een nfstand z van het punt P . Het lijnstuk
o

aangegeven met HZ" staat, zoals ook aangegeven in de

figuur, loodrecht op het grote-cirkel-vlak.

Uit figuur G.l voIgt dat geldt:

R 2
T

R 2
R

=

=

R 2 +
oT

R 2 +
oR

2
z

2
z

(G. l)

(G.2)
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De cosinusregel toepassen op dl'ichoek TP'R Ievert op:

d
2

= R
T

2
+ RR

2
- 2.RT.RR.cos(~-e) (G.3)

Substitutie van de vergeIijkingen (G.I) en (G.2) in verge

Iijking (G.3) Ievert navolgende relatie op:

of we I

cose =

222 2
d - (RoT +RoR +2.z )

2 2
2./{R

oT
+z }./{RoR+z }

(G.5)

Indien gebruik wordt gernaakt van de relatie

cose = I - 2.sin
2

(e/2)

dan voIgt uit vergeIijking (G.5)

=

2 222 2 2
2.R

oT
·/{I+(z/R

oT
) } .RoR·/{I+(z/R

oR
) } +R

oT
+R

oR
+2.z -d

2 2
2.RoT·RoR,/{I+(z/RoT) } ./{1+(z/RoR ) }

(G.6)

Voor z=O voIgt uit vergeIijking (G.6) navolgende uit

drukking voor e :
o

2
2.sin (e/2)lz=o

2
= 2.sin (8 /2)

o

2 R R R 2 + R 2 _d 2
. oT' oR + oT oR

= (G.7)

Indien in aanrnerking wordt genornen dat in het algerneen zal

gelden

RoT » z en RoR » z

dan kunnen in vergeIijking (G.6) navolgende benaderingen

worden ingevoerd:
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2
Il(l +(z/R

oT
) }

2
1{(1 +(z/R

oR
) }

=

=

G-3

2
1 + 1/2. (z/R

oT
)

2
1 + 1/2.{z/R

oR
)

1
2

= 1 - 1/2. (z/R
oT

)
2

1{1 + (z/R
oT

) }

1
2

= 1 - 1/2. (z/R
oR

)

1{1 + {Z/R
oR

)2}

In deze benaderende uitdrukkingen worden kleine termen van

een orde hoger dan twee verwaar1oosd. Indien wij dit ook

in het navolgende doen. dan voIgt na invoering van genoem

de benaderingen in vergelijking (G.6) en enig rekenwerk

dat geldt:

2
2.sin (e/2)

2 R R +R 2 +R 2 _d2
. oT· oR oT oR

+

(G.S)

2
+ z .

1 -
1 [R 2oT

(-). {-}

2 R 2
oR

R 2
oR

+{--}
R 2

oT

d
2

-{-}
R 2

oT

d

2

]-{-}
R 2

oR

Gebruikmakend-an vergelijking (G.7) voIgt uit vergelij

king (G.S):

2
2.sin (e/2)

2
~ 2.sin (e /2)

o
+

2
z

+
R 2 2

oT .RoR
(G.g)
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Indien wordt verondersteld dat bovendien geldt (zie appen

dix F) RoT + RoR = d
dan kan vergelijking (G.g) worden herleid tot:

2
2.sin (6/2)

2= 2.sin (6 /2) +
o

2
z

(G.lO)

Verder herleiden van vergelijking (G.lO) levert op:

2
4.sin (6/2)

2 2= 4.sin (6 /2) + z
o

2
z

=

{ RoT.RoR/(RoT+RoR) }2
(G.ll)

ofwel

2.sin(6/2) =

RoT·RoR
met R = -,,--

o

(G.12)

(G.13)

Conclusie: Voor de verstrooiingshoek 6 kan

benadering worden toegepast:

navolgende

2.sin(6/2) = { (2.sin6 /2)2 + (z/R )2 }1/2
o 0

waarbij voor R geldt:
o

R = (R T· R R)/(R T+R R)
00000

Zie ook de vergelijkingen (5.40) en (5.41).
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APPENDIX H :

MODIFICATIES INDIEN NIET BEIDE ANTENNEHOOGTEN GELIJK AAN

NUL ZIJN

Bij de afleiding van de vergelijkingen (5.44) en (5.45) is

verondersteld dat zowel de zendantenne als de ontvangan

tenne zich op een hoogte nul boven de aardoppervlakte

bevinden. In deze appendix zal worden onderzocht wat er

verandert. indien aan voornoemde veronderstelling niet

wordt voldaan. Beschouw hiertoe figuur H.l.

xt

M

Figuur H.l Schets ter bepaling van de modificaties bij

antennehoogten ongelijk aan nul.

een aantal

met name de

Bij bovenstaande figuur zij opgemerkt. dat

afmetingen sterk overdreven zijn weergegeven.

antennehoogten.

Bij het betrachten van deze figuur dient de lezer te

bedenken. dat waar er sprake is van "de hoogte ten opzich-
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te van de aardoppervlaktc" er eigenlijk gesproken moet

worden van "de hoogte ten opzichte van een zeker referen

tie-niveau", zoals bijvoorbeeld het zee-niveau. Daar de

aardoppervlakte niet vlak is, kan zij in principe niet als

referentie worden genomen bij het bepalen van de hoogten

van de beide antennes. Beter is het, zoals reeds in aange

geven, om uit te gaan van bijvoorbeeld het zeeniveau en

hoogten te defini~ren relatief ten opzichte van dit

niveau. In de hier beschouwde benadering voor de aarde

wordt deze aarde opgevat als een volkomen gladde bol en

dan kan de aardoppervlakte wei als referentie-niveau wor

den genomen.

Het in aanmerking nemen van de antennehoogten h
T

en h
R

heeft een te verwaarlozen invloed op de in figuur H.l

weergegeven afstanden RoT en R
oR

(be ide vari~ren van onge

veer 25 km tot maximaal 1000 km).

Veranderingen in de antennehoogten leiden echter wei tot

veranderingen in de hoeken, met name de integratievariabe

len a en ~ en de verstrooiingshoek e. Indien terug wordt
o

gegrepen naar vergelijking (5.45) betekent dit, dat een

wijziging in de hoogte van een antenne, dan wei van beide

antennes. kan leiden tot:

1) een verandering van de antennewinsten gT(~) en gR(~)'

welke laatste immers richtingafhankelijk en dus ook

hoekafhankelijk zijn:

2) een verandering van de symmetrie-grootheid a, daar deze

hoekafhankelijk is (zie appendix F):

3) veranderingen in de verstrooiingsterm, met name in de

verstrooiingsdoorsnede a(~,~) en de integratie-variabe

len a en ~.

De in het voorafgaande onder de punten 1 en 3 genoemde

wijzigingen zijn situatie-afhankelijk en hiervoor kan

derhalve geen algemene uitdrukking worden afgeleid.

De veranderingen die optreden in de symmtrie-grootheid a

kunnen echter wei bepaald worden, hetgeen in het navolgen

de zal geschieden. Daartoe is in figuur H.l een orthogo

naal assenstelsel aangebracht, waarvan de oorsprong samen-
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valt met het snijpunt van de lijn MT met de

teo Ook hier zij er nogmaals op gewezen.

afleiding gebruik wordt gemaakt van het

zoals uit figuur H. I moge blijken.

aardoppervlak

dat bij deze

k-factor-model.

Voor de cordinaten van de punten T en R geldt dan:

T =
R =

=
=

(-hT·sin~/2 . hT·cos~/2)

(d+hR·sin~/2 . hR·cos~/2)

(H.I)

(H.2)

Voor de lijnen TA en RA voIgt:

li1n TA

y = tana.x + hT.{cos~/2 + tana.sin~/2} (H.3)

lijn RA

y = -tan~.x+d.tan~+ hR.{cos~/2 + tan~.sin~/2}

(H.4)

Punt A is het snijpunt van de beide voornoemde lijnen en

hiervoor geldt derhalve:

d

tana+tan~

hR
--.(cos~/2 + tan~.sin~/2} +

d

Voor RoT voIgt dan:

hT ]- ~.(COS~/2 + tana.sin~/2)

(H.5)

d/cosa

=

= . [tan~ +
tana+tan~

hR
--. (cos~/2

d

(H.6)

+tan~.sin~/2) +
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d.cosf3

=

sin(a+f3)

H-4

h T l
- -:.[COS~/2 - tanf3.Sin~/2]~

(H.1)

Per definitie geldt: RoT = a.d (H.8)

zodat uit de vergelijkingen (H.1) en (H.8) voor de symme

trie-grootheid a voIgt:

a =

cosf3

sin(a+f3)

+ tanf3.sin~/2] +

(H.9)

h
T

]- -:.[COS~/2 - tanf3.sin~/2]

Voor h
R

= h
T

= 0 gaat vergelijking (H.9) over in (zie ap

pendix F):

stntJ

a =

stn(a+tJ)

(H.10)

In de verondersteilling. dat de beide antennehoogten veel

kleiner zijn dan de afstand d. dan weI dat de beide anten

nehoogten ongeveer gelijk zijn. kan a eveneens benaderd

worden met vergelijking (H. to).

Bedenk hierbij dat voor de hoek ~ geldt:

~ ~ d/k.R
A

< 0.158 rad a gO

indien wordt aangenomen dat k>1 en d~1000km is.



APPENDIX H

Dan voIgt

coslJl/2 2
sinlJl/2 !.

H-5

dat verder geIdt:

0,997 en

0,078.

Bovengenoemde benadering voor de symmetrie-grootheid a

wordt minder nauwkeurig naarmate het verschil tussen h
R

en

h
T

groter wordt. In dat geval kan beter de exacte uit

drukking voor a volgens vergelijking (H.9) worden ge

bruikt.
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APPENDIX I

I-I

DE DIVERSE KLIMAATTYPEN

Onderstaand voIgt een korte omschrijving van de klimaatty

pen. zoals deze zowel in het NBS-model a~s in het CCIR

model worden onderscheiden [lb;15].

1) Continentaal gematigd

Dit klimaattype wordt gekenmerkt door een jaargemiddel

de waarde voor N van ongeveer 320. met een maandelijk-
5

se variatie van 20 tot 40 eenheden. Deze klimaatgebie-

den bevinden zich globaal tussen de dertigste en zes

tigste breedtegraad. zowel op het noordelijk als op het

zUidelijk halfrond en behelzen uitgestrekte landgebie

den. waar extreme temperatuurvariaties per seizoen

optreden.

2) Maritiem gematigd over-land

Bij dit klimaattype bedraagt het jaargemiddelde voor N
s

ongeveer 320 met een maandelijkse variatie van 20 tot

30. Dit klimaattype treft men aan tussen de dertigste

en de zestigste breedtegraad (zowel noorder- als zui

der-breedte) in de buurt van de zee. alwaar de wind

vochtige. maritieme lucht landinwaarts voert.

3) Maritiem gematigd over-zee

Dit klimaattype wordt voornamelijk aangetroffen in de

buurt van de zee en wordt bij propagatie-beschouwingen

toegepast indien zowel de zendantenne als de o~tvangan

tenne hun radiohorizon boven de zee hebben (het voor

gaande klimaattype 2 wordt daarentegen toegepast in die

situaties. waarbij niet beide antennes hun radiohorizon

boven de zee hebben).

4) Maritiem subtropisch over-land

Het jaargemiddelde voor N bedraagt hier ongeveer 370
5

met een gemiddelde maandelijkse variatie van 30 tot 60.

Een dergelijk klimaat treft men aan tussen de tiende en

twintigste breedtegraad (noorder- en zUider-breedte).

normaliter in lager gelegen gebieden in de buurt van de
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zee. waar duidelijk natte en droge seizoenen onder

scheiden kunnen worden.

5) Maritiem subtropisch over-zee

Dit klimaattype wordt tussen dezelfde breedtegraden

aangetroffen als het voorgaande. Het aantal meetre

sultaten. waaraan dit klimaattype zijn bestaan heeft te

danken. is echter te gering om een duidelijk onder

scheid aan te kunnen geven met de beide voorgaande.

Vandaar dat het NBS-model voorstelt om in plaats van

dit klimaattype uit te gaan van maritiem gematigd over

zee. dan weI maritiem subtropisch over-land. al naar

gelang welk van deze twee het beste voldoet in de

beschouwde situatie.

6) Woesti1n

Dit klimaattype wordt gekarakteriseerd door een jaarge

middelde waarde voor N van ongeveer 280 met een maan-
s

delijkse variatie van 20 tot 80. Dit klimaat wordt

aangetroffen in twee uitgestrekte landgebieden. gelegen

tussen de twintigste dertigste breedtegraad. De optre

dende temperatuurvariaties per dag en per seizoen zijn

erg extreem.

7) Eguatoriaal

Deze aanduiding heeft betrekking op een klimaat met een

jaargemiddelde voor N van ongeveer 360 en een maande-
s

lijkse variatie van 0 tot 30. Een dergelijk klimaat kan

worden aangetroffen tussen twintig graden noorderbreed

te en twintig graden zuiderbreedte en wordt gekenmerkt

door zware regenval en hoge gemiddelde zomertemperatu-

ren.

8) Continentaal subtropisch

Het jaargemiddelde voor N bedraagt voor dit klimaat-
s

type ongeveer 320. met een maandelijkse variatie van 60

tot 100. Het betreft hier een warm klimaat met extreme

verschillen tussen de seizoenen: een droge winter en

een erg natte zomer. Dit klimaattype treft men globaal
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san tussen de tiende en twiotigste breedtegraad.

9) Polair

Voor dit klimaattype geldt een jaargemiddelde N -waarde
s

van ongeveer 310 met een maandelijkse variatie van 10

tot 40. Dit klimaattype kan men aantreffen in bet

gebied vanaf de zestigste breedtegraad tot aan de polen

en wordt gekenmerkt door lage temperaturen en een ge

ringe boeveelbeid neerslag gedurende bet gebele jaar.

Opmerking: In plaats van bet onder punt 5 genoemde "mari

tiem gematigd over-zee" klimaat, waarvan bet

bestaansrecbt niet gebeel duidelijk is, gaat

bet CCIR-model uit van een zogenaamd "mediter

raan" klimaat. Dit klimaat wordt aangetroffen

aan de rand van woestijngebieden, in de nabij

beid van de zee en weI in bet gebied, gelegen

tussen de dertigste en veertigste breedtegraad.

Kenmerkend voor dit klimaattype zijn de vrij

boge temperaturen en bet vrijwel gebeel ontbre

ken van neerslag gedurende de zomer.

Uit bet voorgaande blijkt. dat bet onderscbeid in de

diverse klimaattypen gebaseerd is op een drietal gegevens,

namelijk:

* de breedtegraden. tussen welke bet betreffende gebied

gelegen is;

* de jaargemiddelde waarde van de brekingsindexmodulus op

de aardoppervlakte (N ):
s

* de maandelijkse variaties, die in de brekingsindex-

modulus optreden.
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